
(οοσίς 

ΤΗΙΚ 15. ἃ αἱ ρ]18] ΘΟΡῪ οἵ ἃ ὈοΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργββεγνθα [ὉΓ ββηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΕΓΥ 5Π6 ]ν 65 ὈΘίογΘ 1 νὰ 5 οαΘ ]Π]ν βοδηηθα Ὀν ΘΟΟρ]6 8ἃ5 ρϑτΐ οἵ ἃ ργο͵θοί 

ἴο ΠΊ6 ΚΕ [Πη6 ννουῦ]ά᾽ 5 ῬΟΟΚΒ αἸβοονθίαθ]8 οη]Π6. 

Τι μὰ 5 βυγνίνθα ἰΙοηρ ΒΠΟΌΡΗ [ῸΓ (Π6 σορυτρῃϊ ἴο ΘΧΡΙΓΘ πα [Π6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐθι [Π6 ρα ]1ο ἀοπηαίη. Α ρα ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚ 15 οη6 [Πδΐ ννὰ5 ἤθνϑῖ βιδ]θοῖ 

ἴο σορυτρῃϊ ΟΥ̓ νΠΟ568 1658] οορυτρῃϊ ἴθι ἢδ5 Ἔχρίγθά. ΥΠΘίΠογ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π8 ρα ]1Ο ἀοΠΊΔ]η ΠΊΔῪ ν αν ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σου Πίγν. ΡῈ ]1ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 

ΔΙῸ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο (Π6 ρϑᾷϑβῖ, ΓΒργββθηῇηρ ἃ νν 8 ἢ οἵ Πϊβίογν, οα]τατ8 δηα Κηονν βάρ {Πα1᾿5 οὔΐζθη αἸΓΠου]0 ἴὸ ἀἸβοονεσ. 

Μδῖκβ, ποίδ!οηβ δη6α οἴῃ οι ΠΠΔΓΡΊΠ4]1ἃ ρΓΘβθηΐ [η [Π6 ΟΥΡΊ 8] ΝΟ] Π16. 11] ἀρρθαῦ ἰη [Π15 Π]6 - ἃ Γι] Π66Γ οἵ [ῃ15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυ ΠΟῪ [ΓΟ [8 

ΡΟ ΠΒΠ6Γ ἴο ἃ ΠΌΤΓΩΓΥ ἃηα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοι. 

ἴπαρο ρι!611Π65 

ΕΠΟΟΡ]6 15 ργουά ἴο ρδιπΠοῚ ἡ Ἰ ΠΠΌΓΔΙ165 ἴο ἀρ] ΠΖ6 ρα Ὁ]1Ο ἀΟΠΊΔ]η Πηδίθι 815 ἃ Πα ΠΊΔ ΚΘ [Π6Π| νυ] 46 ]ν ἃοοΘ551016. ΡΌΡ]1Ο ἀοπΊδ]η ὈΟΟΚΒ5 ὈΘΙοηρ ἴο [Π8 

ΡΟΌΠΙΟ ΔΠ4 νν8 86 ΠΊΘΓΘΙν [Π61Ὁ οπϑίοα!Δη5. ΝΟνογίῃ61655, [Π15 νου 15 χρθηβίνθ, 50 [ἢ ογάθι ἴο Κβδρ ριον ]ηρ [Π15 ΓΘΒΟΙΠΌΘ, νν8 ἤᾶνθ ἴβΚβη βίβρϑβ ἴὸ 

ΡΓΘνθηΐ ἃθιι58 Ὀ. ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρΑΙΓ165, ΠΟ] Πἀ]ηρ Ρ]ΔοΙηρ [ΘΟ ΠΠ108] ΓΘ 5 ΓΙ ΟΙΠΟΠ5 Οἡ δυςοπηδίθα ἀπο ηρ. 

Ὗγ 8 αἷβο δ8ἰς (Πδΐ γου: 

ἘΞ Μακό ποη-οοπιπιογοίαί μι56 Οὐ 1Π6 π|65 ΝΝ6 ἀβϑιρηβα (σοορὶθ ΒΟοΟΚ ϑϑδῖοῃ ἴῸΓ 58 Ὁγ ἱπαϊν! 1815, Πα να γθαπθϑβί Πδΐ γοῖι 586 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ΡΘΙΒΟΏΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΊΠΊΘΙΌΪΔ] ρΌΓΡΟΒ6Β. 

τ Κοίγαίη βοπι αμϊοπιαϊοα φμοΥγίπρ Τ)0 ποΐ 58Π4 διιςοπηδίθα αΠ6Γ165 οἵ Δην βοιί ἴοὸ ΦΟΟρ] Θ᾽ 5 βυ5[6Π1: ΠΠ γοιῦ 8΄6 Θοπηποίηρ ΓΘΒΘΘΙΌΠ Οἡ ΠΟ Ϊη 6 

{ΓΔ Π5]ΔΠ!Οη, ΟΡΕΟΔ] ΟΠ Γδοίθυ Γθοορη] ΠΠΟἢ ΟΥ̓ ΟΠ ΘΙ ἀΓΘῈ 5 ΨΥ ΠΘΓΘ ΔΟ0688 ἴο ἃ ἰᾶΓρ 8 δ] ηΐ οἵ ἰοχί 15 ΠΘΙρΓα], ρ]Θα58 οοηίδοϊ τ15. ΝΥ 8 δποουταρθ [Π8 

1.58 Οἵ ρᾳΡ]1ο ἀοπηδίη Πηδίθγ 815 ἴῸΓ {Π6586 ρα ΡΟΒ65 δη4 Πγδὰν Ὀ6 80]6 ἴο Π6|ρ. 

τὦἡἬ Μαϊπίαϊπ αἰγὶ ρμίίοπ ΤῊ Οοορ]8 “ννδίθυ πη Κ᾽ γοι 566 Οἡ βϑοῇ Π]6 15 6556 η[14] ἴῸΓ ᾿Π] ΟΠ] ηρ ΡΘΟρΙΘ ἀδουΐ [ῃ15 ρτο]θοῖ δηά Ποϊρίηρ [Π6πὶ Ππά 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] Ππηδίθγ 815 [του ρ ἢ ΘΟορ]8 ΒΟΟΚ δθαιοῃ. ΡΊβαβα ἀο ποῖ ΓΒ ΠΊΟΥΘ Ἰ{. 

ἘΞ Κοορ [1 ἰοραὶ ΝΥ μαΐθνθι νου 158, ΓΕΙΠΘ ΠῚ ΘΓ [Πδΐ γοιῦ ΔΓΘ ΓΕΒΡΟΠΒ1016 [ῸΓ ΘΒ ηρ {Πδΐ νν δὶ νου α΄ ἀοίηρ 15 ἰ8ρ8]. [)ο ποΐ δ5518Π16 [Πδΐ 581 

Ὀδοδιι58 ννῈ θ6]Π1Θνα ἃ θΟΟΚ 15 1η [Π6 ρα ]1Ο ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 5615 1η [Π6 [Πη1ἰ6α δίείαϑβ, [Πδΐ [Π6 ννουκ 15 8150 1η [Π6 ρι 110 ἀοπηδίη ἴῸΓ ᾿156 Γ5 1ἢ Οἵ ΘΓ 

ΟΟΙΠ 165. ὙΥ̓ΠοίΠ6Γ ἃ θΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῃϊ νϑΓ165 ἔγοΟ ΠῚ ΘΟ ΠΥ ἴο σου ΠίΓν, 8Πα ννα οδη᾽ἴ ΟἿΘΓ ριδησθ οἡ ννῃθίΠ6Γ δηγ βρβοίῇο τι58 οἵ 

ΔΏΥ Βρθοῖῆο ὈΟΟΚ 15 δ] οννβα. ΡΊβεαββ ἀο ποίΐ 85511Π16 [Πδΐ ἃ ὈΟΟΪ.᾽ 5 ἀρρθδίδηοθ ἰη Θοορ]θ ΒΟοΙς ΘΘδΙῸἢ ΠΊΘΔΠ5 ἰ{ οδη 6 1564 ἢ ΔΠΥ ΠΊΘΠΠΘΓ 

ΔΉΥΠΘΓΘ ἴῃ [Πη6 ννοτ]ά. (ορυτίρῃϊ ᾿ηΠΠΠ Πρ ιηθηΐ Π14 0111} οδη θ6 αυ]6 βθνϑῖθ. 

Αβδοιυΐί σοορῖε ΒΟΟΙΚ ϑθδγο ἢ 

(ΠΟΟΡρ Θ᾽ 5. Πη]55ΐοη 15 ἴο οὐρβηϊΖθα [ῃ6 ννουτ]ά᾽ 5 ̓Π]ΟΓΠΠΔΠ!ΠΟἢ ΔΠα ἴο ΠΠ8Κ6 1{ ὈΠΙνΘΥΒΆΠῪ δΟΟΘ551016. Δη4 πβϑῖα]. Θοορ]θ ΒΟΟΚ ϑθάγοῇ Π6]ρ5 Το β 

ἀἰβοονοῦ [Π6 ννου]᾽ 5 ὈΘΟΚ5 Ψῃ116 ΠοΙρίηρ δας ΠΟΥ5 δη4 ρα Ὀ]Π15ΠΘΓΒ Γθδοῇ ηθνν Δ 16 ηο65. οι οδη ΒΘΔΙΌἢ [ΠΟ ῸΡῊ [Π6 [{]] ἰΘχί οἵ [15 ὈοΟΚ οἡ [Π6 νν8 

αἰ ερ: “ἶΌὈοοΚ5β. σοοσ]α. σοπλ 







Ὀἰο ἶΖθα Ὀγ (τοοοῖς 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (ποοοῖς 



Ὀἰο ἶΖθα Ὀγ (τοοοῖς 



Ὀἰο ἶΖθα Ὀγ (τοοοῖς 



ὅγε ἀπιτπαίιοπα! Οτιπαι Οσπηπείλτν 

δή {πε 9015 διτίρίπτεα οὗ [ηε ΦΙὸὺ απὸ 

εω δεσίαπιεπὶα, 

ἘΡΠΙΤΟΕΚΒ. ΡΕΕΕΑΘΕ. 

ΤΉΣΕΕ δ πὸὺν Ῥοΐοτε ἰδ ρῥυῦ]] 5 τηϑηῦ Οομμηπιοηϊασὶββ, 

ατίτεη ὈγΥ Βιιεἰϑῃ δηὰ Απιογίοδη αϊνίηθβ, οὗ 4 ρορυΐδσ οὐ 

Βοπλ]εῖῖσαὶ οδαγαςοίεσ. ζ724ε Οανιδγίάρε Βέδἶίε 79,7, «δελοοῖς, 

ἴὰς απάδοοξς 7ογ Βιδίο Οἴαςεες απα νίσαίςε διμαίονίς, Τὰς 

ϑρεαζεν᾽ς Ορπινιεμίαγγ, Το οῤωίαγ Οοπινιομία»» (ϑοδ4Β), 

7ΤᾺε Ἐχῤοοίογ'ς Βίδίς, αι οἵδιεγ δἰ πλῖ]σ βοτίεβ, πᾶνε {πεὶγ 

βρεοίαὶ ρίαος δηὰ ἱπιροτίδποο. Βαϊ ἸΠῸῪ ἄο ποῖ δηΐδθσ᾽ ἰηΐο 

ἴῃε Πεϊά οὗ Οτίτῖοαὶ ΒΙΌ] οἱ βομοϊαγϑῃΐρ οοουρίεα ὮὉΥ 5υοῖῇ 

Βε:65 οὗ Οὐμηπιθηΐαγίαβ 88 ἴδε αμγεσοασοίες ὀαερείίξεδες 

Ἡσκπάδμεξ εωρε Α͂. Τ,; Ὧς Μεῖτε᾿ 5 Αγ ςσεζασείες ἐχεέρείίεεδες 

Ἡακύδιελ εἴ Δ). Τ'; Μεγεῖβ Αγἠίρελεεχερείίδοδεγ Κορι- 
“επίαγ; Καὶ! δπὰ Ὁ 1250 ἢ 5 δ δέέρελον Οογεριορίαν ἐδεῦ 45 

Α. Τι; Τατρεβ ΖΑεοίορίεελελονεῖοίξελες Βίδεμσεγξ; Νοπδοῖκ᾿β 

σά ξονεν»πεηία;, κε ΑΙ. Τ᾽; Ἡοϊιζιηδηηβ “7 αμπαϊξορινιδραν 

ἐν Δ΄. 7. ϑενεγαῖ οὗ ἴπεβε ἢανα δὴ ἰγαηϑβαϊεά, εὐἀϊτεά, 

δηὰ ἴῃ 50π16 048565 δηϊαγρεὰ δηᾶ δάδρίε, ἔογ [πε Ἐπρ ]Π5ἢ- 

βρεδκίπρ ῬυΌΙΟ ; ΟἾΠΕΙΒ ἃγα ἴῃ ῥγοῦαββ οὗ ἰγαῃβίδιίοη. Βυΐ 

ὯΟ ΟοΥγεβροπάϊηρ βεγῖεβ ΟΥ̓ Βιίτἰβἢ οὐ Απιεσίοδη ἐϊνίμεβ 

825 Βἰςποτίο Ὀδοη ρῥτοάυοεά. Τῆς ὙΑΥ πᾶ5 Ὀεοη ργεραγεὰ 

ΌΥ βρεοΐαὶ Οοιηιηδηίαγίεβ ΌΥ̓͂ Ομόγης, ΕἸ] οοιι, Κα ἰϑοῖ, 

Ιλρδιέοοις, Ρεγονπε, εβῖοοιι, δηὰ οἴμοῖβ; δῃὰ ἴδ εἶτηθ ᾿α8 

οοπις, ἱπ ἴῃς Ἰυαάσιηηεηϊ οὗ (ἢς ῥτοϊεοΐογβ οὗ (δϊ8 δηϊεγργίϑβε, 
ἩΠεΩ ἰδ 8 ῥγδοιίοδδὶς ἴο οοπιδίηθ Βείεἰϑδ δηά Απιοσίοδῃ 

ϑοβοίαγα ἰπ ἴΐμς ρῥγοἀιυοιίοῃ οὗ ἃ οτὶἰσαὶ, ςοιηργεβειϑῖὶνα 



ἘΠΙΤΟΙᾺΘ᾽ ΡΕΕΕΑΟΘΕ 

Οοπηπι ΠίαΓΥ ἔμδῖ Μ|}1] θ6 ἀργεαβὲ οὗ πιοάδγῃ ὈΪΌ]1οαὶ βϑομοῖασο 
Βῃϊρ, δηά ἴῃ ἃ πιδβάβυγε ἰϑδά [15 νδῃ. 

Μέεββῖβ. σαγεβ δου θηθτ 5 ϑοηβ οὗ Νὰ Ὑοσκ, δηὰ Μοββγβ. 

Τ. ἃ Τ. Οἰαγκ οὗ Ἐλϊηθυγρη, ργοροβα ἴο ρυῦ] 5 δυο ἃ 

βοιίες οὗ Ὁοιηπιεηίαγίεβ οὐ ἴῆ6 ΟΙά δηά Νεν Ταοβίδπιεηΐβ, 

ἀηάες ἴδ6 εὐἀϊτοτγβῃὶρ οὗ Ῥτοΐ. (, Α. Βεβισοσϑ, Ὁ.Ὁ., ἴῃ Απχεσίςα, 

δηά οὗ Ρτοΐ, 5. Κ. Ὀκινεξ, Ὁ.}., ἔογ ἴῆε ΟΙά Τεβίδιηβηΐϊ, δπὰ 

τῆς αν. ΑἸΡΚΕ ΡιυύμΜμεε, Ὠ.}., ἔογ τῆς Νὲν Τεβίδπιθηϊ, 

ἰῃ ατεαῖ Βγίϊδίη. 

ΎΠε Οοπιπηεηίαγίεβ Ὑ}} ὃ ἱπιίεγηδιίοπδὶ δηὰ ἱηϊογ-οου- 

[ἐϑϑίοηδὶ, δηά Ψ1} ες ἔγες ἔγοζῃ ροϊειηϊοδὶ δηὰ δοοϊ δϑίαβεῖοδὶ 

Ὀΐα5. ΤΉΘΥ Μ|}} θὲ Ῥαββᾶ ὑροῦ ἃ ᾿πογζουρῇ οτγιτἰοαὶ βσαγ οὗ 

μἢς οτὶρίπαὶ ἰεχῖβ οὗ {πὸ ΒΙΌ]ς, δῃὰ ἀροη ογίτἰοαὶ τλεϊμοάβ οὗ 

Ἰηϊεγρτείδιίοη. ὙΠΕΥ͂ ἀγα ἀεβίρηβά Τ᾿ΠΙΘΗ͂Υ ἔοτ βιαἀεηῖβ δηὰ 

Οἱεγρυγάεη, δηὰ Μ|] θὲ τίς ἴῃ ἃ οοπηραοῖ βῖγς. Ἐδοῆ 

Ὅοοκ ψ|}} θὲ ργεοεάβά ὃὉγ δὴ [ηἰγοδυοζίοη, ἰδίῃ ἴῃς τεβυϊ5 

οἵ οτἰ εἰσι ἀροη ἰδ, ἀηὰ ἀἰδουβδίης ἱπιρδγϊα! ν [ῃ6 αυσδϑιίοηβ 

8111 τειηδίηϊηρς ορεῆ. Τῆς ἀεῖαδι!ς οὐ οὐ ἰοίβτα τ }}} ἀρρεᾶγ 

ἴῃ {πεὶγ ρσορεγ ρίασε ἴῃ ἴῃς Ὀοάγ οὗ ἴῃ6 Οοπιηηθηΐατγ. ΕΟ 

βοοϊίοη οὗ ἴῃ6 Τοχὶ ψ|} ὃς ἰηϊτοάυσεά τι ἃ ραγαρῆγαβα, 

ΟΥΓ ΘΌΠΊΠΊΔΓΥ οὗ οσοηϊεηῖθΒ. Τεοπηΐοδὶ ἀεῖδ:}5 οὗ ἱεχίυδὶ δηὰ 

ῬΒΠοΙορίοαὶ οτίἰοἰβαι 1}, ἃ5. ἃ τὰϊε, θὲ Κερί ἀϊβιϊηος ἔγοσι 

Ἰαδίζοῦ οἵ ἃ πογε ρεηεγαὶ οῃαγδοῖογ; δηὰ ἴῃ τῆς ΟἹὰ Ταϑβῖδ- 

ταδὶ ἴῃ εχερείίοδὶ ποΐεβ ΜἘλΟΠ]) ὈῈ διδηρεά, 85 [τ 85 

Ροβϑίδ!ς, 80 ἃ5 ἴο ὃ6 βεγνίσεδθϊε ἴο βἰυάἀδεηῖϊς ποῖ δοαυδίηϊεά 

σὰ Ηεῦτεν. Τῇ ΗἰβίογΥ οὗ Ιηϊεγρτεϊδιίοη οὐ ἴῃε Βοοκβ 

ψ|}} θὲ ἀεαϊς ψιἢ, ἤδη πδοδββαγυ, ἴῃ δὰ [Ιηἰγοάποιοηβ, 

ψἢ οτίεῖοαὶ ποίϊσεβ οὗ ἴδε πιοβὶ ἱπιροτίδης ἰἰτογαῖατε οὗ 

1ῆε 5υδ]εοῖ. ΗἩΗἰΞκίοτγίοαὶ δῃὰ Ατοῃεοίορίοδὶ φαδβιίοῃβ, 85 

ψῈ}} 5 φυαεβιίοηβ οἵ Βι ]οαὶ ὙΠεοίορυ, τα ἱποϊαἀεὰ ἴῃ τῆς 

Ρίαη οὗ ἴῃ8 (οπιπιαπίαγίιεβ, θαϊ ποῖ Ῥγδοίίοδὶ οὐ Ἡοχῃ]ειῖοδὶ 

Ἐχερεβίβ. ΤΏ νοϊαπι65 Ὑ1} οοηδβιταϊε ἃ αηϊέογμλ βεσίεβ, 



ΠῚ [ΠΝ ΠΝ], 0Ἀ]ΠΠ0}}, ΟΜΝ ΠΥ. 
ἼΤΗῈΕ ἰο]]οννίηρ οἰϊησθπὶ ϑομοΐατβ ἅτὸ οηραρεά προη ἴΠ6 

Μοΐϊυπιοβ παπιοά Ὀεῖον : 

Θεπδαΐα 

100 

ΤΗΕ ΟΙΥὉ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. 

Τῆς αν. ΙΟΗΝ ΘΚΙΝΝΕΕΚ, Ὁ.Ὁ., Ῥγοΐεδβϑοσ οὗ Οἱά 
Τεβιδιπεηὶ [δηρυαρε δηὰ 1 ἠϊεγαίαγο, ἐΌΉεΡε οἵ 
Ξδρηρλλ τὰ ς σποὶὰ οἱ Ἑηρϊαπά, Οδηῦγιάρε, 
Ἑῃηραπά, 

Τῆς Εον. Α. Ε. 5. ΚΕΝΝΕΡΥ, Ὠ.Ὁ., Ῥγοΐδδθδοσ οὗ 
Ηοῦτεν, ηϊνεγϑίιν οὗ ΕαϊπΟυγρΏ. 

1.Ε. πτλοολ ς Μ. Α., Εεϊονν οὐ ννδάμδωι (οὶ- 
Ἰεξε, Οχίοσά. 

σ. Βυσςῆαναν Οβαὺ, Ὁ. Ῥτοίοβϑθοσ οὗ Ἡδθῦγεν, 
Μαηςῆεϊά (οΙεξε, ὀρ, [Δα Κεαάν. 

Τῆς Καον. 5. Ε. ἤκινεξ, .Ὁ,., Π.1π|,| Ἐερίυ5 
Ῥτοίεβϑογ οἱ Ηεῦσεν, Οχίοσγά. [νου Κεαάν. 

ΤΠ αν. ΟΕΈΟΚΟΕ ΑΡὰΑΜ ὅΜμιτῊ, Ὠ.Ὦ., 1.1,.Ὁ., 
Ῥτγοίοδδογσ οὐ Ηδθῦγεν, Εἴθε Οδυσοδ ᾽σοϊϊεςε; 
Οἴδβξον. 

Τῆς αν. ΟΈΟΣΚΟΕ ΜΟΟΒΕ, Ὁ.Ὁ., 1.1,.ἢ., ἜΣ 
ἔεβϑοσ οὗ Τῃοοίορυ, Ηδγνασὰ Ὁμίνετείτγ, Οδπὶ 
Ὁσίάρε, Μα85. [Μοιν ιαάν. 

Τῆς ον. Η. Ρ. ΘΜΙΤΗ, Ὁ. Ὁ., Ργοΐοϑϑογ οὗ ΒΙ Ὀ]Π1ςδὶ 
Ηϊπίογν, Απιῆογϑὲ σοιερε, Μαβθ, [λύσιυ Κεαάν. 

ΤΠ αν. ΕἜἌΑΝΟΙΒ ΒΚοΥ͂Ν, ὮὉ.Ὁ., Ὠ.1.1ε.,1.1,.0., 
Ῥγοΐεββοσ οἱ Ηεῦγεν δηὰ Ὁ τ [αρρυ 5, 
Ὁμπίου ΤὨοδοϊορίοδὶ ϑειλίηδγυ, Νενν Υογκ 

Τῆς εν. ΕΜ ΑΚΟ [.. Οὐκτιβ, Ὠ.Ὁ., ἐμεδωθ οὗ 
Ηδοῦτεν, γα]ε {]ηἱνεγείῖν, Νενν δνεῃ, (οηη. 

Τῆς αν. 1,.. ΝΥ. Βαττεν, Ρῃ. Ὁ., Ὁ.ὮὉ., Ἀεεῖοσ οὗ 
5:. Μαγκβ σβυσοῃ, δεν γοτῖς Οἴγι, βοπιείϊπηα 
Ῥτοίεβθοσ οἵ Ἡρῦτεν, Ρ . Ε΄, Ἀινίηιν Θοδοοϊ, 
ῬὨΣ Δ οΙΡὨίΑ. 

Ξ ἘΣ ΤηλῚ εἴτα Ἐπεγεὶ παν ἘΣ Τ ΤΟΣ 6550 Οἱ σγεῖοι ἃ δῃὰ ϑυπθοὶ- 
ἐςβ, ΐοῃ Τῆθοὶ οἰρείσαὶ ϑεπιπαγυ, Νανν Υοσκ. 

[2“-}»γε::. 

[οἱ]. 7 Μοτυ Κεαάν. οί, ,7 ἐπ ῥγες-:. 

Τὰς εν. Ο. Η. Του, Ὁ.Ὁ., 11,.Ὁ., Ῥγοΐδβδϑου οἵ 
Ἡεῦτενν, Ηδγναγὰ (ἰηἰνετοίιν, Οαπιδηίάρε, Μδ55. 

[ΨΜοτυ Κεαάν. 

Τῆς εν. 5. Ε. ὈΚΙνΕκ, Ὁ.Ὁ., δ.1ἱκι., Κερίυ 
Ῥτοίεβϑου οὗ Ηεῦτενν, Οχίοσγά. 



ὅθε 7κβεπαξοπαῦ δ τίεοα! φοπιπιεπίάτρ. 

Ιϑαϊδα Γμαρβ. ᾿- ΧΧΧΙ͂Χ. Τὰ εν. Ο. Βυσῆαναν 
σκαυ, Ὁ.}., Ργοΐδββδοσ οἱ Ηθῦγσεν, Μαηββοϊὰ 
(ο]ϊερε, Οχίοσγά. 

1ϑαϊδ Εὐσσι ΧΙΡΙΧΝΊ. Τῆς εν 5. Ε. θκινεξ, Ὠ.Ὁ., 
9.1μΔπ|, Κορίυ5 Ργοίεβϑογ οὗ εῦγεν, Οχίοσγα. 

7ετοταΐδα Τῆς Εεν. Α. Ε. ΚΙΚκΚΡΑτπΙΟΚ, Ὠ.Ὁ., Μαβίοσ οἵ 
ϑείνγῃ (ο]]ερε, Κερίυ5 Ργοίεββοσ οὗ Ηεῦγεν, 
Οαμυπξε, Επρίδηα, 

Ἐσεκίοῖ ΒΥ ἴδε ον. Ο. Α. Οοοκε, Μ.Α., Εεῖονν Μαρ- 
ἄδίεη (οϊε ρα, ἀπά τς αν. ΟΗΑΒΚΙῈΞ Ε΄ ΒΌΚΝΕΥ, 
ΜΑΑ., Εεϊον δηὰ 1,δοΐυγοσ ἰπ ΗἩςῦγον, δῖ. Ἰομη5 
(οϊϊερε, Οχίοσγά. 

Ῥαρϊεῖ Τῆς εν. ΙοηΝ Ρ. Ρετεξβ, Ρῃ. Ὁ., Ὠ.Ὁ., β8οπις- 
τἴἶπχε Ργοίεββοσ οὗ δθθγεν, Ρ. Ε. Ὀϊνιπὶϊν Θοῃοοὶϊ, 
ΡΠ εΙρπία, πονν Κεςῖογ οἱ 51, ΜΙ 86} 5 ΟΒυγςος, 
Νενν Υοσγκ Οἰν. 

Ατοῦ δηὰ οδβεα Ν᾽. Ἑ. Ἡλκρεκ, Ρἢ.Ὁ., 1.1,.Ὁ., Ῥγεϑίἀθης οὗ τῃ6 
υπίνοτγϑίιν οἱ Οδίςαζο, {Π|ποΐ5. [Δ Ῥοτο Κεαάνγ. 

Μίςδδ ἴοὸ ἤδρραΐ Ῥχγοί. ἴΟῊν Ρ. ὅμιτη, ὕπἱνοιϑῖν οὗ ΓῇΠίςαρο ; 
Ρτγοΐῖ. ΟΗΑΈΚΕΒ Ρ. ΕἌΟΝΑΝΙ, ΠὨ.Ὁ., πίοηυ Τμεο- 
Ἰορίοδὶ παπΉ Πα, Νεν Υοσκ ; ΝΝ. Ηαυεβ ΝΆ κυ, 
Ὠ.Ὦ., Ε1,..Ὁ., ἙάϊῖοΥ οὐ Τῆς ἱπἀερεπάεηϊ, Νὲν 
Υοτκ ; Ρχγοί. ᾿υμιῦθ Α. Βενεξε, ἰὐπίοη Τεοϊορ- 
ἰς41] ϑαπιίπασυ, Νενν Ὑοσκ, δπὰ Ρχοί. Η. 
ΜίΤΟΗΕΙ,, ἢ. Ὦ., Βοβίοη {Ππηἱνογϑὶίυ. 

Ζεςδασίδῃ ἴο ]οθδὮ Ργοί. Η. Ο. Μιτοβει,,, Ὠ.Ὁ.; Ργοῖ. Ἰοην Ρ. ΘΜΙΤῊ 
διὰ Ρτοί. ]. Α. ΒΕνΕἙ. 

Ἑπδῖδες Τῆο ον. 1, Β. Ῥατον, Ρῃ.Ὁ., Ῥγοΐξδβϑϑοσ οἵ 
Ηεῦτγεν, Ἡδγίοσγα Τ πεοϊορίοδὶ ϑεπλπαγγ. 

ἙςοἸεαἰδεῖοα Ῥτγοί. σξοξόοξ Α. Βάξκτον, Ρῃ. Ὁ., Ῥγοίδϑθοσ οἱ 
ΒΙΡΙςΔΙ 1υἱταγαῖυσγε, Βγγη Μαντγ (οἸ]ερξε, Ρᾶ. 

ἙἘσυι, ΕἘπδν. ΟβάκιῈβ Α. Βκισοβ, Ὠ.Ὁ., Π.1.1π., Ῥτγοίθϑβ- - 
ϑοηρ οὗ ϑοῃρβ 80 οἱ Τποοϊορίςδὶ Επογοϊορεαϊΐα δηὰ Ἐ θρομα, 
δηὰ 1,ατηεηϊαῖίοηβ [ἰ"ηίοη Τπεοϊορίςδὶ ϑεπιλίμαγυ, Νανν Υόσκ. Ἶ 

ΤΗΕ ΝΕᾺ ΤΕΒΘΤΑΜΕΝΤ. 

8ι. Μαῖῖμδεν Τῆς εν. Ννιμμούσηβυ Οὶ Αὐτξν, Μ.Α., δ! ον 
οἱ Εχεῖεσ ζοϊϊερε, Οχίοσγα. 

8ι:. Μασῖς Τῆς αἴας δν. Ε. Ρ. σουμ, Ὠ.., βοπιϑίπια Ῥσγο- 
ἔεββοσ οἱ Νὲν Τοϑίδπηηϊς 1ἱτογαΐωυγε, Ρ. Ε. Ὠἰνιπηῖν 
ὅ5ςΠοοὶ, Ρῃϊ δά εΙρἢϊα. [-νοῖν Αἰεαάν. 

81. Κυκς ΤΠπῈ ον. ΑΠΕΚΕΡ ΡιῦΜΜΕκ, Π.Ὁ., ϑβοπιείϊπια 
Μαβίεγ οἱ ἰ)ηϊνεγϑιν Οο )ερε, Ὀυγμδπι. 

{Δ οτυ Κεαάν. 



ὅθε Ἰπίετπαίοπα φτίςαΥ Φοοπιπιεπίάτρ. 

8ι. 1ΧοΒπ 

Ἡδστωοῦν οὗ ἴ8ὁ 
Θοδρε18 

ξι 

Ο(οείπιπίδοδ 

Θαϊκιίαοο 

ἘΡΒεδίδηδ δηᾶ 
(ο]Ἱοδείδηθ 

διὰ 
ῬΏΣΙεσοα 

ὙΒεθδαϊουΐδηδ 

ὝΒο Ῥαρίοσαϊ 
Ἐρίθϑιεα 

Ἡδεῦτενσα 

8ι:. ]ασρεδ 

Ῥεῖεσς διὰ 1 ἀςἊς 

Ὅς Ἐρίδϑεϊεβ οὗ 
8:. ]ο ΒΒ 

Ἐενεϊδοι 

ΤΕ νεῖν αν. ΙΟῊΝ ΗΈΝΕΥ ΒΕΈΝΑΕΡ, Ὠ.Ὁ., 
Ῥεδη οἱ 58:1. Ραΐγιο κ᾽ 5 δηὰ 1. βοΐυσεσ ἐπ Ὀἰνίηϊγ, 
Ὁμπϊνεγβιίν οὗ Ὀυδ]ίη. 

Τῆς αν. ππιαμ ϑάνθαυ, Ὠ.Ὦ., 1.1,.Ὁ., τδὰν 
Μαγραγεῖ ΡῬσοίεξβϑβοσ οἱ 1})ἰνὶ πιῖγ, Οχίοσγά, ἀπά ἴπ6 
Ἐδεν. νη ούσηΒυ Ὁ. Αὐεν, Μ.Α., Ἑεῖον οἱ 
Ἐχεῖοεσς σοϊϊερε, Οχίοσγά. 

Τῆς Εαον. Ὁ. Η. Τύκνεκ, Ὠ.Ὁ., Εεϊονν οὗ Μαρ- 
ἄδίεῃ Το] εξε, Οχίογά, δηὰ ἴμε εν. Η. Ν. ΒαΤτὲ, 
Μ.Α., Εχαιηηίηρ Ομαρίαίϊπ ἴο ἴῃς Βίββορ οἵ 
Ἰμοηάοα, 

Τῆς ον. πὰΜ ϑάνθαυ, Π.Ὁ., 1.1,..Ὁ.,ὄ Δὰν 
Μαγραγεῖ Ῥγοίεεξβδος οἱ Ὀϊνίηἰεν δηὰ σδποη οὗ 
Ομπσε Οδυγοῖῦ, Οχίοσγά, δπὰ ἴδε αν. Α. (Ὁ. 
Ἡξαάριαμ, Μ.Α,, Ὁ.}., Ῥχπείραὶ οἱ Κίηρβ (οἱ- 
ἱερε, [οπάοη. [νότου Κεαάνγ. 

ΤὨε Είσῃι εν. ΑΚΟΗ. ΕΟΒΕΕΥΒΟΝ, Ὠ.Ὁ.,. 01,.Ὁ., 
Ιμοτὰ Βίββορ οἱ Εχείεσ, δηὰ ἴῆς δν. ΕἸΘΗΑΚΩ ]. 
Κνοόούμνο, Ὁ.Ὁ., Ῥγοΐεββογ οἵ Ὀἰνὶπιῖγ, ηϊ- 
γεγϑὶ ἡ οὐ Πυγῆδτ). 

Τῆς ον. ΕΚΝΕΞΊ Ὁ. Βύκτον, Ὦ.Ὁ., Ῥγοΐθϑϑοσ οὗ 
Νεν Τεβίδιχθηι ]τεγαῖυγε, ]ηἱνεγϑίτν οἱ ΟὨΐσαφο. 

Τῆο αν. Τ. Κ. ΑΒΒοΟΤΊ, Β.Ὁ., Ὠ.11π||, βοπιεῖπια 
Ρτγοίδεβθογ οἵ ΒΙΌ]Π οὶ σγεεκ, Τιηὶν ΟΟΙΪΪεξε, 
Ὀυδ]ίη, ον [υἱδγαγίδη οἱ ἴῃς 58π|6.. [ίοτυ Αεαάν. 

Τῆς ον. ΜΑΕΥΙΝ ΒΕ. Νινοενυ, Ὦ.Ὦ., Ργοΐθβϑϑοσ 
οὗ ΒΙΡΙςαὶ 1Ἰτογαΐυγε, πίοη Τμθοϊορίοδὶ ϑεπιὶ- 
ὭδΙΥ, Νενν Υοτῖ (ἰγ. [Δ νοτο Κεασάν. 

Τῆς εν. ΑΜῈΒ Ε. ΕΚΑΜΕῈ, Μ.Α., Ργοξεββοσ οἱ 
ΒΙΌ] 41 Τ οοίοσυ, πίοη ΤΠεοϊορῖςδὶ ϑαυλίηδγυ, 
Νεν Υοχκ. 

Τῆς αν. ΔΝΑΙΤΈΞ [οςσκ, Ὠ.Ὁ., Ννασγάδη οἱ Κεῦϊς 
ΟΟΙἸερα δηά Ῥγοΐεβϑοσ οἱ Εχορεβϑὶβ, Οχίοσά, 

Τῆς Βον. Α. ΝΑΙΕΝΕ, Μ.Α., Ῥγοΐξεββϑοσγ οἱ Ηδῦσεινν 
ἴῃ Κίηρβ σοϊϊερε, πάσῃ. 

Τῆς Εαον. [.ΜμῈ5 Η, ΒΟΡεϑ, Ὦ.Ὁ., Βιιϑϑοὺ Ῥγοΐεβϑου 
οἱ Νενν Ταεβίδπηεης Οἰςίϑαι ἱπ Ἡδγνασγά ἴὐηΐ- 
νεγβιῖν. 

Τῆς αν. ΟΠΑΒ Ε5 Βιοο, Ὁ.Ὁ., Εερίυ5 Ῥγοίδθϑϑογ 
οἔὗ Ἐσοϊεβίασαιςαι Ηἰβίοσν δῃὰ σδῃοη οἵ ἷ 
ΟΒυτγςοῇ, Οχίοσγά. [νοτυ Κεαάν. 

Τῆς Βεν. Ε. Α. ΒΕΟΟΚΕ, Α.Μ., Εεἰϊον οὗ Κίηρβ 
ΟοΙϊερε, σαπιῦτάρε. ᾿ 

Τῆε εν. ΕΟΒΕΕΤ Η. ΟΗΑΚ ΕΒ, Μ.Α., Ὁ.Ὁ., Ῥγο- 
ἀτρς ξι οὐ Βί οὶ Ογεεὶς πη ἴθς {ὐπινεγϑν οὗ 





ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΘΑΙΜΘ 

ΓΗΑΕΚΙΕΘ5 Αὐσύϑτυϑ ΒΕΙαΟ5 

ἘΜΙΠῈ ΘΟΕΚΑΓΕ ΒΕΙΘΘῸ5 



ὈἰοΖθα Ὀγ ς οοσίς 



ΤΗῊΣΕ ΙΝΤΕΗΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΟΕΙΤΙΟΑΙ. ΟΟΜΜΕΝΤΑΗῪ 

Α 

ΟΕΙΤΙΟΘΑΙ, ΑΝῸ ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, 
ΟΟΜΜΈΝΤΑΒΥ 

ΟΝ 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΘΑΙΜΘ 

ΒΥ 

ΓΗΑΞΒΙΙῈΕΘ5 Αὐασαύδστυϑ ΒΕΙΘΘΘ, Ὁ.}., Π 1μττ. 

ῬΒΟΕΈΒΒΟΚΒ ΟΥ̓͂ ΤΗΕΟΙΟΟΙ͂ΛΑΙ, ἘΝΟΥΟΙΟΡΆΌΙΑ ΑΝῸ Ξ5ΞΥΎΜΒΟΙΙΟΒ5 

ΝΙΟΝ ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΘΕΜΙΝΑΕΥ, ΝΕῈΝ ὙΟΚΚ 

ἈΝῸ 

ἘΜΙΠΙΕ ΟΚΑΓΕ ΒΑΕΙΘΘΘ, Β.. 

γομ.1 

ΝΕΝ ΥΟΒΚ 

ΓΗΑΚΙΙῈΘ ΘΟΚΙΒΝΕΚ᾽Θ 5ΟΝ5 

τοού 



ΘΟΡΥΕΙΘΗ͂Τ, 1ροῦ, ΒΥ 

ΟΗΑΚΙΕΘΒ ΒΟΚΙΒΝΕΚ᾽ 5 50Ν5 

Ῥυβθηξρ, ΘΕΡΤΕΜΒΒΕ, τοοῦ 

Νοτώσοῦυ ἴβτεσα 
ὦ. 8. (πδι ηρ αὶ (Ὁ. -α Βογνοκ ἃ ἢ σο. 

Νοτγνοοά, Μαδδ., ἰ[.8.4. 



106064 
ΜΑΥ 16 907 

σθ μκ 
7. 
Ι 

ὅυ 

ἸΟΗΝ ΟΕΟΘΒΥ ΒΕΟΥ͂Ν, Ε50. 

ἈΝΌ 

Ὦ. ΝΊΠ1.15 ἸΑΜΕΒ, Ε50. 

ῬΒΕΒΙΌΕΝΤ ΑΝῺῸ ΥἹΟΚΟΡΕΕΒΙΌΕΝΤ ΟΣ ΤΗῈ ΒΟΛΚῸ ΟΡ ὈΙΆΚΟΙΟΒΒ 

ΟΡ 

ΤΗΕ ΝΙΟΝ ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ͂, ΒΕΜΙΝΑΕΒΥ͂ 

ΤΗΝ ΜΟΚΚ 15 ΒΕΡΙΘΑΤΕ. 

ἿΝ ΚΕΟΘΟΟΝΙΤΙΟΝ ΟΡ ΤΉΕΙΝ ἘΜΊΙΝΈΝΤ 5ΕΒΥΊΓΕΒ ΤῸ ΤΗΞΟΙΟΟΙ͂ΟΑΙ, 

ἘΌΥΓΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΤῸ ΠΙΒΕΚΤῪ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ 50ΗΟΓΑΒ- 

5Η1Ρ ὈΌΚΙΝΟ ΤΗΕ ΤΗΙΆΤΥΤΉΒΚΕΚ ὙΕΑΚΒ ΟΡ 

ΤΕ ΑΥΤΗΟΚ᾽ 5 ῬΕΟΕΈΞΘΟΒΑΤΕ 



ὈἰοΙἶΖθα Ὀγ (ποοοῖς 



ΡΕΕΕΑΓΕ 

ΤῊΙΒ (Ομ ΘὨΙΔΤΥ 8 ἴμ6 ἔγυϊξ οὗ ἔοτν γεᾶτβ οὗ ἰδθουγσ. [πῃ 
1867, ψΏΘη πιακίηρ ϑρεοίδὶ ϑιυάϊεβ ἰῃ Βευη ἢ Ὁτ. Ἐπὶ] 
Ἀδάϊροτ, 1 Ὀερϑῃ ἃ οὔ ἴοαὶ (οτηπηθηΐδσυ οὐ ἴῃς Ῥβδίπιβ, [6 Μϑ8. 
οὗ ψΒΙΟΒ 15 5111] ἰπ ΤΥ ροβϑεβϑϑίοῃ. [Ἃηἡ 1872 ἴδε ἰγαηβίδιίίοῃ οὗ 
ΜοΙ]]᾽ 5 ““ Ὁοπιπηθηΐασυ οὐ (ῃ6 Ῥ54Ϊπ|8᾿" ἰῃ 1,ἀπρθ᾿5 δι, δευενιξ νὰ5 
ΡΟΝ ΠΙ5 δὰ ἴῃ ἴῃς 5ετίεβ ἀϊϊεὰ Ὀγ ῬΆΠΠΠρ Βομβαῆ, 1 ἰταηβὶαιθα 
δηὰ βη]αγρεά ἴπὸ (οι ὨΙΔΓΥ ΟἹ Ρ58. 1-41 51-Ξ2 ΜΠ ὑνθηΐγ- 
ἔνε μεσ οδηΐ δαἀαϊτίομδὶ πιδίίεσ, δπὰ εαἀϊϊεὰ τς [Ιηϊτοαάποίίοη 
ἢ δα ἀϊίοπαὶ ποΐθβΒ. [ἢ 1874 1 Ὀερδῃ ἰεδομηρ 45 ρτοΐεβϑοῦ 
οὗ Ηερτον δηὰ Ἴοορπαᾶῖα ἰδησιᾶρεβ ἴῃ ᾿ὐηίοη ΤΠεδοϊορίοαὶ ϑεηι- 
πδΙγ, δῃὰ Ἰεοίυτεά οἡ ἴπε Ῥϑδ]πὶ8 ἜνεῖῪ γδαγ ὑῃ1}} 1890 ΜΠ ΘΏ 
Ι θεοδπιθ Εαναγὰ Βοθίηβοηῃ Ῥτοΐεββου οἵ ΒΙὈ]1οαὶ ὙΠθοΪ ΡΥ, ἴῃ 
ΜΈΙΟΒ Ροϑβίτίοη 1 οοπιηυεά ἴο ἰεοΐατα οα ἴ86 ΟΥοΐβα δηὰ ΤΠα- 

Οἰορυ οὗ {πε Ῥβαίϊεσ ὑη{}]] τ9ο4, ψ ἤθη 1 ν88 ἰγδηβέεσγαα ἴο ΠΥ 
ΡΓεβεηῖ ομαὶσ. [Ιἢ ἴδεῈ ρίδῃ οὗ [με [ηϊογπδίίοηδὶ Οὐ οαὶ Οοι- 
ΙΩΘΠΙΆΤΥ  υπάοτίοοκ ἴῃς νοϊυμηεβ οὐ ἴῃς Ῥβαϊπιβ, ἀπά πᾶνε 
θεδῶ δ οσΚ Ἰροὴ ἴθεπὶ ἐνοσ βίθοα [Ιη δα τίοη ἴο ΤΥ ΜΟσΚ οἢ 
186 τῃθοϊορίοδὶ ἰεγπὶβ οὗ ἴπ6 πεν εἀϊίίοη οἔ Ἐοδίηβοπ 5 σδβεηϊυβ᾽ 

ἩΠεόγειν Ζεχίεοη, Β.Β..1 μανὲ πιδάβ ἃ ἼἽοπιρίεῖε ἰεχίσοῃ ἴο ἴῃ 8 

Ῥβδϊϊοσ, θαβεὰ οῃ ἃ τενίϑβεὰ Ηδεῦτεν ἰεχὶ, ν Ὡ]οἢ 1 Πορα εἴ ἰοηρ 
ἴο ΡυὈ] 15}. 1 Βᾶνε βραγϑὰά πο ραϊηβ ὑροὴ {πε ἰεχὶ οὗ ἴῃε Ῥβδίϊεγ, 

ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ (Π6 βἰυάγ οὗ ἴῃε Νεγβίοῃβ, Ὀυϊ αἷϑοὸ ἴῃ [πε ἀειεοϊίοῃ 
δηὰ εἰϊπιϊπαίίοη οὗ [Π6 ρίοβϑεβϑ ἰῃ {με ββάσοῇ ἔογ [με οτὶρίπαὶ ἰεχίβ 
858 ἴβδῪ οᾶπια ἔγοπι {πεὶγ δυΐμοῖβ. Τῇ ΤΒΕοΪορυ οὗ ἴδε Ρβδϊῖεσγ 

Βᾶ5 Ὀδδὴ ΟΔΓΘΕΌΪΠΥ ἱηνεβιϊραιϊθα ; ΟὨΪΥ ἴῃς Ἰἰπλϊ15 οὗ 5ρᾶοα ῥτα- 
νϑηΐ τὴα ἔτοιῃ ρίνίηρ ἰζ ἰη (8 νο]υπηα. 

Ι Βανε πιδάβ ἃ οαγϑξυ] βίυαυ οὗ ἴῃς ομίεξ σοπιηπηεηίατίεβ πὰ 
Βανε γείοσιθα ἴο [πῈπὶ 50 ἔδσ 85 ργδοίίοδθϊα ἴῃ [ἴῃ6 ποῖθϑ, Ὀυῖϊ 186 
πιοϑί [μαὶ οου]ὰ Ὀ6 ἄοπε ψᾶ5 ἴο αἰϑίγί δυῖα ογεάϊς ἴο τὰν ργεάδοαβ- 
50Γ5 ἴῃ ἔδὶγ ργοροσγίίοῃβ. ΤὴῈ διιουπὶ οὗ 1ἰτεγαΐυτε 18 50 ναϑῖ 
ἴμδὶ πο οἰβεσ σουγβε Μ88 ροββϑίδῖἙὲ. ὍὙῈδῈ (ομπιηπιθηίδγυ νΜ}}}} 5μονν 

υἱὲ 



νὴ ΡΕΚΕΕΑΟΘΕ 

τηαὶ Βοπιδῃ Οδίμο]ς (οτηπιθηίαϊοτβ ἢᾶνα τεηάεγεά να] υδῦ δα 56τ- 
νῖοα ψΒΙΟὮ πᾶ5 Ὀδαη ἴοο οἔἴζδῃ περ]εοϊεά ὈΥ πιοάδγῃ Ῥτοίεβίδηίϑ ; 
δηὰ (δαὶ ἴμ6 οἱάον Βυι 58} ἱπίογργείετα τὰ {86 τϑαὶ ἔδί μετ οὗ 

πιυςἢ οὗ [πε πιαίετίαὶ ἔογ ψἈ]οἢ τηοάθση (δ Δ 5 5 08}}Υ γεσεῖνα 
τῆ οταάϊι, Εογ θοσα [μδη (ἈΙΓΥ γεᾶῦβ 1 ἤανα ρίνθη τηυςἢ αἰίθη- 
ἴοῃ ἴο Ηεῦτεν ροεῖγυ. Εοσ ἃ ἰοῃρ ἵἔἰπι6 1 ῃδὰ ἴο Ὀδί]6 ἔογ ἴξ 

δίοηβ δραϊηβί υηγεαβϑοηΐηρ ῥγαὐυάϊοε. ἋΣ μάνα ᾿ἱνεὰ ἴο 8ε6 ἃ 
Ἰαῖρε ῥτορογίίοη οὗ Ατηεγίοδῃ βοῆοϊδῦβ δάορί 6ββϑεῃτ δ! [μ6 νἱοὺνβ 
ΨΈΏΙΟΒ 1 τεργεϑεηῖ. ΑἹ] οὗ ἴπ6 Ῥβδίπιβ ἤν δε διγδηρβὰ ἰῃ 
115 ΟΠ ΠΙΔΤΥ ἰῃ πιεαϑδυγεά [᾿π65, δηὰ [6 ρτεαΐ πη) υ Ὑ οὗ 
ἴετὰ ἴῃ εαυδὶ βίσορῃεβ. ὙΠαὶσ Πἰαγασυ ομασγαοίεσ μ85 {ΠΕ ΌΥ 
Ὀδθῃ ρτθαῖν ἱπιρτονεὰ ἂδπὰ ἱμεὶγ Ὠἰἰβίογίοαὶ ῥγοργίθιυ Ῥθοοπια 
τῖογα ενἱάεπῖ. ΤΠ ἰγδηϑαἰίοηβ γα Ὀαβεὰ οἡ {πε ΕὨρ 15} οδῆ- 
οἷα] Νετιβίομβ, υϊ ῃθηανοσ ἱπιροτίδης 1 ἤανα ποὶ μεϑίἰαιθα ἰο 
ἔοτϑακα ἴπ6πὶ ἴῃ ογάδσ ἴο σοῃξογπιὶ ἴο {παᾶΐ οτρὶπαὶ ψ ΒΟ 1 Βᾶνα 
ἀειεστηϊπεά ὈΥ πε ῥσγίποῖρ 65 οὗ ἰθχίυδὶ οὐ ἰοἰβπι. 1 μάνα ποῖ 
αἰϊεπηρίεἀ ἰο ρῖνε ἃ Νδγβίοῃ ἔογ ρυθ]ο οὐ ργίναϊε υ86, Ὀυϊ 5 ΠΙΡΙΥ̓ 
οἠς ἴο 5εῖ ἔοτίῃ (86 οτὶρίπαὶ ἰεχὶ 85 1 πανε ἀείοσιηϊποά ἴξ. 
Α Ρυδ]ῖς Μεγβίοη, ἰπ ΠΥ Ορἰπίοη, βῃουϊὰ δ 655 ρεάδπιϊς δπὰ 
1ΠΠ6γὰ] (δὴ ἴπε Ἀδνίβεα Νεγβίοη, ἀμ ποῖ 50 5]ανίβῃ ἰῃ 115 δάῃε- 
τεῆς ἴο ἴπε Μαβϑβοζεῖίς ἰεχῖ. [ἢ [815 γεβρϑοῖ (86 οἱάδσ Νειβίοῃβ, 
Ἔϑρβοίδιν [6 Νεγβίοη οὗ ἴἰῆε Βοοῖκ οἵ (οπιῆοῃ Ῥτᾶγεζ, ἰβ ἴο θὲ 
Ῥτεξειτεά ; ἔοτ ψ ῃ 116 ἴἴ 15. 1658 δοσυγαῖα ἤδη [ῃ6 ἰδῖοσ Νεγβίοῃβ, 

ἴξ ὈΓΈβαῦναβ ΠΠΔῺΥ ταδαάϊΐηρβ οὗ ἴῃ ατεεῖκ ἂδπὰ Νυϊραῖς Ν εγϑοηβ 
ΨΏΙΟΙ Ἰαΐεῦ ἘΠ Ρ 5}. Ν εγβίοηβ υηνίβεῖὶν ταὐεοίϊε, δπὰ ἰξ 5 σοη- 

οετηβὰ ἴο ρῖνε {πε 5656 οὗ ἴπε οτὶρίπαδὶ ἴῃ τγι ποδὶ ἀενοιοηδὶ 
Ιδηριᾶρα Μ6}} βυϊϊεαὰ ἴο ἴῃ6 ομδγδοῖοσ οὗ ἃ Ῥοοὶζς οὗ ργδυεζ δπὰ 
Ρταΐβα. 

ΤΠ6 τοϑυϊῖ5 νη ἢ ἢᾶνα Ῥδθη τοδομοὰ ἴῃ Τοχίυδὶ Οὐ ἰοΐβη), 

Ηΐρβεν Ουϊοίβηι, ΗΠ εῦτενν Ῥοεῖγυ, Ηἰβϑιογίοαὶ Οσιἰοίβπι, ΒΙ ] αὶ 

ὙΠΕΟΪΟΡΥ, ἀπά [ηἰεγργεϊαιϊίοη οἵ ἴῃῈ Ῥϑβαϊΐεσ ἤᾶνε ποῖ Ὀεεῃ βίδίεὰ 
ψ ουΐ Ἰοηρ ἀπὰ οσατείῃ] σοηϑιἀεγαϊΐοη. [61 οου]ά βρεπά ποτα 
γεδῖβ ἷἱῃ ῥγεραζαίίοῃ, ἀουῦδι]ε55 1 ψουἹὰ ἀο πιυςῇ Ῥεῖίεσ ψόσκ. 
Βαϊ ἴπετα 15. ἃ {ἰπ||ξ ἴο 41} (ἰπρβ, δηὰ 1 Ἵοδῃηοῖ ἰοῆρεσ ψΠ ΠΟΙ ά 
ΤΑΥ͂ (ΟΠ ΠΙΘΠΙΔΤΥ ἔτοπι 6 ρτεϑ8. Ἰζαΐθνευν ἰ5 ἴτὰ6 δηὰ βοιηά 
ἴῃ 1815 ψοτκΚ Ψ1}} δηάυτα, ψ ῃδίαθνου 15 πιϊϑίδ κα δηὰ υηδουπὰ ν}}] 

800η ὃς ἀείεοιεα ἀπά Μ}}} ρευῖϑῃ. 1 ψου]Ἱά ποῖ πᾶνε ἰΐ οἰβεγννῖβα. 
ΤῆΘ ῥ54]π|5 ἅγὲ διηοηρ με πηοϑὶ Μοπάδγέυϊ ργοάυοίβ οὗ Βυπηὰῃ 



ῬΕΕΕΑΓΕ ΙΧ 

Βεηϊυ5. Νὸ οἴδοσ υτιηρβ υΐ [πε Οοβρεὶβ σἂ σοιηραᾶτα 1 Ὰ 
1δεπὶ ἴῃ ρσταπάθυσ δηὰ ἱπηροσίδηςσθ. Τῇ Οοβρε]β ἀγα ρυεδίοσ 
Ὀεσᾶυβα ἴμοΥ δεῖ ἔογίἢ (86 116 δῃὰ Ἵομδγδοῖεσ οὗ ουγ 1οτὰ δηὰ 
ϑανίουσ, ΤῈ Ῥβδίίευ Ἴχρύεβϑϑθβ ἴῃς τα] ρίουβ Ἴχρεγίεηςα οὗ ἃ 
ἀενουῖΐ ρεορίὶε {πγουρῃ σεπίυγίεβ οὗ σοπιησηίου ἢ Οοά. 
Ι «σδπποῖ ἐχρ αΐῃ εἰἴ μεσ οβραὶβ οὐ Ῥβαΐπὶβ Ἔχοαρί 8ἃ5 Βοοῖβ οἵ 

Οοά, 45 ρτοάυς(5 οὗ Βυπηᾶῃ ταϊρίουβ ἐχῃεγίθηςα, ἱπϑρίγεαὰ δηὰ 
ξυϊάεὰ Ὀγ ἴδε Ὠϊνίπε ϑρί τις. 

Ι οουἹὰ ποῖ πᾶνε οοπιρΙεἰεα {π656 νοϊυπιεβ ψἱτουΐ [μ6 ΠΕΡ 

οὗ γ ἀδυρδίεσ, ΕἸΠῈ ατᾶοα Βτίρρϑβ, Β.Ὁ., πο μᾶ5 ἰδθουγβϑά 
ψ ἢ πιὰ οὐ ἴῃς Ἡδεῦτεν 1οχίσοη δηὰ ἰῇ ἴῃ ρῥσγαραγαδίίοη οὗ (ἢ 15 
Οοπηπιεηίασυ. [ἰ 5 5:Π|ρ]6 )7υδίϊοα ἴο δά ἀ Πεσ πᾶτηα ἴο πιῖπε οἢ 
186 ΕΠ] ἐ-Ραρο. 1 Ὦανε ἀεάϊςαϊεά {Π656 νο]υπιε5 ἴο ]ομπ ΟΥΟΒΌΥ 
Βιοντ, Ε5ᾳ., δηὰ Ὁ. ΝΥ. 115 7Δπηθ5, Εβᾳ., πο Πᾶνα ἔοσ ποτα 

ἴδῃ τε (Ὠἰτίγ- τες γεαῦβ οὐ ΤῊΥ Ῥγοξεββϑουβῃὶρ βεγνεὰ τ9πἴοῃ 
ΒΕΙΏΪΏΑΓΥ ΟἹ 115 Βοδτὰ οὗ Ὠἰγεοίοσβ. ὙΠεὶτ βεγνίςαβ ἰο ΤΠβοΐορ- 
ἰἸςα] Εαυςαίίοη πὰ ἐβρεοίδ!ν ἴο 1π6 ΠΡΕτγ οὗ [μεοϊορίοδὶ βομοΐδτ- 
δδΐρ σδπηοῖ Ὀε ἴοο Πρ ΪΥ δϑιἰτηδϊθά. 

ς. Α. ΒΕΙΟΘΘσ5. 
ΜΑΥ, 1ροῦ. 
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ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ. 

«-----.»... 

Ι. ΤΈΧΤΘ ΑνὉ ΝΈΚΒΙΟΝΒ, 

4 ΞΞ ΤῊς Ῥεαῖίετ οὔ Αβδαρᾷ. 
ΑἸά. -- ΑἸ ἀΐηε ἴεχὶ οἱ ῷ. 

Α4ᾳ. -Ξ- γετχβίου οἵ Ααυΐϊα. 

ΑΝ. -- Αὐυϊβοτϊζεὰ γετείοι. 

ΒΌ. --  Βαεσ ἃ Ὀεϊ ζεῖ, ΗςΡ. ἰοχί. 

Ομσ. --- ΤΊς ΟΒτοηίοϊεσ, δυΐμος οὗ 

ΓΒ. Εσι. Νε. 
Οὐ. -Ξ Ὁοτρ! υἱεπείδη ἰεχὶ. 

Β5 
Ῥ. 

Ξ- ΤΉς Ῥβδὶίεσ οἵ Πανίά. 

Ξε Τῆς Πευϊετοποταῖςι ἰη Ὁ. ἰπ 

οἴδετν Βοοΐκ5 Ὠευϊεσγοποιῖς 

δυΐδος οσ Ἐςάδεῖον. 

ΒΒ -- ΤῊς Ρεαϊίεσ οὗ ἴῃς Ὀϊτγεοῖος. 

Έ 
Εν», 
Ἑ. 

Ξε Τῆε ΕἸοδΒίβεῖς Ῥβαίϊεσ. 
ΞΞ Επρ] δ γεγο. 

ΞΞ- ἘΡΒγδειηπῆῖς δουτοςες οἵ Ηεχ- 

δἴευς δ. ' 

ΞΞ- Ὑτεεῖς ϑοριυδρίπι Ν ετβίομ. 
ΞΞ- Τδε Ψαϊίοδη τεχὶ οἵ ϑινεῖς. 

ΞΞ Το ΑἸἹεχδηάτίης ἰοχὶ, 
ΞΞ Τῆς ϑδίἰπαϊτς ἰεχὶ. 

ΞΞ Ῥβαϊϊεσίυσι Οτγδεςο-" ἰϊηυτω 

Μετομεηβα. 

ΞΞ Ῥχαϊϊεγίυσα Τυτίοςηβο. 

ΞΞ Ἑταρτοεηία ραργζοζεδ [,.οἢ- 
ἀοπαηβίδ. 

ΞΞ 1εἰρείψες Ῥαργγυδβίτ ρτηεηίε. 4Φ 4δ4)ὲ φΦαφὸ 

ξ :} ΞΞ Ηεῦτενν σΟὨΒΟΏΔΗΙΩΙ ἰεχῖ, 
Η. ΞΞ (οάς οὗ ἩΗοϊΐπεες οὗ [δες 

Ἡεχαίευς. 

ἩΡ, -- Τεχίβ οἴ Ηοϊπιεβ αῃὰ Ῥδίβοσιβ. 

Ἡεχ. -- Τῇε Ηεοχαίουςῃ. 

3 Ξϑ [δίῃ Νετγαίοη οὗ Ϊετοσης. 
] ΞΞ ] άαῖς δουτος5 οὗ ἴμε Ηεχα- 

δυο. 

ΡΟΝ. -Ξ ]ενν βὰς Ῥυθ]οαϊίοα ϑοοίεῖγ 

γεχβίουι. 

Ε:} ΞΞ Τῆς Κοτγαῃίϊε Ῥβαϊξεσ. 

Κι -Ξ ΚΙ, τὴς Ηδῦτεν ἴοχὶ δ. 

: ντὶτεη, 

τ, ΞΞ- ΟἹά 1,αἰΐη Ψεγβίου. 

--ἰἸΤΊε Ρβαϊϊες οὔτε Μιζιηοσίῃ. 
Μαωβ. -ἝΞΜάδβοσγα. 

ΜΤ. --τβε Μαβοτσεῖίς ροϊοηϊεὰ ἰεχί. 

ΝΤ. --ϑἥ ΤΏε Νεν Τεκίδσηςηῖ, 

ΟΤ. -- Τῆε Οἱὰ Τεβίατηοηϊ, 

Ρ. ΞΞ Τῆς ρυίεβον βουτοεβ οὗ ἴδε 
Ἡδεχαϊευςῆ. 

ῬΒΨ, -Ξ ψεβίου οἵ [Ὡς Βοοῖ οἵ σοσω- 

τοῦ ῬΊΆγετ, 

Οτ. -ερ τᾶ, δε Ἡεριενν ἰεχὶ δ5 
τεδὰ, 

πὶ 



χὶν ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΒ 

Ἑ. ΞΞ Τῆς Ἐεάδεοῖοτ, οὐ εἀϊῖοσ. [Ὲ8 ΞΞ Τε υϊγαῖε Μετβίου. 
ΕΥ. π--ὲ--Τῇςε Ἐενίβεὰ νετβίοη. για. ΞΞ γειβίομβ, ὑβυ}}γ δηςίεηϊ, 

ἘΝ.’ - Τῆς πιδυρὶῃ οὗ ἴῃς Βενίδεὰ 
γεχβίοι, ΝΙ. ΞΞ Τῆε Νν βάοπι [ἵἰϊετγαΐαγε 

οὗ ἴδε ΟΤ. 

ῷ ΞΞ Τῆς ϑυτίας Ῥεβδί ΟΥ̓ εσσίοι, - 

Σ ΞΞ Τῆς γετγβίου οἵ ϑγγωσηδοδυβ. Θ᾽ ΞΞ Τβεν εἰβἱοποί Τμβεοδοξίδη. 

ε ΞΞ Τῆε Ταῦρυπὶ οἵ Ασαιηδὶς [ ΞΞ Τῆς Ῥβαϊῖοσ ἴῃ 15 ργεβεῆϊ 
Μετχβίου, ἕοττωῃ. 

11. ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤΗῈ ΟἿ ΑΝῸ ΝΕ ΤΕΞΤΑΜΕΝΊΒ. 

Απι, ΞΞ Ατροβ. μ. ΞξΞ ]οὉ. 
7:. ΞΞ ]εγεπιΐδῃ, 

Β5. ΞΞ Ἐσοἰεβίαβιίουβ οἵ Βδὴ ϑῖτα. |7η. ΞΞ ]οδῃ. 
7]ο. ΞΞ ]οεὶ. 

1, 208. ΞΞ 1, 2 (βεγοηίο)εβ. ]ο". ΞΞ ]οδ. 

(οἱ. -Ξ ΟοἹοκβίδῃς. 1.5. ΞΞ ]οβῆυα. 
1, 2Οοτ.ΞΞ 1, 2 (οι ίδηβ. 7α. ΞΞ ]υάρεβ. 
σι. ΞΞ Ὁμβπίίοϊεβ τὸ ϑ Τῆε ϑοὴρ οὗ 

ϑοηρβ. 1,2 Κ. - ῖ,2 Κίηρβ. 

θη. Ξξ Ῥδπϊεϊ. δα Ἔ ἘΡΡΕΡΒΗΡΕΝ 
ι. ΞΞ θευῖ ᾿ ᾿ τ, ἢ 

Β ΦΌΕΙΟΡΝΩΣ Ιν. πιμενίεουα, 

ξεν Ξ' Ἐπὸ ἘΠ ΕΠΕΣ Μαὶ. ΞΞ Μδίδοξι. 
ἘρΒ. 5 Ἐρβεβίδῃβ, 1,2 Μᾶδς.-Ξ :, 2 Μαοοδῦεεξβ. 
Ἐπ. π-- Εβίδεσ, : εχ ν 

Μι. ΞΞ Μίςδῇ. 
Εχ. ΞΞ ἔχοάυ, Ν 
Ε:. ΞΞ Εζεκίεϊ. ΜῈ ΞΜΜΕ, 

" Μι. ΞΞ Μαϊδεν. 
Ἐξ. - Εζσια. Ἔηεν 

᾿ Να. ΞΞ Ναδυπι. 
σα]. - Οαϊαζίαπβ, Νε. τ- Νεδβειηϊδῃ, 
ση. -ξ ἀεπεβίβ. Να, ξΞ- Νυδεῖς, 

ἩἫΡ. -- Ηαβακκυῖ. ΟΡ. τΞ Οδαάϊδῃ, 

ἢ: Ξ ἐλ είρνῳ ῬΗ]]. ΞΞ Ρμ Πρρίδηβ. 
Ἧς Ἐ ΤΣ Ρε, ΞΞ- Ργονεσῦβ. 

πο τυ δ τος ; ΡᾺ. ΞΞ Ῥβαϊτηβ. 

15. ΞΞ εαγὶν ρατγίβ οὗ 1β3αἰδῃ. εν. ΞΞ- Κενεϊαιίοι. 
15. Ξξ εχἱῖ!ἶς ρατῖβ οἵ 1βαϊδῇ. Κοπ. 5-- Βοπιδῃβ. 
15. ΞΞ ροβίεχιϊς ρᾶτί8 οὗ [βαΐϊδῃ. ᾿ Βα. ΞΞ Ευϊ. 



ΑΥΤΗΟΒΒ ΑΝῸ ΨΜΈΙΓΙΤΙΝΟΒ χν 

1,2 8. ΞΞῚ, 2 ϑασηιεὶ, Ζε. Ξξ Ζεοδιασίδῃ. 
ΖΡ. ΞΞ- Ζερβδηΐδῃ, 

1,2 ΤΒεβ. Ξξ 1ἱ, 2 ΤὙβεβξβαϊοηίδηβ, 
1,2 Τίπι. τοι, 2 ΤίροίΣγ. ΝΥ δά, ΞΞῷ Ν βάοσι οἵ ϑοϊοσθοι, 

ΠΙ. ΑΥΤΗΟῈΞ ΑΝῸ ῬΈΙΤΙΝΟΒ. 

ΑΕ. ΞΞ Αθεῃ Ἐζτγα. ΏὨΒ. ΞΞ Ηδβεϊηρϑβ ὈϊςξϊομαυΥ 
Αἴπ5. Ξ- Αἰηβινοσίῃ. οὗ τῇς ΒΙδ]ε. 
Αὐυγ. ΞΞ Αυγσυπίίης. θε. ΞΞ Ετδῃζ Ὠε} ΖΒ. 

Ὀε Ά. ΞΞ θεὲ Ἐορεὶ. 
Βᾶ. ΞΞ Ε. Βαεϊδρεη, θεν. ΞΞ ῃε )Υεῖῖε. 
ΒΒ. ΞΞ Ηεργενν δηὰ Ἐπρ 5} Ἀγ. ΞΞ- 5. Ε. ὕ τίνες, Ῥαγα]εὶ 

Ικπχίσου οὗ ἴδε ΟΤ., Ῥπαδϊϊοσ. 

εὐἀϊίςὰ Ὀγ Ε, Βτονη, τ ΞΞ Ηερ. Τεηβεβ. 
5. Ε. Πήνεσ, Ο, Α.]} Ὀεῖρες ΞΞ Ιηϊτοαυοιίου ἴο 1 ἰζετα- 

Βείζῃε. Τῆς εἀϊῖοσ ἴυγε οὗ ΟΤ, 
βρεςΐδ!]γ τεΐεττεὰ το ἰ8 [ Ὁτγα. ΞΞ Ὀτγυρίυ5, 
ἀεεϊριαϊιεὰ ὃγῪ 2308. θυ. ΞΞ Β. Ῥυδα,. 
Ἑ. Βεονη, Β2Β. 8. ΚΕ.  Ὀγ. Ξ5}. Ὀγεετίποϊς, 

ὑπ Ὁ ὌΝ ὡ ΕΒ. Ξ Ἐπογοϊοραφάϊα ΒίδΙίοα, 
Βε. ἘΞ ς᾿ Βεετ. ΤᾺ ΞΞ ΕΒυϊοἢ. 
Βί. τὸ αὶ ΒίοκεΙ.. ΕρΆἈ. ὅγυι. -ξ Ἐρδγβεζη ϑγγυβ. 

Βό. τ- Ε. Βδιτομετ. Ἐν. ΞῊ. Ἐναϊά, 
ΒδΓ τ δίς Ζενδ, ἀκ ώ. Εν ΞΞ δἰὶβ Ζελγό. ἐγ “ἴεό. 

“ϑγαελε. ὥργσεῖο, : 
Β-. -ΞΞ.Ο. Α. Βτείρψρε. Εὰ, -Ξ- ) Ἑὔχτβι. 

ΒεᾺΡ ΞΞ Μεββίδηϊς Ῥγορῇεςυ. ᾿ 
Βα ΞΞ Μεκβδίδῃ οὔ ἴμε σοβρεῖβ, ᾿ σεπεῦτ, τ- (επεῦταάυβ. 
ΒΙΜΑ ΞΞ- Μεββίδῃ οὔ ἢς Αροβιὶεβ. ἰ (ες, ΞΞ ἀεβεηΐυβ, 7 σεσεγερ. 
Βι.3η8 ΞΞ ϑιυὰγ οἵ Ηοῖγ ϑοτίρευτε, ] (ες. ΞΞ ἷῖΞ Ηεῦ. στα, εἀ, 
Βιες ΞΞ Ηἰρβεν συ εἰςίϑπι οὗ ἴμς Καυϊζεοῆ. 

Ἠεχαϊευςῇ. αι...» Ξ- Ηἰ5 Ζελνρεδὰ ρα. 
Βα, ΞΞ Ε. ΒυΠ]. σι. ΞΞ ΟΑἰπβθυτρ. 
Βυά, ΞΞ Κ. Βυάάες. σι. ΞΞ- ἀτᾶϊΖ. 
Βαχ, Ξ-Ξ- Βυχίοτί, 6τοῖ, ΞΞ ατοῖα. 

αν. ΞΞ ]οβη Οαϊνίη. Ἡδξεηρβι. -- Ηδηρβίεηθεσρ. 
Ωρ. ΞΞ ὑφρρεῖ]υβ. ΗΙ. ΞΞ Ε. Ἡϊεξίρ. 
αε. Ξε Τ. Κ. σβεγπης. Ἡουϑ. Ξε (Ὁ. Ε. Ηουδί ρακί. 
ΟἸΖ8, ΞΞ 1εΥῪ, Ολαλά, Ἡῦδγίεν.  Ἠν. ΞΞ Η. Ηυρέεϊά, δεανιερ. 

δωεᾶ. Ην.ψ8: ΞΞ Ῥιαίνιε3 εἀ, Εἰεῆπ. 

Οο, ς- ( Η. Οὐγηὶ!. ΤΉ ΞΞ διαίνιερδ εὰ. Νονγαςῖ. 



χνὶ ΑΒΒΕΕΥΙΑΤΙΟΝΘ 

ΤῈ: Ξε ]ουγπαῖ οἵ ΒΙὈ]1ςαἱ 1.1-| ὰΔ. -Ξ Ἀαϑβῆϊ. 
εταΐυτε. Κευ. - Εα. Κευβ5. 

1Ε. Ξε ]εννβ Επογοϊορδεάϊα. Εἰ. - Ε. Εἰἴεδαι. 
76. ΞΞ ]ετοπιε. ΕΊ.ΕΤΒ -- ΕΙΘΒτο 5 "αραιυδγέεγ διε. 
1.5. ΞΞ ΕἸ. 7 βερδυβ. δ. ΞΞ Εὶ Βδαΐρετ. 
70Ε. Ξε εν β Οὐδιίευῖγ Εε- Κορ. τὸ Ε. Ἐορίπβοῃ, Βἰ δ] ῖςαὶ Κε: 

νἱενν. βεᾶγοβεβ. 
Ἐοδβ. 5-ΞΞ Κοβεῃχηῦ]]οσ. 

Καυ. ΞΞ Ε. Καυϊζβοῖ. 5. -Ξ- Ὗ'-΄. Κοβετίϑοῃ δι ἢ. 

Κεμα. ΞΞ Β. Κεπηίςοῖϊ. 

Κι. ΞΞ θδηϊεὶ Κιπιομβὶ (Ό δη"-  ϑΐεν. -ΞΞ Ε᾿ ϑίἽνενβ. 
ςἢϊ). 5πι. Ξ- Ε. ϑηιεπά. 

Κινῖς. ΞΞ- Α. Ε. Κιγκραϊηοϊο, 55, -τ- ϑἰερίτίεά δπηὰ ϑίδάς, δ7εὖ. 

Κὅ. ΞΞ Ε, Ε᾿ Κδηΐς. Ῥδνέογόμελ. 

Καυε. ΞΞ Α. Κυεπεη. ϑδῖΔ. 5 Β. ϑιδάς. 

16. ΞΞ Ρ, ἀε [δρατγάς. Ταῖπι. -- Τῆς Ταϊπιυὰ. 
18.5.55. Ξε δἰ βέάμηρ αἱὉ7 Δ ιο-  Τίϑοῃ, ΞΞ (, Τιβοβεηδοτί, 

»ιΐρα. τι. -- Τηβίγδαι, Ναΐυγαὶ Ηἰβίοτυ οἵ 

12. Ξε 5. Ὁ. [υυζζαῖο. τῃε ΒΙΌ]ς. 

Μίςν. ΞΞ Σ. Ὁ. ΜιΙςδδεϊ 5. Με. Ξ:]. Με Ιμαύσεπ. 
ΜιΙϑβἈ. Ξ- Τῆς ἠάπα. νε.5» -Ξ- δἰ5 δξέκξερ “γα ὕογανγεϊέίεη. 

ΔΑΨΒ, τὸΊίνυ, λιεμλεῦν, ἘΜ ὃν.) ΖΑ͂Ρ. τ Ζείμελγ δ Χ αἰμίετί. ἩΖἐ-- 

ζεγόμεά. σερισολα. 

Ζ,7Ο. τῷ Ζ. ἡ. ἀδεμεελ, λον γεν δά, 
ΟΙε. ΞΞ . ΟἸβμαυβεη. Οετεἠελαῇ. 

ΖΡ. -Ξ Ζ. «. ἀεεκελ. βαΐ, Ῥεγείμε. 

Ῥε. ΞΞ}}} 5. Ρεγονηε. 

ΙΝ. ΟἘΝΕΒΑΙ,, ἘΞΡΕΟΙΑΙΙΥ ΟἸΚΑΜΜΑΤΙΟΑΙ,. 

τ. ΞΞ δ ταν διϊοη. α.Δ. -- ἀπαξ λεγόμενον, σσοτὰ οἵ ΡὮτ. 

805. Ξε δυβοϊαῖϊς. υδεὰ οὔςδ. 

ΔὈϑῖσ. ΞΞ δυϑβίγαςοϊ. ἃ]. ΞΞ εὐ αἰϊέεν, ἀπιὰ εἶδ. 

ἃς. ΞΞ δοοσυβαῖϊνε, αἷνν. τῷ αἰ νδυϑ. 

δες. ςοδ. Ξξ οὐρπαῖς δςς. δητῆ, Ξῷ δαὶ μεϑὶβ, ἀπο ει δῇ. 

δες. Ρεῖβ8. Ξξ δος. οἵ ρετβοῃ. δΔροά. -Ξ ἀροάοϑβίϑ. 
δες, τεὶ Ξξ δος, οὗ [Ὠϊπρ. Ατ. Ξῷ Ατδρῖο. 

ἃςς, ἴο ΞξΞ δοσογάϊηξ ἴο. Ατδηῆν. ΞΞ Αταπιδῖς. 

δεῖ. ΞΞ- δεῖϊνε. δτῖ, Ξξ ατίεὶς. 

δά). ΞξΞ δα]εςῖίνε. Α5. -ἢ ᾿Αϑβεγτγίδῃ. 

δάν. -- δάνετθ. 



ΘΕΝΕΒΑΙ, ἘΘΡΕΟΙΑΙΙΥ ΘΚΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, χνὶϊ 

Βα. ΞΞ Βαδγ]οπίδη. ἱπιρέ. ΞΞ ἱπιροτίεοϊ, 

Β. ΑσασαΏ. -- Βι]οαὶ Ασαπιαῖς. ἶχωαν. ΞΞ ἱπιρεταῖίνε. 
ἰἸπά εξ, ΞΞ- ἱπάεβηΐϊε. 

ς- ΞΞ εἴγεα, δϑουϊ ; αἷφτο με, ] ἰῃξ. ΞΞ ἰηδηϊεῖνς. 

Ὑἱτἢ. ἵν. ΞξΞ ἰῃ Ρδυδε. 

«δυς. ΞΞ οδυξαῖϊνε. ἷ,ᾳ. ΞΞ ἑά φιοαῖ, [Ὡς βδῖας ὙΠ, 
«οἷ. ΞΞ οοπΐεσς, οοϊραζε. ἱπίσαηϑ, -- ἰπίγαηῃείίνο. 
ςοὐ,, οοἀά, -Ξ ςοάεχ, οοὐάϊΐοςξ, 

οοξ. ΞΞ ςορπδῖο. πε. 3Ξ Ἰιμεῖνε. 
οΟἹ]. ΞΞ οοἸϊεοῖίνε. 

φοτησω. ΞΞ ςοτητωεηϊαγίεδ. πε, Ξξ Ἰϊΐεσαὶ, Πξοτατγ. 
ΠΟΣΏΡ. ΞΞ οορδζε. Ιος. ΞΞ Ἰοοδὶ, Ἰοςδ! εν. 
᾿οῶοτ, ᾿Ἂ Ξε ςοποτεῖα. 
ςοηΐ. ΞΞ ςοπ)υποιίοι, πὶ. ΞΞ τῃϑβουῦ πα. 
ςοΏβες. ΞΞ οομβεουῖίνε. τοεϊαρἢ. 5 τῃηεΐϊδρβου, τωεϊδρδοσίοδ!.. 
ςοηῖς. Ξξ οοηϊτγαοῖ, οοπίτγεοῖςεά, τοῦ. Ξε πιεδηΐηρ. 

εσῖσ, ΞΞ οοπείχιοῖ, τορὶῖ. ΞΞ τηδϑουϊπς ρῥἰυταῖ. 
τὴ5. ΞΞ πιδεουϊης εἰησυΐατ, 

ἁ.. Ξ- ἀαρεβὮ ἰοτῖα. 
ἀεῖ. ΞΞ ἀείεςϊίνε. Ὥ, ΞΞ πουη, 

ἀεὶ. ΞΞ εἶς, κιτῖκε ουῖ. Ὡ. Ῥ. ΞΞ Ῥτοροῦ ὩδΙηα. 

ἀϊπῖος. ΞΞ ἀϊιτορταρὮγ. ἡ Ὦ. Ρτ. ἶοσ. ΞΞ ργοόρεσ πουῃ οὗ ρἷδος. 
ἀπ. ΞΞ ἀυβίους, ἀουδιέαϊ, Ὡ. απ. τ βουῃ οἵ υπΐγ. 

ΝΗ. ΞΞ Νενν Ηεδτεν. 

εἶεν. ΞΞ εἰβεσετε. ΝΙρβ. ΞΞ- ΝΙραὶ) οὗ νετῦ. 
ερἢ. ΞΞ ετωρμιαβὶς, εἰ ρμαῖίο. 
ἐ5ρ. ΞΞ ἐβρεοΐα!γ. οδ]. Ξ- οδ)εςῖ. 
Ἐκ. ΞΞ Εἰδϊορίς. ΟΡΡ. ΞΞ ορροβῖίε, 85 ορροβεὰ ἴο 
Ἔχε. ΞΞ ἐχοερῖ. οἵ οοπίταειοα πῖϊὰ. 
εχ, ΞΞ εχξῖς. 

Ῥ- Ξ- Ρεΐβϑοῃ. 
{. Ξ--Ξ ἔεπαϊπίτς. Ῥδζβὶ!, ΞΞ Ῥᾶσδὶ]εὶ νῖὰ. 
βΒφ. ΞΞ βγυγαῖϊνε. Ῥαγῖ. ΞΞ- ρατίοϊε. 

φοϊ. ΞΞ (ετηϊπίης ῥἰυγαὶ, Ῥᾶδβδ. ΞΞ ρϑβεῖνε. 
π. ΞΞ ἴτοσηι. , Ρ, ΞΞ ρΡεγεοϊ. 
πεᾳ. ΞΞ πεᾳυεηίαιίνε. ῬΕ. Ξ- Ῥμοεηίςοΐδῃ, 
κ. ΞΞ [οποϊπίης εἰπσυϊατ, Ρδτ. ΞΞ Ῥβγϑες. 

ΡΙ. ΞΞ ΡΙεἰ οἵ νεσδ, 
βεπῖ. ΞΞ ξεθ]ἷς. ΡΙ. Ξ- Ρἴυταὶ, 
εἰ ΞΞ ἷοες, σἰοεεαῖοσ. Ροξ Β. --ςροεῖ ΒΙ ]ϊοαῖ, 

Ῥοβίεχ. ΞΞ Ροβίεχιϊὶς. 
Βερίοῦ. 5- Ββαρίοφτδρῆγ. Ῥτεά, Ξε ῥγεαϊοδῖο. 
ΗεΡ. ΞΞ Ἠεῦτεν. Ριεἔχ, ΞΞ Ργεχι]ις. 
ΗῬἈ. ΞΞ ΗἸΡΕΪ οἵ νεγῦ. Ῥτεξ. ΞΞ Ρργερηδηῖ, 
ἩλΒρ. ΞΞ ΗϊΒρδεὶ οἵ νει. Ῥτερ. ΞΞ ῥγεροβί ἴοι, 



ΧΝῚ ΑΒΒΕΕΥΙΑΤΙΟΝΒ 

ῬτοΌ. ΞΞ Ῥγοθδθῖε. 5ῖς. ΞΞ δΊΟΡΒ6. 
Ῥτοῦ. ΞΞ ῬΡσοβουῇ, 5308). ΞΞ 5υδ]εςῖ. 
Ρῖς. ΞΞ Ραγιςΐρ]ς. βυδεῖ, ΞΞ βυλβίαπίϊνα. 
Ῥὰρω, ΞΞ Ρυμαὶ οὗ νετὃ, τυ. Ξε σμὸ υοεε. 

270. ΞΞ ΒΥμοιγιηοιδ, 
ι΄. 5- φυεεἔου, ΞΥπ.Β, ΞΞ εγπίβεῖςς. 

ᾳν. Ξξ φποίΐ νἱζΐξ, ; ὅγε. Ξ- ϑγείδο. 

ἘΠ, ΞΞ τείγαϊπ, - ΞξΞ ἔἴχηςς ((Ο]]ονίης ἃ πυτυ- 
τὰ. Ξε τεδὰ. Ῥετ). 

τεῆ, ΞΞ τεῆεχίνε, τ, Ξξ ἰγδῃβέεσ. 
τεὶ. Ξ- τεϊαϊἶνα. ἴγδῃς. ΞΞ ἐγαῃβίεἶνο. 

ἴχι. ΞΞ ἰεχῖ. 

5.. ΞΞ βυβῆχ. {χῖ. εἰσ.  τΞ ἴεχίυδὶ εἴτοε. 
88. :-Ξ- βίηρυϊατ, 

5ἱ γεζα ΞΞ- κἱ νεγὰ ἰεςο. ν. ΞξΞ νεῖξε. 
5ἰπι. ΞΞ βἰπιδ]ς. Ὁ. Ξξ υἱάΐ, δε6. 

56. ΞξΞ [ο]ονεὰ ὃγ. νὉ. ΞξΞ νετῦ» 
5ῖ. :Ξ εἰσίν, βιδῖς, βἰδϊῖνε. 

ΝΥ. ΟΤΗΕΚ ϑιονβ. 

1 ρτιεῆχεὰ ἱπάϊοαϊεβ 411] ραββασεβ ἰβ. ποὶ ἱπ ἰδε Ἠεῦτεν, 8ο ἔα δ8 

οἰϊεὰ. Κηον. 

ΖΦ ριεῆχεὰ ἱπάϊοδϊεβ 8}} βαββαρεβ ἵπ χ,:Ξ ἴδε τοοῖ, οἵ βίεπι. 
Ψ οἰϊεὰ, " ΞΞ βίρῃ οἵ δορτενϊδιίου ἴῃ Ἡδεῦγενν 

Π Ῥδγαβὶ!εὶ, οὗ υγοτάβ οσ οἴδυβεβ Ἵν ποτὰ, 
ΞΥ̓ΠΟΠΥΤΏΟΙΒ. δ τ γαλιυελ. 

ΞξΞ εαυϊναϊεηϊ, εηιια]5, () [πάϊοαϊεβ ταὶ Μαββοτγεῖῖς ἰεχὶ 
Ἔ Ρἱὰρ ἀεποῖεβ {παῖ οἴδμει ρβαβϑβαρσεβ μὰὼ5. ποῖ Ὀεθῃ ἰο]ονεά, Ῥαΐϊ 

ταῖρἢϊ ὃς οἰϊεά, εἰἴμετ γιββ. οζ οοη]εσΐαγαὶ 
[1 ἰπάϊςαϊεβ τπδὲ τς ἔοττα εποϊοβεᾶ εἰλεηἀδιίοῃβ. 

ΝΙ. ἘΕΜΑΒΚΞ. 

ΒΙὈ]1οαΙ ραββαζεβ αζὲ οἰϊεὰ δοοογάϊηρ ἴο ἴδε νεῦβεβ οὗ ἰδς Ηεῦτεν εχ. 
Ναχλεταὶβ ταϊβεὰ ἀὔονα ἴῃς ᾿ἰπς (1) αἴϊεγ πυγλεγαὶβ ἀεβίρτιαῖίηρ ομδρίετβ 

ἱπάϊοαϊς νεῦβεβ (πα. 65); (2) δἴϊε πυγηεγαὶβ ἀεβί ρυιδιίπρ ᾿ΐπε8 οὗ βἰσορῇςε 
ἱπαϊςαῖε πιεαϑυγεβ (2 ϑ8ῖτ. 64); (3) δεν ρσορεσ παπηεβ τεΐεσ ἴο βεοϊΐοῃβ οὗ 

Βτατητηδτβ οὐ ρᾶζεβ οἵ Ροοκβ (6 ε5.8.43), 
ῬτΟρεΓ πᾶπλεβ ὑ508}}Υ τείεσ ἴο ψγουκβ ὑροι ἴμε Ῥβδὶιεσ σίνεη ἰὰ ἴῃς Η]βιΟΥΥ 

οἵ Τηϊετρτεϊαιίοη. 
[πῃ ποῖεβ πυτηθετβ ἴῃ ἰ18]1.5 (58. 15) ἱπάϊςαῖε ραββαρεβ 'ῃ νοι ἴδ ς ποτὰ πᾶς 

Ῥεδὴ (]]Ὺ ἀϊδουΞδεά, Ἶ 



ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

----.....-. 

81. 7ᾷε Σοαΐ(ν δείοηρε ἐο 1λε 7λέγα ἀνέείον 97 26 ἴεόνγειν 
ζαποη, οι αὶ ἤγνιπς ογ Ῥγαγέγε, ον τές ἐλίς ἐοπέση. 714 
Οτγεεξς Ῥεγείοη παρα 12: εσύνις ὕγονι 16 νιοσί γγεφμερ σμό- πο, 
ἀπά ἵπ ζλτς λας δεεπ γοἠρισεά ὃγ οἵλέγ Ῥεγείονις. 

ΤῆἬς Ηεῦτγεν ΟἿ᾽. οοηβίδῖβ οὐ ἴῆσγεε αἰϊν᾿ϑίοηβ, ἴῃ 1νν, ἴῃ 6 

Ῥιορδῃεῖβ, ἀπὰ ἴῃς τ ἴηρβ, τεργεβεητπηρ [ἄχεα ἰδγθῖβ οὗ βυσςθϑθῖνα 

ΠΔΠΟΠΪΟΔ] σεσορητοη. Τῆς ΠΠρβ ψετα οἵ ἱπάεῆηϊϊε εχίεξηϊ 
ὙΠ] τη εἰσ Πἰτ 5 νετα ἀεβηεα ὃὉγ ἴῃς ϑγῃοὰ οἵ ]απληΐα. Ρυΐοσ ἴο 

ἰμδῖ τα ἴῇοτα ογα ἀἰθρυΐοβ 85 ἴο βενοσαὶ οὗ ἴῃς ὙΠ ηρ5, δυο ἢ 

45 ΟΒσοηὶοεβ, ϑοηρ οὗ ϑοηρβ, πὰ Εςο]εβίδϑίεβ; Ὀυϊ, 50 [ΔΓ ἃ5 ψὰ 

ἅ16 ΔΌΪς ἴο ἀΐδβοονοσ, ἴἤεγα ΠΟνΟῚ 85 ΔῪ ἀἰβραῖΐο ἃ5 ἴο ἴῃς σᾶποη- 
ἰεϊϊγ οὗ τῇς Ῥβδιίεσ 88 ἃ ΨΠΏΟΪΕ, ΟΥ 8ἃ5 ἴο ΔηΥ οἠς οὗ ἴῃς Ῥβδ]η8. 

[πὰ ἴἰῇς Οτεεὶς ϑεριυδρίηϊ (05) ἴπεδϑε ἀϊνίϑίοηβ οὗ ἴῃς σδῆοῃ ψεῖα 
Ῥτοκθῃ ὉΡ δηὰ ἴῃς Ὀοοκβ ψεγῈ γρασσδηρθα οἡ ἰορίοδ] ῥτγϊηςίρ]65. 
Τῆς ΑΡοοσυρῆα ψοσα ταϊηρίοὰ νι τῆς ὈοΟκ5 οὗ τῇς Ηδξερτον 
Οδηοη, ἀουῖ]ε85 ἴτοτη ἃ ψιάοσ δηὰ Ἰοοβοσ νίεν οὗ 15 σμαγδοῖοσ 

δῃὰ εχίθηι (Βγ δ. 13. ἘΕχ5, (Ο]]ον ἴμς ογάεσ οὗ ἴῃε Ῥοοκο 
οὗ ἴὰς 1Δὔη Νυϊραῖε (67) οἵ τῃε 5ἰχίθβεπιῃ σεηΐατγ, ΜΒ ἢ ννὰβ 

Ὀαϑεὰ οὐ ΟΡ, Ὀυϊ νὴ 5ενεσγαὶ ἱπιηροτίδης ἀϊεγεησθθ. ΤῊΐβ οσγάδσ 
ίοσ ἴῃς ἴῇσεα ρτεαῖ ροβίϊοδὶ Ὀοοκ5 15 [οὉ, Ρϑβαϊῖεσ, Ῥγονεσῦβ8. 

Τε τοοβῖ δποϊεπὶ ογάεν οὗ ἴῃς Δ τ τἰπρϑ, ρτεβεγνοὰ ἴῃ 1 ἰϊεγαΐυτο, ἰ5 [μα οὗ 
ἴδε βαόα βαδόνα οἵ ἴῃς Ταὶϊτνυὰ ({. 145), ν»ῃΐσ ἢ ρ᾽ασεὰ Ἐυτῃ βτβῖ, θεσαυβα 

οἵ ἴδε ΤἸβεοῦγν ἴδμαῖ ἴὶ γανε 86 ρεπεδίορυ οἵ Πανὶ, ἀπ ἱπογείοτο 5ῃουϊά 
Ῥτεοεάς τς Ῥβαὶπιβ οἵ Πανὶ ὰ (νυν. Βι.81:18.2522),) ὙὍὙμὲ τωοάδγη ΠῚ} εῦτγενν ΒΙΌ] ες 
{ο]ονν ἴδε ογάεγ οἵ ἴῃε Οεττθδη οοάά,, ψν᾿ῃϊς ἢ, Ἰπουρἢ οἵ ςοπιραταιίνεῖν Ἰαῖς 

ἀλῖς, ἀουθι}ε55 ργεβεγνε {πε οτἱὶρίπαὶ ογάθγ ἰπ ρυϊπρ ἴῃς Ῥβαϊογ (Ψ) ἢγβί. 

ΤᾺς Ὀτελικίηρ ὉΡ οὗ ἴδε ττῖρὶε αἰνί βίου οὐ ἴπεὶ σάποη ἰπ (δ, (Ο] ον οἢ Ὀγ οἵπεῦ 
γιββ. δηςϊεηϊ δπὰ τποάσγῃ, οσσαϑίοπμθα νατίουβ οἴμεῦ τρδυσαπρειπθηῖβ οἵ ἴῃς 

θοοκς ἴω δοσογάδπος Ὑἱἢ ἀϊβετεπὶ τπςοτῖος ἀρουΐ ἴπεπλ. ὙΗὲ ῬΟΟΚΚ ψ ΠΙο ἢ 

σεῖς συρροβεὰ ἴο Ὀε Βίβϑίοτίςλ), (Β., ΕΖτ., Νε., δπὰ Εβι., γεῦε δτγδηρεά ἢ 

ΧΙΧ 



ΧΧ ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

τὰς ῥγορδεῖξς Ηἰδίοτίεβ. Ἐύυιὴ νγαβ αἰϊδομβεὰ ἴο ]υᾶρεβ. ΤΆςβε 4}} (βεγείοτε 
Ῥιεοεάεὰ ἡ. ΤᾺς ἴδτες στεαῖ ροεῖίςαὶ θοοΚΚ5, ἡ ἰςἢ ἴῃ ἴῃς αεπηδῃ οοἀά. ἀγα 
ἴῃ ἴΒε παίυγαὶ ογάσσ, ψ, Ῥσ., [0., ες ρίνεη ἴῃ Ἐ ἰπ ἴῃς οτγτάεσς 70., ἡ, Ρυ., 'π 

δοοοσζάδπος Ὁ} ἃ πλϊδίαϊκεη ΓΠΘΟΥῪ 85 ἴο (μεῖς ἰβιοτίοδὶ ογάεσ οὗ σοτηροβί ἴοι. 
1.Δ. ναβ αἰϊδοβεὰ ἴο ε., ἰὼ δοσογάδῃηος Ὑἱτὰ ἃ ἴΒεΟΥν 88 ἴο ἀδῖς, δ ϊ βουβδῖρ, 
οἵ ςδαγαδοῖεσ οὗ ἴδε οοπηροδίου, ΤΏυ5, οὗ [Βς ἔνε το }]5 νυ ἢ ἰη ἴδε Ἡεῦτενν 
Ολπου Ὀεϊοηρεά ἰορεῖμετ, ον Εδ. ἀπά (ι. ννετε Ἰεῖϊ ἴο ἔο]]ονν Ρσ. Τῆς τωοβὲ 

βετίουβ οὔδηρςεο, βοψενεσ, νγἃ8 ἴδε ρ]δοίηρ οὗ [ῃς ἴἢτεε ρστεαΐεσ ροεῖϊςδὶ Ὀοοΐκ5 
Δηα {Πεδ8ε ἴνο το }}5 ἰῃ ἰῃς τηϊάάϊε, Ὀεΐνγεε ἴὰς Ηἰβίοτὶςαὶ δπὰ ἴδ ς Ῥσγορβεῖϊοδλὶ 
ΒοοΙιβ, 

Ιὴ τῆς Ἡεῦτενν Οδηοη ἴδε Ῥβαὶῖοσ Ῥθδγβ (6 ΠΕ} 6 γσίξες, οὐ βοοξ 

97 ναΐξες, Ὀδοαυδε οἵ ἴῃς σοποερίίοη τῃδι ἰἴ νγᾶ5 Ἔββθῃια ! γ ἃ ς0]- 
Ἰεοστίοῃ οὗ δοηρϑβ οἵ ῥγαῖβε, Οσὐὁ Ὦγιηη ὈοοΚ, ἴο θὲ υϑε4 ἴῃ ἴΠ6 νγοσβῃρ 

οὗ σοά; οτ εἶβε ῥἔγαγεγς, Ὀξοδυβε ἰἴ νγ5 ἃ Ἑςο]] δοϊίοη οὗὨ ργάγεζϑ, ἃ 

ῬΙΆΥΕΙ ὈοΟΚ. [Ιη Ο ἰΐ ἰ5 εὐ εὰ εαίνις, ἀουδι]ε55 θδοδυβα ἴῃ 6 
νογά “ρῥϑ4] πὶ" ννὰβ ἰὴ ἴῃ {165 οὗἨ διιοἢ ἃ ἰάσρε ργορογίίοῃ οὗ ἴῃς 

Ῥοεῖηβ. [Ι͂ἢ δαυΐγ τὰκ νΠΐεῖβ τ τεςεῖνεὰ ἴἢ6 πῆς ΖισΖί, 

ΨΏΙΟΙ 566 ΠῚ5 ἃ ΠΊΟΓΟ ΔρΡργορτγίδϊς ἤδῖὴς ἴογ ἃ Ἴοο]δοϊΐοῃ οὗ Ῥϑϑ. 
ἴοτ α86ὲ ἴῃ Ρυθ]ὶς ΜΟυβἢρ. 

(4) Τε Ηεῦτενν εἴ{]6 νγαβ εἴπεν Ὀπ οὐ Ὁ πρ πρὸ ΝΗ. οὐ υϑπτ Ασατηδῖς 
ἔοτ τΒὲ ῥγορεῦ Ηεῦτενν γϑπῦ, Ρ], οἵ ποτ πὶξ, σα φονιρ ο7 2» αἴϑε, ἰοτταεὰ ὈΥ τὶ ἔγοτω 
θη νὉ. 2γαΐε ἐν ταςγεα σοησ. ὙΠῈ πυοίευβ οὗ ἴμε Ῥβ88. 90-150 ἰ8 σοτηροβεὰ 
οἵ Ηδ]]εὶςβ, στὰ τμς {|6ὲ πολθϑπ, οὐἱ βίην ἃ οοἸ]εοιίοπ οὗ βοπρβ οἵ ῥγαῖβϑε οὐ 

Βγτβ (Ὁ. ὃ 35). Οπὶν 5. 145 85 ἴμε {τὲ πῦπρ, ΤὨῊΐϊβ {π|6 οὗ Ψ ἀρρεᾶγβ 

ἷᾷ ἃ νυιτηρ ἀβουῖθεά ἴοὸ ΗΠ] ρροϊγίυβ (64. [,ἀρατάς, Ρ. 188) ἃ Σέῴρα θελείμ 

(οἰ, τὰε ρ]ο55 σεῴρ ἀθελλιμ ἵἱπ Μετοαι!᾽β ζπ δαδὶνιῤΨεεσίο Αγιόγοσίανο αἰδὲ 

“αὐριὲ εαῤῥί, Τατῖη, 1898); π΄ Οτίρεη (Επ5εῦ. 4712. Ξεω ΝῚ. 2ς, οεἄ. Με- 

Οἰδετι) Σφαρθελλειμ; δηὰ Τ]ότοπις (βεαῤμεγεοη ἡχία Πεόγαεος, εἄ. 1 ἀρατάε, 

Ῥ. 2) τερλαν ἐαἠ νι, φμορα ἐμεγβγείασμεν τούτον ἀγηημογένι, 80. αἶδο ῬΏ1ο 

ΑἰννΔγ5 .565 ἴῃ ἴευῃι ὕμνοι οὐ οπα οὗ ἰΐβ σοτῃρουπάβ ἴῃ δἰβ οἰϊαϊίΐοη οὐ Ῥβ88. 

(Παῖς, δ εσαγε ἐπ Βεῤίἑεα! Ογεεξ, Ρ. 174), ἀπά ἵπ ἴῃς 226 νἦΐα τονε» βέ, (ΤΙ. 
475)» 8ῃ Εν νυ πρ δἰιγυϊεἀ το ῬΏΪΟ (τ. Βτ. 515, 128) 1ῃ 6 βᾶτης ὑβᾶρς ἂἃρ- 
Ῥεᾶῖβ. οβερῆυβ (41»Ἴφ. ΝΤ]. 12) τείεγβ ἴο τῇς ῥβαὶπιβ ἃ5 50ὴρ5 δῃὰ Ἀγυμη5 

(νυ. ὃ 12). 
(8) [555] νῦ. Οαἱ οπὶν ἴθ τηπρ. ὁξ ὀοα εύγμέ, ν᾽ ἈΪς ἢ αἶδο ἀρρεατβ ἰῃ ΡΊ. δπὰ 

ΗΙρΡἢ. »καξε ογιε᾿ς ὀοασέ (Ὁ, σ5 ς65.}1)}, ΡΊ, Σ 2γαίδε. (1) οΌ]. Θοὰ 615 6936 

110176. ς, ὍΣ, οπ ἀοεουπί οὗὨ, 110156. ἴῃ βυμητηοηβ 1.48}-1- 18. οἴζεη οὗ Ῥυδ]ὶς 

ψΟΥβΗρ ἰπ ΒΟΙΥ ρίδος 2238. 31 840 1ογῦ 1461.2, | ἼῸν 3518 τορῦῦ, ς, 2 ἱπβῖγ. 
1498: (2) οδ). τ΄, οἵ Οοά 6981 γ421 113}.} 1351. 1453 1486, ἴχην, υξεὰ οὗ 
τεπιρὶε ννοσβμὶρ 2259, οἵ, ν.28. 36, 1 ςο3. 23. 8. 8, 4. 4. δ. δ᾽ [ἴῃ ΞαΤΠΠΊΟΠ5 ἴο δηροὶς δηὰ 
411 οτεαΐυτοβ 1482 2. 8. 8. 4.1 15.01.1; «αὐἰάτεββεά το 8}} παίΐοηβ 1171; ἴο Ζίοῃ 



ΟΝΑΜΕΒΘ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΘΑΙΓΜΒ5 Χχὶ 

1471. ΤΑιαγρίοδὶ δὲ: ποοῦπ 1358; εἶδ. 85 {Π||:8 οὐ Η4}1ε]5, αἱ τὰς Ὀερίη- 
Πρ τοῦὶ 1111 112] 1131 1351 1461 1471} 1481 1401] Ιτοἱ; δὶ ἴμε επὰ το φ8δ 

Ἰοφ6 τοῦδ 113) 1118 116}9 1172 11] 14.610 1.470 14814 1295 1505; ἱπ οἴδεῖ 

ἔογηιβ 102} 11.517 1ςοβ, Ρυ. δὲ 2γαϊτεαά (1) ταδί ἀθῃ8 ἰῃ βοὴρ 7858, (2) εἶσιν. 

οἵ Οοά, ἰπ ρῖς. υἱτὰ ρεταπάϊνε οτος, ὁ ὁὲ 2γαϊςεα, τυογτὰν 97) »γαΐτε, 18. 
(Ξ 2 5. 225) 483 οὐ! (-Ξ- τ (Β. 1635) 1455; οἱ Ηἰἶβ παπὶς 1135. --- ξ πῦπη ,(. 
(1) 2γαῖτε, σαϊογαὐέον, ραᾳϊὰ ἴο Ὑαμννεἢ, 22, 3432 4811 ς 117 715. 8. 16 10ΟἹ 11110 
119}7} 14..21; ἃς δυὴρ 40 10613, οἱ, 331} 14819 (2); (2) αε 97) ξεπεγαἱ ῥμόϊὲς 
2γαΐτε 2255 6ς3 663. τοοῦ 1471 149), οἴ, ΑἸδο 224 331 10612; (3) τογρ οὕ" 2γαΐξέ 

ἷῃ {|6 1451}; (4) φεαλίείες, ἀφεάνς, εἴς., οἵ ὙΔΏν ἢ ἀεριανπαίηρ ῥγαΐσε 916 3.ς38 
78 7918 1ο233 τοῦξ “Ἱ, 

(0) Τμβε ἴεττηῃ γῶρῃ ἐβ υϑεὰ ἴῃ Ῥβ. 7220 5 ἃ 500 -{π|ς οἵ ἴῃς Πανὶ ἀὶς Ῥβαὶξεσ 
(Ὁ. 27). πρῶ ἢ." 2 γανεν, ἰβ ἀβεὰ ἰπ (ῃς 111]65 οὗ Ῥββ. 17, 86, 90, 102, 142, 

διὰ 1.0 ΗὈ. 3). 1 4δ]} ἴβεβε Ἵδβεβ ἰϊ νγαβ οτἱρῖπαὶ Ὀείογτε ἴῃε Ῥββ8. ψετε ἴδ κε 
ὍΡ ἰπίο δῃγ οὗ ἴμε Ῥβαϊῖετβι πῦρῃ 8. υβεὰ εἶβυν. ἰῃ Ψ ἴου ργαγεῖ 3518 6ό3 8οῦ 

8815 1ο218 τορἱ"ἷ 141ὅ, ς. Ὁ 429 6914, )0" 885 1412, ῬΏτβ. ἔοτ μδδυίηρ ργαγοῦ: 
ο γὴν 453 3015 ς 4, 68 849 1022 1431; »ρπ 6132 6619; ΠΣῊΝΠ 171 5.52 866; πρὸ 

6.0, ὃμκ Ὡρ 1ο2᾽δ, Τῆε νὉ. ζ [555] ἰ5 ποῖ υβεὰ ἱπ Οδ], [Ιξ ργοῦ. Βαὰ {πε (ἀπ- 
ἀλπιεηῖδὶ πληρ. ἐπδεγυεηε, ἐρίεγβοςε, απιὰ δοςοταϊ Πρ} ἴῃς ἀατίναιίνεβ, σγόἠδ'αέέ, 

7κμαάζε, τοὶ υϑεὰ ἴῃ Ψ ; δπὰ ἐμώεγεείς, ῥγαν, Ῥὶ. τοῦδ», ἩΤΠΉΡ. ς. ὃν 5δ 229, Ὑ2 
72}, ὍΒς ἴετπὶ πσΡῸ ννὰ8 ἱπάεεὰ ἰῃς τηοβὶ δρρτορτγίαϊς ({{|6ὲ ἔοσ 79, δ8. τῆς 

ξτεαὶ πιδ)ογὶὙ οὗ 115 μβαὶπηβ ατὲ ργάγεῖβ Βυῖ ἴῃε ἴεττη ποπτ ΟἸτἰπιαῖεὶν ρτα- 
ταὶϊεὰ διηοης ἴῃς Ἡεῦτενβ 85 ἀιηοηρ ΟὨἸτίϑιϊαπϑ; ἴου ργαγεῖβ ἢ ςπ βυῃρ ἰπ 

ὙΟΥΒΒΙΡ παϊυγα! ἢν τε τεραγάςα δ8 Ἡγπηβ. Τῆυβ, ἰῃ ρἷδοε οὗ γθοτ 72:0 οἵ 

Ηεῦτεν ἰεχὶ 65 ᾿δ5 ὕμνοι, 580 Ἐ ἑαμάές, Βπονίηρ ἴμαῖ αἵ ἴῃς ἀαῖε οἵ {πε οτίρίπ 

οἵ ' τε σοποερίίοη οἵ {πε Ῥβαὶπιβ ἃ8 ἤγπιπβ δὰ δἰγεδάυ, διῆοπρ Η εἰ] επί βιῖς 

7ενϑ, ἀϊδρίαςεὰ τῃς οἱάεγ ςοποερίΐοα, Οτ. ἀοεβ ποῖ Βεβίϊαϊε ἴο τερᾶγὰ (5 85 

Εἰνίηρσ τῃς οτίρίμαὶ ἴεχῖ, 6. ουιῖῖβ (ἢ ραββαρε 88 δὴ εὐϊϊογίαὶ ποῖς. Βιυῖ Αᾳ.» 

Σ, θ, 3, ἀρτες νἱἢ 3), ψ Πἰς ἢ σεται εν ρῖνεβ ἴῃς ἴσας τεδαϊηρ. 

(2) ἴῃ ὥ, ψ ὕοτε τῃς6 εἰ1]6 ψαλμοί, ρΡ]. ψαλμός, 50 [Κ. 2445, οὐ βοοξ οὕ 

Ῥιαίνες Τἰ. 205 Αεἰβ 13); ψαλμός ἰ5 ἴδε ἱγταπδί αι οἵ 515 υδεαὰ ἴπ {πε {{||65 

οἵ βἤγ-δενεη Ρβ85. ἴπ 3}, ἃ π᾿ ἑοσπππεὰ ὈῪ Ὁ γοτῃ [51] νῦ. ἀδποπι. [)5:} πιῖῃ. 

ΦΟῊῪ οὐ ῥοέσι, αι ἰι ἢ τυ πητηεὰ, τηεαβυγεαὰ ννογὰβ δἀπὰ ογπαῖς βίγ]θ, ἔγοτη ἵ πξι νΌ. 

τίσι, γπε. Οἱ Τὸν. 2:3, ΝΊρΡΗ. 15. σὅ. ἔτ Ὅπι 56. οδίτ, 15. 255, εἶν. Ρ]. 
25. 231 15. 2416 70. 3510 Ρ85. 952 1196, ἔποὶ η. ἢ Ἰώενι, ἀςοοπιραπίεὰ ΠΗ 

ἰπδίγυτιεηϊαὶ πιυβὶς Ατη. 528 Ῥες, 81} οδϑῦ; Ῥτγοῦ. αἷβο, ἰξουρῇ ποῖ τηεπίἰοπεί, 

Ἐχ, 152 15, 122 κι Ῥς. 1184, [51] ἄδποπι. νὉ. ΟἿΪΥ ΡΪ.: (1) σέρησν ον ὅν 

ἴο Οοά 913 26 10ὅ 66. γ123 γ510 101} 10.438 τος2 1462 1. κὅ, τον Γ55, 1 δύ 922 
1252; ς, ὃν 5918; ς, δος. 55. 2018 ς7}0 (2) τοβ' (2) 1381]: ς. ἀος. Οοα 0539 147] 

Ϊκ. 128; Ὁ Ῥε5. γ15 ο᾽ 619 662.4 686, Ἴ. 2} 2115; 55:5 478: 405. 57} οδὲ τοδ'; 
(2) λίαν, ταυβίςδὶ ἰπβιγυπηεηις 332 477. Τ Τ 1 7133 οδό 1471 1.40", οἴ. 1445. ὑπὸ: 
ἰδ ἃ τῶογε ᾿εομβηΐοαὶ ἔογτη ἔοσ 1, πον, δηα ἱπαϊσαῖεβ ἃ ροςπὶ ΜΠ πιοαβυγει 
Ἰϊπεβ. δῃὰ βίσορῃεβ, βεϊεοίεὰ ἴοτ ρυθ]ῖς ννοτβῖρ. [τ 5θεπι5 ργοραῦ]ο {Ππᾶϊ 8}} 

ἴβεξς ὈλσῸ μεῖς ραιμεγεά ἴῃ δὴ ϑαυὶ σΟ]]δοιίοπ ἴογ [Π]5 ρύτροβε (Ὁ. ὃ 31). 
Τὰς {πὲ οὗἉ τι}ῖ8. ἐαεὶγ Ῥβαϊϊετ βυρβδοηαεηιὶν θούαπις ἴῃς {|| οὐἩ τῇς ψΠοὺ]ς 



χχὶϊ ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Ῥεαϊίεσ. Τῆς ἴδ οὗ (δ 85 θδεη [ο]]Ἱοννεὰ ὉΥ πιοϑὶ τβ8β. [ἢ (5 τδς τα 
ψαλτήριον Δρρεδῖβ; 8150 ἰπ Ηἱρροϊγίυ8, Αἰμαπαβίυβ, Ἐρ᾽ ρῃιδηΐυβ, δηὰ οἴμες 

Ἑδίμοιβ. Οη ἴδε ψβοὶς, [15 βεεπὶβ ἴο θεὲ ἴῃς τηοβῖ ἀρρτορτίαϊς {|ε. ΗΌ. 47 
ἐν Δαυίδ βεετηβ ἴο Ὀς ἃ {{π|6 οὗ ἴῃε Ῥβαϊϊεσ, τεβεοιϊπρ τς ρορυϊαγ υϑᾶρε 85 
τεβεοιεά εἶδιν. πη ΝΎ. δπὰ ἴῃ δποίεηϊ ἀπὰ τηοάθγῃ υϑᾶρα 85 ἃ ρορυϊᾶτ ρεσβοῃΐ- 
βοαιίοη οὗ ἴδε Ὀοοὶς (δαὶ θεδγβ μ1585 πᾶπης. Ηδξετε, ἀραίη, ἴῃς εαὺὶγ Ῥβαϊϊεγ οὗ 

Βαανά γψανε ἴδε πᾶς ἴο ἴῃς επίίγε Το] εοϊοι οὗ με Ἀβδϊΐεσ. 

Α. ΤΗΕ ΤΕΧΤ ΟΕ ΤΗΕ ΡΒΑΙΤΕᾺ. 

8 2. 72: ογίρίπαὶ “εχ οΥ “λε να εν τυᾶς τουγτ σι ἐπὶ Δς ἤεόγειν 

απρμαρε, αη4Ἃ ἐμ ἐεήίεγς τυλίελ τὐεγε εμόεεφμεμ εν αῤαμαοηεα γον “6 

Αγανιαΐε τεγίῥί. Ζλις αν “εχέ λας ὀεεη ῥγεδεγυεα τη 2,55., ποπὲ 

27 τυλίελ ἀγε οὐδεν λαμ τλ6 ἐη δὰ ἐεπίμγγν, ὀμέ τὰξν γεσί μοὶ ἄυο 

ἐριῤογίαν γευΐείονις οὗ “λαἱ εεπέμγ, ἠάσσε οΥΓ δεπ Ατλεγ απαὶ δὲπ 

ΜΝαγίαῆ, τυλίελ αἰ.» ελίοῆν ἐπ ἥαςεογεῆε νιαϊεγίας. 

Το τἰοχὶ οὗ ἴῃ6 Ῥβαϊΐθσ, ἂ5 ἴῃαὶϊ οἵ 4] τῆε ΟΤ'., να5 ψγι θη ἴῃ 

τῆς δποίεηὶ Ἡεῦτεν ἰδῆρυαρε. Τῆς Ῥ85. ψεῦε ψυΘ ὈΥ ΤΆΔΗΥ 

ἀϊβεγεηῖ δυΐμοιβ δἱ ἀϊβεγεηῖ ρεγίοαβ οὐ ἴϊπηθ, δηᾶ αἷδο ραββϑά 
τπγουρἢ ἴπ6 μαπάϑ οἵ τῆδην ἀϊεγεηὶ βἀϊΐοσθ. ὙΠΘΥῪ [Ποταίογα 5ΠΟΥ͂Σ 

ἴτᾶσ65 οἴ βενεταὶ βἴαρεϑ ἴῃ ἴῃ6 ἀδνοὶορπιθηὶ οἵ ἴῃ ἩΘΌτον ἰδηρθαρα. 

ΤῊΣ πιοβῖ ᾿ ποῖ 8}} οἵ ἴπε Ῥβ5. γεγε νυ τῖδη ἴῃ ᾿δτίεγβ γαϑει Ὁ] 5 

ἴῃοβε οὗ ἴπε ϑαπηαγίδη ἰδηριαρα, ργοβεσνεα αδἰβενῇεγα ΟἿΪγ ἴῃ ἰῃ- 

Βοτριοη5 δηά οἡ οοίη8. ΤΠΘΥ ΜΕΓΘ 5 ὈΘΘαΌΘΏΓΥ {ΓΔ 5] 116γαϊθά 
ἰἸηἴῖο ἴῃ6 βαυαγε Ατσαπιαὶς ἰείτεγβ ΤΠτοῦρἢ δὴ ἱπιεγιηβαάϊαῖα ἔοτη οὗ 

οσυγγοηὶ Αταιηαὶς βογρὶ (Βγ. 315. 1:07). Ιῃ 4}} ἴΠ 656 ῥσγοσαββθβ οὗ 
ΠοΟΡγΥΐηρ, δαἀϊηρ, ἀπὰς {γαῃϑ] τ ογαῖοη, οὔδηροθ οδουτγγεά, βοπα 

οὗ ψῃϊοἢ ψγαγα Ἰηϊθητ οηδὶ, οἴλοῖα απ ηΠΟηαὶ, ἀπι6 ἴο πλἰϑία κο5 

οἵ νἁτίουβ Κίη45.. ἼΠε Ηξερτειν ἰεχί μὰς ὑεθη ργθβεγνεα ἴῃ ἃ ἰάσρα 
ΠΌΠΟΙ οὗ Μή55. ὙὍὙηῈ φαχη]ηοδὶ ἰεχὶ οὗ ἴῃ6 οητγε ΟΤ' 5. ἴπ6 

δῖ. Ῥαίεσβθυτς Οοάδχ, τος Α.}. ΤΏΘΓΕ ἀγα ἃ ὨΌΠΊΌΕΓ οὗ οοαά. οὗ 

186 Ῥπαϊῖοτ, ας ποθ οἵ δῇ δαυγν ἀαῖθ. ΑἹ] {Ππε86 τεϑῖ ὕροὴ ἃ 

ταν βίοη οἵ ἴμε εχ πηλής Ὀγ ἴ(ῃε ΚαρῸϊ Βεὴ ΑϑΠΕΓ ἴῃ [ἢ 6 ΘαΓΥ 

Ῥατὶ οὗ ἴῖἢ6 τδηῖῃ σοηΐαγν, 0 ἀπάουθί αν τἰ5εἃ πλαίοταὶ ΠΟ 

Ἰοηροῦ Δασθ55}0]6, ἀπι] πηαὰ 6 506 ἢ Ἔχοο]]εηῖ τι56. οὗὁὨ ἰδ τπδῖ ἢΪ5. ἰεχὶ 

μι45 τεηλαϊποα ἴῃ6 δἴδηήατα δυτῃο τ ἰοῦ ἴῃς Μαβθογεῖὶς ἴαχὶ ἈΠῈ] 

τῃ6. ρτγθϑεηῖ ἄαν; ἸτΠουρ ἢ ἴδ νατίατίοηβ. ἴῃ ροϊπτίηρ οὗ ἰδ. σο- 

ταπιρόγαγν, βοὴ ΝΑΓΔ]1, το ρτεϑθητηρ δηοίμετ τα τοη, ἢανε ὈΘΘη 

ῬΓοβοσνεα ἴῃ τῆς Μίαϑδοσγοῖς. ἀρρατγαῖα5. ΝΠ] Οἢ 15. δύ} Υ ρίνθη ἴῃ 

Ἡδῦτειν ΒΙΌ]ε5. 



ΤῊΕ ΜΑΞΘΟΚΑ ΧΧΙΙΣ 

Τδε εδεϊϊεσὶ ἱεχὶ οὗ ἴδς ΟΤ. ῥγεβεγνεὰ ἴ5 ἴῃς 81, Ῥεΐεγβρυγρ σοάεχ οἵ ἴῃς 

Ῥιορδεῖβ, 916 Α.Ὁ., δαῖ [Π]58 ἀοεβ ποῖ οοῃϊαίῃ ἴῃς Ῥβαϊῖεσ. Οἰπβρυγρ (7 χέ οὐ 
δε "εὖ. Βὲῤέε, Ῥ. 469 54.) τδῖηκ5 ἴμαἱὶ ἃ Μ5. οἵ ἴμε Βγι8}} Μυβδύτη νγὰβ νυτὶϊ- 
ἵεῃ ἴῃ 82ο-ϑὃςο Α.Ὁ., Ραϊ, 80 ἔδγ 85 νναὲ Κπονν, Β6 π885 ἰουηὰ ΠΟ οπε ἴο ἄρτεε υυἱτἢ 

πω. Μοεὶ Η εὔτεν Ἵοοάά., ἴμαὶ ἤανε θεεῃ ῥτγεβεγνεα, γεβὶ ἀροῦ ἃ ἰεχὶ γενίβεὰ 

Ὁγ ἈΔΌΡΙ Βερ Αβδεῦ ἴῃ [με δαυὶγ ρατί οὗ ἴῃ επί σεπίυτγγ, δηὰ τδῖ5 ἰβ με ἴεχὶ 
1δδι 85 Ὀεεῃ ἴδίζεῃ 85 ἃ βἰαμπάδγα ἴῃ 4}} ῥγὶ πιεὰ εαϊϊίομβ. Τῆς τεσεηιὶν ἀϊ5- 

οονετεὰ ςοἀά, οἵ 51. Ρείεγξθυγρ ρῖνεβ δῃ εατϊΐεν πὰ βἰ τυρὶ βγβῖεπι οἵ νόονγεὶ 

Ροϊηῖς δῃὰ δοςεηΐβ, Ὀαϊ ΟἿ 5ἰἰρῃϊ νατγίαϊίοπβ ἰῃ ἴμε ὑπροϊηϊεὰ εχ. ΤῊΣ 

νδιϊδι ἰοῦ ἴῃ ἴμ 6 τηοϑβὶ ἱτηροτίδηϊ οοἀά, ἂζεὲ ρίνεῃ ὉῪ Βδογ ἰῃ 815 ἰεχὶ οὗ Ψ τοι 

ἵπο οοἀὐά. (υτιδίαηυβ, τες οοαὐά, Ἐτίιτιε 515, οὴς οοά. δδοῦ Ετδποοίυγί 818, 

Ἠεϊἀεηδεϊπιίδηυ, Ρεϊγορο ἴαπυ5, ἀπ ϑαρρίτὶ Ρατβίεπβϑῖὶβ. ΤῊε Μάδββογὰ ͵30 
ςομΐαϊῃβ 13 ἱγδάϊτοπαὶ νατγίδιίοηβ Ὀεϊννεεη ἴμς Ῥαϊεβιϊπίδῃ δηὰ Βαυγίοπίδη 

τδαϊοη, ἀμ 299 νατγίαἰΐοηβ Ὀεΐννδεη Βεὴ Αϑπὸῦ δηὰ Βεὴ Ναῖαϊὶ, ποὴῆς οὗ 

ἩΒΙΟΒ τε οἵ ΔΩΥ͂ δετίουϑβ ἱτηροτίδπος ἔοτ ἴμε ἱπιεγρτείαδιίοη οἵ ἴδε ψ. 

88. 71ε Μῆασεογα αἴο γίσες ευϊήφηεες 97 ναγίαποης 97 “εχ, 

ξοίηρ δαεξ ἐο φγώμίπυε ἡσιός, ἵει πιαγρίπαὶ ποίες απα σίρηις, τυλδγέ 

“δε ᾿χὶ γωπαΐης ππελαπρεά. Οἰαἥοπς ἐπὶ ὼς Τα ιμ αηα οἵδε 

ἐαγν γετυέελ τυγίδηρε ρίυε ἐέχίς ευϊάεγιες 97 οἵδον υαγίαποης οὗ 

ἔχι. 

Τῆς Μαββογίες ἀδνοῖεα {ποιηβεῖνεβ ἴο ἴἢς βἰυάγ οὗ τῆς {τὰ- 
ἀϊῆομπαὶ ἰεχὲ οἵ τῇς ΟἿ. νη θη ἴμε Κπονίεάρε οὗ ἀδηοίθηϊ έργον 

νὰ σοηῆηξα [Ἃῖο0 50Ποΐαγβ, ἴεν επαἀδανουγεὰ ἴο ρεγρεῖυδαϊες δηὰ 
βἰεσεοίγρε ἴμ6 (τδα!τἰοη] Ῥσοπαηοίϊδιίοη, ἴῃ 6 πλθιμοά οἵ τεοϊτδτίοῃ 
οὗ τὴς ΟΤ΄. ἴῃ [ἢ6 ϑγηᾶροριδ, δηά ἴῃ6 σοῃηεοιίοη οὗ ψογὰβ δπὰ 
εἶδυβεβ ἴῃ ἴῃ βεηΐξησε, ὈΥ ἴῃ6 υ88ε οὗἨ νον] ροϊπῖϑβ, δοσβηΐβ, δηά 
ΟἴδαΙ σ'ρῃ5. ΤῊΪΐ ννᾶθ ΠΘΟΘββασΥ Ὀδοδῖιβα ἴῃ6 Ηδῦτγανν, ᾿Κα οἴθεῦ 

ϑεηϊς ἰδηρταρεβ, γγᾶ5 ἴῃ δηοϊθηΐ {ἰπ|65 ΓΙ ΕΠ ΟἾΪῪ 50 (αΓ 85 ἴΠ6 

ςΟὨΘΟ,Δηϊβ5 ΕΙΘ σΟΠΟΘΙΓΗΘΩ, 

Τδεθε Μαβϑογίϊεβ γγεσο 80 Ἷοδ᾽εἀ 85 τηδϑίοτβ οἵ Μδϑϑθογαᾶ, οἵ ἰγδά τίου. Τοῖς 

ποτὶς τὰ Ὀαδεὰ ὕροὴ ἴμε πιεῖ ποάβ οἔ ἴπε ϑυγίδπι βοῇοοϊβ ἢ τοίογεπος ἴοὸ 

δυτίας τεταίυτε. Τμε ἀϊβετγεποεβ Ὀεΐννεαεη (ἢ ς 50-α]]ο ἃ Ἰβαν]οπίδη ἀπά 

Ῥαϊεβιϊπίδῃ βυϑίετηβ οἵ νος δ) δαϊΐοη ἀπὰ δοσθηϊτυδίίοη θῆονν νᾶτίουβ βἴαρεβ ἱπ 

ἰδεῖς σοτκ, νυν βίο  σοπίπυεὰ ἔοτ βενεσγαὶ οθηϊυτῖεβ. ΤῊ οδη]εϑὶ βίαρεβ πᾶνε 

Ἰεῖ πο τεοογά, Ὀυϊ ΤΠ ΕΥ̓ πιᾶνὺ ὃς ἰπέετγεά ἔγοτη ἴπε 5 πιρίογ ἔοττης οὐ ὥὐνγίας ἀπὰ 

Αὐδδὶς 1ἰτεγαῖατε (Βι.8}8. 180:188). ἢς 5. ἱπιροτίδπι ἴο ποῖϊος ἴἢατ }} {Π 6568 
νοσεῖ ροὶϊπί5 δηὰ δοςεηίβ ἅτε σοτηραγαίίνοϊυ ἰδὲ ἰπ οτίρίπ, δης, δ που ρἢ {Πὸν 

τεβῖ οὐ ἱγδάϊ που σοΐηρ Ὀδοῖκ ἴο ρῥτὶπαϊτἶνα ἴἴτηεβ, ΠΟΥ νΈγα 511} πιδίτοτα οὗ 

ορίηΐοῃ, δὰ ὈΥ Ὧο τρδᾶπβ ἤᾶνε ἴδε νεπογαῦε δυῖ μουν οὐ τπὲ σοηβυηαηῖδὶ 

ἴοχι, ΤῊς νἱενν ἴμαὶ 18Ὲγ ψεγε θα 8}}ν ἱπϑρίγο ἢ {ΠῈ φοπβοηδηΐαὶ ἰοχῖ, 



χχὶν ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

με] σοτητη ο ἴῃ ἴῃς 5ἰχίςςπίῃ οεῃίατγγ, μᾶ5 Ὀεεη υπίνουβα! ν δρδηάοηςὰ, 

ὙΒετε ἄγε βενεγαὶ Μαββογεῖίς ποῖεβ ἃπὰ Ἄἰρῃηβ νυνὶ ἢ ἃτε οὗ ρτεαῖ ἱτηροτίδπος, 

ἔοτ ἴμεν ἱπάϊςαϊε νατίδιίοηβ οἵ ἴδχὶ ἴῃ ἃποιθηΐ τγϑαϊτίοπ ν᾿ Βῖοἢ ἴδε Μαββογίϊε 
{εἰν οὈ] χεὰ ἴο τεςοτγά, αἰ πουρ ἴμεν αἀϊὰ ποῖ νεπίατε ἴο σἤδηρε ἴπε ἰγδάϊτίοηδὶ 
ἰεχῖ, ὙΠεβε ἅτε: (1) Τῆς νατϊαιίοη Ὀεΐνψεεη ἴῃς τ, ταὶ Ὡς ἢ δμουὰ θὲ 

τεδά, πὰ ἴδε 25, ἴμαϊ μῆς ἢ 15 νυυεη. ὙΏεγε ἅγὰ βενεηῦ οἵ {πε86 ἷπ ψ. 

(2) Τῇε ἱηνεγίεά ), ραγεηῖβεβεβ, 10728.328.36. 96. 27.28.40 (ν͵ Οελέα νεοελέαιτθ, 
“ιξάμξε λαίεαηείρῖβ 50, σενιαγα, ἄοσεᾷ ἀαελαμαὶθ), (3) Τῆς ῥαξεφ, ννῃϊ ἢ 
98}}5 αἰϊεητίοη ἴο ἃ ρεου] τὶν οὗ ἵεχὶ τῃδι βοτηείϊτηεβ πεεὰϑβ ςοτγεςοϊΐοη, ΤΈετε 

τε (οτίγ-ϑενοῃ οὐ ἴμεβε ἰῃ Ψ (νυ. Οτίπηπια, βεαίριεηβγοδίδηιε, 5. 166 5Ξ4.; Κεη- 

πεάγ, λίοίε δέμε τη βιῤῥϊεα! “ήεόγειυ, εογε ριον εαἰξεα ῥαδεφ 97 ῥεεῖφ). ὙΠ15 

βίδῃ ννδϑ περ]εοϊεὰ Ὀγ ἴῃς οἱάεσγ οτίτἰςβ, θαϊ ἢᾶ5 θεθη οδγείαν σοπϑίἀογεὰ ὈΥῪ 

ΤΆΔΩΥ τηοάοτηϑ8, ἀπὰ ἰ5 οἴζεη ἑουπὰ ἴο ὕε ἃ εἰρη οἵ ἃ οοτγυρὶ ἰεχῖ. (4) Τῇε 

οἴδηρε οὗ ἴῃς ἔοστῃ οὗ Ἰεϊϊεγβ αἰβὸ ργοῦδν ἱπάϊςαῖεβ ντγίαϊίοηβ οἵ ἰεχῖ, ἴῃς 
ΜΌΣΙ ἢ 245, ΠΣ Ἢ “3 8015, πσϑ Ὁ 844, τ Γ ἡ 804, (5) Τῆε βυρετῆσουβ Ἰεῖ- 

ἴεῖβ: ὉΠ) “Ν 995 10412 τ165, Ὅ ὍΤΙ 51, Ὑ ὍΣΣ 262 2821 8039 το 14418 1455, 

Δ Ὼν 1610 212 7729 110147.16 ὍὙΏΉδϑε 4}} πεεὰ αἰἰεπιίοη 85 βυρρεβίϊηρ νατγία- 

τίοηϑβ 'π ἴῃς εχ, (6) ΤὨε εχίγδογάϊμαγυ ροϊπῖβ πιϑτῖς ἰεϊῖοτβ ἃ5 ἀουδι(ι] 218, 

ὙΠετα ἅτε ἰαγρὲ πυμθετβ οὐ οἰϊαϊίοπβ οἵ ψ 'ἰπ ἴῃς Ταϊηγυὰ δηὰ οἵδεσ ει 

7εν ϑῃ νυτίηρα, Ὀυϊ 50 ἴδ 85 1ΠῈῪ ἤᾶνε Ὀδθη εχϑτηϊμεαὰ δηὰ Ἴςο]αϊεὰ {μεν 

ξῖνε πὸ ἐνίάεποε οὗ δῃν ἱπιρογίδηϊ ναγίαἰίοηθ Ὀεβὶ 65 ἴποβ6 ἱπάϊσαϊεαὰ ἴῃ ἴῃς 

Μδς., νυνὶ ἢ ἀουῦθι]655 τοο κ ἴῃς ταοϑβῖ, ᾿Γ ποῖ 4}} οὗ {δ πὶ, ἱπῖο οοπϑὶἀογδιίοη. 

8 4, 716 εαγήετί φγίπίσὶ σα οη οΥ Ττ1ὼὁ6 Πἤεόγειν να ὐίοῦ τοαᾶς 

ιμὀηκλεα αὐ βοίῴνμα ἴηι 1577. ἡπαοῤεηαφη “εχίς δαφεαά οπ 7755. 

τύεγε ῥιὀῥεηλεαὶ αὐ ϑοηείηπο, ἐκ 6 Οονιῤἠεεπείαη δ ονρίοί, αραἹ ἐπε 

σείοηα δ αῤῥῥηεαὶ διό. ΑΝ ομὀφοψμελ ξαὐ πογις τῦσγέ ρ χει ἵεαῖς, 

μηὴ ἑλοσε οὗ Βαόν απα αἰ πεόιργρ, τυλίολ ρῖνε σεεσαΐς ζογ ις 97 “ἀξ 

ἤΖαςεογεήε λ οὐ δὲν 5 λε7. 

(1) Τῆε εατῖεϑι εὐϊίίοη οἵ τηε Ηδερτεν ἰεχὶ οὐ Ψ νγᾶβ ργϊπιεὰ αἵ Βοϊορῃπᾶ, 

1477. Τῆς ψθοὶς 101. ννὰ5. ἤγϑὶ ρεϊπίο αἵ ϑυποῖπο, 1 οπιρατάν, ἰῃ 1488; 

πο η αἵ ΝΑΡΙΟ5, 1401-1403. ΑΠποΙποῖ οαἀϊιῖοπ ννὰ5 ὑγὶπιεὰ αἵ Βγαβοῖα ἰπ 1494. 

ὙΠῖ5 νας ἀϑοὰ Ὀγ ΤΠ Ππὸγ ἴθ πιακὶπρ Ηἰς νετβίοπ, Τῆς βᾶπιεὲ ἰοχῖ ἰ5. υϑεὰ ἴῃ 

Βοπιοτρ᾽5 ἢγοῖ ΝΠ) ἱπίοαὶ ΒΊΡ]ς, αςαό--ἰς 17, οὐ Ἰτο Ὀγ ΕΟΠΧ Ῥταϊθηβὶβ, δηὰ ἴῃ 

1νῖ8 πιᾶθιδὶ οὐ Ποη5. 1517 54.; δηκ αἰδὼ Ὀν Θιορῃ ὁ Π5, 1539 5η., Δη δεδϑιίδῃ 

Μυπδίοτ, (2) Τῆς βεοοπε ᾿πήἀοροπηοπιὶ τεχῖ νγᾶ5 ᾿δδαθα ἴῃ [8 (Οπιρ] υἱε ποίδη 

ῬΟΪνρΊοῖ, 1514-Ὲ517, οὗ ( ἀτ ἴηα] Χίτηοπεβ (3) Τῆς {π|τ ἱπήερεηάεηϊ ἰοχὶ 

ν 85 οὐϊτο Βγ Ἰάοον δ. πη (ἸΠαν πὶ πη [ῃς βεοομη ἈΒ] ποδὶ Β1}}]6 οἵ Βοτηρετρ, 

1524-|ς25. ΤΠ}5 νᾶ. σατο Πν τον ῖβο αἰτοῦ τῆς δίαβδοτα, ΑἹ τῆς ρτϊπιεὰ 

τοχῖς ἔγοπι παι τἴπιο ἀπ} τοοθηΐ {{π|ὸ5. ἃτὸ τϊχίαγος οὐ {Πε5ε ἴῆτες ἴεχῖβ. 

(4) Ῥαογ δῃΐὴ 1). } 5. ἢ ἀπ ότίοοκ ἃ ἰουτίῃ ἱπορόπάφηϊς τεχῖ Ὀγ [ῃ6 ἀ8ὲ οὗ 

τῆς ἐπῖῖτο Μαβοοτεῖίς ἀρρατγαῖας. δος Βα ]ε,, ΤΊ δηῤεγ δ εα νιογτεηε νὰ5 ῬυὉ- 

᾿ς ἴπ 1ὅ8ο. (5) Δ πΠ}ν Ἰπσροπάςηι ἴον 5. μα} Π5 με 4. ὈΥ Οἰπουυτγρ, 



ΤΗΕ ΒΕΡΤΌΑΟΙΝΤ Χχν 

1894. Ιἰ 5. ἐββεηια!ν “ Ὀαβεὰ ὕροπ [με ἤτβὶ εὐϊτίοη οὗ δοοῦ θεὰ Ομαγίπιβ 

Μαφοτζεῖὶς τεςεηβίοη." (6) Α 5ἰχῖδ ἱπάερεμάςης ἱεχῖ ἰβ ἱπ ῥργοςςβ8 οἵ ρυ]ῖοα- 
ὕοῃ ὃγ ΚΕ. ΚΙι[εἸ (1905), ν]Ὲ} οτλτῖσαὶ ποῖς5, υδὶπρ δποίεπὶ ντθθ, δῃὰ οου- 
ἡεεϊυταὶ ετπεπάαιϊίουβ. ΤὨε νοὶ. οοπίαἰηΐηρ Ψ μᾶ5 ποὶ γεῖ ἀρρεαγεά, 

8 ὅ. 72: εαγίεε: Ῥεγείοη ο “6 είν τας “λα: οὕ τὼς Ογεεξ 
δεῤίμαρίν, ἡσαηισέαίεα γον 116 Ἡεόγειν ἐπὶ “ὼς φεεοπαῖ κοη μ}} 8.ς. 

αἱ Αξχαμκπάγία, σαπα 2γερεγυσα ἐπ σιαπν ἀπεΐφρ  ἐοαϊΐξες, 116 εαγίϊεεξ 

97 τλε ,χρωγελ ἐεημν 4.0. σίυίηρ ευϊάξπες ας ἴο απ ογίσί πα, Ἠεόγειν 
ἐεχί, σιαην ἐεριίμγίος 7107 9 σῃν Πεόγειν αἰὐήλογίηες. 716 ἀπείθη 

1αἠη, σοῤἧε, σοίτε, Αγνιεπίαη, σπα ,λίοῤίς Κεγείοης γε ὀασεαῖ 

προ “ἠὲ Ογεεξς Κεγείορ. 

Τῆς ΟΤ. νναβ ἰγδηϑβίαϊεά ἴογ ἰῃς 56 οὗ Εργρίίϊδῃ δηὰ Οτεεκ [ενν5. 
Τῆς δασ] οϑὲ τὶ ρ5 ἰτδηϑαϊθ νεγα ἴῃῈ ἔνε Ὀοοκϑ οὗ ἴῃς [νν ἴῃ 

ἴδε τϊγὰ σδηΐυσγ. Τῆς Ῥϑαε ψγὰ5 ῥοῦ ΌΪνῪ ἰτγαηβίαϊεαὰ ἴῃ ἴπ6 

ΕΑΙΥ ΒεςΟΠα σοηἴυτγ, ἔοτ 56 ἴῃ ΡΟΌ]Ο Ῥγάγοῦ δηα ῥγαῖβα ἰῃ ἴῃ 8 

Ἐργρίδῃ βυῃαροριεβ. [ἰ νγὰ5 τηδάε ἔγοπὶ ἴῃε Ὀεϑδὶ Μ85. δοσεββί Ὁ] 8 
αἱ ἴῃς ἔμπης, δηὰ ρίνεβ Ἔενίάδεηςε 85 ἴο ἴῃ6 οὐ ρίπαὶ Ηδεῦτγεν ἰοχί οὗ 

ΕΑ βεοοηα ΤσδηζυγΥ Β.6., ἴἤτεα σεηϊυτίε5. δι] εγ ἴμδη ἴΠῈ ἰεχὶ 
ἤχεὰ Ὁγ ἴῃε 5.ῇοο] οὗ 7Απιηΐα, ἀῃα ἴνγεῖνα σθηΐυγὶθ5. θαυ] ετ [ἤδη 
τῆς Μ855. ἴεχὶ 85 χε ὈγῪ Ββὴ Αϑῇδι δηὰ ργεβοτνεα ἴῃ ἴῃ βαυ]εϑῖ 

Ηεῦτεν οοα. ΙΕ ἰ5 υϑ0.}}γῪ σα] τῆς ϑεριυδρίηϊ Ὀδοδυβε οἵ [ῃς 

Ἰεσεηπὰ τῃαῖ ἰτ ψᾶ5 ῥγεραγεὰ Ὀγ βενεηιν οἤοόβθη ΗἩδΌγονν 5 ἤοΪΑΓθ 
(Βε. "85. 188..4.}ὺ. Ἄδα ϑεριυαρίηιϊ Ψψεγβίοη οὗ ἴῃς Ῥϑβδὶϊοσ, τοίογγεα ἴο 

ἰῃ ἴῆς ΔΌΌτ. ΟΦ, 15 οπε οἵ τε Ὀεβὶ ἱγαπϑίαϊοης οὔ ἴῃ ΟΤ. [ἰ 

5ῆονβ 8 Ἔχοοιϊεπὶ Κπον]εάρε οἵ {πε οτὶρίηδὶ Ηδεῦτγεν, δηά ἃ ροοά 

Κηονϊεάρσε οἵ ΑἸἰεχαηάτίης Οτεεκ. Ὅῆηε ἱγαηϑίαῖοσ ἀρρτεςϊαϊοὰ 

ἴδε ροεῖϊς οἽμαγδοῖεσ οἵ ἴῃς Ῥβαϊΐεγ, δῃηα αἷ5ὸ ἴῃς ἔαοϊς τῃδϊ ἴΐ ννᾶ5 
ἴίοτ ρυδ]ς υδὲ ἴῃ ἴῃ6 ψουϑῃ]ρ οὗ ἴπΠ6 ϑγπάροριιθ. Ηδ νὰ Ἷοη- 

ςεγηεὰ, τπεγείογε, ἴο Ῥγδϑεσνε ἃ5 [ΔΓ ἂ5 Ὀγδοι σα Ό]ς [ἢ τηρίτίςα] 

ἴοττῃ, ἀπά ἴο ρίνε ἴῃς βεῆβε οἵ ἴπῸὶ οτὶρίπαὶ ἴῃ 1πῖ6 ]Πρὶρ]ς ὕτθοκ. 

πεσε ἃ [τεσ] τεηάεγίηρ ἰηϊεγίεγες ἢ [Π656 ΟὈ]εοῖθ ἢς ἀερατγῖς 

ἄοτὰ τῆς Ἰεῖῖεσ δηά ρῖνεβ ἴπε 5ρίτιῖ οὗ ἢϊ5. οτίρίπαὶ, αη ἃ 950. ἴθ πᾶς 

ἰονασγὰ τῆς τηεϊῃοά οὗ ἴμε ἰαΐεγ Ταγριιη5. Ηδ ςαγοϑ ἴῃ τὰ τα- 

Ἰισίουβ ἀπά τῃεοϊορίςα! ργε) ας ε5 οὐ 5 τἰπλὲ8. Ηδ [5 αῇ ἀπὰς 
γε οὗ Οσοά, δηὰ ςοηῃοεῖνοβ οἵ Ηἰπὶ 45 δϑϑοητα!ν (γα ηϑ θη θη. 

Ης 5ῃπηΚ5 ἴτοπὶ ἴῃ 6 δηϊῃτΟροιηΟΥρ ἢ 5Π)|5 ἀπ ΔηΓΠγοροΟ ρα  ἰ5 115 
οἵ τῆς ει! ετ νυ τ 6 Γ5. 



χχνὶ ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 

ΤΆς τεχὶ οἵ Θ΄ μα5 Ὀεεη ρτεβεγνεὰ ἴῃ βενεῦϑὶ ἴγρεὲβ δ Ὀ]ηρ ἃς ἴο γὸ Ὀδοῖ, 

ου ἴδε ψεῃεδιορίοδὶ ργϊποῖρὶς οὗ ἰεχῖυδὶ οὐ εἰοΐβπι, ἴοὸ δῃ οὐὔρίπαὶ δαυϊΐεγ ᾿μδὴ 
ΔῺΥ οἵ [ὰς οοάϊςοεβ (ν. Βει.588. 381 4.) (1) Τῆε εδι]εβὲ οοάεχ ἰ5 οῃς ργεβετνεὰ 

ἴῃ ἴὰς Ναϊίοαπ 1 τγαγυ, ὑβυδ!ν ἱπαϊοαϊεὰ Ὁ Β., Ῥξβ. 105521--13756 ἀτὰ τηϊββϑίηρ. 
ΤῊΪϊ οοἀ, νν»ῶβ ψυτεη ἴῃ (πε ἰουτί σεηϊυτΥ Α.Ὁ. [ἴ ψὰβ ἴμε Ὀαϑἰ8 οὗ ἴῃς 

ϑίχίης εὐαϊτίοη οὗ ἴῃς ϑεριυαρίπι οὗ 1ς86(7). Ιἴ νὰ8 υβεὰ ἴῃ ἴῃς Ι,οπάοῃ 

Ῥοϊγρὶοι, νυ ἱἢ οτίτῖοαὶ ποῖε8. πιακίηρ υ5εὲ οὗ ἴῃε οἴδμετ Καονπ σοάά. ; ἃπὰ 50 ἴῃ 

ΤΟΔΏΥ τηδηυ8] εἀϊτἰοη5, ἐβρεοὶδ!ν απ Εδ5, 1823, 1854, δὰ Τιβομεπάοτί, 1850, 

1856. Β ννᾶ5 ρυ᾽ 8ῃεὰ Ὁγ Μαὶ ἴῃ 1857, δὰ α ἐδοβίπιϊε εὐϊείοα Ὁγ Ν᾽ εγςεὶ- 
Ἰοπε δηὰ ὕοζζὰ ἴῃ 1866 54., ἃ ρΡῃοϊορταρςς Εἰ πορταρῃῖο εὐἀϊτίοη, 189ο0θ. ΤΣ 

Βαπάβ οὗ βενεσγαὶ Ἰδίεν εἀὐϊῖοτβ τᾶν ὃς ἰγασεὰ ἴῃ (δε τεχῖ, ἰηἀϊοαῖεὰ ὈΥ Β5."-ς͵ 

(2) Αδουΐϊ [δὲ βᾶτις ἔπι, δῃ ἃ ὑπάεσ ἐββεητ!ν ἴῃς 88π|6 ἱπῆσεπος, ἴῃς 5΄παᾶ- 

ἴῃς σοάεχ νγὰβ τυυϊτῖεη. [τ νγᾶὰβ αἰβοονεσεὰ Ὁγ Τιβομεπάοτγί ἴῃ 1844--ἰ.1:8ς0, ἴῃ 

1δε οοηνεηῖ οἵ 5. (δι δατίῃς, οὐ Μί. δὶ παῖ, διὰ νγὰβ ἀεροβιϊεὰ ἱπ ἴῃς [πιρετδ] 

1Όγδιγ αἱ ὅι. Ρεϊεγβθυγσ. [11 γῖνεβ Ψ Ἴσοπιρὶεῖθ. [τ 15 Κπονγῃ υϑυ}}γ ἃ5 Νν 

Ὀυΐϊ ΌΥ πὴ Οεττηδῃβ 85 5 (νυ. Ογεροσυ, δ οἐοροσιδρα, ΡΡ. 345 34.). Τίβομεη- 
ἀοτέ ἰββυεά ἃ δοβίχῃ!!ς εαὐϊτίοη ἰπ 1862 (έῤῥἑογέμενε Οοάεα δίρπαϊξίοες ἢ είνγο- 
2ο αν, Τοτα 1.-1Ν.). Ηε αἷβ8ο υβεὰ ν ἴῃ ἢἰβ τηδηυδὶ φαἀϊτἰοηβ οὗ 1860, 1869, 

ςοπεϊπυεά αἴϊτες ἢΐβ ἀδαῖῃ Ὁγ Νεβίϊε, 1875, 1880, 188). Τῆς Ὀεβῖ ἰεχὶ οἵ Β 

845 θεδθῃ ἰββυιεὰ Ὁγ ϑιννεῖς (3 νοΐὶβ. 1887--1894, 1895--1899), ὙΠΟ 8685 Νὶ ἴο 5ι0- 

ὈΪγ τῃς πιϊϑοίῃρ Ρε8β. Τῆς τείεγεμοςβ ἴο Β υ"}}} "ὲ ρίνεῃ βἰπιρὶν δ8 (58, 18οβε 

ἴο ν 11] ἀρρεᾶῦτ δ8 (δὴ (υ. [πῖγ. ϑυνεῖε᾽5 εἀϊο"). Ὑδεβα ἵνο ςοάϊςεβ ρῖνε 
μαι Νγεκίοοιῖς δπὰ Ηοτῖί ἴεσαι ἴῃς Νευῖγαὶ Τοχί, θαςεὰ οὐ ἃ ἴεχὶ τυ τε οα 

βεραγαῖς το ἱὶβ ἰῃ ἴῃς βαγὶγ ρατὶ οἵ ἴπε βεοοῃὰ σδηΐυσυ Α.Ὁ. (ν. Βσ. 88. 157) 
(3) Τῆς Αἰεχαπάτίδη οοάεχ (654), ποῦν ἴῃ ἰῃς Βιῖβῃ Μυβεῦτα, νὰ5 στϊτῖεῃ 
ἴῃ τς ΒΓ σεπυτγ. 58. 4919--7010 ἀγα πιἰββίηρ ἔγοτῃ [183 ἰαχῖ. ΤῊΐβ οοάεχ τερ- 
τεβεπῖβ 8ῃ ΑἸεχαπάτίδῃ οδῇςϊ αἱ τεχί, Ὀυϊ Ἰαῖογ τμδῃ τῆς τενὶβίοῃβ οὗ Ἡεβγοῃΐυ5 
δηὰ Οὔγεη. ΤῊϊβ ἰαχῖ ψγα8 ρυ 5864 Ὁ Οταρε δηὰ δἷβ8 αββοοίϊδίεβ ἴῃ 1707-- 
1720). ΗΡ. αἷβο οἷϊε ἴῃς διαλείπειν ῥεγρηγεσι Τ᾽ γίεοησε (681) 45 Μ5. 262. 
11 α5 Ῥεδῃ ργεβεγνεὰ ἴῃ ἴῃε Μυπίοϊραὶ 1ἰδγατυ οὗ Ζυγομ, [τ νγὰβ ρυ ] 5πεὰ 

ὉΥ Τίἰϑοβεμπάοτῇ ἴῃ ἢϊ8 ἡ 7ορειηεοηεέα ϑαεγα ἑμοάξα, ΙΝ. Ιὶ ντὰβ εν! θεν νντῖϊ- 

ἴε ἴῃ ἴῃς βενθηῖ οεπίυτγ. Ασροοτάϊηρ ἴο ϑινγεῖς 115 γεδαϊμῃρβ δῖε ἴῃ ἰγεσυεηῖ 

δρτεειεηὶ ἢ} Α. Τῆς (ΟἸ]ονηρ Ῥβ5. ἂτς τηϊβδίηρ: 1--2ὲ 103-360 416.-4.15 

5814-ξοὐ 595.10 ςο1δ. 601 6412--γ14 928-931 ο613.ογῦ, (4) ΤΏΕ τεχὶ οἵ Οτίβεῃ 
15 τεργεβθηϊεὰ ἴῃ (δε Ἱταριηεπῖβ οἵ μὶβ Ηεχαρὶα ψῃϊοῃ πᾶνε Ὀεεη ῥτγεβεγνεὰ, 

Α ϑγτίδς ἱγαπϑιδιίοη οἵ (δε ἰεχὶ οὔ τε Ἡεχαρία (ϑγγ. Η εχ.) ψαβ τηδὰς Ὀγ Ῥδυὶ 

οὗ Τεῖϊα ἰπ 616 Ὁ. Α Μβ. οἵ τ }5 ἰεχὶ οὗ ἴῃς εἰρβί οεηΐαγυ νγ85 ἀϊβοονεγεὰ 

Ὁγ Οεείδηὶ ἱπ ἴῃς Αταηθτοβίδῃ 1 ἸΌγαιυ οἵ Μί]δπ, ἀπά ἰββυεὰ ἴῃ 1874. (5) [υςΐδῃ 

ἴδς τηδγῖγυ (311 -) πδάς δὴ ἱπάερεπάςηϊ ταν ϑίοῃ οὗ ἴπε δπετε ασγεεὶς ΒΙ0]ς 

αἱ Απιίοο!. [ἀρατάς ἰβϑαςὰ τἢ 5 ἰαχὶ ἔοσ ἴ8ε Ηἰβιογὶςδὶ θοοκβ οἵ ἴπε ΟἿ. ἴῃ 

1883, θυϊ ἀϊεὰ Ὀείοτε με νγᾶβ8 δ0]ε ἴο ρυ ] 15} ἴῃς τεβὶ οἵ ἴῃε ΟἹ. ΤὨΪΐβ ἱεχὶ 
ταβϑῖβ ὩΡΟῚ ἃ ραγεηῖ ἴοχῖ Ψῃ ΟΝ ἰ8 ἴῃς Ὀαβὶβ οὗ ἴῃς οἱά [,αἰΐη νετγβίοῃ, 18 πεᾶῦ 

τὰς ϑγτίας νεγβίοῃ, ἀπὰ γεβεσηῦ]εβ ἴμαΐ ἀϑδεὰ ἴῃ ἴῃς οἰτϊαϊΐοπβ ἴῃ Ποβερἢυβ (νυ. 
Βι.ΒΗ8. 30.5.30). Τῆε (οάεχ Ν ιίσδπυϑ 330 (ΗΡ. 108) νναβ τεοορηϊβεὰ Ὀγ ΕἸεϊὰ 
δηὰ Ἀρᾶτάς 85 ρἰνίπρ ο5βθη 1 }}γ [8158 τοχί, [{ γγαβ τὰς οἰϊςἔ δυι μουν ἔοτ ἰὴ ς 



ΤΗΕ ΞΕΡΤΌΑΛΟΙΝΤ Χχν]ϊΐ 

ἰεχὶ οὔ τς (οτηρ[ υϊεπεοίδη Ῥοϊνρίοι; θαϊ [ἢ5 οοά. ἀοεβ ποῖ οοηίαΐπ ὑύ. ϑυεῖα 

τεγατὰς 144, 147, 185. ΗΡ. 85 1υοΐδη ἴῃ {πεῖς οπαγαοϊοτίσιϊςβ, (6) Τῆς Βε- 
Υἱβίοῃ οὔ Ἡβυς ῖυβ 15 ποῖ 50 6δϑύ ἴο ἀεϊεττηῖπε, Οοσηῖ! ( Ζσεξέε, 79) ἀπὰ 

ϑινεῖε (7) πεδοαϊείονε το Οἱά 75:. ἐπ σγεεξ, 486) τμϊηῖς ἰμαὲ τς ΑἸαΐπε ἴοχὶ 
εἰνες5 εββεῃτΊα }Ὺ ἴῃς ἴοχὶ οἵ Ηεβγοβίυβ. Εουγ οἵδε σοαϊΐςε8 ἤανα σοπὶς ἰπῖο 

παροτίδπος ἴῃ τεοθηΐ [ἰτε8. (7) Τῆς ῥια γένει Ογαεεο- αζέροε ἵζεγο- 

πορσε, ΘΒ, σεμεγα!υ αἰγϊ δυϊεὰ τὸ [Ὡς 5ἰχίῃ σεηΐυγυ, ἰβ ργεβεγνεὰ ἴῃ Ψογοδ. 

τ ννᾶ5 ρυ ] 5 ς ἃ ὈῪ Βίδπομίηι ἴῃ ἢἷ8 Κέμαξι ἐπε «ανπορεέσανγ τηνι τοῦ ἐβέμγ αν μη, Το 
Κοαις, 1740; Ὀυϊ ψγ88 ἢοΐὶ υβεὰ ἴῃ ΗΡ, Ιἱ ἰ5 ΒΙΡΏΪΥ να]υεὰ ΌΥ ΤίβοἙ., ϑινεῖε, 
δηὰ οἴμεῖβ. ϑνεῖε βᾶγβ: “Α ἔεν Ῥουϊίοῃβ οἵ ἴῃς Ῥβαὶπιβ (11--27 6520. 688 

6855. 85 τος 45.-τοῦ3) ἤανε Ῥεθῃ τερ᾽δοεὰ οἵ βυρρ!ἰςὰ ὈΥ ἃ μαπά οὗ [Ὡς ἴεπίμ 
ςεπῖατΥ, ἴο τίσ [με σοτγθοϊίοηβ [πτοιρῃουϊ ἴῃς Μβ, ἃτὸ ρεῆδγα!ν ἀπε." 

(8) Τῆς γαρνπορία ῥαῤγγαςεα λορπαάϊπεηεία (6 0), ὙΠοβα τα ἰπ (ἢ ς ΒιΙΠἸ5ἢ 

Μυβευτη. ΟἿΪΥ ἵτο Ροτίϊουβ οὗ ἡᾧ πᾶνε εξ ργεβεγνεὰ: 103-185 20}4.-- χγ6, 

1ι τὰς ρυ 5 ῃς ἃ ὈΥ ΤίΊβοἢ. ἴῃ δἰ5 )7ορεισιομία σαςγα ἐπεαϊία, Δῖον. (οἱϊ,, τ85ς. 
Τίβοῖ, δϑοτῖθεβ ἴἃ ἴο ἴῃε 5ἰχίῃ!. οὐ βενεηῖῃ οεπίυτυ. “115 τεδαϊηρβ γα οἵϊδῃ 
υπίηυς, οΥ Αζτες ψῖῖῃ τς Ηδῦτγανν οὐ ἴῃ6 Ὗτββ. οὐ ραίγίβεϊς οἰϊαιίοῃβ, αραϊηϑὶ 
811} οἵἴβεγ ποσῷ Μ585.᾽" (ϑνγεῖς, Ρ. χὶ). (9) Τῆς 1, εἰρχὶρ ραργτυβ ἱγαρτπηεηῖβ 

οἵ ἴδε Ῥβαϊῖες οοηῃϊαίϊῃ ῥ58. 305. 14. 18-26 211 1218ὺ.- 294 1118.--,.,2. 5.24. γχ.8 χ64.- 

59, ὙΠΕΥ Βαυς Ῥεεὴ ρυ ]βηεαὰ Ὀγ Ηεϊητιοὶ, ἰη Θεϊἐγἄσε τῶν Οεεολίολίε τρια 
Ἐν ἰᾶνμηις ἀες Δ. Τ., ἸΝ., 1 εἰρξὶρ, 1903. Ασοοτάϊπρ ἴο [5 βομοῖδζ, (ἢ εβ8ὲ 

{ταστοεηῖβ γεβεπηδὶε ἴμοϑε οἵ δ, ἀπὰ ΟῚ τερτγεβεπῖ {πε σοπητηοη ἰεχί, υβεὰ 

ὃν Οεϊβιϊαπα δπά οἰϊεὰ ΌΥ ἴδε βατὶν Εδίμετβ, ἃ5 ἀεβου θεά ΟΥ̓ [ετοπιε ἀπά 

Οήρεη, Ὀεΐογε ἴῃς Ἰδίῖετ ἀπάεγζοοκ ἴὸ ρυτίγ ἴἰ δηὰ εβιδ] βἢ ἃ σοτγεοὶ ἰεχῖ 

(ῬΡ. 9, 13, 25). 

ΜδΩΥ δηῃοίεηϊ τε5. ψογο ἰταηϑαϊθαὰ ἴοσα (6. Τῆς οἱάδβι οὗ 
18εβεὲ νὰθ ἴῃς δποίεπίὶ 1,δτη. Μίδηγ [μἴΐϊη Ῥβδιϊειβ ἤᾶνεὲ Ὀξεῃ 
Ῥτγεβετνεά, Ὀυϊ 50 ἴδ 85 Κῆονῃ, ἤοης οὗ ἴπδ τὴ ρῖνα βαὶγ ἰοχίβ. 6 

ἅτ6 ίοσ ἴῃς τηοβῖ ρατί ἀδρεηάθηϊ οἡ οἰϊδίϊοηβ ἴῃ ἴῃ 6 δαγὶῪ Εδίῃ6Γ5. 

]ετοῦμα παδάς ἃ τενἰϑίοη οἵ ἴῃς 1[ἰη Ῥβδὶἴεγ ὑπάδγ ἴΠ6 δυβρίοαϑ 
οἵ Ρορε [᾿διηδϑιβ 1. ἴῃ 482. ΤῊΪβ 5 ἴῃ Ἐοπηδη ῥα ]ῖου 51}}} υβεά ἴῃ 

δῖ. Ρεϊεγ᾽β αἴ Εοπηῆας. Αδοιυῖΐῖ 392 [Ἔγοῖης πιδάβ ἃ βεοοπα σαν, βίοῃ 
οὐ ἴῃε Ῥαβὶβ οἵ ἴῃε Ἡεχαρίαά. ὙΤῆΐβ ἰ5 Κηονῃ 85 ἴῃ6 (δ) Ἰοδὴ 

Ῥβδϊτοσ, πα ἰ5 51}}} ἴῃ ὧδ ἴῃ ἴῃ Ψυϊραῖς δηά τπ6 Ἐοπιαη (δίμο] ο 

Βτενίασῖεβ. Τῆς (οριῖς Κτβ5. ψεσα τηδής ἴτοπὶ (ὃ. Τῆς Βοβαϊτὶς 

νι. οὗ ἴῃς Ῥβδίίεσ 8 οὔ τῇς ϑἰχίῃ Ἵδηΐατν (εἀϊτεά Ὀγ Τρατάς, 

18)5). ὙὍΤμε ϑδῃιάϊς τ5. 15 οἰάθσγ, Ὀὰϊ οἵ ἀποετίαϊη ἀαῖθ. Τῆς 

Ῥφδοῦ μὰ5 Ὀδθη εαϊϊεὰ Ὁγ Βτιάρε, ι898. Τὶ 566 Πὶ5 ἴο γτθργεβθηΐ 

ἃ ἴεχὶ οὗ (5 σοττεβροπάϊηρ οἰοβεὶγ ἴο (50 (τ. Βτὶρῃϊπιαη, "ρεγπαΐ 
27 7ῆεοί, ϑέμαϊες, 11., 275). ΤΣ οἱά ΟΘοιπῖς Ντβ. οὗ τῃς8 5ἰχίῃ 
δη τῇς ϑανοηῖς οἵ 1πῈ6ὶ πἰητῃ σοηἰΌΥ γετα τηδάς ἔτουῃ Οὔ οἵ 



ΧΧΥῚΣ ἹΝΤΕΚΟΌΟΤΙΟΝ 

Ιλοίδη. Τῆς Αττηεηΐδη δηά Εἰηϊορὶς Αγτϑβδ. ἴῃ τπεῖσ ργεβεηϊ ἔοστῃ 
ἃτε Ὀαβεὰ οἡ τηϊχεὰ ἰεχίβ, ἰῃ νι ἢ ϑυτῖδο δηὰ Ηδὑταϊς εἰεπλεηῖβ 
ἅτῈ τηϊηρίοα πἰτῇ ἴῃ6 Οτοοῖϊς. 

Τῆς τεχὶβ οὔ ἴῃ6 Ῥβαὶῖοσ ἴῃ [ἢς βενθσγαὶ οοάά. οἵ (ὅ ᾶἃγὲ ηοῖὶ αἰνγαγβ 
Βοτηορεηδουβ ἢ ἴῃς ἰαχίβ οὗ οἴποσ ρατῖβ οἵ ΟΤ'., Ἔββρβοίδ!ν ἴῃ 
τῆς δαγὶγ οοὐἀά. ΤὨΪΐβΒ νψὰβ ἀυε ἴο ἴῃς ἴδοϊ παῖ ἴῃς Ῥβδίῖοσ ψὰ8 

υδ0.8}}}7 οἡ ἃ βεραγαῖε τοὶ, ἀηὰ ἴμαὶ ἴῃς πιοβὶ οἵ ἴμεβε το δ ψεσα 
Ῥτεραγεαὰ ἔογ βςο]βϑίαϑίίοαὶ υ56. ϑιγδῖθ σειηαιῖκβ αυϊα ἴγαὶγ ἴπᾶῖ 
Ῥϑ5. οἵ (5Α “γε δνϊἀβητγ οορίεὰ ἴοι ἃ ῥβαϊϊεγ ντίτθη ἴοσ εοοϊεϑῖ- 
δϑίϊοδὶ υ86, δηὰ ἰξ 5 ἰηϊεγεϑιϊηρ ἴο Ὠοῖίςα ἤον σοηβίδηγ Α ἤεγα 

ΔΡΡΘΔΓΘ ἴῃ ΠΟ ΡΔΗΥ νἱ τ τῆς ἰαῖοτ Πταγρίοαὶ Ῥβαὶίεσβ, Ε δηὰ Τὶ δὰ 

στἢ τς βενθητῃ σθητυτΥ σοτγθοι οἢβ οὗ δὲ Κῆονῃ 85 δ". Ηε αἷςο 

84γ85: “Τῆαο ἤγβί ἢδηά οἵ κα οἴϊδβῃ ἄρτεαθβ ψ ἢ Α ἀραίηϑι Β, δηὰ ἴῃς 

σοι δηδίοηβ δὲ, Α, Ε, Τ ἰη τῇς Ῥβδίτηβ ἂγὲ ποῖ ὑποοιηοῃ ᾽ (7}πῦν-. 

2 ΟἹ. ᾿π στγεεξ, Ρ. 490). Τὸ τῃ]8 τηᾶν ὃς δἀάεά [παῖ ἴῃ ἕδςοΐ ἱτ 

5 δῖ {π656 Πατρίς α] 5] 6.5 ῃΐο ἢ 56 απ ἴο ἢᾶνε ρῥγεβεῖνεὰ [ἢ 6 

τοοβῖ δοουζαῖε ἰοχὶ οἵ (ὅ, ψμοῖθοσ τὶ νγὰ5 ἀπο ἴο τῆς τ» 6}}- Κπονῃ 

σοηδβεσνδίβιῃ οἵ ΠἰΠπυγρίοδὶ ἰαχῖβ, ΟΣ ἴο ἃ πῖοσε οοηβογναῖϊνε γονἰ βίοι. 

οὗ τς δηοίθπι ἔδυ! τοχίβ Ὁγ Οτίρθη δηὰ 1 υοΐδη τμΔη ἢᾶ5 ξεπετ- 
Αἰϊγ Ὀεθὴ βυρροβεά, Ἰἰγηϊ το ΟΠ ΕΗ ἴο ἴθ σοττεοϊίοη οὗ δι:τοσβ. 
Τῆς ἰεχῖ οὗ (5 νψῆετε ἴθεγα ἰβ ἃ σο;βθῃϑι5 οἵ τεδάϊηρβ ἢ85 ἃ νδὶὰς 
ΠΟΙ [45 ποῖ ὈΘΘη εϑιϊπιαῖθα Υ οτἶο8. 85 Πρ 45 ἰξ ουρῆϊ ἴο 

Ὅ6, 50 ἴᾺΣ 45 ἴῃς Ῥβδὶῖεσ ἰβ οοῃοθγηεᾶ, [Ι͂ὴ ἃ νεῖῦὺ ἰαῦρε ὨυτΑ ΘΓ 
ΟὗὁὨ οα5865 [ἢ 58 σοτητήοη ἰοχῖ ἰβ ἴο Ὅς ῥσγείειτεὰ ἴο 33. Ἶἤδγε [ἢ 6 
δῃοίεηϊ οςοὐά. ΟΒ' ΚΝ ἀἰθῖεν ἔτοπι ἴῃς οἴμεσ οοάά. {ΠΕῸΥ ἅγα δἰπιοβὲ 

ἱηνα Δ ΌΪΥ δἱ δυϊτ. [τ ἰ8 δϊορεῖμεῦ πηϑιδάϊηρ ἴο ἰαἰτα ΤΠ θτη 85 

τῇς Ποττηβ οὗ ἃ οοσγθοῖ ἴεχὶ οὗ ἴῃς Ῥβαὶίεσ. 

Ιμᾶνε σατο} ἌἜχατηϊηεὰ 4}} τῃς τηοβὶ ἱπιροτίδηϊ ναγίδιϊοηβ, δαηὰ ἴδε γεβαὶ: 
'5 τῆς [ο]ονίηρ. 1. δεῖς 65" βἰαπάβ δοῃε: (1) ἴδετε τε ηἶπε οοτγυριίοης 
οὗ Οτεεὶς ννογάβ, 171} 278 3. Ὁ 1728 γτἱδ γ48 γ68 8411 τος8δ, (2) ΤΒετς ὅγε ίουτγ- 
ἰεδθῃ ομιϊββἰουβ οὗ νγογάβ οἵ οἴδιβεβ οἵ 3} τεαυϊτεὰ ὈΥ͂ τηδᾶβαγε οἵ εἶθε δ] ες 

Ἡεῦ. ρἴοβθεβ, 162 648 6ς2.6 η112 γ).3.8 γ44. γε 8819 οοἱδ 10216 13013 1418 14ς3. 
(3) Τδεῖς ἰβ οπς ἰπβετιίοη ἱπ)υγίηρ ἴῃς πηεδϑυτς, 76... (4) Τδεζε ἰ8 οῃἱγ ἃ 

β'ηρὶ!ε ἰηβίαπος ἴῃ Ὡς ἢ (ἢ ἰοχὶ 15 σοττεοῖ. Ταΐ 15 (ἢς οταϊβϑίοῃ οὗ ἃ οἴδιιβε 

οἵ ἢ, 413, »»Ὀῖ ἢ ἱπ)υγεβ ἴῃς τηδαβυτε. Βυῖ [815 ΤΊΔῪ Ὅς τηεγεὶν δῇ δοοϊ δηϊδὶ 

ςοἰποίδεπος ἱπ ννἢἰς ἢ ἃ σάτα εβ5 βουῖρε μαρρεπεὰ ἴο οὔχἶξ ἃ ραββαρε νν δ ϊοἢ νγὰ5 
ἃ τεὰὶ ρἷοββ. 11. Ἄεγε ΟΝ βίδπάβ δοπε ἴἤεγε γα τ ΩΥ οα868 οὗ ετἴτου, 6. ᾧ. 

1108.8.6.1158 1161.3.6 12232.6.9 120} 1105 1185, 



ΟΤΗΕΚ ΟΒΕΕΚ ΝΕΚΘΙΟΝΒ ΧΧΙΧ 

Τῆς «αν !εβὶ ργϊηϊεὰ εὐϊτοη8 οὗ ἴ[ἢε Ῥβαϊΐεσ οἵ (δ τεβίεά ὕροπ Ἵοοάά. ννϑϊο ἢ 
δᾶνε ποῖ, 8380 ἔα δ 1 κπονν, Ὀδεπ ἀεϊετιιϊπεὰ : Μίϊδη, 1481; Νεηΐςς, 1486, 

1489; Βαβεῖ, 516. Τυδιϊηἰαπυβ ἰδδυεὰ ἰπ 1516 δἱ ὕεποι ἢἰ5 Οωαῤέμνε βιαΐ- 
γί. ΤΏε ἰεχὶ οἵ ἴδε (ομιρ!υϊεπβίδη Ῥοϊγρὶοῖ, 1514-1517, ΨὙ85 (οΟἸ]Ἰονγεὰ ὉΥ 

ίουζ οἶδεν ροϊγρίοῖβ : Απῦνεγρ, 569-572; ἩεΙ ΕἸ ετρ, 1586--1 587; Ηαπιδυγρ, 
1ς9ό; Ῥατῖ5, 1645 -. Τὰς ΑἸαΐπε ἰοχὶ οὗ 1518, ἴῃς εχὶ οἵ [86 (Οταρ] υϊοπβίαπ 

Ῥοϊγρίοι ἀπὰ οἵ με Οσοίδρί αι, 41} ἀρτες ἔοσ ἴδε τπιοβὲ ρατί ἢ 144, 1δς, 264, 

οἵ ΗΡ; δῃὰ αἱτπουρὴ Ὀαβεὰ οπ Ἰαΐς ςοὐά,, ἴῃ ἔδοϊῖ τὲ τοῦθ πεᾶγεσ (πε οτὶρ- 

᾽π4] (5 ἴδῃ τῆς εατ]ϊεβὶ ςοἀὰ. ΘΒ. Ν, Ιῃ ἃ ἔενν ἰπβίδποεβ ἴπε Οεαῤῥηηι ἀϊετβ 
ίτοτα ἴῃε (οταρ! υϊεπβίδη ἱεχῖ, θαϊ ἴῃ {Πε8ε, 50 ἂν ἂ5 ἴῃε τηοβὲ ἱπιρογίδηϊ τεδά- 

ἷπρθ ἃγτε σοποεγῃεά, ἰΐ ἄρτεοβ ὙΠ 144 ΗΡ, νῃΐο ἢ 8 τεραταεὰ 45 [κιςΐδηβ. 
Α νδὶυδῦ]ς αἰδουπθῖοι οἵ ἰεχίβ8 δπὰ νεγβίοῃϑβ οἵ (δ 5 γίνε Ὁγ ϑψεῖς, ἤρήγο- 
ἀμείίονε ο τΔε «“ἰμάν ο77 Ζδε ΟΤ. ἐπ Ογεεξ, αθὰ Ὁγ Νεβῖ]ς, ὕύγίεχέ μπᾶ ζύεόεν- 

“πησεη, Ῥρ. 64-6ς. Α οδυζίουβ Ὀὰϊ να] 40} ες βίυαγ οἵ ἴμε τεδάϊηρ οὗ (ὃ οὗ 

ϑυγεῖς᾽5 εὐϊϊίοι 5 ρίνεη ὃν Ε. ΝΥ. Μοζὶεγ, 746 "εαϊίεγ ο7 “Ζἀε σλωγεά, τρος. 

Τβετε τετηδῖτβ τουοὶ ννοτὶς ἴο Ὀς ἄοης ἴῃ ἴδε βίαν οἵ ἴῃεβε οοἀά, 

8.6. «δευσγα οἱλεγ Ογεεξ εγείοηις τῦεγε "πα΄ ἐμ τὼς τεεοηά, 

ἐλίγά, ἀπά ,ρεγίά εἐπίμγίες 4.0., ἡια! οὗ ἀφωίία ον» τὼς οὔέεϊαί 

ΤἩεόγειν “εχ 97 “16 τελοοῦ ὁ )ανιηῖα, “λα οὐ 7)εοώρηίοη [ο ἱριῤγοῦξσ 

Φ ἐπ δε ἀϊγεοδίοη ο77 “Ζηα1 ἐχὲ,; πὰ “λαΐ οὗ δνρι»πασλες ο ρίσσ ὦ 

ὀείογ Ογεέεξ σά. Οὐδιεὸνρ πιΐπονρ ἵφηείοπς, ἱἹπαϊεαίεαὶ ας Ομίμία 

αἀμά ϑεχία, τοέγέ αἴδο ἐογιδοσεά, οηε οὕ ἠλεσε ἄστυε ὄξεη ῥγεφεγυεά, 

ἐχορε ἐπ ,»ασηισηῖς. 

(ὦ νὰϑ υβεὰ ἴῃ ἃ ἰάγρε ρτορογίίοῃ οἵ ἴῃμ8 οἰϊαιΙοὴ5 ἴῃ ἴῃς ΝΎ. 

δηὰ (τ βιίδη ὙΠ ηρβ5 οὐ ἴῃς βεοοηά δηὰ τπἰγά σεηϊατῖιθ5. Τῇ 

7ενβ οἵ τῆς βοῆοοὶ οἵ ΒΑΌΡΙ ΑΚίρα, οὐννΐηρ ἴο ἃ ΠΠεγα] δεῖς θη ηοΥ, 

ἴἄγενν ἀἰβοσεαϊ ἀροη (ὁ διηοηρ ἴπε [ενν5, δηὰ 80 ργδάμδ)ν ἀπάστ- 

τηϊηεα ἴῃς σοηῆάεηςς ἐνϑη οἵ (τ βιδῃβ ἴῃ 115 ἀοουγαογ. Ασοοτά- 

ἸΏΡΙΥ, τιΔῺΥ δἰϊετηρῖβ νεγα πηδάθ ἴο πιακε ἃ Ὀεῖϊεσ ψεγθίἼοη. Τῇδ 

ἢτϑῖ οἵ ἴῃεϑς σδπὶς ἔτοπι Ααυΐϊα, ἃ ΡυΡ]] οἵ ΑΚῖρα, νγῇο πιαάθ ἃ ἢδν 

τη βἰδίίοη ἴτουῃ ἴῃς ΟΠ οΪ4] τοχὶ θϑί δ Ὁ] 56 4 Ὀγ ἴῃ 56 Π00] οἵ [απγηΐα. 
ΤῊΪ5 15 ἐχοςεαϊ ηρ]ν Πἰἴοταὶ ἀπά ρεαδητϊίς, πα {το θην ἰγαη 5} {6 - 

δἴεβ ταῖῃεγ [ἤδη ἰταηβὶδίεβΌ. ΤῊ νοτγθίοη, ᾿ἱπαϊσαῖϊθὰ Ὁγ Α4., ἰ5 

ἙΒΙ ΘΗ να]υδθϊς ἴογ ἰϊ5 ενϊάθποα ἃ5 ἴο ἴῃ οῇοϊαὶ εχ νυ ῃί ἢ ἰΐ 
ττδηϑἰαῖεβ. Ὑηεοάοιίοη (Θ) υπάετγίοοκ ἃ ταν ϑίοη οἵ (ὃ ἴο πιακε 
ἰξ τῶοσε σοηίοτπιδῦϊε ἴο ἴπῈ Ηοῦτον ἴεχὶ οἵ Τδπιπία. [15 νατίαἰίοι5 

ἴτοτῃ (Ὁ αἷϑο Βεὶρ ἴο πε οἴἶεοϊα! Ἡεῦτεν τεχὶ οἵ ἴῃς βεοοπά σθπίυγυ 

τδῖθει τῃδπ ἴο δὴ δαγ!ϊοσ ἰεχῖ. ϑυτηπιδοῆυς (Σ)) Παά ἃ ἰαΐθσ ἀπά «ἃ 

ἀἰδετεηϊ ρύγροβε ; παγηεϊγ, ἴο ἰπιρτονα ἴῃ βίγ]6 απὰ Ἵπαγδοῖοσ οὗ φῦ. 

ΡΟ 



ΧΧΧ ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 

1 ἰ5 ἰμεγείοσε οὗ ναῖε ἰῃ μεϊρίηρ ἴο ἃ ἰεχὶ οἵ (5. 1 ἰβ ἀϊουϊι ἴο 

ἀειτοτγγηίμα ἴῃ 6 ρυγροβε οὗ Οὐυἱηΐϊα δηὰ ϑεχία, θαϊ 50 ΓΔ. ἃ5 ἀρρθᾶγβ 

16 ἀο ποῖ γίνε ενίάεπος οὗ δὴ Κπον]εάρε οὗ βαῦὶγ Ηδῦτεν 

ςοἀά,. ΤὨδβς εἤοτσῖβ ἀϊὰ ποῖ βυσοεεά ἰῃ ργοαποίηρ ἃ ἴοχὶ δυϊδῦ]α 

ἔοσ υηΐνετβαὶ δἀορίίοη ; ἴδΕῪ ἴῃ ἴδοϊ ᾿πογεαβθα ἴῃς σοηξιδίοη ἀπὰ 
οοττυρίίοη διηοης ἴμε Οτεεῖκ οοἀά. ὈΥ τηϊχεὰ ἰεχίβ. ΤῊΪβ5 εν]] ννᾶβ 

τῆς οὨϊεῖ σϑάβοη ἴοσ ἴπ6 πηδϑίευτ! νοτκ οὗ Οτίρθη ἴῃ} ἢϊ5 Ηδχδρῖδ. 

Οτρεη᾽ 5 Ηδχαρὶδ νγὰ5 ἴῃς τηοβὶ ἱπηροτίδης Β[ Ὁ] 8] ννοσῖκ ἰῃ δηοϊθης 
Ὀϊλθ8. [τ γᾶν ἴῃ ἱχ ρᾶσγαὶὶθὶ σου πλὴ5 ἴῃ 6 οτρίηαὶ Ηθῦτον ἰοχῖ, 

τῆς βάπι6 ἰγαηϑὶτεγαϊθα, ἃ ρυτβεὰ ἴεχὶ οἵ Οὔ, [με νετῖβίοῃβ οὗ Α4., 

Σ, Θ, δῃὰ αἷϑο, 85 ἃ ϑοσῖ οἵ δρρεπαάϊχ, Ουϊπία, ϑεχίδ. 

Τῆς ΗἩδεχαρία μὰ8 Ῥδεῃ ῥγεβεγνεὰ ΟὐΪγ ἴῃ ρατῖβ. ΤὮς ϑγγίας ἱγαηβίαἰϊΐοῃ 

85 ἀἰβοονεγεὰ Ὁ Οετγίδηϊ ἱπ ἴπε ΑἸαρτγοβίδῃ 1ἰγαιυ οἵ Μίϊαη, ἀπὰ ρυθ] ϑμεὰ 

ἷῃ 1874. Μετοαῖὶ, ἴῃ ἴπε βδπὶθ ᾿ἰγαγυ, ἀἰδοονεγεὰ {ἢ οτἱρίπαὶ Ηδεχαρὶα οὗ 
Ρβ. 45. δῃὰ ρῥδιίβ οἔ 17, 27-31, 34, 35, 48, 88, οἵ ἡ Βῖο ἢ με ρῖνεβ δῇ δοσουπὶ 
ἴῃ ὅν βαϊέπεῤῥεέςίο Ανεὀγοείαπο ἀεὶ δαίνεὶ Ξεαῤῥὲ, τι898. Ηε δα5 γεςεηῖΥ ἀϊ5- 
οονοτεά δά άϊτοηδὶ ταδὶ εσῖαὶ πὰ ἰμ 6 Ναϊίσδη, Τῆς ρῥυδ]ϊοαιίοη οὗ 411} 1]5 πιδῖε- 

ταὶ ἴ5α δῃηπουποςὰ ἴοσ οὔς οὗ ἴῃς ἐοτι πβοοτηΐῃρ ρατί5 οἵ δέμάϊ ε 7 ἐπ, Ἀοτηδ, 

ἀπάοτ ἴῃς {]}6 δεαύνεογνε ἤεχαρῤίογηνε γε φείαέ ες ἐραϊεε γεσοῦ ἐβίο 4 νεόγοςῖ- 

ἀπο, εἰς. ΤΏς μαγίβ οὗ ἴμε βενογδὶ Οτεεὶς ΝΥ55., 80 (Ὰγ 8ἃ5 ἴ8εὺ ψεγε Κπονση 

ἴο εχίϑὲ δὲ ἴδε τἴτης, ψψετε ρυ] ἰβῃςὰ Ὁγ ΕἸο]ὰ, Ογήρεριῖς Μεχαῤίογενε φᾶς 
σεβέγερρ, 2 υοἷβ., Οχίοσά, 1875. Ὁζτ. ϑοδβεοῆῖες ἀϊβοονετεὰ δοίης ἐγαρτηθηβ 

οὗ Α4ᾳ., ροτίουϑ οἵ 588. 22, 90, 91, ἰπ (8ε Οεῃίζδῃ δἱ (αῖτο. 

8 7. 774: ϑδγγίαε Ῥεσλίμο Κογείοη τοᾶς νισαφ γγονι ὦ εογιῤαγίσοπ 
97 τὲ Ἡεύόγειν ἐεχέ τοἰὰ (ὅ, «πα «ἄστυς τὲλε ἑηδμεπες οὗ απ σαγὶν 
Αγαν»αἷς Ζαγγνι. 21 ἀας νιαϊπίαϊπεα τὲς ἐπίεργτν σἴπιες (ἦε γοωγίὰ 

εόμ77}. 

Αἱ δὴ φαγὶ ἀδίδ, ργοῦδῦϊν πῃ ἴῃς βεοοηὰ οἵ (Ἀἰτὰ σδπίυτγ, ἃ 
τιδηϑιδίοη οὐ ἴῃ Ῥβαὶῖοσ νὰ5 τηδάδβ ἴοσγ ἴῃς 56 οὗ ϑγτγίδη (τ ϑιδῃς5 
(9). [τ νὰβ ῬΡαβεά ὕὑροῦ ἃ Ηεῦσγεν ἰδχῖ, θυϊ ἱκερὶ (5 σοῃβίδητν ἴῃ 
νίαν. [Ι{ αἶϑο βῇονβ ἴγδδεβ οἵ ἴδε ἱπῆυδησε οὗ δὴ οσαὶ Ασατηδῖς 
Τατρύτα δι ϊες ἤδη ἴῃς εχἰβιϊηρ Ταγραπὶ (τυ. ὃ 132). Τὰ δυῖποῦ 

ν58 ἃ βοοά Ηεῦτεν βοβοῖδσ, Ὀυΐ ἢΐ5 ρύσροβε 85 ἴο γίνε ἃ ΝΊΞΒ. ἴοσ 
Ῥτγδοῖίοδὶ υ86, ταῖποσ [ἤδη δῇ εχδοῖ νεῦρα] τεηάοσησ. Ης τῃογείοσε 

1ΑΚε5 Ἰἰδοσιῖὶεβ στ [6 οτἱρίηδὶ ἔτοπὶ ἃ ἀορτηδῖϊς 85 νν6}} ἃ5 ἃ ὑσϑο- 

τἰοαὶ ροίηϊ οἵ νῖεν. 46. ραβϑεὰ τῃγουσὴ ἃ πυπιθεσ οὗ τον βίοηβ, Ρὰΐ 

[ιᾶ58 Κερὶ ἰἴ5 ἱπίθρτη 5ίηςε τῆς Του σΘΠἰΌΓΥ, 85 ΑΡηγαδῖθϑ ἴῃ ἢ 5 

Ηοι 65 0565 ᾿ξ ἐβϑθητ ιν ἴῃ [ἢ 6 βδῖηθ ἔοστῃ [πὶ γγα ΠΟῪ ἢάνε. 



ΟΤΗΕΚ ΝΕΚΘΙΟΝΘ ΧΧΧὶ 

Τῆς ἤχει εὐϊτίου οὗ (ῃε Ῥβαὶϊεγ οἵ 45. νγὰϑ ρυ ) ϑμβεὰ ὃὉγ Ετρεπίυβ, [,ογάεῃ, 
τό2ς, ἔτοτῃ ἔἴννο ἰαῖε οοὐά. Οδῦτιεὶ ϑἰοηίϊα ἴπ τΠπῸ βᾶπιε γεᾶγ ἰββυθα ἃ ϑγτγίας 
τεχὶ θαβεὰ οὐ ἴῆγες οἵδμον οοὐά., ἢ} ἃ [1,δἰΐη ἱταηϑὶαιίοη. ΤὨΪΐβ δαϊτίοη ννὰ5 

υϑεὰ ἴῃ ἴμε Ῥατγὶβ Ροϊγρίοι, ι629-164ς, ἀηὰ ἴμε Γομάοῃ Ροϊγρὶοιῖ, 16ς54--16ς7. 
[πη ἴδε Ἰαῖϊεσ, Η εγρεγί Τπογηάγϊα ἰπ Βὶβ οὐ τἰσαὶ ἀρραγαῖυβ ἀϑεὰ ἵψοὸ ςοάά. οἵ 

ἰαῖς ἀδῖε. Ῥαῖδε ἴῃ 1768 τεϊβευεὰ ἴῃς ἴεχὶ οἵ Ετρεπίυβ, νυν ἢ} νατίδτίοηβ ἔτοτω 

τθε Ἰοπάοι Ῥοϊγρίοῖ. Τῆε ἱεχὶ οὗ ἴδε ᾿οπάοῃ ΡῬοϊγρίοϊ ννᾶβ τεϊββιιςὰ ὈΥ 1,66 

ἷπ 1823, Δῃηὰ ννγᾶβ5 ἰγαῃβίαεὰ ἱηῖο ΕὨΡ 5} Ὑἱ 1 οὐ τἰσαὶ ποῖεβ ὈὉῪ Απάτεν ΟἸνεῦ, 
Βοβίοῃ, 1861. ΤὨς Απηοτίοδῃ τη ββι μα τῖθβ, ἴῃ 1852, ρα Ὁ] 58 εἀ αἱ ὕταπῖα, Ρεγ- 

5'α, ἃ Νεβιογίδῃ ἰοχὶ οὗ τους ναῖυθ. ΤῊΪΐ μα5 Ὀθθη ἴῃς ᾿αδβὶ8 οἵ οἵδε ἰεχῖβ 

ἴον υ5ε ἰπ ἴπε Εαδὶι. Τῆς (οάεχ Ατηργοβίδῃυϑ ννᾶ5 ρυ δ ἰβμεὰ Ὁγ (ἰετίδηΐ, ΜΊ]Δη, 

18η6-188323. Ε΄ ΒδιΒρεη, ἴῃ 1878, τιδάς ἃ Ἴοο]ϊαϊΐοπ οἵ (5 οοάεχ δπὰ ἴῆγεα 
ἰδῖες ςοἀά. ἴῃ δἷ5 ζϑμώεγεμελιηρεη. ἴῃ 1870, ἴῃ .)15. δια ξεν πεσε 7 εἰν αρίοίξανη, 

Νεβιὶε τεϊϑδευςὰ ἴῃς Οοάεχ Ατηδτοβίαπῃϑβ ; δπὰ [Πΐ5 εὐϊτῖοπ μΔ5 Ῥεθπ τερτὶπιδὰ 

Ὀγ ὟΝ. ἘἙ. Βαγῆςβ, ἴῃ ἢἷ5 δευλίμία εαίον σεεογαἶἶτρ το τάς εσί ϑγγίαπ 7Ζεχέ, 

Ι9ο4ᾳ. Βαγῆεβ, ποψενεσ, οογγεοῖβ ἰϊ οσοαβίομδ}}Ὺ ἔτοπι σαυ]ν ΝΥ εϑὶ ϑυτίδη σοάά,, 

διὰ ρὶνεβ ἃ τὶ ἢ οτος] ἀρραγαῖυβ ἀετγίνεα ἔγοτη ἃ οο]]δϊίοη οἵ ἃ ἴδγρε παιηθοῦ 
οἵ ςοἀὰά. Τῆε Ῥεῖ εβιϊπιαῖε οἵ ἴῃς ἱεχὶ οἵ φ6 5 ρίνεη Ὀγ Βᾶ. ἴὰ τὰς γαλγόώελεν 

,βὶν Ῥνοξεςέαν»ετεάς 7 λεοίορτε, 1882. ὙΠΟ ἱπἤμεπος οὗ (δ Ὁροη 95. ννὰβ 50 ρτεδῖ 

τθδῖ στ βεῦ ἴἤεβε ἀρτες ἰΐ ἰβ ἀουδιυ Βεῖμεσ {πε ταβιϊπιοηΥ οὗὁὨ 85. 88 ἴο ἴῃς 

οτρίμδὶ ἱεχί οἵ Ἰἢ ἰ5 ἱπάερεπάςηι. Ἐβρεοίδ!ν ννὰβ 5 ἱπῆιεποεα Ὀγ (51; Βαϊ, 

οἢ ἴδε οἵἴβεν μδπά, ἰξ θεϊοηρβ ἴο ἴδε βαπὶθ ἐδγην οἵ ἰεχῖβι Αρτεεηεης ἢ 

Ὦ Ὁ οἵ ρτεαῖεν ἱπιροτίδῃος, ἀηὰ ἀϊξαρτεεπιεηῖ ἢ} 3} ἀπὰ (5 ποτε ἱπιρου- 
τδηὶ 51}}}. 11 5ῃου]ὰ αἷ5ο Ὀς γεϊηεπιθεγεα, ἃ5 Βαυπα8 ᾿051}γ βᾶγϑ, “ δες ἢδνε ἴο 

ἀκ] ἱπ ἴδε Ῥβδὶϊεγ νὰ ἃ ἰεχὶ νυ Ὠἰοἢ νᾶ 5 βρεοῖα!υ ἰγαπβοτίθεὰ ογ ἐςο] οβἰαϑιϊοαὶ 

τς, Δηὰ Δοςοταϊπρ}Υ ννῈ τηυβῖ ποῖ Ὀς βυγρτίβεά, ἱξ νγε βπά ἰξ σοϊουτεὰ Όγ εςο]ε- 
5ἰαβίϊςα]ὶ ρῃγαβεοϊορυ " (Ρ. χχχν). Οηἡ ἴδε οἠὲ 5ἱάε, ἰϊ πιὰν θὲ βαἰὰ {παῖ Ὀεοαυβα 

οὗ ᾿ϊξ5 εςς]εϑβἰαϑιϊοαὶ α86 ἰϊ 15 τηοῦς αἸῆουτ ἴο τενῖθς τῆς Ῥβαϊίεγ ἴδῃ δΔηγ οἴπευ 

Ὀοοῖς οὔ ἴ8ς ΒΙ0]ε; οἡ ἴῃς οἴπεσ 514, τῃδι τῆς Νυτβ5. οἴζεξη ρύεβεγνε βαυὶν τεδά- 
ἴηρβ. ΜΥ βἴυάγ οἵ ἴπε ἴεχὶ οἵ ἴμε Ῥϑαϊϊεγ βῆονϑβ ἴμαὶ ψ Ὡς 45 ἴεπᾶάβ ἴο δῃ 

ἁρτεεηεηῖ νυ} (5, ἴἃὶ πενογῖῃ 6] ε855 οἴϊοη ἀρτεθβ 1] 30) ἀραϊηβὶ 65, ἀπ βοπιε- 

ἔπιες ψ ἢ} 53. δραϊησὶ ὅ ἀπὰ ΜΤ. [Ι{ ποῖ ἰπέγεαυεηιν μὰ5 ἱπάερεπάςηϊ τεδά- 

ἵηρε, ἃ (αἷς ὑῬγοροτίίοῃ οἵ νι] ἢ ἅτε ἴο θὲ ρτείεγγθα ἃ5 πθᾶγεῦ ἴῃε οτίρ! πὶ ἰεχί 

ἴβδῃ ἴῃοβθε οὗ δὴγ οἴμεσ Ὗτϑββ., ἐνεὴ οἵ 38) ; οἵ, 27:12 162 1η18 28. ,γ4 468 γ45, 

Ῥυῖ ἐβρεςῖδ!ν 45 1754 ς910 6οὐ 8018 112’ 130]6, 

88. μρορις ἐπὶ 716 εαγν νὰ ἐδηύμην ἰφεμσα ϊς Ζαήη ἐγαηεα- 
ἥοη, πα΄ ον» 2λε Τεόγειν εχ  ο7 λὶς ἐΐνιες, μέ το αὐ τς οἵλον 

ἀπαίσηί Κεγείοης απαὶ Ογίρεη ς ἤεχαρῤῥι ἐπ σἱετω. 

]εοτηβ, δίεσ ἴπε Ἴοπηρ είίοη οἵ ἴΠ6 ἵνγο τενϑίοης οὗ ἴῃε οἱά 

[δίῃ Ῥβαὶτοσ δἰγεδαγ τηεηιὶοηδα (ὃ 5), υηάἀοτίοοκ ς. 380 ἃ [ταη5]Α- 

τίοη οὗ ἴδε εητῖτε ΟΤ. ἴτοῖη τῇς οτὶρίπαὶ Η γεν, ἢ οἢ ἢ σοηλ- 

Ρἰεϊεὰ ἰῃ 290-405 αἵ Βειῃ]εμεη. ΤῊΪϊβ5 Ὗτβ. ἴοοκ τ μἷασα οὗ 



ΧΧΧΙΪ ἹΝΤΕΟΘΌΟΓΤΙΟΝ 

ἴῃς οἷά [1,41 Ν͵τββ. ἴῃ 411 τῃ6 ὈοοΟΚΒ ἐχοερὶ ἴῃς Ῥϑαϊίθσ, δῃηὰ ἰ5 

Κπονῃ 85 ἴῃε Νυϊραῖε (87). ΤὨΪΐβ πεν Ντβ. οὔ ἴῃς Ῥβδιίεσ σου!ὰ 

ποῖ ονετοοπλα ἴῃς υ86 οὗ ἴῃς ΟΔ]]ἸσΔη Ῥβαϊῖοῦ ἴῃ τῃ6 ὑϑᾶρα οὗ ἴῃς 

Ομυσοῃ. ΔΑοοογάϊηρὶγ, Ἐ οὗ ἴῃς Ῥβαῖῖεσ 5 ἴῃς (δ) ] οδη Μεγβίοη, 
δὰ [86 ΜΝ εγβίοῃ οὗ Τγοπὶα 15 ἀἰβ ηρυ ϑηεα ἔγοτῃ ἰζ ἰῃ τεέεγθησς ὉΥ͂ 
1ῃ6 δ γενίδιίοη 3. Τῆΐβ τβ. ἰ5 Ἐχοθθαϊ ρῚῪ να] ]6, θβρθοΐδ!]ν 

ἴῃ τε βἴυαάγ οὗ [6 Ῥβαὶῖθσ; ἔοσ Τετοπης νγὰβ ποῖ ΟἿΪΥ ἂπ δ0]68 

Ηδεῦτεν βοῃοΐασ, υϑίηρ ἴῃς Ῥεβδῖ Ηεδῦτγεν ἰεχίβ δοοθβϑὶθὶς ἴο ἢ ἰπὶ 
ἴῃ Ῥαϊεβιίης, δὲ ἴῃς τἰπὲ ἤθη τῆς ΒΔΌΡΙηἰσα]ὶ ϑοῆοοὶ δὲ ΤΊ οτὶυβ 

ΜᾺ5 ἴῃ 118 Ὀ]οοιῃ ; Ὀυϊ ἢ6 ννὰ8 ἷβο [Δ }}}1ὰγ ἢ Οτρεη 5 εχαῤία, 
δηά τμ6 411} τεχὶ οὗ 4]} ἴῃ 6 δηοϊεηϊ 7585. ἰῇ βαυ]εῦ Μ55. ἴῃδη ἴῃοβα 
ΠΟΥ͂ εχί ϑιίηρ. 3.ἴπ ἴῃς πιαίῃ ρῖνεβ Ἔενϊάεπος 85 ἴο ἴῃς Ηδῦτεν ἰοχὶ 

οὔτε ἴουσ ΟΠ τ βιίδη σεπίατγ. ΝΒ οτγα ἰξ ἀἰἤετα ἔγοτη 30 δπὰ (ὅ 
115 εν ἄδησα 15 ββρθο δ! να ]α 85 ρσίνίηρ [6 ορϊπίοη οἵ ἴῃε Ὀαϑβῖ 
ΒΙΡΙΙ 4] βομβοὶαγ οὗ δηοίεηϊ ἔἶπηθϑ 8ἃ5 ἴο ἴῇς οὐ ρίπδὶ ἱεχὶ, θαϑεά οἡ 

τῆε υδ6 οὗ ἃ ψεδιτἢ οὗ οπἰοδὶ πγαῖογίαὶ ναβιὶν στεδῖεσ ἴθ ἴμδὶ ἴῃ 
τε ρῬοββεββίοῃ οἵ ΔΩΥῪ οἴπεσ Ἵπτῖς, βαυ!εσ ΟἹ ἰδίοσ. 

Τῆς τεχὶ οἵ 3 ἰ5 Ὀεδὲ ρίνεη ἴῃ 1 αρατάε᾽5 διαδογέμπε γμχία ἰοόγαεος ΤΠ έε- 

γοργηιῖ, 1874, πιὰ 180 ἴπ Νεβι}ε᾽5 βισἠεγίμν, 7 εἰν αρίοξμνε, 1870. 

89. 7λε Αγανιαΐς Ταγγρέ οὗ 16 τα δον ἐπὶ ἐΐς φγέσθρ γοννι 

ἡαἰες γον {ὼς πίη ἐεπέμγγ, ὄμ 1 γέσές ὠῤοη απ γα Ζαηρμνι 

μδϑά ἐπ 216 σγπαρορμό οι 716 γιοσί ἀπείφρς ἥἔγεδε. 

Τῆς Τατρὰπὶ οἡ ἴμε Ῥβδϊῖεγ (7) τεργεβεηῖς ἃ ἰγδά! Ποηδὶ ογαὶ 
ττδηϑ᾽διίοη, υ56α ἴῃ [ἢ 6 56γνὶο 68 οὗ ἴῃ 6 βδγπᾶροριιε ἔγοτῃ ἴῃς ἢσβὶ σθῆ- 

ἴα 4.Ὁ. ΤΠ οπρίπαὶ Ηδθῦγεν ἴαχὶ ννὰ8 σοηβίδηι!ν Κερὶ ἰῃ νίον, 

ἴον ᾿ξ ννὰβ ἴῃ6 ουβίοπι ἴο τεδὰ ἴῃ οτρίηδὶ Ὀείοσα ἴῇς Τρ νγἃ5 

τεδά. Ὑμεζείοστε ἴμε Ταγριπὶ ρίνεβ ονϊάθησα 85 ἴο ἴδε ἰσδάϊ πο η] 
Ηεῦτεν ἰοχί, ψ τ 4} τὴς ἀενεϊοριηθηῖ ἴῃδι [πὶ ἰγααἰτίοῃ ἢδὰ ἔγοτῃ 

πε πσβὶ Π]] τῆς ἡϊητῃ σεηίατγυ, ἐνὲσ σεϑιγαϊηθά, ἤόνενεσ, Ὁ ἴῃς 

οτίρίπαὶ ταχῖ. Τῆς Τασρυτῃ, πούγενοσ, νγᾶ5 οὶ 5  ΠΠΡῚῪ ἃ ἰγαῃϑίδιϊοη, 

Ῥαϊ δὲ ἴῃς 54π|6 {ἰπ|6 Δη Ἔχρ᾽ δηδίίοῃ οὗ ἴῃς οτὶ ρίηαὶ, θβῃ]υρίηρ ἅΡΟῚ 

ἰξ ἴο χίνες τῇ6 56η56 ὈΥ ΨΑΥ οὗἁ ρᾶιδρῆγαβθ. [ἰ ἀνοϊ5 δῃηϊῆσορο- 
το ίϑηῃ, δηὰ δπτγεὶν ἀἰβγεραγὰβ ἴῃ6 ροεῖῖς ἔοσπι δηὰ εἴγ]ς. 

Φ' οἵ Ψ νναβ ἤτεῖ ρυ] βηςεὰ Ὁ Βοπιρετρ, 1517, ψίἢ 70. ΡΥ, ἀπά ἴῃς Ε0]]5. 
1λρατάε᾽β εὐϊτῖου Μ͵αρίοργαῤλα Ολαϊακέςέ, 1873, 5 θαβεά οἱ ἴπαϊ οἵ Βοιηθεῦψ. 

11 νγᾶβ γερυ βμεά ὉῪ Νεβε]ς, ἰπ δἰ βεαίεγέμνι ΤΕ αρίοέξενε, 1879. ΒΔΟΒοτ 



ΤῊΗΕ ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΤΕΧΤ ΧΧΧΙΝ 

(ρας 7αγγενε τς αἷεγι βιαίνιεη, Οτᾶϊζ, Δοναιπειλν , 1872) β8ἰδίεβ ἴμαὶ ἴῃς 

ξ οἴ Ὑ ἀπὰ 10. ςαπιε ἔτοπι ἴμε βᾶῖηε Ἠδῃηά, 

810. 7ῆε εν εαὶ μος 9 Ἡεδγειν ᾿εχῖς ἀπά υερείονις ἐσας ὄσεξ 
ἦπ σευεγα] τέαρες ) γον “τε οὔέεία! εχ οὐ Βεπ Αελεγ 97 τὼς ἐπ τὰ 

ἐπί}, ᾿ἀγοωρά τ1.ὲ “εχ μσφα ὧν 7έγο»ις ΟΣ “26 γρωγίλ ἐφρΐμ7ν, 26 
οδασί χέ ΟΣ τὰε ϑελοοί οΓ7 γανιπία οΣΥ7 ἐἦε τφσεοπα ἐεμ έν, “0 

(ἀὲ ποϊαία! εοηϊΐεες ΟΣ {ἦς σεεοη 7 επί 7}) 8.(., τοὐλϊεὰλ ραῦε τὰε 

(αποπίεαὶ εαζ ἐπ δ βπαὶ εαΐδίοι. μέ λα αἰγεσάν ῥασεεα 

Μγομσὴ ἐἐπέμγίες οὗ ἐγαπεσιίσεῖση ὅν 1λε λαπας 977 εοῤγίτίς απ 

εὐϊίογς. Ἦν λαὺε Ὁ ἀηπρμίφά, “λεγζογε, ὀεασεέη {ἠὲ ογίρίμα 

ἐεχί οὗ τὰς ναδίεν οὐ τὰς σαροι απ ἠλε ογίρίπαί ἱεχὲ οΥ ἐλε ῥεαζης 

ἐλενιτεένες ας ἕλεν ἐανις ἴον {εν αμέλογς. 

Τῆς εχἰβιηρ Ηεῦγεν οοαα. Ἰεδά 5 ἴο ἴῃε οἤϊοῖα!] ΜΤ'. οὗ τῆς ᾿ϑητῃ 
ςεηἴυτΥ 45 εἀϊϊεαὰ Ὁγ Βεη Αβῇῃδσ, νι Μαββογειὶς ποῖθϑβ ἱπαϊοδιηρ 
τιδάϊτοη4] ναπδίίοηβ ἴῃ ἴῃς ἰεχὶ σοπιίηρ ἀονη ἔγομ δηοίθηϊ ἔἰπη65. 

3 τάκεβ ὰ5 Ὀδοῖ ἰο ἃ Ηεῦτεν τεχὶ οἵ ἴῃς ἐουσγιῇ σδηΐατγυ ῥτίοσ ἴο 1π6 
νοκ οὗ ἴῃς Μαββοσγίῖεβ, δηά τῃδγεΐογε ἴο ἃ ἰθχὶ σοϊηροβεα οἵ Ἷοῃ- 

ΒΟ,Δηῖ5 ΟΪγ. Τῆς Ηδεῦτεν ἰεχὶ οἵ Οτίρεη5 ππεχαῤία, διὰ 36, α]50 

ἰεηἀ ἴῃ 16 584π|Ὲὲ ἀϊγεοίίομ, δἰ πουρῇ ἴἢδΥ τα ἴο Ὀ6 υϑεή ν ἢ 

τοῦς τέβεῖνο, Ὀεσδιιβε οὗ τῃηοαϊγίηρ ἰπἤμπθηςαβ {τασθαῦ]ε ἴῃ ἴἢ 656 

γιβο, Τῆς ατεεκ ἰγδηβ]αιίοηβ οἵ Α4., Θ, ἅτε ἃ]} ἱπιροσγίδηϊ μθὶρ5 
το ἀεϊεστηίης ἴῃ 6 οβοῖα] Ηεὗῦτειν ἰεχὶ οἵ ἴῃε ϑγποά οἵ Ταπιηΐα οἵ {πε 

βεοοῃα (τ ϑιίδη σθηΐατγ. ὙὍΤὴε ἰοχὶ οὐ (6. σδγτῖεβ. ἃ5. 51}}} (τί ΠΕΣ 

Ῥδςοκ, ἴο ἃ Ηεῦτεν ἰοχὶ οἵ ἴῃς βϑεοοηα σεηϊγυ Β.0., ΝΕΙΥ 800 ΔΙ͂ΟΣ 

ἴδε Ἀβα τεσ μδὰ τεςείνεα ἰἴ5. πα] βαϊτηρ. [πη 1Π15 νὰν, Ὁγ {πε υ868 

οὗ τῆς γεηεδίορίςδὶ ρυϊηςοίρ]ε οὗ Τεχίιαὶ Οτἰοίσπι [ῃ 6 οτὶρίηαὶ Η6- 

Ὁτενν ἰαχὶ οἵ ἴῃε Ῥβδὶτοῦ πᾶν Ὀὲ ἀετετιηϊηεά, δἵ τΠ6 της ψῆδη ἰΐ 

γγὰ5 ἤηΔΠΪΥ εὐἀϊϊεά ἴοΥ 56 ἴῃ ἴΠ6 βυπαρόριθ δηά ἴθηρ]ε, δηά ἴοὸκ 

Ἰῖ5 ρίδες ἴῃ ἴῃε (δηοη οἵ {πε δνττηρβ. Βαΐ ἰἴ 5 Ἔνϊάεηιϊ τπαΐ ὄνθη 
ἴῆδη νὰ ᾶἃσὲ 4 ἰοῃρ αἰβίδηςε ἔγοτῃ ἴῃ 6 οτὶρίῃαὶ ἰεχὶ οὗ ἴπ6 Ῥ55. 5 

ςοπιροβοά Ὀγ τμεὶγ δυΐμοτθ. ΤῊΣ Ρβ5. Πα ραββθά τῃτουρῃ ἴπΠῈ ἢδη 5 

οἵ ἃ τυυϊἰτυάε οὗἩἨ σοργ᾽ϑῖθ, Δηα οἵ τηλην εὐἀϊΐοτβ, ἡ ἢο Παά πιαίς 

οἤδηρεβ οὗ νᾶτίουβ Κιηἦβ, ραγγν ἰητεηιοπαὶ ἀπ ΡαΓΠΥ τὑπὶπίθη- 

τοηα]. ὙΤΠε Ῥβ5. ψεγε οῃαηροα δηά δάδλριε ἴοσ ρ 1. ννοσβἢ!0, 

ιυϑῖ ᾶἃ5 ἢᾶ5 Ἔνεὺῦ Ὀδθὴ ἴπ6 οαδθ6 ψ]Πἢ ἤγπιηβ, ργαγεῖβ, ἀη ΟἴΠΟΙ 
᾿τυτρίςα] ἔογγηβ. Τῆς ρεοτβοηδὶ, Ἰοσδὶ, αηὰ Ὠἰϊδίοτγίςα] (ραἴαγο5. νΈΓα 

εΕἰδάυδ!ν εῆδοεά, δὰ δάάϊτίοης οἵ νατίουβ Κἰη5. νετε πιαάς ἴο 



χχΧχὶν ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ 

τοῖα ἴῃ δ πὶ πλοῖα Δρρτγορτίδίς ἴοσ σοηρτεραϊίοηαὶ 0586. ΤῊΣ ἰοχὶ 

οὗ τὰς ῥβαίϊεσ ἰβ οπβ [πϊηρ, ἴῃ 6 ἴεχί οὗ (ἢ οτρίῃδαὶ 55. 15 Δῃοῖῃεσ 
τίηρ. Αἴεσ ννα αν ἀδιεγιηϊηδα [ἢ 6 ΌΓΓΔΘΓ 85 [ᾺΥ ἃ5 ροβϑίθ]6, ν6 
5111 πᾶνε το ἀειεγιηΐῃς ἴῃ 6 ἰδοῦ ὉΥ ἴῃ 6 υδὲ οὗ δάάϊ τομαὶ ἱπίογηδὶ 
ενϊάθησα ἴῃ τῃ6 Ῥϑαὶῖοσ 1156}, δηὰ οὗἩ ἐχίεσηδὶ Ἔνίάθηος ἔτοτι οἴμεσ 

Ῥοοκβ οἵ ΟΤ. 

811. 7λενε αγε τενεγα εσύνις τολίελ σῤῥέαν ἐμ ἀἰἠεγεη εχ 
ἐπ τὼς δ ταΐίεν ἐξε, οὐ ἐπ “ἠς διαίίεν αηα οἱὴδν Βοοῖς οΥ 1Δ6 ΟἿΑ 

7Ζεσίανιεηί, Ζ7ήσεε γίνε ευΐϊάσπες 97 ογίρίηαίς ἀἰἠ)εγίηρ ἐπὶ τορι 
γεῤεσίς ἕο» 116 ναγγίηρ ἐεχς ἡλαΐ λαυε ὀέέη φγεσεγυε. 

(1) Ρε5. 14 δπὰ 53 αὔὲ ενϊ ἀθηςν ἴῃς 834π|εὲ Ῥβ. ἴῃ ἀϊβετγεπὶ ἰεχίβ. ΤΆς Ἰαιϊζετ 

Ὀεῖγαγϑβ τηοτς οἰεδυὶν ἰἴ8 Ὠϊδίοτιςαὶ οτὶ ρὶπ, αἰ που ρ ἢ ἴῃς οτίρίηαὶ αἀἰνὶπε πᾶπιε 
τλτν Β65 θδδῃ σμαηροὰ ἴο ὈΝπΟΝ, 85 ἰπ οἴῃετ Ρββ8. οὗ Ἐ (νυ. ὃ 32). ΤῊς ἔοττηες 

865 Ὀεδῃ βρεπετγα ἰβεὰ ἀπὰ τηδάε βπιοοίῃευ ἀπά ποτε ἀἰάδοϊίο. ὙΈΕΥ ὈΟΙᾺ βου 
εὐἀϊτοτία! ομαπρεβ ἃ5 νν6}} ἃ5 εὐγοῦβ οἵ σοργίδίβ8, (2) ΡΒ. 18 ἰ5 ἴπε βᾶπὶεὲ Ξοῦρ 

8ἃ5 (Πα σίνοη ἰῃ 2 5. 22. Τῆε ἰεχὶ οὗ ἴδ Ἰαϊζεγ ἰβ τότε ἀγοῃαῖς, δἰ βου τ 

885 ἸΏΔΗΥ οἵἁ ἴῃ βάτὴς ἰαῖε ρίοββϑεβ ἃ5 ἴῇς ΡΒ. Τῆς 5. δονενεζ, γεοείϊνεα 581}}} 

Ἰαῖεγ τον βίου, τηακίηρ ἴΐ τῆοτς βυϊζαθ]ς ἔοσ ρας αἃ8ὲ. (ΤΆ εβς νατίϑιίοηβ αὐτὰ 

ξἴνεῃ ἴῃ (ες Μάδββοσὰ οὗ Βαετ᾽β ἰεχῖ, ρρ. 130-135.) (3) Ῥβ. 70 ἰβ ἴδε βᾶτης 

ἀββεη τ! 85 40125.17, [τ γὰ8 δρρεπάεὰ ἴο Ρβ. 40 ἴοσ Ἰἰτυγρίοδὶ ρατγροβεβ, πιὰ 
δἀαριεὰ ἴο 15 οοπίεχῖ, (4) Απ εαγὶν ῥ5. 88 θεεῃ υϑεὰ ὈοΙἢ ὈΥ 575 12 δπὰ 
1ο81.8, δποῖπεγ Ὀγ 6016 δηὰ 1:οϑῖ "14, τῆε8ε ἴῆγες 88, Ὀεὶπρ 41} σοπιροβίίε 

(υ. ὃ 14). (5) τ Οῇ. τ68-85 ρίνεβ ἃ ϑοηρ οὗ ᾿παπκϑρίνίηρ, Ἡ᾿ΒΙςὮ ἰβ σοτηροβεὰ 

οἵ Ῥε5. 1051-1δ ᾳπῃὰ 96. ΤῊΣε ἐογπιου 15 ρατί οἵ ἃ [εϊγαϊορυ, 104-107; ἴῃς ἰαϊῖες 
5 ἃ ρᾶτί οὗ ἴῃς τουδὶ Ῥβ8. Ὀγοΐίκζεῃ Ἂρ ἱπῖο 93, οὅ6-οο. Τῆς ϑοηρ οἵ (Ἐ. ἰ5 
τδετγείοτς ἃ πιοβαὶς οὗ ρατίβ οὗ ἵψο Ῥββ., ἴο ψῃϊ ἢ ἃ ἀοχοϊορυ νγὰβ δάἀεὰ ὃὈγ ἃ 

Ἰαὶς εἀϊῖοτ οὗ (Β., ψὙ8ο ἱπβεσι εὰ ἴξ 88 ἃ βρεοίῃμηἷεῃ οἵ ἴμε ἴερὶ]ς Ῥββ. οἵ Ηΐβ (ἴσας. 

812. 73ε ιαίνις τυέγέ εονιβοσεα ἐμ τ1ἦε ῥαγαϊίρέίενις, γισασιγές, 

απ εἰγοῤῥϊεαί ογγαρίρα ἥονς οὐ ψγίς βοσγ. ζλεμ τἀεσε λαῦε ὀέέπ 

ἐἰείογηπῖσα τοῖά γεζεγέπες “ο απν ραγωίαν ραύνε ἐΐ ἐς ποῦ σαἤβεν 

Ὁ “ἐε τλε ἐλαπρές “λα! λαῦέ δέέπ νιασε ἴῃ 2λ6 ογίρίμα ἐεα. 

(4) Ηεοῦτεν ροεῖγυ 15 ἀοπιϊπαϊεα Ὀγ (πε ῥτίης!ρ]ς οὗ ρδσαϊ]εἰϊ5πὶ 
οὗ τηθτηθεῖβ. 'ΓὮς 5ἰπιρίεβὶ ἔογπι ἰ5 βεδῃ ἰῇ ἴ86 σουρίεῖ ; Ὀαϊ ἰξ ἰ5 

εχίεπαβά ἴο ἃ σοηῃβίἀεγαδὶε πυθεῦ οὗ 168. ὙΏΕσα τὲ ἴἤγεα 

ΡΤ ΠΊΑΥΥ ἴοττηβ οὗ ρδγδ]]ε ἴδ : (1) ἴ86 ϑυποηγτηουβ, (2) ἴδε 5γηῃ- 
τοῖς, δηὰ (3) ἴῃ6 δηπιμεῦς; (ἢς ϑΥποηυπιοιιβ μανίηρ ἃ ΓΏΟΤΕ 
οτηδῖθ νιον νγῃϊοἢ πᾶΥ 6 οΑ]]εἀ (4) Θπιθἰετμαῖὶς ; [6 βγηϊμεῖς 

ἃ ΤἸΏΟΙΘ ΥἹρΌΤΟΙΙ5 νΑΣΊ Οἵ ΜΏΙΟΝ 5 (5) βδίδι κα ἴῃ ομαγαοῖθσ. Αἢ 



ῬΟΕΤΕΥ ΟΕ ΤΗΕ ΡΒΑΙΤΕΕΚ Χχχχν 

ποροσίδοϊ νδγ δ Οἢ ΔΡΡΘΑΓΙΒ ἰὴ νγθδὶ 15 σδ δὰ (6) ἰηϊτονογι θά ράγαὶ- 
Ιεϊϊϑσσω. Βαϊ ψ] τη (ἢ 656 5ἷχ νυ] 65 [Π ΘΓ ἅΓΘ 511}} ἃ συεαῖ πυτ Ὁ Γ 
οὗ σου δἱηδιϊοηβ ἴῃ δοοογάδησα ἢ [ἢ 6 δίαιτα οὗ τῇ ράγα 6] 1510, 

πιεῖδεν [ἴ ἐχίθπαβ ἴο μα ᾿ἰπα5 ΟΥΓ ἴο ἴῃ 6 τῆοσε διῃρμαῖίς ψοσγὰβ 

ἴῃ 1Πθπλ. 

Βίθδορ [στὰ (22 ὲ τσεγα ῥοετὲ ἐἴεδ. 1753; οἴ. Ῥτεὶ πιϊπατγ Ὀ᾿ββεγίδτίοη ἴο 
Πεαίαλ, 1778) ντὰ5 ἴῃς ἢγϑὶ ἴο Ἂβι δ Ὁ 15} ἴῃς ῥυϊποῖρὶε οὐ ρδγδ]]ε] βιὰ ἰῃ Ἡ εὗτεν 
ΡΟςΌγ, δἰ βουρῇ ἢς Ὀαβεὰ Ηἷβ οο πο] υβϑΐοηβ οα οἱάεγ υτίϊετβ, ΚΟ ὉΪ Αβατγίαβ δπὰ 
ἐϑρεοίδ!ν ϑομδιίρεη (ῆογας “εὖ. 185. ΝῚ. δὲ Εχεγραςία ϑαεγα). 15 

νἱενγβ σεῖς δὶ οπος δοοερίεἀ πὰ πᾶνε τηαϊηἰϊαϊπεὰ {Ππεπιβεῖνεβ. [ον ἀϊ5- 

ἀπρυϊϑμεά [τες Κίπάβ οὗ ραγαὶ]ε] αι, ---- [ῃ ς συποηγτιουβ, ἴῃ δι Βειῖςαὶ, ἀπὰ 

ἴῃς φγπϊδεῖῖς. Βίβῃορ 7εὺ (.δαεγεα 2 μεν αίηγε, δ ΙΝ. 1820) ςαἰϊεὰ αἰϊεη- 

ὕοῃ ἴο ἃ ἐουσπῖἢ Κὶπὰ, ννὩϊο ἢ ἢε ῬΥΟΡΕΥΥ παπγειὶ “ ἱπιτονετίεὰ," Ιου παὰ 
Αἰγεδαν τεςοχηίβεάὰ ἰξ (Ρτεϊΐτῃα. [1355. παίσλ χὶν), Ὀυϊ αἰά ποῖ πᾶπης ἰΐ οσ 

εἰ ρμασῖχε ἰ. Οὐδὲν βοῃοΐατβ μανὲ ποῖεὰ ἴμε βίαι κε πὰ τμς ἐπι] επιδῖὶς 

(ν. Βι.58.8. 8854). 
ΑἰτεΠΠΟἢ ΤῊΑΥ͂ ὃς οαἰϊεὰ ἴο ἴῃς (ΟἸ]ονσὶηρ Ξρεοϊ πε ἢ98 : --ο 

(1) ϑγμποργνιοις. 

151 ΥἉΆΗΨΈΗ, ὙΠΟ 50)4}} Ὁς ἃ ριυιοϑὶ ἰπ ΤῊΥ ἴεπὶ 

ἍΜΏΟ 584}} ἀννε!] οὐ ΤΥ ΠοΙν πιουηῖ} 

115: Ο ΕΙ5Ε,, Υδῆνῃ, σοπίτοηϊ ἢΪπ), οαϑὶ Ὠἰπὶ ἄονῃ ; 

Ο ἀεϊϊῖνεγ πιὲ ἔτοπι πε νυ ϊοκεά, ἀεϑίγον νἱἢ ΤῊΥ σνογά; 
Μαγ πεν Ὀε 5ἰίπ υἢ ΤῊΥ Ππαηὰ, Ὑδῆν ἢ ; 5]αίη ἔτοπι ἴῃς ψοτὶὰ. 

δῖε ΙΕ ποῖ, Ης νῆες Ηἰ5 βννογά, 

οιὴ τγεδὰ Ηἰς5 ον πὰ τηδκε ἰΐ τεδλάγ, 
Ἀπὰ ἀοιῇ ὑγέραγε ἔογ ἢΐπιὶ ἀεααϊν ννεᾶροηβὶ 

ΗἰΞ διτονβ Ης πιδκειῃ ἱπίο ἤξγυ οπϑβ. 

61:- ἘΛΘΕῚ πὶ ννεδῦυ ν]τἢ σεν βτοαπίπρ; 
1 πιϑὶ οοπηρ᾽ αἰ ὄνεγΥ πἰρῃϊ οἡ μῖν Ὀεὰ ; 

1 πιᾶκε ἀἰβθοῖνε νυ ἢ ΓῊΥ ἴεατγο την σου ἢ. 

Δ βίοι ἀυνᾶν Ὀδοδυβο οἵ ρτί εἴ γιὴπέ εγς, 

Μναχειῃ οἱὰ Ὀεδοϑυβα οἵ 4]} ρεέπθ δαἀἀν υϑατγὶθβ. 

195} ΤΕΕ ἂν» οὗ Υδην ἢ ἰ5 ρεγίεςϊ, τείγεϑηϊηρ ἴῃς δου; 
ΎΠε Τεκιϊπιοην οἵ Υδηννεῇ 5 {γιιβονουγίην, πιακίηρ ννῖβα ἴῃ 5ἰ πιρὶς; 

Τῆς Ρτεςερίϑ οἵ Ὑδῆννεἢ ἂγὸ τὶρῃϊ, γο)οϊεΐηρ της Πεατί; 

Τῆε Οοπητηδηάπιοηὶ οὗ Ὑδην Ἐἢ 15 ράσο, ἘηΠ ρος πίῃς (ηῈ ογο5; 

Τῆς ϑδαγίπρ οὗ Υδῆν εἢ ἰ5 οἰἴσδη, θη ἀυτίηρ ἰογενεγ; 
Τῆς }υάρπιοηῖβ οὗ Ὑδηννθἢ ἃγα ἵγιιθ, νἱπαϊοαίβα αἰϊορείμοτ. 

(2) «“γ»ημεε. 

142 ΥΑΗΉΜΨΈΗ Ἰοοκεὰ ἰοτίῃ ἔτοπι ἤδάνοη ὕροη ἴῃς 5οη5 οὗ τηδηκίηα, 
Το 5εε ψ ῃεῖθεσ ἴπετγὰ νὰ5 ΔῊῪ δαί πρ ἰηεΠΠρ α πτὶν ἱπ πος Κίπρ ἀὔοτ αοά, 

17}1-.2 ΎΤΎΠΕΥ δάνδηςε, πον ἴΠπεν πηᾶγοῇ οι, ἴπον ἢχ (Ποἷγ ὄν 5 

ΤΥ Ρρυγροβε ἴο οδπὶρ ἱπ ἴπε ἰαπά, {ΠΕ Υ πγαϊίγεαΐ ἃ5 ἃ Ἰίΐοη ; 

Τῆον ἅγὰ σταθοῦν ἰοτ ῥγου, ἴΠοῪ ἀτὸ πκὸ ἃ γουηρ ἰΐοπ Ἰατκίηρ ἰπ βεογοῖ 

Ῥίαςςε5. 



χχχνὶ ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

2358 Τηου βργεδάεβϑὶ Ὀείογε πηὲ ἃ ἰδὈ]6 ἰῃ ἴῃς Ῥγεβεπος οὗ τηΐπε δἀνεσξασίε. 
Ηαβὶ που δῃοίηϊεα πὶν πεδὰ νυ ἱἢ Οἱ] ; ΠῚῪ ΟΌΡ ἰ5 Ἐχῃασγαιηρ. 
ϑυτγεῖὶγ οοάπεβϑ δῃὰ Κίπαπεβ5 ριιϊϑιδ πε 8}} (ῃς ἀδγ5 οἵἉ τὴγ Ἰἰέε, 

Απάὰ 1 584}} ἀννεὶ] ἰῃ ἴῃς ἢουϑε οὗ Υδῃννεἢ ἔοσ Ἰεηρσὶῃ οὗ ἀδγϑ5. 
40:4 1 ΜΑΙΤΕῸ 5ιςαάζαβευ οπ Ὑδηνε, δηά Ης ἱποι!πεὰ ὑπίο τε; 

᾿Απὰ ὑὈσγουσῆϊ πὲ ὉΡ ἔτοπῃ ἴῃς ῥἱϊ οὐ ἀεϑοϊδίϊοῃ, ἔτοπι ἴῃς οἶδγ οὗ ἴδε 
τηΐγε ; 

Απὰ 5εὶ πιγ ἐεεῖ ὕροῦ ἃ σοοῖς ; Ης εἊϑίδὈ 5 ῃεὰ τὴῪ 5ῖερδ; 
Ἀπὰ γρᾶνε ἃ πεν Βοῃρ' ἰῃ τι πιουῖῃ, ἃ 5οὴγ οἵ ῥὑγαίβε ἴο τι αοά. 
Μδηγ 86:6 δηὰ ἴδεν ἔεδσ, δηὰ ἴεν ἰσυϑβὶ ἰῃ δῆ Ὦ, 

(3) 4νπ͵η δ οεαὶ. 

3713:-1 ΤΗΕ νἱοκεὰ ἀενίϑειἢ αραϊηβὶ ἴῃ τἱρῃίεουβ δηὰ ρπαϑμοιῃ ἢἰ5 ἰδεῖ αἱ Ὠΐτα. 
Τῆς [οτὰ Ἰαυρῃεῖῃ αἱ ἢἰπι; οσ Ηδ βεοϊῃ τῃδι ῃἰβ ἀδγ οοπιείῃ. 

χγδ δ 7 ἘΤ᾽ {πεῖν ροπίοη Ὀς ἀυτίηρ {{ε; τμεἰς ὈεΙῚγ ΕἸ] ΤΒοα υἱτἢ ΤῊ βίοσεά ἃρ 
Ῥεπδῖγ. 

Μᾶν ιτῃεῖγ βοὴ Ὀε βαϊεὰ, πιᾶὺ πεν ἴεανε ἴῃ εἰγ τεβίάας ἴο 1πεὶγ οὨἡ]άγεη. 
Βυὶ 85 ἴογ της, ἰεὶ πὲ Ὀεπμοϊὰ ΤῊ ἕδος; Ἰεῖ πε Ὀς 5αἰἰϑῆεὰ νὰ ΤΥ 

ἕανουτ. 

τὴδεϑ Ο ἘΕΒΤΟΒΚΕ, Υδῆνεῃ, ουγ ργοβρεγίυ, 85 βίγεδπῃ5 ἀο ἴῃ ἴῃε βου οουπΌγ. 
ΤΏΟΥ ἴμδὶ 5ονν βεεὰ ἴῃ ἴδαγϑβ, πιαν {πεν τοαρ υνἱἢ ἡ ὈΠ]Δὔοη. 
Ηε πιδὺ κο ἑογίἢ ψεθρίηρ, Ὀεδγίηρ ἴΠπῸ Ἰοδὰ οἵ βεεὰ ; 

[μὲ Βἴπι σοῖς μοπια ψἱἢ [ὉΠ αἰΐοη, Ὀεαγίηρ ἴῃς Ἰοδὰ οὗ βϑῆξανεϑβ. 
375.}} ἘῸΝ ενί!-ἀοεγβ ψ}}} Ὀς οαϊ οὔἵ; αὶ ἴμοδε τμαῖ νναῖϊ οἱ Ὑδαννε ν"1}} ἱπμ ετῖς 

ἴδε Ἰαπὰ. 

Αμπὰ γεῖ 4 {Ππ||6 ψὩ 6, ἀηὰ τς ν]οκεὰ 1} ὍΘ. ὯῸ τπποτε, απὰ μου νυν ἱῖ 
αἴϊεπιίνεϊν οοηβίάεσ 5 ρίαςε, αηὰ πε Ψ}}} Ὀς πο τῆοσγε; 

Βαϊ τῇς «αιοϊεὰ νν}}} ἱπμογῖῖ τῆς Ιδηὰ, ἀπὰ ἰδὶςς ἀεϊὶρῃϊ ἴῃ αἀθυπάδηος 

οὗ Ρεᾶςε. 

48.8:-ὃ ΤΕΥ εδἰβο ἰμαὶ 5εὲκ τὴν 1 Ἰδγ 5παγεβ; 
Οἱ πιγ ἀἰβίγεβϑ ἴεν 5ρεᾶῖ, οἵ συ ΐη; 
Απὰ υἱῖεγ ἀεοείϊ5 4}1} (ἢ ἄδγ. 

Βυῖ 1 πὶ ἷκε ἃ ἀεαΐ πηδῃ ἰῃδὲ ἤδαζγείῃ ἠοῖ, 

Απὰ 85 ἃ ἀυπιὺ πηδῃ ἰπαὶ ορεποιῃ ποῖ Ὠἰβ πιουϊδ, 
Αμπὰ ἴῃ ψῆοβε του ἢ ἃΓα ὯῸ ΔΓραπΊ ηΐ5. 

(4) Ἐνιδῤέεπιαξίε. 

3712 ἘΈΕΤ ποὶ {γε Ὀεολυςε οἵ ἐνὶ] -ἀοοτβ, απὰ Ὅς ποῖ δηνίου5 ἀραϊηβὶ [στα 

ἴδπαι ἀο νσοῦρ ; 

Α5 δτεβ8 ἴΠῈῪ Ὑ}}} βρεεαϊγ ψἱῖθετγ, αηὰ [Κα ἴῃς ἔγεϑῃ ρταβϑ5 δας, 

τ46 8 ΒΙΈΒΒΕΌ Ὅε Ὑδην ἢ ᾿ἢῸ δδῖῃ ποῖ ρίνεπ 8 ΟΥ̓́Τ ἃ5 ἃ ὈΓΕΥ ἴο πεῖν 
ἱεείῃ. 

1, νε τὰ |ἰκε ἃ Ὀΐγά, αὶ 85 Ἔβδοδρεὰ οαἱ οὗ ἴῃς ἴτὰρ οἵ (ἢς ἔονν]εσ. 

ων, ἴπε ἴτὰρ ννᾶβ Ὀγοίεπ, δαπὰ νὰ εβοδρεὰ ἔγοπι ἰϊ, 

Ους Βεὶρ ἰ5 ἰπ ἴπε πᾶτλε οἱ Ὑδῃνθῃ, πιδῖκεσ οὗ ἤδανε δπὰ δαγίῃ. 
τλρδϑά 1,Ετ ἴῆδπι Ὅς Ραυϊ ἴο 5ῆατηα, δηὰ ἰεὶ ἴπεπὶ Ὀς τὐγπεὰ Ὀδοϊκναγά, 411} τῇς 

Ἠαίοιβ οἵ Ζίοη, 

[εἰ ᾿θεπὶ Ὀεοοπὶα 85 σταβ5 οὗ ἴῃς Πουδείορπδ, νοῦ, Ὀείογε οὔς Ἵοδῃ 

ἄγαν ἴῃς βογίῇῃς, νυ πογεία.. 



ῬΡΟΕΤΕΥ ΟΕ ΤΗῈ ΡΒΑΙΤΕΒ ΧΧΧΥ 

Ἀν Βεγεν ἢ ἰῃς τεᾶροσ ἀοα5 ποὶ Π]} μΐ5 ῃδῃὰ, οὐ ἢς ἴμδἱ Ὀἱπά ει βἤθανεβ 
ἷ5 Ὀοβοπι. 

Απὰ 1δὲν ἡγὯο Ρα55 ΌΥ 88} ποῖ, “ ΤὭε ὈΪεβϑίηρ οἱ Ὑδαν ἢ απο γου." 

(5) «5αἰγ δε. 

243. « ΥΆΉΨΜΨΈΗ, βϑίσοῃρ δηὰ »εγάν, 

Υδον θῇ, σεέσλν ἴῃ Ὀδῖ]ε. 

338 ΥΆΑΗΜΨΈΗ, μον "Ἰ2Ὴν ἅτὲ πιΐῃς δαάνογβασίεβ 

Μίαν ἃτε τἰϑίῃρ ὉΡ δραϊηϑβῖ της; 

Μαρεν ατε βαγίηρ οἵ τὴς: 
“ὝΠΒΕεΓΕ 5 ὯΟ0 5αἰνδιίίοῃ ἰοῦ πὶ." 

251- ΟΥΝΝΤΟ Τῆρε, Ὑδαννεῖ, 1 ΜῈ ἊΡ ΤΥ 5ου]; Ο πιγ ἀοά, Ἰεῖ πιε ποῖ δε 
ατ:ἠαπιεά, 

1π ΤΉεε Ι {πι5ῖ, ἰπετείοσε Ἰεῖ ποῖ πιῖπε σης πὶ 65 Ἔχυϊῖ, Ἔνθ πίῃς. 

Υ̓́εα, ἰεῖ ποῆς ἴἢδϊ νναἱἵ οὐ Τῆς δὲ σελανιεά ; ἰεῖ ἴῃεπὶ ὅς ατλαν»ηεά ᾿μδὶ 

ἀεδὶ] ἱγεδομεζουϑὶν ψἱΠουΐ εβεσί, 

ΤῊΥ νϑγ5 τῆδϊε τὴα κπον, Ὑδῆνεῃ, ἀπὰ ΤῊΥ ἱπουρἢ 5 ἡεαεὰ τις; 

1,εαὰ πιε ἰῃ ΤῊΥ δι] η655, πὰ “εαεὰ τὴς; ἔοσ Τῆι τὶ τἴπε αοὰ οὗ 

ΤΩΥ 5αϊναϊίοῃ. 

Κερεενεδεν ΤῺ οοτηραββίοη, δην ες, απὰ ΤῊΥ Κίηάπαεββ, ίοσ ἴεν ἃτα 
οἵ οἱά. 

ὙἼπε 5ἰπ5 οἵ πὶ γουϊῃ γεγεοηιδεν ποῖ; δοοοτάϊηρ ἴο ΤῊΥ Κίπάπεβ5 
γενιενεῤεν τας. 

Ιπ [Βς οἴδεῖ ἵνο ϑίγβ. οἵ τῃϊ5. 8. ἴῃς βίαί γηϊκε ρᾶγα]]. 15 οαττίεὰ οὐΐ ου ἴδε 

Β0Βεηε: 2 2 Ὁ 3, 511, 11.; 3 Ὁ 2 - 2, δίς. 1Π|., 8ἃ5 ϑῖτ, 1. 1π δνοτΥ ἰγιβι ἢ 

τὰς τηϊά]ς Ἰὲπε ἀοςβ ποῖ ἢανε ἴδε οδιομνοτγά, 

τι. ΤΑΥ͂ Ὑδῆνεῃ οἱ οὔ ἐνετγ βαιετππρ δ, 
Αῃὰ ἐἜνεῖν ἡσηρμε βρεακίηρ ρτεαὶ νγογάςξ ; 

ΎΠοβα ννῆο 5δύ, “Τὸ οὖγ ἤοησιμές νγ6 ρῖνε τη βῆῃϊ, 
Ουζτ “5 οὐ ΟΥ̓ ; ἯὮΟ ἰ5 ἰογὰ Ἴνεσγ υ.᾿" 

(6) 7νπένουεν ρα, 

305.}} ι ΝΤΟ Τῇῆεε 1 να5 ογγίῃρ, ἀη ὰ υπίο τὴν αοα 1 ννὰ5 πηακὶπρ' βυρρ) οαιΐοπ 

ἴογ ἔδνουγ: 

“ἌΧ ῥτοῆϊ ἰ5 ἴποσε ἴῃ τὰν ὈΪοοα, ννῆδῃ 1 βὸ ἀἄονῃ ἴο ἴπ6 ΡΠ 
ΜΜῊΠ μὲ ἀυδὶ ρταῖϑε Τμες, ἀθοαγς ΤῊΥ (Αἰ πὲ] Π 655 ὃ 

Ηδἂσ δηὰ ὃς ρτβοίοιιβ, Ὀεοοπης ΒεΙρεσ ἴο πιο." ἢ 
6." ΠΟΕΡΑΕΤΎ, γὲ ψ υΚαγϑ οὗ ᾿Ἰγουῦ]ο, ἔγοπη 76; 

Εοτ Ηε δαίῃ πεαγὰ {πε νοῖςε οἵ ρ»ην 'νεερίηρ, 

Υδῆν ἢ μαῖῃ πεαγὰ γεν βυρρι!!οδιίοη, 

Υδῆν εἢ δοςερίειἢ τὴν ᾿γάγογ. 

ὙΤὮΕΥ ΜὙ0}}}} τὰττ ὈδοΚ, ἴΠοῪ ΜΠ] Ὀς Ραὰϊ ἴο 5ἤαπιε ἰῃ ἃ πιοπιθηῖ. 
3.16.3 ΤΗΕΞ ἴλςε οἵ Υδῆννεῃ 15 ἀραϊηϑιὶ ἴῃ πὶ τηαἱ ἀο εν]], ἴο οὐ ΟΗ͂ {Πεἰγ πιεπιοσν 

τοσὶ πε Ἰαπὰ. 
ΤΠἼε Ἔγε5 οὗ Ὑδῆνεῃ ἀγε πίο ἴπε τἱρῃίδου5, μὰ Ηἰ5 δατβ υηΐο {ΠῸῚΓγ 

οἿΥ ἴοτ περ; 
ὙὝΠΕΥ ΟὟ δηὰ Υδῆν ἢ πεαγοῖῃ, ἀπ ἀοἰνεγεῖῃ τοι οὐἱ οὗ ΑἹ] τῆ εὶς 

ἀϊδίγεββεϑβ. 



Χχχν ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Ὑδν ἢ 5 ηἰρῃ υπῖο ἰἢς Ὀτοκεημεασγίοα, δηὰ ἴδε ογυβῃεὰ ἴῃ 5ρὶ πὶ 

βϑνείῇ. 

Μδηγ τε ἴδε πιϊξίοσίαπεβ οὗ ἰῃς τἱρῃίεοι, Ὀὰϊ ουἱ οὗ ἴδεπι 411 Υδ}- 

ψεἢ ἀεἸνεγειἢ Ὠἰπὶ; 
Ηςε Κεερειῃ δἱἱ 8 Ὀοῃδβ ; ποῖ οἣς οἵ ἴδδσα ἰ5 Ὀγοκεπ. 

Μιίβίοσίαπε 5}4}} αν ἴπε ψἱοκεά, ἀπὰ ἴμεν (μδὶ μαῖς ἴῃς στρ; ϊθοιυβ 588}} 
5βυδες ρα πὶξ;τηςηῖ. 

(8) Τῆιε Ρϑ85., 85 ΡΏ1]ο, Τοβθρδυβ, Οτίρθη, Ευβθῦῖυ5, δηά ΤΘγοτηθ 
16} α5, εσα σοτῃροβαά ἴῃ βενογαὶ Κἰη5 οὗ τηεῖΐεσ. Τῇ πηθᾶβυγαϑ, 

Βονανοσ, ψοσα ποῖ οὗ ἔξεῖ, 88 ἰὴ οἰαβϑὶς 1,τὴ δηὰ Οτεεῖς, οὐ οὗ 

5}1140]65 85 ἰπ ϑγγίας ροείγυ ; θὰϊ οἵ ψογὰβ οἵ γογὰ δοοβῃῖβ, 85 'π 

Αβϑυτίδῃ, Βαργ]οηΐδῃ, Εργρίίδη, δὰ ἴδ ταοϑὲ δποίεηϊς ΡΟΘΌΥ οὗ 
οΟἴδμεΥ παϊΐοῃβ. ΤἼΘ βἰπιρθβί σηθαβαγα ἰ5: (1) [86 {πἰπλοῖθσ, πηθᾶ8- 
ἀτεὰ ὈΥ ἴῆγεςε τοηὶς Ὀεαῖβ ; (2) ἴῃε ἰεϊταπχεῖθσ, ψηϊσἢ Ὠδ5 ἔουγ 

ἴοῃ 68, υϑι8}}γ ψΠ ἢ ἃ σαεϑυτα ἰη ἴῃς τα αἷς ; (3) ἴῃς ραῃίδγησίεγ, 
ΨΒΙΟΙ Πᾶ5 ἤνε ἴοηε5, ἴῃς σδεβαγα ἀϑ0 4} σοπληρ δἔϊεγ ἴῃς ταϊτὰ 
ἴοῃα, Ὀυῖ δοπηεῖϊπε5 ἴου νϑγιεῖγ οἵ εἤδοϊ δίϊεσ [π6 βεοοῃά ; (4) ἴδε 
Βεχδυχεῖοσ, ΜΏΟΝ 85 δἰχ ἰοῆδβ, ἢ ἴῃ6 σαδϑυγα υ508}} Υ ἴῃ ἴῃ6 

τηϊἀ]θ, θὰϊ βοιηεῖπηεβ ἴοσ νυ εἴν αἴεσ [ἢε βεοοηά οὐ ἴῃε ἔουσίῃ 
ἴοῃςε5, δηἃ οσοδϑβι οηδΙΪν ἢ τὸ οδαβυγαβ αἰν ἀὴρ ἴῃς Ἰΐης ἰῃῖο 
ἴῆτες ραγίβ. [ἢ [6 εβιτηδιίοη οὗ ἴοπθα ψῈ Ὦανε ἴο σοηϑβιάδσ ἴπαῖ 
ΟὨ ἴδε οὔθ 5ἰάθ πηοῃοβυ]αῦὶς γνοσὰβ ἀγα ἀϑυδὶὶν ποί οουηϊαά, Ὀυϊ 

816 δἰίδοῃεά ἴο ἴῃς (ον ίηρ νοτὰ δηὰ ποῖ δοςθηϊεᾶ ; δηᾶ οὐ ἴδε 
ΟἾΠΟΙ 56 ἴμαΐ ψογὰβ οὗ θυ ΟΥ Τλοτα 5.114 0165 ἤανα ἃ 5Βεσοη ἀἍτΥ 
δοσεῃῖ ψὨϊοἢ ἰβ οουπηϊαα ἰη ἴῃς τηεάβυγοβ. ΤῊΪ5 ἰ8 ἘΠ16 ΟσσοΑβι ΟΔ]ΪΥ 

οὗ νοσζάβ οἵ ἴῆγεθ 5.140 65. 

Ὑδε 5ιἰδίθιηεηΐβ οἵ Τοβερῆυβ (41,ω:. 11. 16 (4); ΙΝ. 8 (44); ΝῚἼΙ. 12 (30)) 
τ8αῖ Ηεῦτεν ροείΓΥ ψγ858 σοτηροβεα οὗ ἰτηεῖεῖβ ἀπ ρεηίατηεῖειβ ἀπά πεχατης- 
ἴετβ ᾶγὰ 50 αἰβιϊποῖ ἱμαὶ [ΕΥ̓ σαπηοῖ ᾿υβε]γ θςῈ αυεβιοπεὰ, Ης ἰβ8 βυβίδϊ πεὰ ὉΥ͂ 
ῬΆΏΠοῸ (ὦὧε Κα Μοεῖς, 1. 5). ΑἸΒουρΡὮ ἰξ τὰν Ὀὲ βαϊά ἰμαὶ Οτίρεμ (οῦ 
Ῥβ. 118, Ρίῖτα, 4 παῤρεία ϑαεγα, 11. 341), Ευβεδὶυ5 (22 2γαεῤ. Εναηπρ. ΧΙ. 5 

Μίριε, ΧΧΙῚ. 852), δηὰ ]εγοπὶς (ἰπ ἐἕἔόγωηε 70οὐ, ῥ»γα2..) ἀερεπάεὰ υὑροῦ 
]οβερῇυβ, γεῖ ΠΕ ννεγα πραγ ἐπουρὰ ἴο ἴῃς οτἱρίπαὶ Ηεῦτεν ἴεχὶ ἴὸ πᾶνε πα 

ἱπάερεπάεπε ᾿υάρτηεηῖ ἴῃ [5 ταδῖίεσ; δηὰ {πεῖν ἡυάρταεπὶ 65 Ὀδεπ σοηβτηεά 

ὉΥ τηοάετῃ ἰηνεπιϊ μαιίοπ ἱπ ἴὰς ἰδεῖ οὗ ἃ βίυ Ὀοτα ἰγδάϊτἰοπαὶ ορροβίϊοσθ. Α5 

ΕΥ̓ βἴονβ (ΖΑ 7 ,, ΧΙ. 212), Οτίρεη ἀϊδιϊρυΐθῃεβ Ὀείνψεεη ἴΒς Ἡςεῦτεν 

Ῥεπιϊαπιεῖεν δηὰ Βοχατηοῖεν πτίεη ἴῃ οας ᾿ἰπς ἀπά ἴῃς Οτεεῖς τππεϊμοὰ οὗ 

ἀἰϊνίἀΐπρ ἴμεπὶ ἱπῖο ἵο, 1. Μδηγ εβοτὶβ μανε θεεὴ τηδὰς ἴο πιεᾶβυγε 5Ξυ]] Ὁ] ε5 
δίϊεν οἰδββὶς τηοάδὶβ: (1) Ετδῆς. ἀοπιδύυβ (Φανέαὲς ἔνγα, 1637), [οἸ]]οννεὰ ὈΥ͂ 

Ἠεϊπείυβ, ᾿ς Ὀΐευ, Ἡοιϊίησετι, αηὰ τὲ γουηροῦ Βαυχίοτί, (2) Μαζο. Μαΐθοῃ 



ῬΟΕΤΕΥ͂ ΟΕ ΤῊΗΕ ΡΒΑΙΤΕΚ ΧΧΧΙΧ 

(δανυϊαἐἰς ῥιαϊνεἰ Χ. ἑέενε Ν]. τόρ0). (3) Ετδηςΐβ ἤαςτγε (ιαίνιογερε ἐόν ὶ ἐπ 
νεγείεμδος νεεΐγέεε αἐσέξως, 1736), [ΟἸ]ονγεὰ ἐβρεοῖδὶγ ὉῪ ΝΥ εἶββε. ΤὨς ἰγεδίϊβε8 

οἱ Οοππδσυς, Μαΐρομ, αῃηά Ηδεε σψέγε τερυ] ϑμεὰ ἴῃ ροῖίϊπο, 7 ἀετα τς 

(ΧΧΧΙ.). ον βενογεὶν ογἰτἰςϊδεὰ Ηατγε᾿β τρεᾶβαγεβ. Ης δὰ πο ἀουδὶ [δαὶ 

Ἡεῦτενν ρος Βαὰ τηεδαϑυτεὰ Ἰἴπε8, δὰ ἢς ἀἰδιϊηρσυϊηεὰ Ὀεΐνγεεῃ Ἰοὴρ δηὰ 
3Ποτῖ τηεᾶβϑυγεβ, ἴῃ ἴμε ἕοττηεσ γεοορπϊζίηρ ἴῃ ε ““ 5π14}} τεϑὶ οἵ ἱπηΐεγναὶ "; δαῖ Βς 

τους ἴΒαὶ ἴξ ννου]ὰ ὃὈς ἱταργδοιίσδῦ]ς ἴο ππὰ πιοῖς ἀεβηϊΐϊϊε τεᾶβαγεβ Ὀεοδυβα 

δε οτἰρίπαὶ ργοῃπαυποίδιίίοη οἵ ἴῃς Ἡδῦτεν ἰδσυαρε οουἹὰ ποῖ θὲ Κπονῃ (νυ. 

Ρτεῖπι. Ὠϊ55. ἴο 2 αἱαλ, χχν.). (4) ΔΝΗΠΠατὶ 1οπε5 (οέδεος ΑἸ εἱαέίεας εοηῖ- 

πιεπίαγ ίογσε, 1776) Δρρ]ϊεὰ ἴῃς τὰ]εβ οὔ Αταρὶς ταεῖεγ ἴο Ηεῦτεν ΡοείΓΥ, 

ἱπνοϊνίηνς ἴπε ἀοῖηςς ἄν Β (με Μαββογεῖὶς βγβίετω οὗ νοννεὶβ, 850, βββεῃ- 
τἰδ!ν, Εν 1. στενε. (5) 1]. ]. Βεϊ]εσπιαπη ( Κεγεοὰλ δεν αἷς λ͵είγξ ἀν 
Ἡηεόνᾶεον, 1813}, Δρρ]Ιεὰ [ἢς 5υβίεπι οἵ πος ἴο Ηδῦτεν ροεῖτγ. (6) 1.1. 

ϑδδλιθομᾶιϊζ (Κἴ»ε αἱδγ δον εν δἰεὐν ἄϊτελερ δοέείε, 1853) τε)εοῖϊεὰ ἴῃς Μαββθο- 
τεῖἰς σγβίεση δηὰ Ὀυΐ οα ἴῃς Ῥτοπυποϊδιίοη οὗ ἴῃς ΡΟ] 5 ἀπά Οεγπιδῃ }ενν8, 
αἴϊες ἴῃς Ατγδιιδῖς τπεϊμοά. 11, Ο. Βίοκεὶ! (ἡ7είγίεες δέῤῥέίεαε, 1879; (αν- 
σιίπα Ῥείεγὶς λΖείγιεῖ, 1882; δέολέκηρεη ἐν “εόγ θν, 1882--ἰ884),, (οἸϊον εἀ 

Ὀγ Ο. Οἰεϊτοδημ (ας γε πιείγἑέα Μεύγαεογνι, 1880), ππάβ8 ἃ Ηεῦτεν πιεῖογ ἴῃ 

ἴδε πυπθεῖ οὗ 530] } Ὁ ]ε5. δήϊετ ἴῃε ππεῖ μὰ οὐ ϑγτγίας ροεῖσγ. Ὑβετε 8 ἃ οοῃ- 

βἰδηὶ δἱϊεσπδίίουι οἵ τὶβε πὰ (4]}, 580 {παὶ οπὶν ἰδιυθὶς πὰ ἱγοομαὶς ἔεεϊ ἅτ 

Ῥοββῖδῖς. ὙΤΏς Μαββοτγεῖϊς βυβίεπι 15 χε]εοϊεὰ δηὰ ἴῃς Ασγαπιαὶς νἱτία! Ἵν ρὰΐ 
ἰδ ἰῖ5 ρ'αςς. ΤΈΏε δοοεηῖ ἰ5 σεπεγαιυ, 45 ἰῃ ϑγτίδς, οὐ ἴῃς ρεπυ]ῖ, Αἢ εἰαδογαῖς 
επτὶςίδ οἵ ΒΙ Κα} 5 ΤΠ ΘΟΥΥ ἰ5 ρίνεπ ὈῪ Εοκεν (ογία 5 ον, 1903, ΡὈ. 147 54.). 

ουθῖ]ε55 ἴῃς οτὶρῖπαὶ Ἡεῦτενν ργοπυποϊδιίοη ννὰ5 ἀἰβεγεηῖ ἔγομῃ ἴῃαϊ οἵ τἰἢς 

Μλϑβοογεῖίς ϑγβἔετα, δυῖϊ Ἡεῦτεν ννὰ5 ποῖ ἃ πιεγε ἀϊδὶεςῖ οὔ ἴῃε Αταιηδῖς, 511}}} 

ἰεβ8 οἔ 80 ἰαῖε ἃ ίογτ οἵ ἰΐ ἃβ ἰῃε ϑ'υγτίαο. [1 85 γεοςῃεὶγ θεεη 5πενη {παῖ τς 
ειϊϊεβὶ ϑυγίας ροείγυ ἀἱὰ ποῖ τηεᾶβυγσε ὈΥ πυπιροῖ οὐὨ 50}]4 0 ]ε5. 111. ΤῊς 

τηεδϑυσετηοπῖὶ οὗ Ησθῦτεν νεῖθς Ὀγ ἴῃς Ῥεδῖ οἵ ἴῃς δοςεηῖ ἢδς ὕέδθῃ τηδὶ πίαϊπθὰ 

Ὀγ ἃ γτεαῖ πυταθοτῖ οὗ βοβοΐδτβ ἢ ἱποτγεαβίηρ σοηνίοϊίοπ. 115. ἰ5 ἱπάερεῃ- 
ἀεηὶ οἵ ἴῃς ἀοσιτίπε οὗ 5}}140]65, ιμεῖμεῦ πόσα {κὰ τς Αταθῖς, Αγαπηδὶς, οὐ 

ἴῃε Μαββθοσζεῖὶς βϑγβίεῃ. Μογεονεζ, ἴξ 18 ἱπάςρεπάςηϊ οἵ ἴῃς ἱβοοσΥ ὧα ν᾽ Βαῖ 

5}}140]ε οὗ τῆς τνοτὰ ἴῃς δεςεπὶ 5ῃουϊὰ (4}]1. 1π ΔηῪ οᾶβε, νγε βᾶνε )υβῖ 50 τηΔ ΠΥ 

δοοξῃῖς ἰπ ἴῆς νεῖβε. ὍΤῇε ει] οϑὶ υτϊτοῦ ἴὸ τπᾶκο ἴῃς δοοὸπὶ ἴῃς ἀεϊοττηίη- 

ἱηρ ῥυηπςοΐρὶς οὗ πιεαβιγειηθηῖ, 50 ἔδυ ἃ5 1 παν θθεῃ δ0]6 ἴο ἠϊβοονεῦ, ν᾽85 
Πσ. α. Απίοη (ερργεοίηγα εἷξ νιείγο “͵εῤγαόογινι, 1770, δρέεσῖίνεοη φαὐ ον ῖς 

Ῥιανιον ιν, 1780). [Ιῃ 1815 Πὲ νἂβ [Ὁ] ον εἰ ὈγΥ 1, εὐϊν εἰη ( Κεγεποῦ εἴμδῦ 

σίλήσεπ ΤΑεογίς νον εν Βιῤῥϊτελεη εν τξιογτί, 1775}ν Ετπϑι Μεῖεν (2ὲέ6 δον 

εν “εόν. οεεῖε, τιϑς 3), Ὀαϊ ἐβρεςῖδ!ν 7] 15 1ον (7)}ὴς νιοίγίξολον δόγηιθν οἷο 7 

εν. ῥοετίε, ι866; Ογμρεκσε ἷες Αλγίάνιπς δε Τ δγσν τι δέγοῤλεηόα μὲς 

ἐπ ἀρ ᾿ἤεόν. δδοεεῖε, 1875; δε μαίεη αν Δ ]οίΣΣ ἐγ “εν. Ποερῖο, τ δ87ν ἀπὰ 
ΟἸδΕΥ τηΐποτ υντῖτηρ5). ΤῸ ΙδΥ, πιοσὲ ἴπ8π ἴο ΔῃῪ ΟἰἤοΥ βοθοϊατ, ἰ5 ἤὰς (Π6 

«τεάϊ οἵ Ἰεδάϊπρ ἴο 4 οοττεοῖ σοποερίϊοῃ οὗ πε τηεάβυγοβ οἵ ἤερτγεν ροεῖτγυ. 

1 δεςεριεὰ τῆς ῥτίποῖρ]ε οὗ τηεαβυγεσηεπῖ οὗ ἢΠο γεν ροοῖγν ὈΥ δοοθπῖβ βοῇ 
δῆεγ 1 Ῥεξδῃ ἴο ἰεδοἢ Ἂ85 Ῥτγοίεββογ οὔ [ΠὈτεν δηὰ συρπαῖς ἰαπρυᾶροβ. ἴπ 

πίου ΤὨεοϊογίοδὶ ϑεσαίπαγυ, ἰῃ 1874; ἀπὰ ἔγοπι ἰΠαΐ τἰπις 1 πᾶνε βίνοη πὰ ἢ 



4! ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

δἰϊοπιίου ἴο [με βυθήεοῖ. Μΐν νΐίεννβ γεσα μι] 5ῃεὰ ἱπ 1881 (᾿Πονείοεὲς Οναν- 
“εγῖν, ῬΌ. 398 54., 555 54. ; Μέῤίϊεα! δεμαάν, ἢτεὶ εἀϊτίου, 1883, ΡΡ. 262 54.). Τῆς 
Ῥτίῃοίρίεβ γεγα δρριεὰ ἴῃ ἴμῈ βιυὰν οἵ ἴῃς μεν ογ΄ “46 Δαλ! 9 δή]ανκξίνα 
(Κεονονηνιεα Οπανγέενὶν Αευΐειυ, 1866), ἔοενε ο7 “ἀε Ογεαέίονε (Οἱά 7Τερίανιεμέ 

ϑιμράίερεί, 1884), δηὰ οὗ 4}} [ῃς ροεῖίο Μεββίδηϊς ραββαρεβ (7ε: ας βγοῤάερ, 

1886). ΜΥ νἱίεννβ ψετε τπῖοτὰ Ἰγ διαϊεὰ ἴῃ ἔνε αὐίίοϊες ( ἠεόγαέεα, 1886-- 
1888), απιὰ ἱπ [μὰ ἴδῃ εὐϊτίοπ οὗ Μεέῤῥέεα! δέμάν, εὐϊατρεὰ ἀπάεν ἴῃς {ἰ|ς 

Οσεπεναί 7 γοαμεξίονε ἐο τὴς δίμαάν οὗ Τοΐν δεγέρίμγε, τι899ς. ἴῃ 1883 1 οὐ!- 
εἰβεὰ 1,εγ8 οοἰδηϊεῖετβ δηὰ ἀεοδηηείεγβ 85 βίη ρὶῪ ἀουῦ]ς τεἰταπιεῖετβ πὰ ρεῦ- 

ταπχεΐετβ, πὰ οδ᾽εοϊεὰ ἴο 5 [ΒεοΥῪ οἵ 5υλβιτυτίοι ἀπ οοτηρεπβαίίοῃ, ψῖς ἢ 
Βα Πα5 βίπος δραπάοπεὰ. ΤὨϊβ ῥγίποῖρ]ε οἵ ἰοῃηΐς πιδᾶϑιτεβ τνγὰ8 δάοριεὰ ὉΥ 
Ἐτδῃοὶβ Βγονῃ (ἡ Πεασγές ο7 μ΄εδ. ῥοεῖγ» ας απ “αἱ το δέϊεγα»} Απαϊγεῖς, 

.82. ὕ1Χ. ΡρΡ. 91-|106) δῃ!ὰ τηδηῆῦ οἴμβεγ Ατηετγίςϑηβ. (. Η. Τοὸγὺ (Οονερμορέανν 

ο» ῥγουεγὸς, 1899) υ8ε5 ἴῃς ἴοῃΐς ῥγίποίρὶε, θαὶϊ οὐ)εοῖβ ἴο {με ἴδγπιβ ἱπτμείεσ 

δηὰ τεἰταπιεῖετ, δῃὰ υ8ὲ8 ἸΕΓΏΔΙΥ, αυδίοτπδιυ, εἰς. Ν. Ε. αδτγρεν υβεὰ ἴῃς 

τοεῖδοά οἱ ἴμε Ὀδ515 οὗ τιν διίίοὶς ἴῃ “)εόγαΐεα, ἴῃ [μς ῥργεραγαίίοι οὗ μἰβ Οονε- 
νισρηΐανγ» οὶ Ανιος σμαᾶ 2 ὔἤοξεα, ρος (νυν. Ῥτείδος, 'χ.). ΟΒεγης εἰρίογβ ἴῃς 

τοηΐς ῥυποῖρὶς (1π ΗΒ οοπιπηθηϊασίεβ οα ἴῃς εαίνιβ: 8, Θοοξ 977 ἐὰε νοῤλεί 
“αΐίαά, 5807. 1899). Μοβι ΒΙ ᾽ς] βομοΐατβ βίῃος 7ε Ὁ μανε Ὀεεπ τεδο- 

τἰοπαυν ἴῃ {μεῖς νἱενβ οὐ Ηδεργεν ροεῖτγ. Βαυάάς (2 ας “όναϊεελε Α΄ ἰαρεϊεα, 

ΖΑ ΤΕΥ͂Ψ. 1882) ἀεβεγνεβ ρτθαὶ ογεάϊι ἔοτ δἷβ ἱπνεβιϊ ραϊίου οὗ ἴῃς ρεπίατηεϊες 
ἴῃ ἴὰς ΟἹὰ Τεβίαπιεηῖ ; Ὀαῖ ἴῃς πᾶπις, Απα νεῖβε, (Βαὶ με βᾶνε ἴο ἰΐ, (βου ρἢ 

δἀορίεά ὈΥ͂ τηϑὴγ 5. μοἶδγβ, 885 1{{||6 ἴο 811 γ ἴϊ, ἕος [6 εατ]εβὶ ΑἿμπα υ8ε5 ἴῃς 
τεϊγαπηεῖες τεαβυτε (2 5. 111-217), ἀπά ἴῃς ρειηξδσηεῖεν πηδᾶϑυγε ἷβ υδεὰ ἴοσ 81} 
Κιπάβ οὗ ροεζῃβ, ββρρεοΐδν ίοσ ἴβοβε ἰῃ ῥγαῖβε οἵ ἴξς 1νν, 1951δ 119, τ δὶς ἢ 

ἂτςε ἴῃς τενεῖβε οὗ ΑἽ μας. ΒυάάεἾβ οηρ μεϑἰϊαιίοη ἴο δοσερὶ οἴδεσ πχεᾶβυσες 
15 ἀἰθῆσυϊς ἴο υπάετείαπὰ. Ης βαυγβ, μοννενεσ (δγίίοὶς )εόγειν ῥρείγγ, ὉΒ.), 

“δε ναβεὶν ργεροπάεγαίίρ Ῥγο δ ΠΥ ἀρρεᾶτβ ἴο Ὀεϊοπρ ἴο ἴδε ἴπδοΥΥ οὗ 

1,εΥ, ψψο οουπίβ ἴῃς “ τίβεβ᾽ ψἱτποαὺΐ ἰαἰκὶηρ δοσουηῖ οὗ ἴδε “ (4115. Ὀυδτα, ἴῃ 
Β5 Οοτησηςθηζατθβ ου 7αΐαλ, 1892, ἀπὰ ἴῃς ἐιεαίζεν, 1899, α͵ξο υ8ε8 ἴμε ἰοπὶς 

Ῥτποίρὶς, θὰϊ ιὶτδουΐ δὴν ἐχρ᾽ απδιίοη οὗ μἷ5 ργί ποῖ ε8 οσ ἷ5 τεϊδιίοη ἴο οἴβμετβ. 
11 ἴ5 δϑιοῃ βῃϊηρ ἢν ἐχδοῖὶν Ηἷβ νίεννβ, 88 ἴο τηδὮν ρϑββαρεβϑ, οοττεβροπὰ τἱτῃ 

1Ποβς σίνομ ργανουϑὶν ἴῃ τὰν ἡ 7ε5εἰανὲς Ργοῤάεξεν, ι886. Ιῃ ἴε ππεδηπὮῖς τμς 
Ῥτίποὶρὶς οἵ ἰοπῖς πιεαβυγα νγα8 στεδίν βιγεηριμεηεά Ὀγ ἴδε ἀϊδοονεῖυ ἴμαῖ ἴΒς 

βᾶτωης ρτίποῖρὶς ἀεϊεγπιπεὰ [Ὡς βίγυοίατγε οὗ [ἢ τῆοτε δποίεηι Εργρίίαη, ΒΔΌΥ- 
Ἰοπΐδη, ἀπὰ Αβϑογγίδῃ ροεῖτυγ. Ε΄. Βγονῃ (Κελρίοως ῥοεῖγν ο7 Βαδνίονεα, ἔγε:- 

ὀγέεγίανκ Κευΐετυ, 1888), ἀτηωοὴρ οἵδε Ἔχϑῃιρίεβ, σῃενεὰ ἴδαὶ ἴῃς ερὶο οἵ ἴδε 

ἀεβοεπῖ οἵ Ιβίδγ ἴο 58ι6ο] ἰ ρεπίατηεῖεσ. Τῆς Ἡγπιη ἴο {δε ΝΊϊε γᾶ τεοορηϊβεὰ 
85 τηεδϑυγοά ὉΥ ἴῃ ἰοπὶς δοοεηῖ, ὉῪ Ουΐεγεβθε (Δ εογ ας ο7 “ες Ῥαςί, πεν εὰ,, 11]. 
47-48). Επηδη ]5ο (2 ἐμ Αμεῖίο Ἐργρέ, Ρ. 395) 5ιἰαϊεά ταὶ Ἐργριίαῃ 

Ῥοδίγυ νγ85 τηεδβυγεὰ Ὀγ ἴῃς τοπῖς δοοςηῖ. Ὑννο τεοθηΐ βοῃοΐδτβ πᾶνε δηάθαν- 

ουτγεὰ ἴο (οτ ἐγ ἴῃς ἰοπὶς Ρτίποὶρ]ς ὈΥ ἃ οἷοβεσ κιυαν οὗ ἴῃς 3}}140]ε. Η,. Οτίτηπις 
(Αὀνγίος ἀν Θὲδ. “Πεόν. 7είσίξ, ΖΩΔΙΟ. τι895; σγμρπαξῶρε εν “7εὖγ. Αἰ ξεερεῖ 

τρα Ῥοξαδίολγε, τι806; ῥιαίνιονε γοῤίενεθ, 1902} τενῖνεβ ἴῃς υ8ε οἵ πιοτᾶς, 

αῖ Ὀμ1145 ἐββεητ δ! οα {πε δοςσεηῖβ ἔοτ τηεαβυγοτηθηὶ οὗ ᾿π65. Ηἰς ἰαβδὲ θοοὶς 



ῬΟΕΤΕΥ ΟΕ ΤῊΕ ΡΘΑΙΤΕΚ ΧΙῚ 

[ὲ5 ΟἿΪΥ οοπηῆς ἱπίο στῶ διαπὰβ βἶπος 1 σοπιρἰεἰεὰ τὴῦ Μϑ5. ἔοτ [μϊ8. Οοτω- 
πιεηῖδιγ. Οὐυτ ἱπάερεπάεπίι νγουῖκ ἀρτθαβ αἃ5 ἴο (ἢ πιδᾶβιιγεβ οἵ Ρ58. 1--50, 

εχοερὶ ἱπ 7, 9-10, 11, 17, 195 23, 25, 31, 32, 34, 37, 38. 585. 25, 34, 37, 

Βεχδσηείειβ, με ᾿ἰηϊεγργεῖβ 85 ἰτγίπηεῖετβ, αἰνϊαϊηρ [Ὡς Ἰἴμεβ αἵ {πε σδϑβϑυγαβ. 

Τὰς οἴδες 55. γε [}]] οὐ ἀϊβιηουϊ γ, ἀὰς οἰ εΠῪ το ρίοθθεβ ψῇετε ἴποτε ἰ5 

τοοπὶ ίος ἀϊβετεπος ἰπ τεοοπβιγυοϊίοη. ΕἾ, Θίενετβ ἰῇ 901 Ρυ θ᾽ 5ῃεὰ ἢἷ5 

Δεν ίσολε ϑέμαϊΐεη. Λε Ὀυ]άΐηρ οα ἴῃς ἰοπίς ρῥτϊποίρὶς, ῃς ἐοσγιῆε5. ἰξ 

ὉΥ εἰν ἰξ ἃ ἰουπάδιίίοη ἴῃ ([ἢς ἰαὴν οὗ βρεθεῖ, βοηρ, ἃπὰ τηυβὶς, δῃὰ ὉΥ 

ἃ «δγείὰ! βἰυαν οἵ ἴδε ὑπ σεπίεα 50]14}1ε5. Ηἰβ5 ῥτίποΐρ!εβ ῃανεὲ Ὀεεπ 

δἀορίεὰ ἔοτ ἴῃς τηοβὶ ρατῖ ἱπ Βάϊῃρεπ᾽5 ῥιεσῴμερβ, τρο4φ. ϑίενειβ, ἱπ ἢ15 

ἀουῦ]ες ἔουτβ δηὰ βενεῃβ, [4115 ἰπίο δὴ εἴτοσ ἰπηϊαγ ἴο (αὶ οὗ 1,εγν. Ηἰ5 

ἀουδὶε ἔουτβ οὗ Εχ. 15, 2 5. 1, 7. 5. αεὲ ποϊμίηρ Ῥυΐϊ τεἰγαπηεΐειβ, δηὰ ἢ 8 

ϑενεῶ5 Ἰἰτυϊϊεὰ, 50 ἴδ 45 Ψ ἰ5 σοποεύπεα, ἴο 4, 9-1Ὸὸ, ἃἄγεὲ ἄμε ἴο τηϊβία κε 

ἰπιετργεϊδαϊίου οὐ ἴῃς πιεᾶβυσγεβ, ννσ ἢ ἴῃ ΠΟΙᾺ οαθεβ ἴῃ ἴῃς οτίρί παὶ Ῥββ. 
πεῖς ἰππηεῖοτβ, ἀϊβιυτθεά, μονγενεῦ, ΟΥ̓ ΠΙΔΠΥ ρίοβθεβι ὙΏοβα ψ8οῸ δᾶνε 

υϑεὰ ἴῃς ῥτίηςῖρ]ς οὐἨ ἁ ἴοῃῖὶς τπεᾶβυτς βίποες Απίοπ, ἢᾶνε ποῖ (αἰϊεὰ ἴο τεο- 
ογηῖδε ἴμαὶ (ἢ ς 5ἴγεββ οἵ ἴῃς δοοεπὶ δ᾽ϊεγηδίεβ υνἱτἢ ἃ (Α]Ππρ οὗ ἴπς νοῖςς ἴῃ 
οῃε, ἵνγο, οσ ἴῆτγεε 5014 0]ε5, ἴῃ ναγίεὰ τεϊαϊΐοι ἴο ἴῃς ἰοπὶς 5.14 0]6; Ὀυΐ {πὲ 

Βανε ποῖ ἱβουφῇι ἴξ πεεάξαϊ! ἴο σουηὶ ἴῃ εβε 5.118} ]ε5 85 ϑίενειβ ἀοεβ, ἱπάβφεί, 

ϑίενετβ (Ρ. 77) τεσορυίβεβ8 [δαὶ Απίομ ἱπϑεϊποιίνε!Υ οᾶπις πεατγεβὶ ἴῃς ἴγυῖῃ, 
1μαὶ Βῖ5 ᾿ἘΒΕΟΥΥ͂ πεεὰβ ἔενν τηοάϊβοαδίζοηβ, δῃὰ [αὶ ἢς οπὶγν (αἰ]εα ἰπ ννογκίπρ ἰΐ 

οὐ ἰῃ ἀεῖλ:}, Βαὶ 1 ἰ5 )υ5ῖ [Π15 ἀεἴ41} ἐπ ϑίενετϑ᾽ πηςῖμοα ΜΒ ΙΟἢ ἰ5 οἵ ἀοαδιία] 

σλ]ὰς. Ιἰ ἰ5 Ὀδβεά οἡ ἴῃ Ἵβϑεηῖδὶ δοουγᾶοῦ οὗ {πε Μαβϑογεῖίς βυβίεπι, ψν ἢ οἢ, 

ἃς ἷ5 ενὐϊάεηιϊ ἔγοπι ἴῃς ἰγϑηϑὶτεγαϊϊοπϑ ἰπ Οτίρεη᾽5 Ἡεχαρΐα, ννὰβ8 ὐιὶ ἤςϊδὶ ; δηὰ, 

85 ΤΏΔΩΥ Ηεῦτενν ϑοβοΐατϑ βἰπος [ον ἢ Βανε τεοορηίβεά, ἰ5 οὗ ἀουδίία] οτὶρὶ- 

ῃΔ}γ. Απὰ ἴῃ ἔδοϊ δ᾽ενοῦβ᾽ τηεάβυγεβ, ἃ5 ἴῃοβε οἱ Οτίπιπις, τεὴν ἀερεπὰ 

ὕροῦ ἴῃς ἰοηῖὶς δοςεηῖβ, ΜὨΪΟἢ ἀἴοπε αἵς οὗ δῦ γσγεαῖ ἱπιροτίδπος ενεη 

ἴῃ Ἦΐ5 βγβίετωα, [π ἴῃς υδε οἵ ἴῃς παίυγαὶ Ἰαννβ οὐ βροθςῇἢ δη4 πιυβίς ἂἋ5 ἴῃ6 
θαβὶς οὐ 186 τυδᾶϑυτεβ οἵ ροείσυ, ϑίενειβ ννὰβ δηϊοἱραιεὰ Ὁγ ἴῃς επιϊποηὶ 

Απιετίοδῃ ροεῖ, ΒΘ ΠΟΥ 1Δηΐογ (.δεΐελεο οΓΓ δλισίϊα Τεγεε, 1880), ψιΠοπὶ Ἰ 

υδοὰ δ δῇ εδυ ἀαῖς. Α πιοβὶ ἱπογουρῃροίηρ ἀπά ᾿πναγίαῦν Ποϑί!ε οτἰεἰ- 

εἴδτῃ οὗ τηεϊγί δὶ τΠοοτίεβ οἵ Ἡξεργενγ ΡΟΟΙΓΥ ἰ8 ρίνεη ὉῪ Εσκεγ (2 ογία δέοι, 

22-81; 1903). Αποτε τεςςηΐ, 655 σοπιρίεἴε, τοῖς βυπιραίμεῖϊο, γοῖ ἀποοτ- 

ἰδίῃ οὐ εἰοῖθτα 5 σίνεη Ὁγ ΝΥ͂. Η. σοὺ ((γμείενν ο77 δγείενις οΥΓ “οεόγοτο 

Δηείσε, 1905}. 

Τῆς (ΟἸ]οννίπρ ἰ5 [Ὡς τεϑυϊῖ οὗ τὴν βέυαγ οὗ [ἢ  πιθαβιγοβ οὐ ἴῃς ῬβδΙΠῚ5 : --- 
1. Τβεζε δὲ εἰρῃϊγ-πὶπε ττἰτηεῖεσ Ῥ55. ἰπ ἴπε Ῥβαϊίοσ. ΤῊ Ϊβ 5 ἃ (ἀνουτίις 

τηελϑυτε ἴοτ ᾿γτῖςβ. ὙΠεβε Ῥβ5. ἅγὲ 2, 3, 6, 7, 8, 9-|[|0, 11, 15, 18, 1031 20, 21, 

22, 241. 241-10 26, 277-12 3.3, 365-10. 28, 44, 47, 49, 51, 54. 55. Ὁ πὲ σύ, ςγ 
575 5132 (Ξ 1οδ2:5) ςο, 6ο"-1- 128-14. ροβ-13« ( -- τοδ΄-) 65, 601-9. 601-967, 

695}. 292-29 71, 73» 75» )6, 77} ,7}-Ξ 8, 79, 8ο, 812} 8δι66τ1ο 82, 83, ὅς, δ, 

896 δ. 1.16 00,91, 92, 93- 96-1οο, 94, 951.-Ὁ 957-11} 1025: 103, 104, το5-ἰού, 107, 
1091.δ. 16-18. 21-7 τΤρρδτδ 111, 112, 113, 114, 1151 115 16 ττ6, 117, 118, τς, 
136, 138, 1391-5- 15.16.28. 2. 1.201-12 1.1017-23 142, 14.415. 1.46 1.47}6- 1-11. 12: 

148, 149, 1500, ᾽ς τᾶν ρὶνς ἃ5 ἃ 5ρουίιποη 241 ὃ; -- 



ΧΙ ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

πον γνη νοῦ 
ΠΣ ὭΦῸΥ θ2Π 

ὕον ὈΛΟΣ ὉΡ ΚΊΠΤ 
ΤΣ ΠΥ ὈΡῪ 

τγν ΠΣ πορν Ὁ 
ἸΘῚῸ ὈΦΡῸΣ Ὀ᾽ Ὁ 

225 ὍΝ Σ 
0) κοῦ κῦῦκῦ 
ΠΟ ΠΡ κ᾽ 

γ8ν τΟκῸ ΠΡῸΣ 
Ἰσνν νι δ 

ΡΥ 5 030 

Π. Τβετε δὲ ἔνγο εν ἰοἰταπιείετβ ἴῃ ἴῃς Ῥβδ]οΥ : 1, 4,12, 13, 16, 29, 30, 41, 

46, ς8, ό:, 64, 68, 74, 86, 893.8. 6.16 8.41. 88 1.2.0, 141, 14412:16 Ῥε, 13 τη ὈἊ 

ξἰνεῃ 65 ἃ βρεοίτιε:.. ΤῊς οδαβυγα ἰ5 αἰ νγαυβ ἱπ ἴῃς πιὰ ἀ]6 ν᾿ μεπ τ σους. 

ΣΤΟΨΓ ΠῚ) τ γὴν ΝΡ 
ὩΘῸ ἼΣΟΝ ὝΓΌΣ ΝῊ 

ὝΦΟΣ ΓῊΡ ΓΦΝ ΜΡ Ψ 
ΝΡ ὉΥ Ν  Ψ 

9 ΠΌΛ2Σ -το Ν Γηδν 
Ὁ ΠΌΝΩ -- ΓΙῸΣ ἸΦΊΝ ΓΟ 

Ὠδν Υ το 3 ἼΟΝΥ ἽΝ 
ΥἽΣ ὉΝῸΝ 2. 250 

111. Ὑδετς ἂτε τννεπίγεῆνςε ρεηϊδπιοίοιβ ἴῃ ἴῃς Ῥβαϊΐου:: 5, 14 (ΞΞ 53), 17, 
1951 2)1- 28, 32, 35» 465: 29 405:12 42-43, 48, 52, 550-16. 31-:Ό9ῷ5.. Ἡ ὅς, 

695. 16:19, δ0. δὲ 014-18 (--ἡἥ 70), 84, 87, 101, 110, 119, 137, 143. δ. 14 τοῦ 
Ῥὲ ρίνδῃ 85 ἃ Ξρεοίϊπηιεσῃ. Τῆς σδεβιγα ὑδυ8]}}γ σοπις8 δῆτε ἴῃς [μἰτά Ὀεδῖ, Ὀυὶ 
ΟΟΟΔΒΙΟΏΑΙΪΥ ἔοσ νατὶεῖγ δῆς ἴμε βεοοπὰ. 

Ὀπῦν ΤΝ τι 555 Ὁ) ΟΝ 
ΌΠΦΡ ΙΝ τος πον ΤΠ ἸΠΙΦΟ 

Ὁ ΝΣ ὃν το ΨΩ ὈΌΨΕ την 

οὐσῶν σνι---ὈΦῸ ΨΟΙ ΓΜ 
ὙΝΣ ΥἹῈ το Ὁ “Ὃ 55 

ἼΠΝ ὉΣ ΤῈ -τ- 2 ΟΦ ΠΝ 
ὋΡ ον ---- γυκτ ο ΨῸ κὺπ 

ὙΜῸΡ κὸ πγῦ --τ Ὀπ ὑδοκ 
Ὁ ὉΝΤΣ τα πο πὸ Ὁ 

ὈΌΝῸ ΠΙΥΊΝ "2 τ Ψ2 ὈΓῪΡ 

ΙΝ. Ὑπετε ἂτα Ὀνεηῖγ-ῆνς Πεχαπηεῖεγβ [ἢ 6 δἱρμαθοιίοαὶ 25, 34, 37, 145 ; 
πε ῥἱστίτι Ῥ88. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 1271.2 1275 ὃ 128, 129, 130, 



ῬΟΕΤΕΥ ΟΕ ΤΗΕ ΡΘΑΙΤΕᾺΚ ΧΙ. 

131, 132, 133, 134; πὰ 31, ςο, 62, 72, 10218.28.29. ῬΕς, 124, 12ς ἱ]]υίταῖς, 
τῃε ναγίεὰ ᾽;5ὲ οὗ τῆς οδεβυγα, 

Ὀμδυ ΝΣ) ΛΌΝΟ --τ οὐ τη Φ τλσν ΟΥ̓ 
ΣΟ ὈΥΡ -τ᾿ Ὁ ππΡ ΠΊπν Ὁ 
Ὧ2 ὍΟΝ ΓΥΠΣ --τ )}} 2 ΡΠ ἘΝ 

ὉΦΌΣ ὍἫΩΡ ΓῸΠΣ τος ΣΦ ὉΠ ἊΝ 

Ὁποῦ ἢ Ὁ2Σ) μὸν το γην ἼΥ3 
ὌΨΡΥ ΠΡῸ ΠΡΡῸΣ --- ἼΩΥΣ ὩΦῸ) (25) 

(Π)00) ὉῸ) ὩΠΩΝῚ --- Ἴ2Φ) ποῦ (π)5) 
ΥᾺΜΥ ὉῸΦ ΠΦΡ --- Πγν ὉΦῺ Ὁ) 

Ὀννῦ νον νὸ --τ Ἰν ὍΠ9 -το ΠΣ ὈΠΌΣΠ 
τ 2520 ὉνῚΠ --- Οὐδ γν. 2,Φ 

ὉΠ» ὝΥ ΠΙΙΡῸ -τ ἸῸΣ5 3)20 ΠΥ 
ὈΡΥ ΥΩ Ὁ» --τ ΚΦ σα ΣΦ ΠῸ" ΝῸΠ2 

ΜΝ. ὙΒετε γε Ἰοηρ Ρβ8. οἵ νϑιγίῃρ πιεᾶβυτεβ. 8. 23 ἠδ5 τῆτες ϑίγβ, οὔ 
ἴδγες, ἔουτ, δῃὰ ἔνε ἴοῃεβ, ἱπογεδϑίηρ ἢ δας Θῖτ, Ρϑ, 45 15 6556 ΠΈ|8}}Ὁ 
ἃ ἱεϊτατηεῖεσ, Ῥαΐ ἰζ υ8ε5 ὁσοαβίομδὶ ἰγπηείετβ ψ ἢ βιγικίπρ εδοὶ ἴοσ ἃ πιοῖς 
τρί ἃ τυονετηεπί οὗ ἴῃς {πουρῃῖ, [ἢ {85 ἴδ ταβεπθ]εβ [Ὡς ϑοηρ οἵ Πεδβοσδῇ, 
}α. ς. ϑοόζως βοῃοίδγβ, 8Ξ ΤΟΥ δπά ᾿υῆπι, τεοορηίβα ἀϊπιοῖεγα οὗ ἔνγο ἴοπεβ, 
Βυϊ {πε5ε ἀγὰ ρατγίβ οἔ ἰεἰγαπιείεγβ οὔ Πεχαπιεΐετβ. ΤῊΣ αἰϊνίβίοη πιδς Ἐγ {Πε8ςὲ 
ΒΟΒΟ]ᾶτβ ἄγε δὲ ἴῃε σδεβυγαβ, ὙΏετε ἅγα πὸ αἰπηοίειβ ἐχοαρὶ ἴῃ ὕγοκοη [ἴπὲ5 
υδεά δἱ {ἴπς5 ἔογ ἃ σηείτίοδὶ ρϑυβε (ε. 6. Γβ5. 11- 4 82. 10)ὺ., Μδην οἵ ΟΥϊπιπιε᾿5 
ἀππγεῖετα ἂτα τ δ}]Ὺ Ὠεχατηείειθ, ϑιενετβ᾽ ἀουῦϊε [ἤγεος δῃὰ ἀουῦ]ς ἔουτα ἀτὸ 
τηπιεΐετβ ἀῃα τεϊγατησείετϑ. 

ΝΙ. Τῆς Ἡεῦτεν ροεῖβ βεϊάοπι δοσεπὶ ἃ τηοποβυ ]δὉ]6. [1 ἀϑ }}Ὺ ]ο565 
ἴξς ἴοπε ΕΥ̓͂ Ρεὶπρ διϊδομβεὰ ἴο 1ῃς ργενίουβ οὐ ἴῃς βυββεηαυεηῖ ψοτά, Ὑνὸ 
βυςςεβδῖνς ἰοῃῖς 5.18 0]65 τηᾶϊκε ναῦν ὕδἀ δΌρμοηΥ, Ἔβρεοία!!ν δὲ {πΠῈ6 ἐπ οἵ ]. 
Τβετε σψέσε νϑτίουβ ἀενίςεβ ἔογ ονεγοοπηίπρ {Πἶ5 ἀἰβίου]γ. Αἱ τῆς πᾶ οἵ 1. 
τδε ἀςςςπῖ οὗ ἴδε νοτά θείοτε ἴῃε τιοποβυ δ θ]ς νναβ τοϊγαοίεα ; 6.ρ. γὴν ϑοϑ 
212,2) Οἷπ 213, ὮΝ γῆν, ὋΦ ΤΟΣ γι. Τοῦ 1820, τ 3 241, Ὑνο ἴοπεβ 
νετς ραϊπεὰ ὈΥ διϊδοιίπρ ἴπτες βῃοτί νγογάβ ; ειρ. Ἴϑ δ 15 οἹ], Ἰϑτιούητο: ςα, 
ΠΝ ΟἿΣ. 492. Τῆε ἱπβετίίοπ οὔ ἴῃς Ἵοπ]. Ὑ Βοίοτε ἃ Ἰποποϑυ δὶς πιᾶκος ἃ 
βυβιοίεπὶ σός ]ῖς υἱΐεταπος ἴο ᾿υ51}ν ρνίπρ [ῃ6 νοτά ἃ ἴοπο, [{ ἰ5 βοπχθιϊπιεὲς 
πξεὰ ἴο τῆβκε ἰϊ ἐδϑβίεσ ἴο ρῖνε ἃ Ἰοηρ νγογὰ ἴννο ἴοποβ; ει. νδν, 3751.419, ὉΝῚ 252 
37, ὅΣ. 35, ἴῃ 4}} σαβεβ ρίνεη Ὀγ 65 Ὀυϊ οπιτῖςα Ὁγ ΖΗ. 

(Ο) Ὑῆε Ἡεῦτεν ροεῖβ, 85 ροεῖβ οἵ οἴμοι παϊΐοῃβ, υ5θ4 αγοῃαΐς 
νος Δηα [ΌΓΠῚ5 ἔὺγ τηθίγίοα] ρυγροβεβ: (4) ὙΤὴδ ατομαὶς οαθθ 
επάϊηρβ βοβεηβᾶ [ῃ6 ἰγαηβίποη ἴτοτῃ ννοτγά ἴο ννοσιΐ δηὰ τηαάς ἴῃ 68 
Ἰληρυᾶρε τηογα τησϊοάΐουβ. (ὁ) ΤῊΘ ἀγομαίς βῆχας ἀηά πτοία] 



χ]ὶν ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἴουταβ εσα υϑοα ῥατΕν ἕοτ [ἢς 8άπηῈ ΡῬύγροβε δηὰ ρδηῇγ ἴο ρῖνε ἴΠ6 
ἴοης ἃ τῇοσζε τηεϊοάϊουβ ροβιοη. (2) ΤῊ δγομδίο ργεροϑβι το 

ΜΟΤΟ δι ρ ογοά ἰῃ οτγάεγ ἴο ρεὶ ἱπδερεπάδηϊ ννογὰβ οἵ ναγίδιίοη πὶ 
ἴῃς τοηΐς 5υ}40]ς (1,εγ.άκπρο Βιτθ ας, Βγ. 558. 61}. 

(4) ν 5019 γ93 τοφὴ 1145. 
ν 1231. 
ΠΣ ἕον πι 38 4171 635 8οῦ 92}5 9417 120] 1258, 

(δ) ")ς 518 2912 41. -. 
5 510 113.8 γχχ 25} 465 Ῥ- 

Ὁ.- 5(. 25: δ 117 2110.11. 18. 226 - ; νοῦ (ον Ὁτ 264 4441 4014 
(ὦ "83 ἴου 3 1τι3. 

ἼὯ9 ἴοσ 3 295 585. 10 6356 γ818 009 ο25 Ἐ. 
Ὑ ἰοσ Ἢ τοφῆβ, 

τὸν ἴοσ Ὁ; φοδ: 1δ 924 ο450, 
2) ἕοσ 1Ὸ 4411 49 γ83, 
2 ἕοτ Ὁ3 19’ 633 721. 

(2) Το Ηεῦγεον ροϑῖβ ογῃδηγθηϊθα [Ποῦ ἸΏ 65 ὈΥ νατίουβ ἀδνῖοαα 
δῖ ἴῃς Ὀερίπηίΐηρ, ἰη τῆς τά α]ς, Ὀοίογε σδθϑυγαβ, δηὰ δὲ ἴδε εηά. 

Αἱ ἴδε Ὀερίηηϊηρ ἴῃς οτάοσ οὗ [ἢ δἱρῃαῦδεῖ ννᾶ5 (ο]ονγεὰ δηᾶ δοσοβ- 
σβ γγεσα τηδάς οὗ νατγίοιιβ [ἰηἀ8. (ε΄ ἰαίη ᾿τηροτίδηϊ γοσγὰβ ψαγα 
τερεδίεα ἴῃ βενεγαὶ βυισοαβϑῖνα ᾿η65. Αἴ [6 δηάβ οὗ ᾿ἰπ68 ἃ κὶπὰ 
οὗἁ Δϑϑοῆδῃσε οὐ ΓὨΥΠ)6 νγ)85 τηδά 8, Ἔβ ρβοίδ!ν ὈῪ {πε υ86 οἵ ἰἀδητίςα) 
βυβίχοβ. ΤῊΣ βᾶτης ἀδνίος νγγὰ8 8150 ιι564 δ {ἰπ|65 Ὀεΐογα οδεϑυγαβ. 

(4) Τε ΑἹρβαρεῖϊς Ῥεββ. ατεὲ 9-[0, 25, 34, 37, 111, 112, 110, 145. ἴβυλ!}ν 
ἴδε Ἰεϊϊες οὗ ἴῃς δἱρβαῦεὶῖ Ῥερίῃβ ἃ ]., ἃ οουρίεῖ, οὐ ἃ ϑίτ.; θαϊ ἰῃ 9; δ 1 15 
τερεαϊεὰ αἱ ἴδε Ὀερφίπηΐηρ οἵὗἠἨ ἐδοὰ οὗ ἴῃς ἴουγ 1], οὗἩ [ῃ6 ϑῖτ., ἀπά ἴῃ Σ19 
τγουρδουῖ ἴῃς ἱννεηίγ-ῖννο δ᾽ ρμαθείίοαὶ ϑιγβ. 1 18 τερεαϊεὰ εἰρᾷῃξ τἰπιε5 (οἴ. 
1. 3). (δ) Ῥβ. 1.32.5 δὰ8 ΟΝ αἱ ἰῃς Ὀερίπηϊπρ οὗ ἐδ ο} οἵ ἰῃς ἔουγ [1π65 οὗἉ 
ἴῃς ϑ8ιῖτ. ; απὰ ν. "δ δᾶ5 10 οἵ ἰδε Ὀερίππίηρ οὗ ἴῆγες οὗ ἴῃς ἔουτ 1]. ΡΒ. 29 τε- 

Ῥεαῖβ πνὴν Ὁ εἰρῃι {ἰπ|ε5 ἀπά 1) τῃτςα. ΡΒ5. 62 τερεαΐβ Ἵν εἰραιϊ {ἰπιεβ. ῥ5. 148 

τερεδῖβ γ οι δἰχ τίτηεβ, απὰ 5. 50 ἴῃ 5βᾶπιε πἷπε {ἰπιεβ. (2) ΒΒ γυΐηρ 

ἰάδεπεῖςαὶ βυβῆχοβ 15 ἀϑοὰ 85 Δῃ ογῃδιμεηῖΐ, ταῖβεν [μΔῃ 8 ἴῃ τηοάεγῃ ρῬοεΎΥ ἴο 
ταδῖῖκ ἴῃς ἐπ οὗ 4]} 1]. οἵ ἴῃς ροεῖι. Τῆς (ο]]ονΐπρ Ἐχϑιῃρ]ε8 πλδὺ βυβῆςα. --- 
2.. 2855. ω5. δαδ 12 ττουρδοαυΐ, 278. 1-8.9.11-15. 2.2305-22 2054 54. 551 142. 

πτπ- 955 16} 2055 454. --. 4511. --οὶς 155:8,--- τς 2412 415:16 (6 1... --- 
Τῆς Ῥβ8. ἴδαῖ ἀδὲ τη ϊ8 ταεϊμοὰ υβυδ!γ να ἴῃ [μεῖς ἀβε οὗὨ ἰξ. --- Ρβ. 6 885 
ἧς ἴον ἴδε τιοϑὲ ρατγὶ 65:5. 8αδ, 4φαδ. δα. Ταδο. Βα, θαδ. 10α»͵ Πμξ ἡ νιδδ. δαδ, ν γ8}.11α 

Ῥπ, 31 Βαβ- ν. 51, Ῥαῖ ἡ νι 30.31.38 ΡΕ ,ς Ὧα5". ν.1.6.1-6 θα Ὁ. νι δ 5, 
-- ΡΒ. 119 δ68 ἃ νατγίδίίοῃ, βογὴς ϑῖγβ. επάΐηρ ἴῃ Ἴ, οἴμεῖβ ἴῃ "-. ---- (47) Ῥβ. 110 

μας δεν Ἵδεβυγα δῃὰ αἱ εῃὰά οἵ ]. 1, δῖ Ἢ ἴῃ 1}, 2, 3, 4, 5; ὃς 1.6; "].7; ὃ'- 
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11. 8, το; π- 1. 9. Αἴ τδπε θερὶπηίΐηρ οἵ 5ἰχ 1]. οἵ 4518.-16 [ἢ νγογάβ δηὰ ἴῃ τι... 
-ΡΣ 143 Βᾶα ἰπ ἴδῃ 11. [με ἢτβὶ δηὰ ͵δϑὲ ννυοτὰβ8 'ἰπ "-, Ὀείοτε οϑεβυζαβ ". --- 

1448 δὲ δβϑόῆδῃος ἴῃ ἜΥὐεῪ πογὰ οἵ ἰἢς ἰεἰγατηεῖες μαχαϑιῖςἢ ; αἱ ἴῃς ννοτά5 
οἵ 11. 1,3, 5 εῃὰ ἴῃ ὃ".; ἴδοβε οὗ 2, 4, 6 ἰῇ γν Τλε ἰαΐοσ βογίθεβ δπὰ εἀϊίοτβ 

ἀϊά ποῖ ᾿ἂτε ἔοσς 18 ογηδπιεπὶ οὗ βίγ]ε, ἀῃιὰ 80 οὐβουτεὰ ἴξ δπὰ ὄἜνεὴ εβδοεὰ 
ἰὰ ρα ΕΥ̓ ομδηρίηρ ἴῃς ογάεσ οὗ νογάβ8 ἱπ ἴῃς βεπίθηςς, οὐ ΟΥ̓ ρίοβϑεβ οὗ 

γατίους Κὶ πᾶς. 

(Ε) Τῆς Ῥ55. ψέγε αἶβο ἀυτδηρβὰ ἴῃ σϑρυ]ατ 5 ΤΡ αὶ οτρδηΐζα- 
ὕοῃ, 85 νγὰβ ᾿πάβδεὰ δἰπιοβῖ δ  ββΆΤΥ [ΟΣ Πγ11510 4] τα ἀθυηρ᾽ ἴῃ ΘαΥΥ 

᾿γτὶς ἕογτῃηβ οἵ βδοῦρ. Τῆδ τεᾶβοη ΜὮΥ 1ἢ15 μᾶ5 ἢοῖ Ὀεθὴ ον ἀθηῖ 15 

ἴηλι τῆς Πατρίς] ρ]ο5565 οἵἉ ἰδίοσ {ἰπ|65 ἢανε οὐρβουγεα οὐ ἀεβισογεά 
ἴδε. ὙΠεβα βίγορἤεβ ἅτε οὗ ρτεαῖ ναυίεῖυ 85 σουληρ ἴΤΟΏ] 850 

ἸΆΔΩΥ αἰδετεηϊ δυῖμοῖβ δηὰ 850 τιᾶὴν αἰβεγεηϊ ρεγοάβ οὗἉ τἰἴπιε. 
ΘΌΟΡΒ 65 ΤΩΔΥ 6 5ϊπ|ρ16 οὐ σου εχ, 51 85 ἰῃ [6 οᾶ56 οὗἁὨ ρδγδ]]6]- 
ἰδπὶ οὗ ᾿'ἴπεβ. ὍΠα 5ἰπιρ]6 βίγτορῃεβ ἂἵε οὗ ἔενν [1π65 οἵ οπε Κίηά οὗ 
ῬΑγδ Ἰο Ἰϑῖα. Ὅς σοτηρίεχ βίτορῃεβ ἤᾶνα τῆοτα ᾿ἴηε65 δηά ἴνο οὐ 
τότε Κὶς οἵ ρδγδ!]ε 5πι. [ἢ τῆ 5 οά56 ἴῃ 6 σοηηεοίίοη οὗ ἱπουρῆϊ 

δ 504} οἴεασ. ὙὍἼε βιγορῃϊοαὶ αἰν᾽βίοηβ τυ Ὀ6 ἀεϊεγηηπεά ὈῪ 
ἃ τῶοῖο ἀεοϊ δα βερδγαϊίοη ἰῃ ἴῃς τπουρῃϊ οὗ ἴῃς ροεῆ). ϑοπιθ- 

ἤτηεβ ἰξ ἰ5 ποῖ δᾶϑυ ἴο αἰξεϊηρυ δῇ Ὀεΐννεεη [ἢ ϑββοῦ δηά ρτεαΐεγ 
βορασζδίίοηβ Ὀδοδιβα οἵ ἃ ἰδοκ οὗἉ [δι ] τὶν οὗ τηοάθγη βομοαγα ἢ ἢ 

ἴδε ἀε]οαῖε 5ῃδἀεδς οὗ ρᾶγβ]}6]15π|, νυν ῃ ἢ σοηδιτυϊ6 4 τ[ῃ6 τηοϑῖ οἢᾶτ- 

δεϊετϑιὶς ἐεαίαυτε οἵ Ηεῦτεν ἱπουρῃϊ ; ἀηα Ὀεσαιβε οὔ ἴῃς ῥτοὐυάϊςες 

ἄυε το οἴμεσ τῃεϊοτγίςαὶ δηὰ ἰορίςδὶ υ565 οἵ ΛΝ εβεΐδθσῃ γτᾶσθβ δηά τηοά- 

ἐγ {ἰπ|ὲ5. ΤῊΘ 51Π1016 5ίτορῃςθϑβ οἵ ομς Κἰπὰ οὗἉ ρᾶγα]]. ΟἹΪΥῪ γε ποῖ 

οοιημοη. ΤΉΘΥ ἰεηά ἴο ἃ τηοῃοΐοῃοιβ 5ἴγ]6.Ὑ Τῆς υἰϑ04] τηθῖῃοι] 

ἰπ ἴῃ6 βίτορῃε ἰ5 ἴο σοπηρίης ἴῃ6 βενεγαὶ Κίηάβ. ΤῊΪβ ρυϊβ δἵ (Π6 
ἀϊδροβαὶ οὔ τῇς ροεῖ ἃ νεῖν ρτϑαὶ νατὶεἴῖγ οὔ σοτη δἰ παίΐοημθ. Τῆδ56 

ΜΠ} Ἄρρεᾶγ ἰῃ ἴῃς σοτηπηδηΐατυ οἡ ἴῃ6 ρατγίϊουϊατ Ῥβ5. Α5 Τόν τῇ 

ψῈ}] 5 γ5 : “"Α ΒΔΡΡΥ τηϊχίυτε οὗ ἴῃς βενεσαὶ βογίβ ρίνθϑ Δη ρτθοδῦ!α 

ΥΔΙΙΟΙΥ, δηα [ΠΘΥ 5εσνθ τὰς} ἴο σεσοϊητηθηα δηα 5εὶ οὔ οπα 

Δηοῖ Ποτ,᾿᾿ (Ρτγε]ῖπι. Π]155. ἴο αίαλ, Ρ. χχνὶ) 1 πιᾶν, πονένεγ, 

5π| ὉΡ [86 ΤΕβυ]15 οὗ τὴγ ἱηνεβι ραϊοη οἵ ἴῃς βίτορῃϊοδὶ βἰπισίατγα 
οὗ ἴῃς 55. 845 [Ὁ]]οννβ : --- 

Τῆε ϑέτβ. ᾶαύε διγδηρεά οἡ ἴῃς βᾶπιε ργϊ ποῖ ρ]65 οἵ ραγδ}]. }15πὶ 45 ἴῃ 1]., ἵπ' δ} 

ἰϊ5 νατϊεἴϊεβ. Ῥοεπηβ οἵ βἰπρὶε ϑῖγβ. ἄγε ποοιθτηοη. ΤΗδ πιοβῖ (γεηιθηΐ βίγασζυγα 
ἰς ἴδε ραὶγ οἵ ϑῖγβ. ἰγεφυθηιν ἀουθ]εα ἴπ ἴννο ρδῖτβ, γᾶγοὶν 5 εἰρὶ ἀπιὶ βἰχῖεοη 

ϑῖπι ΤΒε ἰγίρίεῖ οὐ ϑιτ5, 15 αἷϑοὸ σοπιπιοη, [655 τεηιοηὶ 1ἴ5. πιὰ 1016 5 οἵἁ 5ἷχ, 



Φ 
χἶνὶ ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

πΐης, δῃὰ τυνγεπίγ-ἴουτγ ϑίγβ. ὙΠοτς γα αἷ5ο ροοτηβ οἵ ἤνς, δηὰ [18 τη] ρῖε5, 
ἴεῃ, πἤϊεδθη, ἀπὰ ἵνγοηΐν ϑίγβ. Ῥοςπιβ οὗ βενεῃ ϑίΓ8. ἃγε ὑποοπιοο. Ῥοσσωβ 

οἵ εἰενεὴ δηὰ ἱνψεηϊγ-ῖνο ϑῖτβ, ἀγα Ἰἰπηϊεὰ ἴο Αἱ βαθεῖς! ροεπβ. 1 ἀἂο ποὶ 

δἰϊετριὶ ἴο βεραγαῖς ἴμε ρίοββεβ ἰῃ ἴῃς νεῦβεβ ρίνεῃ θεῖον. Ὀυρ]ἰςαῖεβ ἄγε ποῖ 

οουπίεά, (1) Ῥοεπιβ οἵ 5ἰηρὶε 5ῖτβ. ασεὲ ἴῃς ΡΙρηπι Ρεβ., 123, 12ς, 127}. 
12η8 128,131, 133, 134- ὙΒΟΤΕ ἃγα ΟἿΪΥ ἔουγ οἴμετβ: 15, 365 117, 14415:16͵ 

ν ΔΙ ἢ δᾶνς βρεοίαὶ τεϑβοῦβ. (2) Ῥοεπὶβ ΜῊ ἃ ραὶγ οὐ ϑῖγβ. αἵὲ ΠΩ͂ ἴῃ 

ΔΌΠΙΡΕΥ: 1, 7, 8, 11, 13, 1057 1ο08.1δ 20, 21, 241.6 241-ἰ0 21:6 72, 26510 40, 

4018 (ΞΞ 70), 49, 52, 54, 57. δ12 (ΞΞ τοϑ3.6), ς8, 59, 62, ός, 6618:3) 72, 79, 
813. δ 8041.62 ος1-6 ος1.}1 101, 1Ο218. 9 110, 114, 120, 121, 122, 124, 126, 129, 

130, 136, 13917:23 142, 143, 1441.3. 1 1.471. 14.71.11 1.0. Ῥοοτῃβ ΜΙᾺ ἴουτ 

ϑι5. ὅγε τῆ ϊγῖγτοης ἴῃ πυιρετ: 2, 3, 4, ὅ, 12, 26, 30, 33, 405.:12 41, 44, 48, εἴ, 

56, δον 1. 125-14 ῥο8:126 (-- τοϑ5 14) γ1, γ7)}7- 816.-1δ 8, 8ς, ΟἹ, 92, 1025 12 107, 

113, 1151.8 1187:7.10-12 1.22, 141, 148. Ῥοεπιδ οὗ εἰρῆϊ ϑῖγβ. ἄγε : 17, 68, 116; 

οἵ 5βἰκίεδπ ϑίτβ. 89: δ' 16:46 (2) Ῥοεῖῃβ οὗ ἴμτες ϑῖγβ. ατὸ τη τιν -ϑῖχ ἰπ πυπιθετ : 

16, 23, 25, 277} 28, 34, 35, 42-.3, 45, 46, 50, 5.52." δτϑα ς τ θὲ.16. 21.84 κηϑό δι, 
63, 64, 661:-9 6η, 695.:. 1419. 80. δ) γ6, 82, 84, 87, 88, 1153.16 11819.:26 γ.ς,137, 138, 
1391-12 120, 145, 146, 14713.:21 129. Ῥοεπιβ οἵ 5ἷχ ϑίΓ5. ἃγε : 18,75, 892. 6-1δ 
90, 94. 1091.δ' 16:18. 21-27 1.01.8. 18-16. 28. ῬΟΟΙη5 οὗ πἷπε ϑἴτβ. : 74; οὗ ὑνψεπῖγ- 

ἔους ϑίγβ. : τος -ἴοῦ, (4) ΤΒετο αγὸ ἵνγεῖνα ροςπηβ οὗ ἢνε 5:{5.: 5, 14 (ΞΞ 53), 
22, 29, 31, 38, 47, 695 .1δ.: 30.9 γ,γ,2.16 80, 86, 1τορ5 1, ὙΠεῖε ἰ5 8130 οἷς οὗ 

ἴεῃ ϑἴτβ.: 73; οπε οὗ βῆδξεπ ϑίγβ. : 93 -ἰ 96-1οο; δηὰ οἷς οὗ ΕΠ : 78. 

(5) ΤΒδτα ἀγὰ ἴπγεα βοθπιβ οὗ βενδὴ 51{8.: 37, 102, 104. (6) ΑἹρδαθεῖϊς αὶ 

ῬοεπΊ5 τε ἴνο οἵ εἰενθη Θίγβ. : 111, 112; δηὰ ἵννο οὗ νεηϊγ-ῖνο: 9-10, 119. 

ΤΒεθς ϑίτβ, νϑῖν ἴῃ πυπιῦοτ οὗ 1]. δῃὰ ἴῃ οοπιθἱ παιῖοπβ οἵ ρϑτγαὶ. ΤΉς 
Ἐείταϊῃβ ἀγὰ ποῖ σουῃῖεά ἴῃ ἴῃς 5ῖτ5. (1) ΤΈς ΟὨΪΥ ἀρραγεπὶ πποηῃοϑβιϊς ἢ5 ἅτε 
ἴῃ δΙρβαθεῖῖοαὶ Ῥββ. : 25, 34, 111, 112, 145. Βυΐ ἴῃεβ6 ἅτε ποῖ γϑβ}ν τῆοῦο- 

5: 10 ἢ8, Ῥαΐ 1], στουρεά ἴῃ βενεσγαὶ κί πὰ οἵ βιϊοῃβ: 25, 34, 145 Βερίδϑις δ; 111, 

112, ἀἰπιὶς 8. (2) Πἰβεϊς 8 ἀγα ποῖ σοσζῆσθοι ἴῃ ἴδε Ῥβαίϊετ. ὙΠΕΥ ἅτε πιοσα 
δρριοργαῖς ἴο βεῃΐεποςβ οὗ ᾿ΝΊβάοῃῃ. ΤΒετε ἃζς, πονγενοσ, ἢνε : 14 (ΞΞ 53), 

62, 661-39 111, 112. (3) Ττίβι σης ἂὲ ποῖ οοπιπιοῃ : 17, 74. 75, 77} Ὁ 87, 
116. (4) Τῆς (εἰγαβος ἢ! 18 ἴῃς ταοβὶ ἔγεχαςηὶ ἰγτὶς ἔοττθ. ὙΒετα ἅτε δἰχῖγ- 

ἴνο οὗ ἔβετι : 3, 4, 5, 9-10, 12, 13, 23, 26, 271-13 28, 29, 30, 401.18 (-ΞΞ 70), 

47, 48, 555. δ᾽ δθε ςη2δ ςγ5. 5:12 ( -- 1082.6), 6ο 7. 155.14 6οδ΄ 124 (-Ξ τοβδ΄14), 61, 
63, ὅς, 73, 78, 815.16 82, 86, 893.8. 6-16 84. 18.416 04, ΙΟΙ, 103, 105--ἰοὔ, 
1ορδ δ 1οοἹ δ: 16.18. 5: 4 113, 11.51.8. 117, 11819.:25 120, 121, 122, 123, 124, 125, 

126, 127}.2 12η8δ 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 139}.δ- 18:16. 28.8ς 

130113 1.2011.28 1.41, 1441... Δ. (5) ὙΒετε γε [μϊσίεοπ ρεηϊαβιῖϊο δ : 6, 31, 

32, 36510 405:12 41, ςς90-16. 31.234. 6, 67, 812. 00, 110, 143. (6) Τβετε ἅτε 
ἐοτῖγεῖ τες Βοχαβις 5: 1, 1051] 10516 2η1.-6 η65.6ὃ᾽.3» 28, 46, ζο, 52, 54, 56, 68, 
605. 14-19. 80-82 695:18. 42.-.-:ὃ} 6, 75} 79, 8ο, 84, ὃς, 894-83 92, 93 -Ὁ 96--τιοο, 

951 951-11 1022:12 το 18:- 114, 1155-16 118::1. 10-18 135, 136, 128, 140, 144135.Ὄ.ὃ 

146, 147}. 14.77.11 14713.31 1.8, 149, 150. (7) ΤΈετε τὲ εἶπε Βερίλβιίοββ: 2, 
25, 34, 39, 6618: γ᾽, 72, ΟἹ, 145. (8) Ὑπετε ατε πίπε οοἰδβιίοβ: 8,11, 16, 

20, 44. 58, 83, 104, 119. (9) ΤὨετο ἰ8 οὔς ποῃδϑιῖος : 42-43. (10) Τετε ὅγε 
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βεΥεῃ ἀεςαβι 8: 7, 16, 22, 33, 35, 51, 142. (11) ὙΒετε ατὲ ἔους ἀυοάεοα-. 
ΒῖοΒ5: 21, 59, 88, 107. (12) ΤΒετε τὲ ἵψο ἐουγίεοη-Ἰ Ἰπεὰ Θίγβ. : 18, 49. 

(13) Τβετε αγε βενεγαὶ Ῥββ. ψἱτ ναγγίηρ ϑ|15., 241-6 241-10, ψνὮ τεβροπβῖνα 

«βοῖτδ. 8. 45. [88 ϑίτ5. οἵ ἱπογεαβίηρ ἰεηρτἢ ἢ ΕΓΒ. ἀπ πιεᾶβυγεβ ναυγίπρ 
ἃ5 ἴ!ε ϑοηρ οὗ Πεδοσδῇ, ἴα. 5. 

Τῆς οτεάϊτ οὗ οἰ πρ ἴδε αἰϊεπιίίοη οἵ βομοΐδτβ ἴο ἴῃς βίτορῃϊοαὶ οτρβϑηϊβαϊϊοη. 
οἵ ἤεῦτενν ροεῖσυ 15. ὑβυδ}}ν ρίνεη ἴο Κῦκιες (2.5. δνοὰ Τἰϊοὐ μριαὶ εν Ῥνεαάϊσεν 
ϑοίονπος παεὰ ἑλγεν εἰγοῤλίσολεπ Απογάμερσ, ι813; 2216 ῥιαίνιοε παεὰ Ἰάγεν 

τσοῤβλέξελεν Α»ον ἰνεέρρ, 1837: πὰ εβρεοίδ!ν 2 ὲς δίγοῤλένε σαδν βαγαἠοἠσνετς 

ἀεν Ῥεγτε αν Με. δοεεῖς, 8. Κ. 1831). Βαῖ ἴῃ ἔδοϊ τηδην οἱάεν βοβοδγβ δὰ 

τεοοστίβεὰ ἴῃς βίσορῃε απὰ δηιβίγσορῃε ἴῃ Ἡξεῦτγονν ΡΟΕΙΓΥ ; 50 εἐβρεοΐδ!ν 

Ἀπίοῃη. νει 1 ον ροϊπῖεά οὐἱ {παὶ ἴμετα νγεγε βίαπζαβ οἵ αἀἰἤεγεπῖ πυπαροβ 
οἵ Ἰίηε5 (Ρχγεϊίτι. 158. ἴο 7εαἐαά). Κῦὄβιεγ Ὀυ 18 οὐ ον 15 ϑγβίεμι οἵ ρᾶζ- 

811ς}15πὶ δπιὰ τηδϊηϊαὶπϑ [δὶ στοὺρϑ οὗ νεῦϑεβ τὲ διγδηρεά οἡ ἴῃε βδπης ῥτίποὶ- 
ΡΙε5 οἵ ραγα}]ς  βτ 85 ἴῃ νεῦβεβ ᾿μετηβεῖνεβ, πὰ ἴἢυ5 Πα ρεῖβ νατίουβ Κὶπάϑ οἵ 

5 τορῆϊς μάζα] ]ε ἰβπὶ σοττεϑροπάϊηρ νυ ἢ τῃς νατίουβ Κὶπὰ9 οὗ ραγβ}}ε]β οὔ Ἰ1π658. 

Ηςε ἀϊκεϊηρσυΐθηεβ (1) ψογὰ βίγορῃεβ, (2) ᾿ῃουρῆιϊ βίγορμεβ, (4) βυποηυτηουϑβ, 

(δ) δοπεβειῖςαὶ, (2) βγπηίμεῖίς, αἀπὰ (4) ἰάεπιίοαὶ. [πὶ 15. ἢς 5 Ὕβϑεη τ 4} 

ςσοττεςὶ. θὲς ΝΥ εἴϊε, ἴῃ {με ἐοαγἢ εαἀϊτίοι οὗ ἢΐ5 (οτηπηεπίαγυ, 1836, τεσορηῖϑε5 

ἰθαῖ δου 4}} ἴῃς Ῥβαὶπὶβ ἂτε αἰνί δὰ ἱπῖο βίγορῃεβ ; 580 Εναϊά, Οἰβῃδυβεη, 

εἰ Ζϑο ἢ, ἀπά οἴδμετα ἴῃ τμεὶς Οοτητηεπίατίεβ Ὑἤετε ναῖε, πόψενεσ, ρτεδᾶῖ 

ἀϊδετεποος οὐ ορίῃϊοπ ἃ5 ἴο ἴμε ῥγίποῖρ!εβ ἔογ ἀεϊεγπϊπίπρ ἴῃς βιγορῃϊοαὶ 
οτρδηϊϑαϊϊοη, 85 ἴμεϑε βοῃοΪδιβ, οπα ἂπὰ δ]], τηδὰς τῇς βιγορῃ ϊοαὶ ἀϊν᾽σῖοπβ 

ἀερεπάςπι ἀροη τΒεῖτγ ορί πίοῃ8 οἵ ἴῃς τηοϑβὲ ἱπιροτίαπε Ὀγοαῖκβ ἴῃ τῆς τπουρηϊ οἵ 
ἴδε ροεπιβ.0. {πε παὰ Ὀυΐ] οα Κύβίον {ΠῸῈ Ὶ νου] μαναὰ ὈΘ 6 πιογα δαςοθβϑ- 

ϊ. Ὁ. Η. Με (2 ὲε ῥγοῤλείερ ἐπ ἰἀγον πρεργήῤισίϊελοι δον, 1895, δίγο- 
ῥλεηδαε μηα Αεεῤῥομοίον, 1808) οἸΔεβιβε (ῃς βίγορῃεβ. ἁἀπάθγ ἴῃς ἴοι, 

τεβροπβίου, ςοῃποδίεηδίίοη, δηὰ ἰποϊυβίοη. Α51 Ξαἰά ἴῃ 1899 (588. 399); «ὙΤΉοΓα 

5 ποῖ ῖπρ πενν ἴῃ ἢ5 {Πεοτυ Ὀαϊ [ἢ τεγπι ΠΟΙΪΟΡΎ ἀπά 5οπῖς οἵ ἴῃς ᾿ΠΠυβιγαιίοηβ. 

Ἐεβρομῃβίοῃ ἰ5 5 πρὶν ἴῃς δι Πειῖσαὶ ράγα!]ο] 5πὶ οἵ βίγορῃθβ, σοποδι επαιίοῃ ἰβ 
ἴδε 5ἰδῖτ κε Ρδτγα}]ε] 5πὶ οὗ ᾿ΐπεβ υϑεὰ ἴῃ βίγορῃϊςαὶ γο]αϊτίοπβ, ἀπ ἱποϊυβίοπ ἰ5 
ἴδε ἰπιγονεγῖε αὶ ραγα]]ε  ἰβαὶ οἵ βίσορῃ!ςβ. 1 πᾶνε ἰδυρῆῖϊ 41} (Π15 ον {Πἰγῖγ γεατβ 

ἀπὰ ρίνεη [με ἀοοίτίπε οὗ ἴῃς βίγορῃε ἴῃ ἴῃς υυττπρα ἀρονο τοίοτγοά τ." 
ΜΆΠετ τπτα5 Βαγάϊν ᾿υβπεὰ ἴῃ οὈ]εοιῖϊπρ ἴο Ζεηπεν ((λογρερῶνισο ἦρε βόολὲ 

εν βεαύνιερι, 1896) 8ἃ5 ἀρρτγορτίαιπρ 5 Ἰάδθαβ, ίογ ἴδ. ὑγεγε σοπηποη Ρτορ- 

ετἴγ, ἴῃς ἐπεντδθ]ς τεϑαϊ οἵ ἴῃς ἀρρὶϊσαιίοπ, βίηος Κὔβίοτ, οὐ τὴς ρτὶ ποίρ]ο5 οὗ 

ῬᾶγΆ]]ε] ἴστλ ἴο βίγορμεβ. Βδίμεν Δ ]1εῦ Πἰπιβο!Γ ννὰ5 ἴο Ὀϊάπια ἔου ποῖ ρτορουν 
τεςορτι βίη ἴῃς ψγοσκ οἵ ἢΪ5 ργεάεςεβϑοῦβ, ν ἢ ἢ νου] ἢανὸ 5ῃονη Εἰμὶ τῃαῖ 

δὶς νίενγβ γετε ποῖ δ5 οτἱρίπαὶ ἃ5 ἢε βυρροβεά, 

(Σὺ Ὑδετε ἂτὸ αἷϑο Ἐείτγαϊηβ νη ϊοἢ βοπγὲ ροοῖβ τι58. ἴῃ σοηηθο- 
ὕοπ τὴ ἢ τῃς νᾶτίοιιβ βίτορ με οἵ {πεὶγ ροεῖηβ. ὙΠ6568 ατὸ οἵ 5εν- 

εταὶ Κἰπάϑ : (4) ἴπεῈγ ἂγὲ οἴϊεῃ ἰάἀθητῖσαὶ ἰη τπουρς δηα ἐχρτγοβϑίοῃ ; 

(6) τῆς τπουρῆϊ 15 τῆς βάτηθ Ὁυϊ [15 ἐχργαϑϑίοη νατίθ.; (7) ἴῃς 



ΧΙν ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

τβουρῆϊ πᾶ ἐχργεβϑίοη Ῥοῖῃ νάτγὺ ; (47) ἃ ὨυθεῚ οὗ Ῥββ5. ψέσε 

σοτῃροβεα διὰ διτδηρεά ἴοσγ βἰηρίπρ ΌΥ τεβροηβίνα οἤοῖσβ; δηά 
(4) 5οτγβ ἴογ 5ο]ο νοίοβϑ δηά Ἵἤογιβεβ. 

(α) Ῥ5. 39 [85 2 5ῖτ. γὅ ψ τ Ἰάεπιῖοαὶ ΕΠ. τδ; Ῥ5, 42-43 μᾶ8 3 ϑίσ. οὔ στ 

ἰάοπιῖςαὶ ΕΓ. 386. ΤῊς (ο]]ον ἱπρ αἰβο μανς ἰάεπιϊςαὶ Ε5.: 46, 49, 56, ς9, 62, 80, 

8ς, τι6,144.. (ὁ) ΡΒ8. 8 δα8 δὴ ἰάεπιϊςαὶ σουρ]εῖ οἵ Εἰ,; Ὀαϊ [ἰ ἰ5 Ὀεΐοτε ἴμε ἢγϑβὲ 

Θίτ. δπά δἴϊεγ ἴμε βεσοῃὰ ϑῖγ, οὔ ἴ8ε ρυϊποῖρ]ε οἵ ἱποϊυβίοῃ οὐ ἱηϊγονεγίεὰ 

ῬδγΆ]}ε}15π|, 80 578(-Ξ 1084), οἴ. 58, ΡΒ, 107 δᾶ5 ἀουδ]ς ΚΒ. (ὦ) 8. 45 μα5 
3 8ίτ, οὗ ἱπογεδβίηρ Ἰεηριῃ, 2, 6, 18, ψν ἢ} ἃ δ. οἵ οτε ᾿ἷἰπε δἵ με οἱοβε οὗ ἙδοΒ 

Ῥερίπηΐηρ ἢ δὴ ἰάεπιῖοαὶ ἴδῃ, Ὀαϊ ναγγίηρ ἴῃ πουρῆϊ ἀπὰ ἐχργεββίοῃ ἰπὶ 
οἴδιετ τεβρεςῖβ. 5. 664 μδ5 ἵννο 5ῖτ. οουρ[εἴ8, εδο ἢ ἱπίγοάπςεα Ὁγ ἃ Εξ, νατυΐηρ 
ΟὨΪΥ ἴῃ εχργεβϑίοη. Τῆς (οἸ]οννίηρ ῥ58. γε απϊίοστη ἴῃ βίγασϊαγα, νυν ἢ ναυυΐπρ 

Ἐ[5., σο, 84. (47) Ῥβ5. 20, 21 ψετε βιηρ ὈΥ τεβροπϑβῖνε ομοῖσβ Τῆς ΕΓ5. ναῦν 
ἴπ ἐχργεββίοθ, ὙΠΟΥ γα ὑγϊπιεῖεσ σουρίεῖβ [ΟΠ] ον 2 ὅϑῖτγ, 88 ἴῃ 5. 20, αὐὰ 

2 5ῖτ. 12} ἴῃ ῥ8.21. 5. 247-10 ννὰβ αἰβὸ ἀυγδηρεὰ οσ γεβροηϑβῖνε σβοὶγβ ἢ ἘΓ5. 

ἴῃ ψ Βΐοἢ ἴπεῖς ἰ5 ἰἀθπτῖοαὶ ἐχρτοϑδίοη ἴῃ ρατῖ, δὰ ἴῃ ρατγῖ ναγιαϊϊοπθ. Ῥβ5. 118. 

1188 γνέγε αἶ5ο διγδηροά ἔοῦ γεβροηβῖνε ἽμοῖτβΊ (4) 5. 15 [85 ἃ Ἄσουρ]εῖ οὗ 

ἱπησίτγ, [ο]οννεὰ ὈΥ ἃ ἀσοαίορις οἵ πιοτὰὶ τεχυϊγεπιεπὶ ἃπα ἃ τῃηοποβίοῖὶ οὗ 

ςοπο]υβδίοη. 5. 241. ἢδ5 ἃ βἰπηῖϊαγ νδγίειγ οὗ ᾿πααΐγν, τοβροπδβα, δη βἴδϊεσηεπῖ. 

Τῆς τεσορπίτίοη οἵ Κείτγαϊῃβ δηὰ γεβροηβῖνε σμοΐγϑ ἰη ἴῃς Ῥβδὶῖεσ μΒὰ5 εξ χαυῖϊῖς 

Βοθογαὶ, Βαῖ πεῖ μας δε ἃ ργεαὶ ἀϊβεγεπος οὗ ορπίοῃ 45 ἴο ρατγιϊςυϊασ 
Γ55. Ζεηπεγ (ὐογρεσῶγρο ἐι δολε ὐδγ δεαζηόπ, 1896) Ρυ5ῆ 65 τεβροηβίοῃ ἴο 

εχίγδογα πατῪ Ἰθηρίθ5, πε ἱποϊα 65 ἴῃ ἢΐβ δ πειὴς ἃ ἰαγρα πυπιθοεῖ οἵ Ῥβ5. {παϊ 

Βῖνε πὸ οἴδεὺ βιισμοβιίοη οὗ τεβροπϑῖνο σμοῖγβ ἴπαπ {πε ῥγῖποῖρ]ς οὗ τεβροπβίοῃ, 
ψΠΙΓἢ ἴθ, 5 ψγῈ πᾶνε βθθη, δῖ οῦ ἃ σῃαγαοι ογβιῖς οὔ ὁπ Κὶ πά οὗ ρᾶγβ!ε]ΐβτη οὗ 

Βίγορῃο5. ἃ5. νγ6}}] δ8 Ἰ'ἴπεὲ5. οὐ ΠῸΌγεν ροεῖγν. ΑἹ [Π6 βᾶπηα {ἰπις ἴτ 15. φυϊῖα 
ῬΟΒ51016 παῖ [Π 6 σΠοἶτβ οὐ ἴθι ρὶ]ς δηΐ συ παρόραθβ πιδὰς ἃ ποτα ἐχίεπαςὰ ὑ58 

οἵ τεϑροηβίνε βἰπρὶηρ [ἤδη ἢαβ οτά!παγιν Ὀθθὴ δυρροβδοᾶ. ΤῊΪΒ (εαΐυτε οὗ 

τοβροηβίοπ οὐ Δγορἢ 5. σοτία!]ν πα ο Βα ἢ τεβρομβῖνε βἰηρίὶηρ δδϑίετ; οἴ. 

Οοπάατηϊπ, Δς 7 τ'νὸ αἱ )εαῖε, το05. ΤῊς αἰίοπιρὶ οὐ Βαυπιᾶπη (Ζ,227Ο. τοος, 

5. 129 54.) ἴο ἀϊξογεά τ τῆς Ἰὐ , ἰ5 θαβοα ὁπ [αἶβε σοποορίϊοηβ οἵ ἴῃς παῖυγε οἵ ἃ 

ΕΓ, ἀπὰ ἰ5 πιδὰς ἴῃ βιυοῃ ἃ νὰν ἃ5 ἴο ἀϊδογοῦῖι γαῖῃεν ἴῃς δυῖμοσ. 

8 18. οτοσαλ 2 5. σίσο σοθλιοε ἐλαΐ ἐλθὸν τύερε δαγές ΟΥ̓ ἥονισεν 

ες, 

(1) Τβθ. 9 πὶ τὸ νδτε οὐ βΊ πα]  οτς δἰ ρ᾽ γα οιῖς] Γ5., ἃ5 ἱπάθες τῃεν τα 

Βίνοπ ἴῃ (δ, ἘΠ, ἀπ] ἴπ τ ἀκὸς οὕ τῃ 6 Ἀοπιαη (δι Βυ]ῖς, Οτεςκ, ἀπ ϑυτίας 

( υτολιοβ, πγα Κίπρ ἃ ἀΠἴοτοπος οὗ πα πη γίηβ οὐ οπο 1685. δ, ἔγοτῃη 55. 10-13. 

ῬΞ. ο ἰπ τῇς γον οὐ τη 6 αἰρηαθοῖ τόσο 5 τῆς Βίτι ΜῈ Σ, Ῥ5. τὸ Βερίηβ ἢ Ὁ 
πὰ ςοπίϊπαοα (ῃ 6. Δἰρῃα)οῦοαὶ κίγαοίαγε τὸ τῆς ἐπ, Ηονανοῦ, τοῖα ἅτ 
βενογαὶ ϑῖγα, ἴθ  ῖο ἢ τῆς Ἰοίτοῦ α5. θο πὶ Ἰοκῖ, ραν τπτουρἢ πιίβιαϊκο, ΡᾶτΕν 

ἔτοτα ἴῃς Ἰητορτίοπα] δα βιὰ οὐ οἴδογ νοτς ἀπ βοηΐεποςβ. Ὁν δαϊϊοτο. 



ῬΘΑΙΜΘ ὈΙΝΙΘΕ. ΟΚ (ὈΜΡΟΒΙΤΕ ΧΙΪΧ 

(2) Ρια. 42 δηὰ 43 πεγε οὐ σία! οπς. ΤΉ 5 ἰδ ενϊ δῆς ἔγοτῃ ἴδε Ε., νν ΒΙο ἢ 

᾿οπιε5 ἔπῖος ἰπ 42 δηὰ οὔςς ἴῃ 43, δῃὰ ἔγοῃῃ (δε ἔδοϊ (δὶ ἴδε πηεαβυγεβ, 

δ Γορδῖο δ] οὐρϑη ϑαϊίου, δπὰ επίίγε ομαγαοῖεσ οὐ ἴῃς Ῥβ5. δε ἴδε βδγης, 
(3) Ρ58. 93, 96-:οὸ ψεζε οὔρί πα} }Ὺ ραγίβ οἵ ἃ γτεαῖ τουαὶ δάνεηϊ 5. οἵ ἤξδεεπμ 

εὐπιεῖεσ Βεχδοῖϊςἢβ. [Ι{ ννὰβϑ Ὀγοΐκθη ἰπῖο βἰχ Ῥβ85., δῃὰ ἴεβε ννετὲ οἀϊϊεὰ ψῖἢ 

ἸΏΔΩΥ οὨδηρεβ ἔοσ ᾿ἰτυγρίοαὶ ρυγροβεβ. Ενεπ ἴῃ 38 ἴῃ τννεῖνε οοἀά. 93 ἰ5 ρατῖ 
οἵ 92, ἴῃ πίῃς ςοἀά. ος οἵ 94, ἴῃ ἔουγ οοἀά. 96 οὗ 95, ἰπ ἐουτίεεῃ οοὐά. 97 οὗ 

96, ἱπ εἰρῃϊ οοἀά. 99 οἵ 98. (4) Ρ58. τος ἀπά 106 νγεγε οὐ βίαν οὔς, ἐδ ἢ 

Βανίηρ ἵνεῖνς ττϊπιεῖεν ἰεἰγαβιϊοῆβ. (5) (δ α͵80 ἀϊνίάε5 116 δῃηὰ 147 ἱπῖο ἴννο 
Ῥω, Ἑδοῖ, (οἹ]ονγεὰ Ὁγ Ἐ], 5ο ἴμαὶ 117-147 3, ΕΝ5., ἀἄτεὲ πυτπηδετεὰ ἀϊβετεηιν 

ἴτοπι (ῦ, Ῥ. 148-1,;50 Βανε ἴῃε βᾶπιςὲ πυτθεῖ ἴῃ 8]}, 

814, “χαρν }δ:ς. αγέ ερρῃβοςς ΟΥΓ πο ο»γ »πογέ ογίρίπαὶ δες. 

ον ῥαγές 977 2:5. εονιδίμσα 70» ἐμγρίεαὶ δέγῥοσες. ζυεμαΐζ, 1.ε 

ογίγισια ες. τονε Ο7 ἀἠέγερ δοίης εἰγμείμγε, ἀπά ἐάεν ἀγέ εοηι- 

ὀιπεά ἐπ ναγίομς τῦαγς ὁγ ἐεαογέαὶ σεαηις. 

(1) Ῥπ. 19 ἰβ οοτηροβεὰ οὗ δὴ εαυὶν {τἰπιεῖεγ ταουηΐηρ γτὴη ἰπ ῥγαΐβε 

οἵ ἴδε βυῃ, ν.». 7, δῃὰ ἃ ἰαΐε ρεηϊδπιεῖεσ ἴῃ ργαῖβε οἵ [ἴῃς αϊνίπε 1ἃἀνν, ν. 5 }δ, 

(2) Ῥϑ. 24 ἰ5 σοπιροβεὰ οὗ Δη οτὶρίπαὶ Ἵβοζαὶ, ν.7-19, ἀπὰ ἃ ἰαίεγ εἰ ῃϊςαὶ ῥϑβ., 

νυ 6, (2) Ρ5. 40 ἰβ ςοπιροβεά οὗ δΔη οτίρίπαὶ 5., ν.32.12, οὐ ἔσυγ ρεπίδηχεῖες ρεῃ- 

λοις 5, ἴο νυ] οἢ τνᾶβ ἀρρεπάεὰ ν.18 54. -- Ρ5, 70 ὙὙἱ ἢ δἀϊζοτῖα] πιο! οδιίοῃβ. 
(4) Ρβ. όο ͵5 οοπιροβεὰ οἵ ν.8.126., Δῃ δποίεπί ριεςε, ἀπὰ ν.ὅττ. 125: ἃ τῆοτα 

Ἰωοάετ οὔ6. 5. 108 ἰ8 σοτηροβεὰ οἵ ν.1-ὃ -Ξ- ςγ)8.13 δἀπὰ ν,ἴτ}} τ 6οἱ τ, ποῖ 
ἴδαι 1815 Ῥβ. δςῖυ δ! υϑεὰ ρατῖβ οὗ 57 ἀπά 60, Ὀυὶ {παῖ ᾿ξ υϑει οπε οἵ ἴμε οτρ- 
Ἴπδὶς οἵ ες οἵ ἴβεβεὲ Ῥββ. (5) Ρβ. 89 ἰβ οοπιροδεὰ οἵ ἃ ματαρῆταβε οὗ ἴῃ 
Βανι ἀϊς σονεπαπὶ ἰπ ἔουγ ρῥατγῖβ, εδοῃ οἵ ἔουγ {τἱπιεῖος [εἰγαβιῖο}}5, ν. Δ δ. 1846. 

ἃ τους ἢ Ἰαῖετ τεϊταπιεῖες ροὸπὶ οὗ 5ἰχ [οἰ γαβίο ῃ5 πῃ ῥταῖβε οἵ ἴῃ βάε] γ οὗ 

δε ἰπ ἴῃς οτεαϊίοη ἀπά ρονετηπηεηῖ οἵ ἴῃς νυ τ], ν.2 Ὁ. 616 ὙΠεβε μετα 

ςοπιδίηςὰ αἱ ἃ 51}}} Ἰαῖεγ ἀδίε, δῃὰ ρίνεπ ἃ ςοποϊυβίοη οἵ ἴννο τεϊγαπιεῖεσ ποχᾶ- 

δι οἢ5 ἐχργεβϑίηρ δὴ ἰπίεπβε Ἰοηρίπρ ἕοτ ἀϊνίπε ἱπιεγροβίτιοη, νι τ, (6) (, 

Ξ,, λῃὰ Ἴνεῃ ΚΙ. οοπιδίηε 114 ΜΠ 115 ἐπ {μεῖγ 112; δὰϊ ἴῃ δοϊ 115 5. σοπι- 

Ῥοβεά οἵ ἔοι {τἰπιεῖεσ ἰεϊγαβϑι 5, ν.1 τ, απ ἴἤτες {τἰπιοῖοσ Ποχαβις 5, ν.3 16, 

(7) Τῆε (οἹ]Ἱονίπρ ῥβ85. ἂτὲ δ]50 σοϊηροβίϊε οἵ ἵννὸ οὐ ἴῆγες βαγίογ Ῥ55.: 27, 

36, 55, 57, 66, 69, 77» 81, 95, 102, 109, 118, 127, 139, 144, 147. 

81δ. ,7απην ἐαγήν δ ς. ἄανε ὀέφη σα ῥίεαϊ ὧν φυὐϊονς Ο7 “)ε φεθεγαὶ 
σιΐπο» ἀγα σια70»γ, εαδίεγς 70», ἐαίογ τδὸ ὧν ψίρσεος ΟΥ τα γίομς ξύιώς, 

7Τάεσε αγε μεμα᾽ίν τη ἀἰβέγεν! ρισασεγὲς οσι ἐδοσο 7 1Δ. 7 τοι, ἀριαῖ 

“εφμοηίν “ἀπ 2εγφοης ἀγα γηρπῶσνς ΟΥ̓ γιοιεης αγιοἷ τογὸς ὐ76  “ηοῦα 

“λοτε 97 1ἀξ ογηρίμαὶ δόέηις, ας 7 1Δ6 εὐϊίονς τον κα γογεδδν δδήδης 

σή {λεῖ»γ σα ἑμοης ἥγονι ἠὲ ογ ιν  ιαῖς. 



1 ἹΝΤΕΟΡΌΟΘΤΙΟΝ 

ὙΠεβ6 ρίοβϑαβ ἀζὰ οἵ βδνεγαὶ κίηάβ. Τῇδ 5ϊπιρίοϑὶ ἀπὰ πιοβὶ 
δίυγαὶ! τα ᾿ἰτασρίσαὶ ἰῃ σῃγδοῖοσ, ρθε τ οη5, ἰηϊεγο ββίοηβ, 04}15 ἴο 

ΜΌΙΒΗΙΡ, ΘΧρΥ ββίοῃβ οὗ ργαῖίβα δῃηὰ (ἢς [ἰϊκ6. Ῥβ5. δχργεβϑβῖνε οὗ 

Ῥίεῖν δηά ρῥτοϊδϑιδιίοηβ οὐ ἱπίεργ ἀγα τηοάϊῆεά Ὀγ ἴῃς Ἰηβοττ ἢ 5 

οὗ οσοηΐξεβϑίοης οὗ βἰη δηά ρ]εδβ ἴοσ ἔοσρίνεηςββ. Ρτχοϊεβϑδίδιίοηϑβ οὗ 

ἱβῃοσθῆοα ἅγα ἰηβετίθα ἴῃ Ρ858. ψῃ]οἢ ἰάταθηῖ [Π6 βυβετίηρβ οἵ 1ῃς 

ῬοορΙς οὗ ἀοἀ ἤοτα νἰηαϊοιίνε ἀηὰ οτι6] ἐπθηλθ8. Ῥεσβοῃδὶ, ἰοοδὶ, 

δὰ βαυ!εῦ παίϊοηδὶ τεϊδιίοηβ ἀγα ρθηθγα βεὰ 50 τῃδὲ βαιεσ Ῥβ58. 
ταῖρῃς στῇ ῥσορτίεῖυ 6 υϑεὰ ἴῃ ἴλ6 ΡΟ]. ψοσϑῃὶρ οὗ ἰαῖα Ππι65. 
Ἑδεὶν Ῥεβ8. ψεσε δάδριεα ἴἰὸ ἴπε τἰπια οἵ ἴῃ βυργεηδου οὗ ['ν ὉΥ 

Ἰερᾷὶ ρίοββεβ, ἴο ἴπε {π|65 οὔ Ηεῦγεν βάουῃ Ὁγ Ἰεραὶ ρίοββεβ, ἴο 
τῇς Μαοοδθεδη {ἰτῆθβ ὈΥ ἰαπιεηίϊαϊίοηβ ἴοσ ἀεέεαϊ, ᾿τργεοδουβ 

ΡΟ Θποιηΐεβ, δηὰ ΟἴΠΟ ναι κα ἘΧργαβϑίοβ ρρσορτίαϊα ἴὸ ἃ 

ΡεΠοά οὗ ρῬεγβεουϊΐοη δῃὰ Ἵοῃῆϊοι, Εδηγ Ῥβ5. ψασα δηγοῃηθα ὈΥ 
ΠΠυβιγαῖίοης ἔτοπὶ θυ] εγ ἰἰτογαῖιγα, ΟΓ Ὁ ἔᾺ]]Ὲγ δηά ἜὌχρδηβῖνα 
βἰδίειηεηϊβ. ϑενϑσαὶ Ῥ85. ΨΈσΘ ρίνεη ἃ Μεβϑβίδηὶς γείδγεηςα ἴῃ τὨ 15 
ΨΑΥ. Τῆυβ ἴῃς εὐἀϊίοτα οὗ ἴῃε νᾶηίουβ Ῥβδί[ειβ ἀϊὰ ὄἼχδοῖὶν νῃδὶ 
ἴδε εὐἀϊοτβ οὗ ργάγει- οοΚϑ5, Πτυτρίεβ, δηὰ ἢγτηη- ὈοοΪκ5 μάνα ἰναγ5 
ἄομθβ. ΤῆΕΥ μαὰ ρτεαῖθσ ἰηΐϊεγεδὶ ἰῃ εαἀϊίηρ τ[ῃἢῈ Ῥ85. ἔοσ ρυθ]ς 

ΜΟΣΒΠΪΡ τΠδῃ ἰπ Ὀγεβεσνίηρ τΠεὶγ οτὶ ρῖπδὶ ΠΠΠΟΓΑΎῪ ἔοττι δηα τηδδη- 
ἰηρ. Αὐσςοτγαϊηρ]Υ, την οὗ ἴῃς Ῥ585, ἢᾶνα Ἰοβὶ {Πεἷγ οτὶ βίῃ] 11 1 ΓΑΓΥ͂ 

ἔοστω. ὙΤἬΕΘΥ Ἔχργοββ ναὶ θα βἰδίεβ οὗ τηϊηά, ἀἰβδγεηοαβ οὗ ἜἼχροτὶ- 

Εῆσ6, ἱποοηῃβίϑιθηϊ βἰτδιϊοπβ ; ἴῃογα ἀγα βυάάδη δηά υπῃοχρεοϊεα 
οἤδηρ65 ἴῃ ἴδηβα οὗ νεῦῦβ, δηὰ ἴῃ ρεβοη δῃηά θεοῦ οὗ Ρτοηουῃβ 
δηὰ βυῖχεβ. ΑἹ] [ἢϊ5 τηακεβ [ῃε 585. τσ ἴῃ [6 ἀχργαββϑίοη οὗ 

τα] ρίουβ Ἔχροσίεηςθ, δηά ἴῃ τῃ}5 τεβρεοῖ τόσα βυϊϊεά ἴο [Π6 νατὶοὰ 

πεεάς οὗ ἴπε σοηρτοραίίοῃ, Ὀὰϊ στε ἱπ͵υγαβ ΤΠ ὲγ ΠΠ ΟΓΑΤΎ δηάᾶ 

Βιἰδιογίοαὶ νδ]αθ. 

Τὶ ψ 1} θὲ ϑυβιοϊεπιὶ ἴο ς4}} δἰϊεπείοη ἴο βενεσγαὶ Ῥββ. ἴῃ τὶ ἢ εὐϊτοτίαὶ νγοτὶς 
οἵ νδείουβ ἰκὶ πήβ ἀρρεᾶγβ. 

(1) ΤΆε δἱρβαθεῖίς Ῥ88. βδονν βίρτιβ οὗ οδαπρεβ οἵ ἴδε ἴοχί. Ἀβ. 9 85 ἴῃς 
ΔΙρμαθεῖίοδὶ βιγαοίυτε ργεβεγνεὰ ἢ ϑῖτβ, ΝῺγ 2, Ἢ} π, Βαῖ ἴδε 51τ5.), δ“, Ὁ, 

ν 2. Βανα θδεπ τηοὐϊβεά, ΡΒ. 10 δᾶβ ἴδε αἱρβαρεῖῖς βίγυσζυτε ἱπ ὃ, ἢ, Ἢ Ψ, γ᾿ 
Βυῖ ἴῃς 5, Ὁ,» δη ἣν 5 8τε σοῃξυβεά. Ῥβ. 25 868 δῃ δαάϊίοηδὶ ᾿ΐης ἢ 

Ἃ [ογ δὴ οτίρί πα! ρ. 5. 34 δά 8 ἴνο τεἰγαπιεῖεσβ 8. 37 μ85 ἴῃς 511. "' σοῦ- 
ἔυ58ε4, Ῥϑ. 110 5δονβ ενίάξηςε οὗ ἃ στοαὶ πυπῖρεῦ οὗ σμδηραβ ἰπ ἴῃς 965 οὗ 

ἴετπιβ ἕο ἀϊνίπε [Ἂν ἀπά ἴῃ {μεῖς ογάετ ἴῃ ἴῃς ϑῖτβ. 5. 145 ἰδοῖκβ ἴῃς διγ. ). 

ΤᾺς δἱρῃαρεῖίς ἔοτπι οὗ 1.8. 88 ὕεεῃ νγε}} ργοβεσνεά, Ὀυϊ ἴπαὶ οὗ Νὰ. 1 Πα5 
Ὀεεη οοηζυαβοά 51}}} πιοτε τμδη ἰμαὶ οἵ Ῥβ8. 9-|9ὸ. (2) ΡΒ. 18 18. ἃ σηοβαὶς 
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ἤοπὶ 7ε. 1γδ8 ΕΖ2. 4713 705. 15 ἱπϊεγροβεά Ὀεΐνγεεπ ἵνγο δηξΒεἴςαὶ ϑέγβ., τοὰκ- 
ἱπρ ἃ τηεϊγί αὶ αυγταηρειηεηῖ οὗ ἴμε ργεβεηῖ Ρ5. ἱπιργδοιίοδ]θ. (3) 8. 18 ννδβ 

ἃ ξιαρῃὶς οάε οὗ ἴδε (ἰπιε οἵ Πανίά, ργεβεγνεὰ ἴῃ ἀποίμεγ δἀϊίοπ 1 5. 22. Απ 

εὐϊῖοτ ργεῆχεα ἃ ργοϊεβίδίίοῃ οἵ ονες, ν.ῶ, Αποῖμεν ἰηβετίεα δὴ δϑβεγίίοῃ οὗ 
βάεἰγ το τὰς Π)ευϊετοποπιὶς ἂνν, ν.21-26; 5:}}} ἀποῖῃετ οἵ βάς}ἶγ ἴο ἴμε πιοτα]5 
οἵ Ηεῦτεν ΔΝ Ἰϑάοῃι, ν.25.25,. δηὰ [μετὰ δῖε οἴμεῦ ἐχργαββίοῃβ ἱπάϊσαιϊπρ ἃ Ἰαῖοσ 

διτυὰς οὗ Ιϑγαςὶ ἴο ἴῃς παιΐουβ ἴμδῃ ἴμαῖ τεργεβεηϊεά ἱπ ἴῃς οτἱρίπαὶ οἀς, 
ν δδι ὧδ 46.8ὺ (4) Ῥε. 22 νγὰϑ ἃ βτδρῃϊς ρἷεδ οἵ βυβετγίηρ 156]. Α ὔἸαῖεσ εἀϊίου 

ἀρρεηάεὰ «ἃ Ἰ᾿ἰϊταγρίςδ) ρ]οβ5, ν.26 25. ΣΟ ΒΠοΙΠετ ν. 3.32, τὸ ρίνε ἴῃς βυδετίηρβ ἃ 

σοτὰ-“ἰὰς ἀπὰ Μεββίδηϊς κἰρηίβοδπσα. (5) 8. 32, ἃ βἰπηρὶς ρεηίϊεῃτίαὶ 5.» 

γ85 εηϊλτρεα ΌΥ δὴ εἰ ἰςαὶ ρ]ο85, ν.3, ἃ ρ]ο88 οὗ ἱπιθηβιβοδίίοῃ, ν.ἴ, ἃ ρῖοββ οὗ 

νδιηίηρ, ν.8 9, ἀπὰ ἃ οοποϊιάϊπρ ᾿ἰϊυτρίὶςαὶ ρ]οβ8. (6) Ρ5. 44, δῃ οτίρί παὶ Ρ58. 

οἵ Ἐξ νας εὐϊϊτεὰ ἱπ Ἐ ν͵ἱ1ἢ ἃ ρ]οββ οἵ δἀδρίαιϊίοῃ, ν.δ 7, Μαοσδρεδῃ ρΊοββεβ 

ΔΡρεαγ ἰπ ν.δ: 8.9. [Ὡς εχυϊϊδιίοι οἵ νἱοΐοτυ, δηὰ ἴῃ ν.}0- 12. ῬῪ δποίμετγ βαηά, ἴῃς 

Βαπι)]διίοη οὗἩ ἀεέεαῖ. (7) Ρβ. ὅς 15 δῃ δποϊεπί βοηρ οἵ ργαῖβε ἱπ πε τεπιρ]ο, 

γ.3 δα. δ. ὅα. 1. 8α δ Α ρἷοββ τηδῖκεβ ἴῃς νγοσβῃΐὶρ υπίνετϑαὶ, ν.8). ὃ, ΔῃοῖΠεῖ τηδῖκο8 

ἴδε ἀϊνίπηε ποπάστβ ἰπ παΐυτε δῃ οδ]εοὶ οἵ ἔεδυ, ν.ϑα; δηοίμογ (δίηκϑ οἵ ἴῃς 

οονεγίηρ ονοσ οὗ ἱγδαηβρτεββίοῃ, ν΄. [ἴεν εὐἀϊΐοτβ δα ἀ ἱγαρτηεηῖβ οἵ ἴννο δδᾶτ- 

γνεβῖ βφοηρβ, ἴῃς οπε, ν.111, οὔ ἴῃε ρταῖπ ἤαγνεβί; ἴῃς οἴμεγ οἵ ἴῃε τίς πεββ οὗ 

βοςῖο5, ν. 1.9, (8) Ρβ. γ28.-12 15. ἃ πηοβαῖο οὗ οἰϊαιοπϑβ ἔγοπι Ζες. 919 [5.2 [0. 2913, 
Α ἴδγρε ργοροτίίοῃ οὗ ἴπε Ῥ85. ἢᾶνε βυς ἢ ρίοββεβ 85 8656, δά δρίϊπρ ἐαυῪ Ῥ55. 

ἴο ἰδῖεσ υ8ε5, ἰῃ ἴῃς βενεγαὶ βυςσεβϑῖνε εἰ τἰηρβ οὐ ἴῃς Ρβαϊίοσ. 

516. 7.ε μχὶ ὁ 1“). )ταϊίεν «λοις ὦ ἤαηρε γιμηιδϑν ΟΣ ἐγγοῦς, 
7μεὶ σμῖλ ὧς ομδ τοοιἐ ἐχρῥεῶΐ 7, »ογι τς “γαρδηιῖφείοη ἀγορὴ 116 

λαμπάς οΥὙ νπατιν 72 γερ  φαἰϊονς ἀραὶ εοῤ»ίσί. Ζ71εγε αγέ ἐδεορ δαί 

ἠδε τανιό ζέπαῖς ο7 ἐγγογς αγιαἴ σε )εο 19 “ἠέ σαριὲ γιεζές ἀγα 2γ͵ρσβέες 

οΓ ἰατείβεαϊίονι ας ἤλοσς τλαὲ ἀγὸ γομγε τη αὐ Δ ἡεγαΐμγε. 

Τῆς τοοβῖ οὗ ἴῃ Ῥβ5. ψεγα σοπηροβεά ἴῃ ἴῃ6 δησίεηϊ Ηδξεῦτον 

βοΠρῖ, Γεβευ Ὀ]ηρ ἴῃ 6 ϑαπγατιίδη Ἰεϊ[ετθ. ὙΠΘῪ ἡγε Ὲ {γδῃϑ] τοταϊεά 

ἱπῖο ἴπε Ερυρίίδη Ασαπ)αὶς βοτὶρὶ, δηὰ ἤπα}]}ν ἱπῖο ἴῃ Ἰαῖθυ βαιᾶγα 

Αταγηαὶς Ἰεῖῖεσβ. [ἢ βεαςῇ οἵ {Π 686 5ογ!ρῖβ ἜΥΓΟΓΘ ΔΓΟ56 ἔγο πῇ ηγδία Κα 8 

85 ἴο οἰγωῖασ ἰεἴῖοτβ Ὀοῖῃ ἴῃ ἔογπι ἀπά ἰῃ βοιιηά ; [ἢ6 [Ἰδηϑροϑι το 

οἵ Ἰεῖϊῖετα ἰῇ ἃ ψογὰ οἵ οἵ ψογάς ἰῇ ἃ βεηίεηςε ; [6 ψτοηρ διίδοῃ- 

τηρηὶ οὗ Ἰεῖίοτῖβ ἴο ψογάβ, οὐ οὔ νψοζάς ἴο βδεηΐθησθϑβ ; ἴπε [τλη5- 

Ροβιτοη οὗὨ οἴδυβεβ; δηὰά Ἴςοη)εοίιγο ἰὴ ἴῃ6 οἂβ6 οὗ ἀείεδοιϊϊνα ΟΥ 

1] ρῖῦ]ς Μ55. 

(1) Τῆροτε ἰ9 ἃ ἰαγρε πυπηθοτ οὗ παϊϑία κε οἵ Ἰεϊίοσθ Α Ἰϊ5ῖ οὔ τῆ εβε ἰβ ρίνεπ 
ἴῃ τ. (ὗν. ον δι, ΝΟ. 1. 128 54.); οἵ. Βαιπιρατίποτ (2 είς, ον ἐρίψες 

σΜΥ ᾿ ξα: αἷς ἐεχίε οὐτ ἐἰυγε ὧἷδς  γοτεγόές, 277 54.). Ὡς (ΟἸ]ον ἴῃ πρεοῖ- 

Ἰρες οὗ ἃ νεΥῪ ἴᾶτρε πυσπιθεσ τηᾶῦ βυίῆςε : 126 πιρ᾿; (δ, 35, Σ, ἕρν. 140 Ὀπ2 

Ξ 535) Ὀνξ. 1686 Ὁ5)20); 65 Ὁ)00). 1811} ντ τ 2 5. 2211} ντς 2871 υϑοδ; (ὅ, Ὁ, 
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522. 293 ΛΎΤΗ; Θ΄ γῦγπ, 305 νυν; (6 "νη, 4016 ον" -- γοῖ 12 Φ", 425 ὈΥκ; 

ΟΦ υτμ, 40 525; (ὃ οὕ35. 6816)»; Θ΄, Φ, 19, γ131 2οπ; ὦ, 3, 5, ψν. 

905 ὈΓΟΎ; (δ, ὥ, Ὀπγν. 9118 ὕπῷ; Θ, , 3, ὅτι, 9711} »ν; ὦ, 3, 3, τ. 
1ο90 γρυν; (5 Ἰσων. το91} ΦΡ»"; Θ6, 3, ΦΡ2". τοοἱδ “πκ; Θ΄ Ἴπν. 

(22 7Τνανεροοίξέονε Οὗ ἰδέαν: 105». κῸ ἴοσ (ῦ, 3, »Ὲ κῦ2. 115 Ὀτρ; Σ πο. 
1818 γγ2} τ 2 5. 2218 γ}3). 1848 Ἴ2) τΞ 2 5. 2248 ἼνἼΟΊ, Βὸ 1443. 258 κο; Θ ὕκ, 

265 γὸ; ( Ὁ;.. 4519 Ὅρὶκ; Ο, 2, ρν; 3. Ἴκρ. 4913 σφ; Θ, 9, Ε,, 0.5. 
725 Ἴμ"; Οὅ ὙἼκη. 1046 γ5; (δ γγ50. 

(3) Ζείίονς ἐγ νενεέίν εονενεδείεα 45 ΤΙΌΝ3 .Ἴ29 ἴον (6 ποῦ 3" γ25. τ] 
ΟΣ ὈΣΠ ΥἹ.), 58. ΟΣ ἸῸ2 ὙἽ ὟΣ. 8.69 ΠΟΌΣ. γ20120 ὉΝῚ ἕος (6 τ 20 19 ὅμι, 
ἸΟΟΤ Ὁν ν ἔοσ 6 οὐῦν. 

(4) Ῥένϑες ἰὴδενερείν φονερεροίεα. 228. γμ)ν. τ; Ὀὰϊ Θ, Β, κῈ) σὺ, 
251 νῦν Ἀφ, θαὶ 6ὅ "πὸκ κθμκι 425 »πὸμ : γ.)0,) θαϊ ν.13 4.16 γῦμῈ 20. 

(5) 7Ἄεγε αγε νιαρν ἐχαριῤίες 97 ἰδοργαῤὰν: τοῦ ὈΝΊΘΗ Ὀποῦπ; 10} 
ἜΡΙΝ Ὁ) ΠΝ; 3227 Ἧν ΟὟΧΟ; 444 3 δῇεγ , 8οὸ ν.ὅ, 

(6) Ζ7Άε γοϊοτοένερ τῤεείνεεν:ς ο7 λαῤῥορναῤὰν παν δὲ φένενε : 389 νγὺκ (κ)»"; 

422 ὙΠ (0)»»η5; 283 ὅν (5 Ν); 455 7 ον Ἴ5" τεαυϊγεὰ ἔοτ δϑβοηδῃῆςε. 
(7) Φιερίαεεηιενεές ᾿ 518 την ἀϊδρίαςςά ἔτοτω Ὁ» Ἴ0"", τηδϊκίηρ ἃ οοπβιείου 

οἵ δἰπι11ε8. 

(8) Ορηαξίονι ὃν ἐγγο. 325 ΡῸ ΜΙῸ ἴοσ ΡΙΣῸ οοηζυβεὰ ᾿ὐϊ ΣΟ; 445 
τ πρδν, δὰῖ πᾶν ποῖ ἴῃ (΄, 55; 2718 κοῦ», (5 οπ]ν Ὁ, 
"Οὐ Οονεῤγεσείονε ὧν οπεσείορ: 39. Τγλνο (οσ πλπν 15, ποεάεὰ ἴον τῆξᾶβαγε; 

42. ἼὋΔ ἴογ Ὁ ἼἼ3, πεεάδὰ ἔογ τωδᾶβυσε ; γ8 γ ἴοσ μὴ γν Θῦ, ὥ, τεχυϊγεὰ 
ἴον τλεᾶβυγε; 145 Ἢ τ )0 5.35 ἔογ )0 ", θο(ἢ πεςἀεὰ ἔοτ τῆδαβυγε ; 1096 ὍΝ ἔοσ 

οὧὖὖν ᾧ, 3,Σ; 235 3 ΦῚ ἔοτ 3 Φ) 6, Σ, ἴοτ "τῶφὴ 3, ὦ, Ὁ, τεχυϊτεὰ ἘΥ ςου- 

ἴεχ ; 2419 γγνου πλτν ἴοτ ΠΊΝΩΣ ΠῸΝ πγπν, τοαυϊγοὰ ἔοσ ταθᾶβυγε, 50 4653, 

288 ὩΣ ἴον ἸῸ»" Φ, ὁ; 393 ποσκ ἔοσ ποῦν (6, Ἐ ; 458 ΓΌΝΟΝ ρου ΓῺ Ὧ» 6, 

Αᾳ, Σ, 5, 3, τεαυϊτεά ἔοτ πλεαβυζε. 

817. 44 τ"νεν» ἴαγρε φγοῤογῆῆονι 977 {ζε ἐλαηρές ἐπι {δε ἐσχὲ οὗ 1.ε 
Ῥεσίρης τας μέ ἰο ἐογγεώϊίοης Οὗ 126 τεγίδες ἀπά φρεραίονς, τοάσ ὉΥ 

φαγίοις γεασοης ἐπαξανομγε 10 ἐνιῤγοῦε ἦς ἥχὶ ο γ»παξε ἐ γιογέ 

ἐρτεριῤἧς ἀπά εοεζεῖ, 

ὙΠῈ βοθε8 οοιγεοϊδά (6 ἴοχὶ ἴο τηᾶκα ἴξ τόσα ἱπι}]] Πρ 1016. 
Τῆς οἹάεν ψυζοῖβ γεγα σοηοίβα, δηὰ ᾿οἴϊ την τΠΐηρ5 ἴο Ὀδ ἰηξεττεὰ 
ὉΥ ἴῃς αἰϊοηϊίνε τεδάεσ, [Ι͂ἢ ἴπ6 ὑπροϊηϊεά σοπϑθοηδηΐ ἰοχί ἴῃς 

ψοτὰβ Έγα ποῖ αἰϑι ΠΟ ΟΙΪΥ βεραγαϊθα, δηὰ ἔοττηβ σγεσα τ ἢ 85 
Ὀτ εν 45 ροβϑβῖδίε, 80 {μαὶ νατγίοιιβ ἱπιεγργείδι 8 τα Ροββίθ 6. 
ὙΠοΓα ΨΟΓΕ 4150 την ΔΟυγενίδιίουβ ΜὨΙΟῺ τοῖρἢϊ δα β]γ πᾶνα ὈΘΘΏ 

ταϊβυηἀετβίοοά. 

(4) Τβετς ἰς ἃ ἴατρε πυροῦ οὗ ρταπιπιαι οὶ ρίοββεβ, (1) ΤΈε τηιοβὶ ἔτο- 

αὐυεηὶ ομδηρε νγὰ8 ἴδε δαάϊιίοι οἵ βυξῆχεβ ἴο ἴῃς ποὺὰπ οσ νεσῦ. [ὼ 1815 
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διὰ Ἐἢ ἀἰθετ 50 ἐγεαυεηον {παῖ ἰὰ ἰ ἱπυργορϑῦ]ς ὑπαὶ {ΠΕ ἀβεὰ ἀἰϊβετεπὶ ἰεχὶβ, 
11 φεεῖὰβ ενϊάεηϊ ἰμαὶ [ΠΕΥ ἀρρεπάεὰ ἀϊβετγεηϊ βυβῆχεβ ἴο δὴ οτὶρίπαὶ ἰεχὶ, 
Ὡς ἢ ττὰ5 στ πουΐ ἴμεπὰ. ΓΓΏς αγίίοὶε ἱπ Ηθῦτανν, 85 ἴῃ Οτγαθκ, οἶα Ἔχργαββ6β 

ἴδε ροββεββῖνε, δῃὰ ἴῃ Ροεῖγυ ἴῃς αγίϊο]α 15 ἰγεαι θη οὔτε ὰ, (2) Τῆς 

γδιϊαϊίους οὗ πυπιθεῦ ἴῃ ποιῃβ δπὰ νετὺβ ἰ5 ἀὰς ἴο ἴδε δίαιτα ἴο ἀἰβιϊπρυ 8} 

ΒΌΏΡεῖς ἴῃ ἴῃς οτἱρίπα]5 ἀπά ἴῃς νατίουβ ἱπίεγρτείαϊίοῃβ οἵ ἴῆς βοτῖεβ. [ἰ 15 

Ριοῦδοὶς τμαὶ ἴπ ἴῃς πιοβὶ ἀποίεηὶ Ἡεῦτγεν τεχίβ, 88 'π ϑγγίας, ἴῃς πυτηθεσ 

οἵ πουπ8 δῃὰ νεῖρ8 νγ͵ὰϑ ποῖ δἰ νγὰγβ αἰβιϊηρυϊβδε, (3) Τῆς βᾶπιε ἔογπ ἰ5 

βοιῃεῖἑπης8 ἱπίεγργεῖεα 85 ἃ ποι, ϑοηοῖ πιε8 85 ἃ νου, Ψν Ϊ ἢ νγὰ5 υϊε ρο9- 

51016 ΒΘ ΟὨΪΥ ἴδε σοπβομδηῖβ οὗ ἴδε ἔοτπλ ψετα υυϊτεη, [ἰ 15 ργεοίβεϊν ἴΠς 

βδτης ἰῃη υηροϊηϊεα ϑγτίας ἰεχῖβ, (4) [π 38 δπὰ Νῖβ8. ἔογπιβ αγε ἱηιεγργεῖϊεὰ 

ἀἰϊβετεπεγν, ἃ5 ρί,, ἱπιρί,, οὐ Ρίς., 81} οἴεῃ ἔοσ δῇ οτὶρῖπαὶ ἱπί. αῦ8. (5) Ῥγερο- 

δἰτἰοη5 νγετε οἴῃ ἰηβεγίεὰ ἴῃ οτάετ ἴο τῆακε ἴῃε τεϊαϊΐοη οὗ πουπβ δινὰ νεγῦβ 

τῶοτε ἀεβπηῖῖε, ἐβρεςοίδ!ν αἴϊεσ ἴῃς οἱάθγ οαβε ἀϊδβιϊποιΐοηβ πδὰ Ὀέδη Ἰοβῖ. 
(6) Ῥαγιϊοϊεβ ννετε ἰηβεγίθδα ἴο πιᾶκα ἴῃς σοπηθοιϊΐοῃ οὗ οἴδυβεβ τῆοτα αἰβεϊποῖ, 

ἐβρεςία!ν τῆς τεϊατῖνε Ἔν ἀπὰ ἴῃς σοη]ιποίίοηβ 55 δπὰ ν. (7) Τῆε αἰϊνίπε 

ΠΔΙΉ65 γεῦα ἰηβογῖεα νεῖ οἴϊεῃ ἴῃ οτάογ ἴο πιᾶΐίκε ἴΐ εν ἀεπὶ (πὶ Οοὰ νγᾶβ ἴδ 8 

Ξυδ]εςῖ οὐ οδ)εςῖ οὗ ἴῃς γεῦρ. (8) Ῥετβοῃδὶ δπὰ επηρῇαϊίς ργοπουηῃβ ἅτε ἐγεααεηῖ 
δὰάϊιϊοης ἴο ἴῃς ἰεχῖ. (9) ΟΙδμεν βυθ)εοῖβ ἀπὰ οὐ)εςῖβ ἡγετε α]5ο ἰηβειῖεα ἴῃ 

οτάον ἴο πιᾶῖκε ἴδε τηεδηΐϊηρ οὐ ἴῃς βεηίεποεβ πιοῦε οἱεαῦ. [ἢ 4}} {ἢεβ86 Ἷᾶβεβ 

ἐνεη 3Η Παβ Ῥεεη ομδηρεὰ ἔτομι ἃ 5ἰπιρίεγ οτὶρίπαὶ. [π ἃ ὑυεῪν ἴαγσα ΠυπιθοΓ 

οἵ ἱποίαποες ἴδε δποίεηϊ Ὗτ85,, Ἔβρβοία!]ν (5. δηὰ ζ, ατεὲ τῆογς Ἴογγεοῖ ἴδ 

Ὦ. Μοάετγη βοῃοϊατβ ἤᾶνε ρτυεδίν εττεὰ ἴῃ ἃ ἴοο δχαϊϊεὰ εβίϊπιαῖς οὐ 6 

ςοττεοῖπεβα οὗ ἴδε υπροϊηϊεὰά Ηεῦτενν ἰεχὶ ἱπ τΠ|5 τερατά, Τῆς τηξάϑυγεβ 

τοᾶκο ἰὶ ενϊάεπιὶ ἰπαὶ ἐνεη 32, ὈΥ ᾿ἴ8 πυπιεσοὺβ. δ ἀἸτοπ5 ἀπ ομδηραβ οὗ 

ἰῃς οτρίπαὶ, 5 ἃ8. ἰγῸ]Υ δὴ ἱπίεγργείδιίου οὐ δῇ οἱ εσ ἰδχὶ 88 (δ ἀπά οἱπετ 

δηοίεηϊ τββ. 

(8) ὍᾷῊῆε ρ]οβϑδΐουβ ἅτε γεβροηβ 0] 6 ἴου ππΔ ΠΥ σἤΔηρΡα5 ἴῃ (ῃς τεχῖ. Τῆς εατ]ϊεβὶ 

πὰ εἰπηρὶεβσὶ ρίοββεβ ἃγε ἴδοβε οὐ ρί παν ραϊ οἡ ἴμι6 πιατρίηβ οἵ δ55., γι ἢ δὰ- 

Ξεαυς πε οτερὶ ἰπῖο ἱπε εχ. (1) ὙΠεβε Μψέγὰ οϊεη Ἔχρ᾽παίίοηβ οὗ γὰτε δπά 

οὐβοϊεῖς ψνοταβ ὈΥ τποῦς [δηλ] ας ομθ58. [πὸ (Π|5 νὰῪ ἀουθ]εῖβ ἀγοβα ΠΙΟἢ τὰ 

ἐλςιὶν ἀεϊεοῖεά, εβρεοΐδὶὶν ννβθη [Π6Υ πιακε (πε Ἰΐπα ονογία]}, ὙΠ 5ς βοπιει πη68 

εχϊεῃάᾷ ἴο ῥῇτγαβεβ, ϑβεπίθποθϑ, ἃπὰ ἔνε ᾿πε5. (2) ὙΠετα ἀγα πιδὴΥ εἸδουϊα- 

τίοηβ οὗ ργδγυοῦ, οὐ ὑγαῖβθ, οὐ ρίουβ Ἔχοϊατηδίίοη οἡ {πε ρατίὶ οἵ ἀσενοιξ 5ογῖρ 65, 

ππϊο ἢ νετε ργοροσ οἡ ἴδε πιατρίη, θὰϊ πιακα σοη[ιβίοη ἢ πιεάβαγε ἀπά 

5εη56 ἴῃ {πε ἴεχῖ ἰ[56]{- Μδην ἱπιργεςαϊοπ5 την ὃς ἴππι5 ἐχρ] απο, (3) Τοῖς 

ἃτε ΤΩΔΗΥ͂ ταῖποῦ βίοββθεβ ἀυε ἴο {Πε ἀοδῖγε οὗ [Π6 βου ες. ἴὸ θᾶ κὸ [ἢς ὀχρτοῦ- 
βἰοῦβ βίτοηεῦ οἵ οἰξάτεζ, δη 80 {ΠεῈῪ δηΐϊαγρε ὕὑρὸπ τῆς Ὀτὶρίπαὶ, ᾿πτο Πβ ιν ἰτ, 

ἃπά εἸαδοταῖς ἰϊ. (4) ΤΏετε γε τηδην (τα. οὐ {πὸ ἀἰϊνίπς πᾶπὶς ἰπ δοσυγήλπος 

ΜῈ ἀΠῈ υ5ε5 οἵἠἨ Ξῥρλέσι ἀπά “ραν ἴθ αἀἰἤεγοπε ροτγίοι5. (ογ ἀπ οτἰμῖπαὶ 

Ἑωλτυοά, δπὰ ποῖ ἰπίγεαι θεν ὈΟΓἢ τοδ ϊησβ ἀρροαγ αἂϑ. ἃ οὐηδαίίοη οὗ τῇς: 

οτὶρὶπαὶ ἰεχῖ. (5) ΟἸἰϊδιίϊοηβ. οἵ οἱάοσ ϑουίρίατεβ ννοτς πιδίὶε ἴὸ {Ππβίγαῖς ἀπὰ 

5ἰγεηρίβεη 186 οτος οἵ ἴδε οτρί πα]. ϑοχηοιίπιε5 {π 656 νόγὸ οὐ ρίθα!ν ἴῃ τῆς 

τηδγρίη δῃὰ δῇεγναγ ογερὶ ἱπίο ἴδε ἰοχῖ, (0) ϑοιὴς οἵ {ἢ 8. ρήοβκος ποτα 

δὐβεπὶ ἔγοπῃ 65 απιὰ οἵδεῖ Κτβ5., ἀπιὶ ϑοπιοϊίπιοσ 65 ἀμ οὐδοῦ δ τβθ. πᾶν 5Π} ΠΥ 



1ν ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 

Β΄οββεβ ψμϊοἢ ἀγα ποῖ ἱπ Ἐ. Τῇε πιεᾶβυγεβ πὰ βίγορ σαὶ ογζδηϊβδῦοι ρῖνε 

Βτεαὶ μεὶρ ἰπ ἰῃς ἀεϊεοσζίοῃ οὗ 4}} βυςἢ ρίοβϑεβ. 

(6) ΒΥ ἴλτ ἴδε ἴαγρεῖ ργοροτγίίοη οἵ ναδγίδιίοῃβ Ὀεΐννεεῃ 38) δπὰ ἴδε τβς, 
οοῃβἰβίβ ἴῃ ἀϊβεγεποεβ οὗ ἱπιεγργείδιίοη οὐ ἴδε βαπὶς ἔοττωβ ἴῃ ἴῃς υπροϊπιεὰ 

ἴεχὶ, ὙΠ τΠ 686 58ῃου]ὰ Ὀε αββοςίαϊεὰ ἴῃς ναγίδιίουβ ἰπ ἴῃ 6 αδε οὗ ἴῃς νοννεὶῖ 

Ἰειῖετβ ἀῃὰ ἀἰϊβεγεπος οἵ ἱπίεγργείϊδιίου δ ἴο ἱπεὶγ ρίαςς ἱπ ἴῃς ίοττω.0 [ἱ ἰ5 
ΔΙιορεῖμπεῦ ργοόῦδῦϊες παῖ νοννεὶ Ἰεϊἴουβ νεγα τ οὮἢ ποτα ΒΡΔΥΪΩΡῚΥ υβεὰ ἴῃ ἴδ ὲ 

ςοἀά, οὗ ἴῃ ἢτβὲ σεπίυτυ Β.Ο. ἴμδῃ ἴῃ 3). 25 "προ., θυϊ ὃ 235); 7 τς, θὰῖ 

Θ᾽ ὑπ; 914 πνπ, θυϊ Α4., 3, πκα; 917 φρν, Ὀυϊ Φ, Α4ᾳ., 35, ΖΦ, τ»); ΟἿ πνς, 
Ῥυϊ Φ, 3, πο; τοῦ τς, δὰῖ 3, Α4., ἐδ γπν, δ, 35, Ἐν, τπὴ; 122 Ὀλον, θὰ ὦ 

ὉΠΌΝ; 147 ΓΣΊΦ᾽, δὰῖ 535 γρηϑιν; 1835 33), δαϊ 2 8. 2255 22; 224 ϑύτο, Ῥαὶ 

6,3, νᾧ; Δ2210᾽ Ὑῶ25, θὰ Οῦ, 3, ζ, ὙΟΣΌν 88 ἽΕΙ 275 ονν, υϊ Θ, 3, ὍΝ; 
299 τον, Ῥυϊ τῦκ;: 3111 Ὁ, θὰῖ ὦ, ᾧ, Ὁ Σ 329 τσοὶ, Ὀὰῖ ΘΟ, 3, κε 
Ρτερ. ἀπά πο, 85. τῶν; 326 γὴν, δαϊ ΘΟ Ὁ; 225 ὧν, Υ ἀν; 365 γθ9, ὦ γ»ϑ5. 
ὙΠεβῈ ἃζα 8 ἔενγ ΞρεοϊωθὩβ ον οὗ ἃ ὙῪΕΙΥ͂ ξτεδὶ πυτοδετ τμτουρβουΐ ἰξε 

Ρβαϊζεγ. 

Β. ΗΙΘΟΗΞΕΒΕ ΟΚΕΙΤΙΓΙΘΒΜ ΟΕ ΤΗῊΗΕ ΡΒΑΙΤΕΕΒ. 

8.18. “πεΐρρι! )ευΐεὰ οῤίπέον γεραγακα αυϊα ας δε εὐ» 97 1λε 
“Ῥεαδίεγ αρα τε ατήλον ΟΥ α φγεαΐ ῥογήον οὗ 166 εαύνις, σο ἐλαΐ 

οαυϊ απα ἦε εαζίεν τυέγέ ἐς: εηδαδζν σγηοηγηπομς ἵδρης. 

Ιπ ἃ Ββεγαϊήλα οἵ ἴῃς τταοὶ βαδα Βαίάγα οἵ ἴῃς Ταϊπγυᾷ, [ἢ ς 

ῬΙοσ ἰ5 ρῥἰαςεα βθοοπά ἰῃ ἴῃς τὸ]}} οἵ τ ἰηρϑ ; ἀπά ᾿ἰ 15 βαϊά, 

“Ῥανὶὰ ντοῖς ἴῃς Βοοῖκ οἵ Ῥ5δ]πὶ5 νυ τἢ τἢς δἱὰ οἵ ἴλε ἴδη δῃοϊβηίβ, 

ψ ἢ τῆς αἱά οἵ Αἄδηὶ ἴῃς ἢγοι, Μεϊο ζεάεκ, ΑὈγαῆδη,, Μοβοβ, 

Ἡειλδη, ᾿οἀυϊηῆυη, Αϑαρῇ, ἀπά ἴῃ ἴἤγες βοὴβ οἵ Κοτιδῃ." ὙὍΤῇε 

στ ηρ οὗ Πανὶ ἤδτα 8 Ἔν! ἀν δα τουβἢρ, δηὰ ἴπε Ῥβαὶῖοσ 15 

Τορτσεβεηϊθα 85 οοηϊαϊπίηρ ῥα] πὴβ ἔγοτῃ 656 ἴδ ψ σ 65 45 ΜῈ] 
85 ποῖ Πανίά. ΤῊΪ5 βἰαϊδοιηδηῖ σοΐηθβ τουΐ ἴῃ βεοοηὰ σΘηΌΣΥ 

4.Ὁ., Δηἀ 15 βἰεσεοϊγρεά ἴῃ [εν ϑἢ ἰταάϊ του. Βαϊ ἱξ νὰ] ποῖ βυβίδιη 

τῆς τεβὶ οὗ οὐ Ποῖα. Μοβθϑ᾽ πδῖηδ ἰ5 ἰὴ ἴῃ 6 {π|Δ οὗ Ρ5. 9οο; Ηε- 

τηδη᾽ 5 ἴῃ 88 ; ἴῃο586 οὗ Αβαρῇ δηά [6 5οη5 οἵ Κοζδὴ ἰῇ ρτοὺρβ οὗ 
Ρϑ5. ; [εὐ τη 5 ἰῃ Ῥ55. 39, 62, 77 ; Ὀυϊ ἴῃ Ποη6 οὗ [656 οᾶ565 Ἵδῇ 

ΜῈ [ΠΙΩΚ οὗ δυςμουβῃρ (τ. ὃ8 28, 29, 34). ΤΒδ πδιηδβ οὗ Ἀδὰ 

πα Μεϊομίζεαεκ ἀο ἠοῖ ἄρρβϑᾶγ ἰῃ ἴδε 165, Ὀὰϊ Μεὶοἰζο δ᾿ 5 
ΠΆΙῚΘ ἷ5 ἢ το. Αἀδηλ5 Πᾶπη6 ὰ5 ῬΟββΙΟΙΥ τμπουρῆϊ οὗ ἴῃ σοη- 

πεοιϊίϊοη τ ἴῃς Ῥ5. οὗ οτγθαϊΐοῃ, 104. Βαϊ ἰξ 8. ἱπῃροβϑι ὉϊῈ ἴο 

ἈΚ οὗ εἰἴῃετ οὗ ἴῃ 6 πὶ δ5 δυΐῃοτβ οὔ Ῥβεβ. Μουύθονοσ, 85 Μ0}} Θοοῃ 

ΔΡΡΘΆΓΙ, ἢῸ 5. οδὴ ὃς χορασγάβθα δ5 βαυ]εσ ἴδῃ Ὠανὶ, δηὰ ἔεν 
Ὀεϊοηρ ἴο 5 ἴτηα. ᾿ 



ἘΕΕΕΕΕΝΟΕΒ ΙΝ ΤΗΕ ΝΕᾺῊΝ ΤΕΘΒΤΑΜΕΝΤ ἵν 

ΤΈς ἀροςδῖγρϑεε οἵ Εζια τεργεβεηῖβ ἴῃαὶ ἴῃς ἀποίεηϊ Ῥβαὶῖεσ νγὰβ ἀεϑιγογεὰ 

σι τς οἴμεν υτιεῖηρβ ἀπὰ τεβίογτεὰ Ὁ Εζγα, θυϊ ἴῃαῖ ἀοεβ ποῖ δἤεςϊ ἴῃς 

φυεπίίοη οἵ οτἱρίηδὶ δυϊβουδμῖρ. ]1Οβερῆιβ βᾶγβ8 ἴδαῖ, “ Πανὶ, Ὀεΐῃρ ἐτεβὰ 
(τοῦ πτδτβ αιὰ ἀδηρεῖβ ἀπὰ επ)ογίπρ ἃ ργοίουαπα ρεᾶςα, σοτηροβεὰ βοῃρβ δπὰ 

δγταης ἴο Οοὰ οὗὨ ναγῖουϑβ βοτίβ οὗ πιεῖεσ. ϑοπὶς οὗ ἴβοβε ψῃϊοἢ ἢς τῆδάς νγεῦς 

ἱὐτηεῖετβ δῃὰ βϑοΐὴς ρεηϊαγηεῖειβ." αν ὰ Βετε βίδηἀβ ἊἽββεηι }}]γ ἕο [ἢ 6 

Ῥϑδίιεσ. ΤῊ βἴδιετμεπὶ 15 ποῖ ἱποοπβίβδίθηι ψ ἢ ἴῃς [Θνν 18} τγδα τοη αἰγεδαν 
ξἰνεη δαὶ ᾿ϑανὰ ννὰβ δἰάβεὰ ὃγ οἴμειβ ἴῃ ἴῃς οοτηροβι[ίοη οἵ Ρβ8.,) ίοσ ἰϊ ἰβ ἃ 
ξεπεταὶ δηὰ σοταργοῃεηβῖνε βιαϊοτηεηῖ, 

819. 7) τἔδῚ εινυ 7εεία»πεπ Ταῦ ἰς μεοα ας 1λὲ ἐφμίναζεηζ 

47 τε ιαΐεν, απ ας «μελ ῥεέγεοηίβει ἐπ τς γοέγέηπεες το ῥαγῆομίαν 

διαύης. Ομεεδοης τὐέγε τιοῦ γαϊσεα ας το αιλογελίῤ ον» εὐ ογελίῤ. 

Τῆς Ῥβαὶῖεσ ἰ5 τείεγγεά ἴο ἃ5 δέὲε δεαύμις, 11. 24“, τὴς Βοοῖξ οὗ 

διαύνις, ΤΚ. 2053, Αοἰβ τ, ἀπὰ “αν, ΗεὈ. 4. Ης Ἰαῖῖεγ ραββαρα 

εἰϊε5 τοτὰ 5. 95, Μη ϊοἢ ἢᾶ5 πο {{||6. ὙΠΕ͵α τα ἰῃ ἴῃς ΝΊΤ, τ ΔΗΥ͂ 
εἰϊλιίοηβ, ἀϊγεςϊ ογ ἱπάϊγεςοῖ, ἔτομ ἴῃς Ῥϑβαὶΐοσ, ϑ|Χχ ἀτὲ οἰϊδὰ ᾿πά θυ 

ἴῃς πᾶῖης οἵ ᾿ανὶά, 2, τό, 32, 69, 109, 110, δΔηἀ ἴχε56 5101} }. τ156 

186 πδῖης ἃ5 ἃ σοιηπιοη «εβίρηαίίοη Ὑνἢ]οἢ δπηουηῖβ ἴοὸ ποιῃϊηρ 
ἸΏΟΓα ἴῃ “ ἴῃ6 ῥβΑ]ΓΟΓ " 1156]. ΟἾΪ]Υ οπὲ οὗ ἴῃε5ε 55. οοι]Ἱὰ Ὁγ 

ΔΩΥ ῬΟΒΒΙ ὈΠΠὙ ἤανα σοπὶα ἔτοπι ἴῃς τἰπηὲ οἵ Πανὶ, ἀπά {μαὶ ἰ5 

ἰτορσεῖῃ ον ἰταρσοθδθ]ε. 

ῬΞ. 21-3 ᾿ς οἰϊεά ἴῃ Αοἴβ 426:25 ἃς Ὀγ “ἴῃς πιουῖῃ οὗ ουὖὖ αἴ Πανὶ"; Ραϊ 27 
'5 οἰϊεά, Αςῖβ 1.3} δβ5 “ἴῃ τε βεοοῃὰ Ρ5.,᾿ δηὰ ἰπ 116}. τῦ ςῦ 5. ἃ ννογά οἵ Οοά. 
ΡΞ. 165}1 ἰς οἰϊεὰ ἴῃ Αςῖβ 225-38 ἃς ““ αν βδιτ ἢ ἡ; ὑὰϊ 1610) ἴῃ Αςῖϑ 1335 ἃς 

“ἢ δποῖμεν (Ὀ5.)." 5. 321-2 5. οἰϊεά ἴῃ οτῃ. 41τ-ὸ δ [αν 5 Ὀ] ββίηρ. 

Ῥς, 693: ἰς οἰϊεά ἰπ Εοπι. 113.}0 5 “Πανὶ α βαῖιἢ  ; Ὀὰϊ 6οῦ ἴῃ ΤΠ. 1535 ἃ5 

“το ἴῃ {πεῖς Τὰν ἢ; 60106 ἴῃ [π. 217 ἃ8 “ἴϊ μὰ ψγζοη ἢ; 6910} ἴπ 

Άοτῃ. 15 85 “ ἴξ ἰ5 νυγτἰ6η ; 6922 ἴῃ [π. 198-29 ἃ5. “τῃδὶ τῇς βογίρίατο πΐρῃς 

Ὀς δοςουρ ϑμεὰ "; 6925 ἰπ Αςἰβ 129 ἃ5. “ντιτῖοη ἴῃ ἴῃς ΒοοΚ οὐ ῥβαϊπι5,"} 

ἸδουρῈ ἀουθί]ε55 ἱποϊυάςὰ ὑπάογ ἴμῈ ρέπετγαὶ βἰαϊοιηεης οὶ 116 “ γῪ τῃς 

του οὗ Πανὶ." Τῆς 588πιὲ ἰ5 ἴγὰς οὐ τοὐῦ οἰϊοιὶ ἴθ [Π6 βᾶπιὲ ραββᾶρο, 

Ῥς, τοὶ ἰ5 οἰϊεά ΟΥ̓ οὔὖἦ Ιοτὰ 85 “ [)ανὶ ἢ πιβ. 1 5411 ἴῃ τὰς οἷν δρίτιι,’ 

ΜΙ, 12. (ἢ Μι. 22 μῬυῖ 1Κ. 20" 8} ἃς. “1)αν} ΠΪπΊβο ΙΓ βαῖ ἢ ἴπ τὰ 

Βοοὶς οἵὗὁἨἁΜ Ῥ54]πι5᾽"; δηὰ 530 Αοίβ 28:-8ῦ “««(Π)αν! 4) Ξαἴτἢ} Πἰμακο ἢ; ἀπ ἴῃ 

Ηεῦ. 118 5 Οοά ̓β ννογάβ. }εβϑὺ5 δηὰ Ῥοῖογ νότος ατρυΐπρ ΜΠ πὲ ῬΠατίσοι5 
ἴῃ ἴῃς Ψαήαελα ταεϊμοά οπ ἴῃς ᾿να5]5 οὔ τεςοῖνοι ορί ἴον ὙΠοτγο ποτε πὸ ρορή 

τεᾶβοπϑ ῊΥ [ἐ505 δπὰ ἢὶ5 ἀροβί]ε5 5ῃου]ὶ ἰ ρατὶ γοῦν ἴῃς ορίπϊοηβ, ἐν θη {{ 

δεν ἀἸά ποῖ 5ῆαγε ἴεπι. ὙΠετε ννᾶϑ πὸ τέάξου ἢν [ὁθὰ5 5. ἃ Το θοῦ 5π00}4 

Βαᾶνε σοῖπε ἴο ΔΥ͂ οἴδευ ορίπΐομ οα 115 δα θ]εοῖ (ἤδη Πἷς οοπιοπιροτγατγίοβ. ἢ], 

ΤΙΝ ναβ ποῖ ἃ πιαίζεσ ἴῃ γΒΙΟ ἢ Πἰ5 αἰνίπο Καον]οίμο νο]α πανς ἱπΠαοποςὰ 



ἵνὶ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Ἠΐβ Βυπιδη ἱγαϊηΐηρ. Ηες ννγ8 ἀου 1685 ποῖ ἱπίοιτηεα 85 ἴο πηδίίετβ οὗ οὐ εἰςὶβπὶ 
πΒῖοἢ ἀϊά ποῖ σοπίτοηϊ δὲπιὶ ἴῃ ἢΐ5 ἀαγ. δε οσδπποὶῖ, ἱβετείοτε, γτγεραγὰ τ ϊ5 

βἰπρὶς Ξἰδϊεπιεηῖ οὗ [ς5ι}8 85 ἀεοϊβῖνε οἵ [με δυςΠπογβῃὶρ οἵ Ρβ. 110 (νυ. Βγ. Βεκ. 3. 

Οοτς, δηα ρα, 260). Τῆς οἴπετγ οἰϊαϊτίοηβ (ἃ 80] οὗ νυ οἢ 15 ρίνεῃ ὈΥ 

Κιτκ. νο]. 111. 828 54.) ν»}}} θῈ σοπϑίἀεγεά ἱπ σοῃπεοιίοῃ σὴ ἢ τς Ηἰβίοσυ οὗ 

1πε [πιεγρτείϊδϊίοῃ οὗ ἴῃς Ῥβδὶΐεσ ; νυ. ὶ 47. 

8. 20. 77ε»: τας "0 εογιδέρσς Οὗ “λ6 δ αήλενε, απα λογ τας γιο 
ἀἰεεΐφίον οΥΓ δε Ολμγε, ας ἐο φωερίίοης οΓ 16 ράσγ Ογίπεῖεηα οὗ 

216 δια εν, αὐδοιρὰ “4 εονιποῦ ἐγα ἰ οηα ορίηέον, ἐπὶ ἐὴς ἀπείρρΐ 

απμῆ »ιεηϊευαὶ Ολπγελ, τας ἐλα Ταυϊά τυας ἐξ ατίλον. 

Τετοῦῖα (22. 140 α΄ Ωυδγίαημ») Ὠε]ά τπᾶὶ Μοβεβ νγοῖθ βεϑι ες 

Ῥβ. 90 4150 91-ἰοο, οἡ ἴῃε τἤθοτυ ἴπαΐ ἀποηγιήοιιβ Ῥβ5. ἃσε ἴο 6 

δἰ θαϊεά ἴο ἴῃ6 διΐπου ἰαϑὲ παπιθά. [Ι͂}ἢ [5 ες (ΟἸ]ον5 [εν ]5ἢ 

οΡίπίοη τῃαὶ ἴπΠε Ῥϑδιίευ νγὰβ βαἀϊτεὰ 85 Ψ}Ὲ}} 5 ψυτῖεη Ὁγ αν. 
Αὐυρυπιπε (20ὲ Οἰο ας Δεῖ 117.) Ἀεϊὰ τῃᾶῖ τῇς τηογε Ἵγεάϊθ]ε 
ορίἰηίοη νγὰ5 ἴῃαϊ αν τνγᾶ5 ἴπ6 δυΐμοτ οὗ ἴῃς Ῥβαϊῖεσ. ὙΤῃεοάογε 
οἵ Μορϑιυεβιία Ἔχρ]αῃβ βενθηΐθθη 55. ἃ5 τείειτίηρ ἴο ἴπ6 Μδοοδ- 

θεδη ἃρε, Ὀπιῖ ἢ6 56 615 ἴο ΒΌΡροΞβε ἴῃδϊ [6 γ ψγετθ νγτθη Ὁγ ανιά 
ἴη ἴῃ 5ρ1Π οὗ ρσορῇθογ. 

8.21. Οαῤυίη α»ιοηρ 11:6 φίογριθῦς γοραγιφα Ξογα ας 1ὴε εαϊον 

97 {6 2 να γίον», απο ἦρι ἐδ τας γο ρτυε ὅν δε δῆπ σηά οἵδεγε; 

ὀμ δι᾽ φγευαιί ες οδίηίοη τοι ἐλ6 εἰρἠέεηδι ἐπ έμγ τας ἡλαΐ 

“οαυϊα τογοῖς “ὴ6 οριδἕγο γα 67. ' 

(αἰνίη μεϊά τῃαῖ ΕΖγὰ ΟΥ 50Π16 οἠβ εἶβε δαἀϊδαά τῆς Ῥβδ]ῖοσ, δηὰ 

τηδάβς τῃ6 ἢτγθὶ Ρ8. δὴ ἱηϊτοάσυοιίίοη ἴο ἴπ6 οοἸ]εοϊίοη. Απάταν 

Εἰνοῖιβ 5405 : “ΤῊΝ ΟἽ]Υ 15 ἴο Ὀ6 ΠΕ]ἃ ἃ5 σετίαίη, ψμοῖμοσ Μόοβος 
οὐ Πανὶ οἵ δὴν οἵδμεσ σοπιροβεά {π6 Ῥϑβα]πη5, (πο Ὺ ΓΠδτηβεῖνο 5 ἸγΘΓα 

85 Ροη5, Ὀυϊ [6 Ηοἱν ϑριτις ᾿ψτοῖθ τῃγοῦρἢ {Πεπὶ" (ρτοῖορ. ἴο ἷ5 

ον. ον ἐπε ἤγαίι4). (ὐἀδαιθοη βαᾶγβ, “ΓΗ {ππῃ ἰ5 ΤΠΟῪ ἀγα ποῖ 
411 Πλαν!ἀ᾽ 5. Ῥβα]ΠΊ5, 50η16 μανίην θδθὴ πηδάβ Ὀείογα δηά βοιης ἰοῃρ 

αἰτοῦ ᾿ἴηγ, ἃ5. 5..4}} Ὀς 5οννὴ ἴῃ ἀπ ῥΪασς " (ρτγείδες ἴο Ομ. οπ 

αύνι.). Τὰ Ρίη σαἱὰ, “ ὙΠπουρ τη. Ῥ5α]Πὶ5 ἀγθ σοι ΠΟὨ]Ὺ (αἰ ]εά 
της Ῥφα πα οὐ Πανὶ, οὐ γαῖμου ἴῃς Βοοκ οἵ ἴῃς Ῥϑα]ιὴβ οἵ Πανιά, 

γοῖ ᾿ς. σογία! ἢ, Ἃ5. 51. Τόσο ἢα5. Οὔϑετν θα 1ἢ ΤΔῊΥ Ρΐαςα5, τΠδῖ 

την ἀτὸ ποῖ 41} οὗ 'δλ ἢΪ5, δηα {παΐ ἴῃ 6γα ἀγα βοιὴβ νυτ Ἐ ἢ Ἰοπρ 
αἴϊοτ ἷ5 ἀθαῖῃ, ΤΙΝ {Πογοίοσγα ἃ οοἰ]ςοτίοη οὗ βοηρϑ ἰπαΐ ννὰ5 τηδάα 

Ὀν Ππ2τὰ "(σελ Το μι. 2Ἐεόι ὐεν υἹείοε)ς δεοί, τόρό, ΡΡ. 1--5). 

ΤΊλοβο σορτοβοηΐς Ῥτοιϊοβίαης αηὰ Ἀοιηαῃ (ΑΙ ΠΟ]. ορ᾿ηϊοηδ, ἔγθοὶν 



ΟΕΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΤΗΕΟΚΙΕΘ ᾿νὶ 

εὐρτεββεἃ σἱϊῆουϊ σεηβαυγε, δραϊηϑὲ ἴῃ 6 511}} ρσενδι!ηρ τά! ἤο δὶ 
ορίηοι τμαῖ Πανὶ ψγᾶ5 ἴπῈ δυῖμου οὗ 4}} [ῃ6 Ῥβδ]πὶβ (υ. ΒΒ. "Ἐ8. "νὴ 
22. με ὰ φι[ι6 γίδες 97 1ὲὼε ὔΐρλδγ Ογίπεΐενι, τὲ6 Ἰγασίδοηπας 

οβῥίπίοπ ας το τε Ζαυϊάϊε αι λογελὴῤ οὗ 216 ιαύίον τας φμεςπορεα, 
απά τοονι αδαρπάρηεα ὁν αὐ εγί ες. Α4133 γε: εὐ ογελι ὃν Ξεγα σπα 

τἀε Ταυΐαηῆς αἰνλογελὲῤ οὗ οπῖν τάσεε δεαίνις τοὐλίελ λαῦε Φαυϊα ἐπ 

ἐλεὶν εἰδες τᾶς 2γοῤοςεά, ὀμέ εμόεεφιοηεν ἱπίεγηαὶ ευϊάσπες «ἀοτυεαῖ 
τὶς ἐο δε ἐριροςοίδέρ, ἐο ἔλα ἐγ ἠεαὶ οῤίκπίοπ ργαάμαΐν ἐανις 19 2716 

γε λα τἔὦιε ηαὶ κα ϊογελ 97 δις εαίεν εομἑ ποῦ ἀασῦὺς ὀξερι 

εαγίϊεγ λαμ “ε “Ἴαεεαόεαπ ῥεγίοα, ἀπά διαί αυϊα τυγοίς γέ, τ 

ἀπ», 97) ἑὰς Τραίνις, “6 νιοεί ο λόγι ὀείηρ ῥοςίεχιζε. 

Αἴϊεσ τῇς ᾿ανίαϊς δυϊποσβῃϊρ οὗ ἴῃ6 δηζίγε Ῥβαίϊεσ. δὰ Ὀδεη 
δεθεγαὶν δραηάοηδά, δὴ οἤοτγί ννὰ5 τηδίε ἴο γα]γ ἀρουΐ ἴῃ6 Πανίάϊς 

Δ ΠΟΥΒἢΙΡ οὗ ἴμοβα Ρθ5. ψῇῆϊο ἢ Ὠανα ὙΠ. ἴῃ τμεὶσ {π|6, ου δὲ 

τΠεοτγ ἴμαὶ [μ6 ὅς Ὁ οἵ δϑοτρτίοη ἴο δὴ δυΐμῃοσ. Βιιῖτ 15 ροβιτοῃ 
οσουἹά ποῖ Ὀὲ τηδϊηϊαἰηεα ; [ῸΓ ἃ σοῃϑβίδηιτν ἱπογθαϑίηρ ΠηΊΌΕΓ οὗ 

βοδοΐδγϑ, κυ ἢ 45 ΕἸσῆμοση, Κοϑβ., Βαιεσ, [αῃπ, θὲ ΥΥ., 4]., τοςορηϊβοά 

ΤΩΔΩΥ οἵ ἴμεϑ8ε Ρβ5. 45 ἰαΐθσ τ[ῃἢδη Πανί4. ΗΥΒΙΕΥ βαγϑ, “ ΤῊ Π115- 

ΔΡρΡΙἰςδιίοῃ οὗ με Ῥβαϊπηβ ἴο ἴῃς ᾿τ6γὰ] Πανὶ ἃ ἢδ5 ἀοῃ6 τποῦα Πγ15- 

σὨΙε τΒδη [δε τιἰβαρρ]οατίοη οὗ ΔῺΥ οΟἴμο ρατὶ οἵ ἴῃς ϑοτγρίαγας, 

Δτηοηρ ἴποβα Ψῇο ῥτοΐίεϑϑ ἴῃς (τ ϑιίδη τε] ρίοη ᾿᾿ (δοοί οὗ Φιαύνις, 

ΨΝοΙ. 1., Ρτγεῖ. 14). Ἐν! τεοορηϊβεά τ Ῥ585. οὗ Πανὶ, Ὀαβϑιάεβ ἃ 

ἔενν ἱταρτηεηῖβ Ἄ ΚΘ ἋΡ ἰηΐο ἰαίετ Ῥβ8.; Ηἰ. ἰουπὰ 14, ϑοῆυϊ 

36, Ὀε. 44. Αἴτεν θεὲ. δὰ δραηάδοπεά {πὲ Πᾶν ἀϊς δι τ Πουβ!ρ οὗ 

30 οὔ ἴῃς 74, δῃά ϑοἢι}12 28 οὐὨ ἴῃ δηλ, ᾿ξ ννὰ5 ΠῸ ἸΟΏΡΕΥ Ροϑβϑί]α ἴὸ 

ἀγρε Πανιαὶς Δ  ΠοΥἢΡ ἔγοπι ἴΠ 6 {Ππ|65, Δηα βοῃοίατα ἢ ἰο ἀερεηά 

ΟἿ ἱπίθγῃδὶ Ἔενϊάθηςε δἴοπε. Μδηγ τεοβηΐ οὐ ἶοβ γεῖιβα ἴο τεσορ- 

Ὠἶδ56 ἃ 5ἰῆρ]6 Ρβαϊΐπὶ 5 ψγιτ6η ὃν Πανὶ ; 50 ὅτ., Κα., Κειι., δῖαάςε, 

σμε., θα.; δηά (6 πιοβὶ οἵ {πδπὶ πὸ ργοδχι!ος Ρ55. Βιϊ ΟἿΠ6Γ 

ΟΥ̓ 5, συ οἢ 45 Βᾶ., Ὀσ., Κιγκ., Τρ Πν τοίαβα (15 Ἔχίσθηια ροϑβιτίοη, 

Δηὰ 511} τ ϊηἰκ οὗ ῥγεδχι!ς ἀπά ἄνθη αν] αὶς Ῥβα]η15. 

8 23. 7ε Πῆιρλεγ Ογίπεῖσνι ΟΣ τὰς ρα ον ἀσῥοπας εὐεῖν μῥονι 
7λε ἱμέεγηπαὶ ευὐϊάίσηες 97 16 ἤηαύης ἱλενισεῖθος. 76 ἐἰδες αγὸ σαη- 

αὐ »»» ἥγαεές οΥΓὙ “ἐς ἀϊφίονν οὐ ἐλεΐ» πο, ὁπ {)]ιοἷγ κολ εηίς, “λον 

ἐπήγγεία ον, απο ιεὶγ γεία ἐολ το οὔλον τογίίησς οὗ τ1ε ΟἿ᾽, σίτς 

2“: σπὲν γεϊαὐῥε ευἱάφηες ας ἴρ “λον ογίσίη αλιαὐ δα δ σης 

Τῆς Ηἰρἤδν Οὐ οῖδπι οὐ ἴπΠ6 Ῥβαϊίεγ ἢὰ5. πιαΐα ᾿ξ εν ἀθηὶ {παῖ 

1θεῖο ἰ5 ἢο ἀερεημάβηςβ ἴο Ὀς ρἰαςεα προ δὴν οὗ με ττγαὐϊτοηαὶ 



1ν1] ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

τποοτίθβ; ἴοτ ἰϊ 15 πηδηϊεβι [πὶ [ΠῈῪ γετα 4}} σοη͵εοίυγαὶ, ἀηά τεϑῖθα 
ὉΡΟῚ ἰηδυβῆοϊεηϊ ονίάθησθ. ἥα γα ᾿ἤτονῃ ὕδοκ ἢγθὶ ἀροῃ ἴπε 
π|5. ὙὮεβε σάτηα ἔτοπι ἴῃς μαπάβ οἵ εὐϊϊοτβ, δηὰ σι ἴῃς ἐχοερ- 
τίοη οὗ ἃ ἔενν ψογάβ, ψεσα ποῖ διἰδοῃεά ἴο ἴῃ6 οτὶρίπαὶ Ρβε8. ὙΏΟΥ 

τῃογείογε ρῖνε εν άθηος οὗ [πε ἀἰβεγεηὶ ϑίαρεβ ἴῃ τὴς εἀϊηρ δὰ 
56 οὗ ἴῃς ΡῬβ85.; δηά ποῖ οὗ ἴῃε δυϊπουβῃρ, ἀαῖε, οσ οβασγδαοῖεσ οἵ 

πε οὔρίμαὶβ. Εοσ ἴθεβα αυδϑιίοηβ ΜῈ τηυδὶ ἀερεηᾶ οἡ ἃ δεν 
εχίεσγῃδὶ ον ἀθηοαβ οἵ οἰϊδιίοη δηά 5ϊδηςα, Ὀὰΐ ἔοσ ἴδε τηοβῖ ραγῖ 
ΟἹ ἰπίθσῃδὶ ον άθησοα δίοης : ἴπΠ6 ροσοῖίς ἔοττη δηὰ βριτὶῖ, [π6 βαδ)εοὶ 
τηδίίοσ ἴῃ ἰϊ58 σεϊδίίοη ἴο ἴπΠ6 ἀεδνεϊορημεηὶ οὗ τε]ϊρίοη, (δἰ τ, δπὰ 

τοοτζαῖβ, ἴπ 6 δ 'ρῃς ἴγασαβ οἵ ἢϊβίοσίο οἰγουπηβίδησεβ δηα σοῃἀϊτοηΒ, 

οἰϊαϊίοηβ ἴτοτι δα] οσ Ὑγτηρθ, ἴῃ6 86 οὗ ψοτγὰβ δῃηά ρῆγαβεβ ἴῃ 

ἴμεν τεϊδϊίοη ἴο ἴῃ6 ἀεδνοϊορπιθηὶ οὗἩ ἴῃ Ηδῦτενν ἰδησιαρο δηὰ 
Πτεγαῖαγα, δηα οἴπεσ {πΠκῸὸ εν ἄεηοαβ υδεὰ ἴῃ ἴμῈ Ηἴρμεσ ΟΠ ἰοΐϑηι 
οἵ }} ᾿Πτογαῖαγε (νυ. Βτγ. 588. 32 κα 

Τῆς Ῥεβ. ατὸ αἰνίἀεὰ ἱπίο ἴνγο ργεαΐ οἶβββεβ, [ῃοβε ψ τ {1168 δπα ἴμοσϑς 
νἰϊμουῖ, Ὑδε Ἰαϊζεσ ἂγα ὑϑυδιγ ἀεβίσπαῖεα 85 “ οσρῃδηβ.᾽" Τα {{|68 ςετ- 
ταῖν οᾶτας ἔγοπι ἴπε Βαῃάβ οὗ εὐἀϊΐοτβι ὙΠεῖε ἃτε ἃ ἔενν ἱπβίδῃοςβ ἴῃ ΒΟ Ὦ 
Ῥᾶτῖβ οὗ ἴῃς {π||68 πιδᾶὺ πάνθ Ῥεδπ διϊδομεὰ ἴο [ῃ6 οτίρί παὶ Ῥββ., Ὀυΐ ἴπεβθε ἃσε 
σοταρδγδιίν εν υπὶπιροτίαπί. ὍὨδ {{π|68 τεργεβεπὶ βενεγαὶ βίαρεβ οἵ εἀϊίηρ. 

ΤῊΪ5 ῥγοοεββ 5311} σοπιϊπαεὰ ἴῃ 6 ἀπά “5 δίτεγ τῆς Ηδςῦγεν ἰεχὶ θεοδιης βίετεο- 
ἰγρεὰ. ὙΤμεβε Ντββ. ἀο ποῖ Ἠεβίϊαϊε ἴο τηδῖζα οοη)εοίαγαὶ δά ϊίουβ ἴο ἴδε 
ἀ||ε8, πὰ ἐνεῆ, ἱπ βοῆς οᾶβεβ, ἴο τῦϑκε βυϊρβιτυϊϊοπΒ. ΤΒε περ]εοὶ ἱπῖο 

ΜΒΙΘΒ [δὲ {{||65 ε]}, βοοπ δίϊεν [πεῖς γα! τἰοπαὶ ἱπζεγργείϊδιίομ νγὰβ αραπάοπεά, 
νΥ85 γε Ά}}} αἰ βογεά 0] ἴο Οὐ ἰοίβπι ; ἔοσ ἴθεν ρῖνε ἴΠε ορὶπίοῃ δὰ βῆον ἴδε 

ταειποὰβ οἵ ἃ πυταρετ οὗ ἀϊβετεηι εἀϊϊοτβ. ὙΤΏΘΥ ἃτα, 85 ἰξ νγεσε, ἴπε ῥγίπιβ οὗ 

τϑεῖς βηρετβ, νὨΙ ἢ ρῖνε ἱτηροτίδηϊ ενϊάεπος 5 ἴο ἴῃς σοπάϊιϊοη ἀπά υβε οὗ {με 

Ῥ55., δῖ βενεσγαὶ ἀϊβεγεπὶ ρετίοάβ. Μυςῇ ννοτῖς Βαβ θεεῃ ρίνεῃ ἴο ἴῃς βυθ)]εοῖ 
ἦπ πῆοτε τεσεπὶ ἔηεβ. Τα νίεννβ νυ οἢ 1 5841} ργεβεηΐϊ ἂζε θαβεὰ ἽἘΒἹ ΗῪ 
ΟἿ ΤΩΥ̓ ΟΥ̓ ἢ ρτίναϊς βίυαγ ἀυτγίηρ ἴμε ρῥαϑὶ ἔογίυ γεδῖβ. ἃ οδῃηοῖ ἄρτος στ 

ΤΑΥ͂ ἔπεπὰ Ομεγπς ἴῃ δ͵8 ορί πίοι ἐπα με {{ε8 αγὰ ἽΒεΕὟ οοττυρίίοηβ οὗ 

οτ σῖπαὶ Ἰοσδὶ δηὰ ρεγβοῃδὶ τεΐεγεποοβ νοῦ ἢς τεβίογεβ ΟΥ̓ Ρυτεὶγ βρεςυ- 

Ἰαιῖνε ογιεἰςίδτα. πάου διε γ τὲ τηυβὲ τεβοτῖς ἴὸ βρεουϊαινς οὐ ἰοῖβιλ νυ Β δα 

Δ] οἴμεσ τρεϑηβ8 [41] ἃ5, Ὀυϊ ἴΠδγὰ ἰβ ΠῸ δυο περ αββι ιν 88 τεραγάβ {με {{{|ὲ5 

οἵ ἴ[ε Ῥβ5. ΑΙ] τῆς ενϊάεῃςεβ υϑεὰ ἰπ ἴ8ε Ηἰρῃετγ Οὐ ἰςΐθπι σοπλε ἱπῖο ῥ]ΑΥ 

ἴῃ τῆς ἱπνεβιιραιίοη οὗ ἱῃε Ῥβ8. Τοῖς τὲ τηϑην οἰϊαιΐουα ἰῃ ἴῃς ΝΤ.. δπὰ 

οἴδετ ἰαῖον ᾿ἰϊεγαῖαγε, θὰ τΠδγα ἀγα ἔενν οἰϊατίοπβ ἰπ με ΟΤ᾽. θοοΐβ ᾿μεσηβεῖνες, 

οἵ 'π ἴῃς Αροσῖυρδᾶ οὐ Ῥβευδερίρταρῃα. 80 ἴδ 88 ἴμοβε ἰῃ ἴῃς Αροοσυρδα 

οἵὐ Ῥβευδερίρταρῃα αγεὲ Ἵοοποεγηῃεῶ, [6 Ὺ ρῖνε ἢο Βεὶρ Ὀδοὶς οὔ ἴπε Μδοοδῦεδῃ 

Ρεΐοὰ. Τῆε ἀγρυπιδηῖ ἔτοτη 5ἴϊεπος μ85 ᾿Π||6 ρατῖ ἴῃ ἴῃς βἰυαγ οἵ ἴῃς Ῥβαϊΐεσ, 

Ὀεοᾶυδε οὗ ἴδς 5ρεοΐαὶ ᾿γγὶς ομβαζαςίεσ δῃὰ ἴῃς Ἰἰτϊϊεὰ ἐχίεης οἵ ἴῃς Ῥβ8. Ψ εῦγ 



ΑΝΟΙΕΝῪ ΒΟΝΟΒ ΙΧ 

ξιεαὶ ἱπηροτίδπος τηυβὶ θὲ αἰιδοῃεὰ ἴο ἴῃς βίυαγ οὗ ννοτὰβ ἀῃὰ ρῆγαϑεβ. ΤΏεβε 

ξῖνε ενϊάεπος οὗ τεϊαῖϊνε ροβίοη πὶ [με ἀενεϊορππεηῖ οἵ ἴῃς Ηεῦτεν ἰδηρυαρο 

δηὰ ἰἰϊεταῖυτο. Αε πᾶνε ἴο ἴαάκε δοοουῃῖ οὗ ἴῃ δγομδὶο οματγαοῖετ οἵ ροεῖϊὶς 

ςοπιροπιίοη ; Ῥαϊ Ὑ} ἀὰδ αἰ]ονναπος ἔοτ [15 (εδΐυγε, σγεαῖ πεὶρ 88 Ὀδεῃ 

(ουπὰ ἱπ μὶ5 βιμγ. 1 Βαᾶνε πηδὰς ἃ Ἰεχίσοῃ οἵ ἴῃς Ῥβαϊΐοσ, ρ᾽ νίῃρ ἐνεῖγ ψογὰά 

δηὰ ενεῖυ υ5ὲ οὗ ἐνοΓΥ ψοτγά, πὰ σοταραγίηρ ἴμ656 ἢ Π6 565 οὗἩ οἴμεγ ΟΤ, 

Μιεταῖυτε. ΤὨΐβ Πᾶ45 οοϑδὶ τῆς δὴ ἰτηπιειϑε ἰαθουγ ἔογ βοῖὴς γεᾶγβ, Ὀυϊ ἢδ5 

ΔΙΩΡΙΥ τεραὶὰ πὶς Ὁγ ἴπε ἔγεβῃ Ἰίρῃϊ οαδὶ ἀροὴ ἴπῃε Ῥβ8. Τῆε βίυν οἵ Βί ]1οαὶ 

ΤἈΔΟΪΟΡΥ ἱπ 115 Βἰδιοσῖοαὶ ἀενεϊοραιεηΐῖ, ἴο νυ ἢ 1 Πᾶνε ρίνεη ΠΙΔΠΥ γεδῖβ οὗ 

Ἰδθουσ δπὰ τεδοβίηρ, μὰ8 αἷβο δἰἀεὰ ἱπ ἴ8ς Ηἰἱρῆετν Οὐ οίβαι οὐ ἴῃς Ῥϑαϊτεγ. 

Τβετῖε τα σοιῃραγδίϊνεὶυ εν Ὠἰβίογὶςαὶ ἔγᾶςεβ, αΐ [Π 656, [που Ρἢ οἴϊεπ οὔβουτς, 

δᾶνς βοτμεϊ πηεβ Ὀεεῃ ἰουπαὰ ᾿]]υταϊπαίϊηρ. 

824. 72ε εαγήϊεεί ἰεγρὶ 10 ἀῤῥεαγ ἐπ “ἦς “ἶς τας αἰρδίζοος 

“ϑοην,᾽" τυλίελ, ἐπὶ τοῦθ ἐαφές αὐ ξαςί, τας αὐαρλεώ το ἐἠε ογισίπαῖς. 

7 Ἱπαϊεαίεα α ἤνγῖς βοῦν ρει 707 σἱηισίη, ἐσῥεωα δ δ 70 γος οοζα- 

σορς, ἐπὶ ἐαίον ἐἕγμός ἐςῥεσαἪζ ἱπ' γε σίομς τυογολ οὗ γαΐφε, ἀγα 

ὃν 11ε }ευϊπεα ἐλοῖγς. 

Ρ5. :δ8' (ΞΞ.2 5. 22) μᾶ5 ἴῃ 18 {{|]-, {πὴ πιῇ, ὦ φοηρ, Ἐβρ6- 

εἶδ! ν δῇ σαΐξ, ἃ5 ἴῃαὶ οἵ ἴῃς οτοβϑίηρ οὗ ἴῃη6 εὰ ὅ6α, ἔχ. τς; τῇς 

ϑοηρ οἔτῃε Εουπίαϊη, Νὰ. 21}; ἴ[ῃε ϑοηρ οἵ Μοβεϑ, [)1. 2.115. }9. 31. 23. 8) 
225; τὴε ϑοηρ οὗ πε Ν᾽ηεγαγά, [5. οἷ ; Ιονὲ δοῆρβ δοσοτηραηϊεα Ὁγ 

ΑἾγτε, 15. 23,5. ΤῊΪβ δποίεηϊ ἴεγη), ηοὶ 566 ἀῇῖοσ [Πε {{π|6 οἵ Ηεζε- 

Κι, νγᾶβ 1 41} ὑσορὈ}}γ δἰϊδοῃεα ἴο 115 δαπ]οϑὶ οὐ [ῃ8 Ῥβ5. 

ΣΝ πὶ σε σοῖς (1) ογα ἐγγὶς «λαγαείεν, ἀἰπιϊα ρα ἰβῃ ες ἔγοτα ὅθ 1 Κ. κ12. 

δηῖῃ. το ΠΣ Απὰ. 8.19, σαηρ ΟἹ Ἰογουβ ὁσσαδβίομβ (ὑη. 3127 - ; οἵ Ἰονε βοῆρϑ 

ΡΞ, 451 πλὴν τον οἱ. (ας αἴ ππ|ε; ποῖ βυϊς το βογγονν Γ5. 1378; (2) οὐ α 
γεἰσίοις ἐγβέ υϑεὰ ἴῃ ψνουϑῃὶρ οἵ Οοά: [1] πρ" 429; δ }}Ὺ οὐ ργαῖϑε 2 55 

69); ὌΦ ΤῸ 281, οἱ. Νε. 12Γ5; πλπν τ Ρο, 137᾽, οἱ, 2 (ἢ. 2957; γΧὺν} Ὁ 

Ἐπ. 1275; τῦτο ν 318 4ο' οὐἱἹ οδὶ᾽ 1445 149], εἴ, 15, 42" (πάϊοαιίηρ ἃ (το 9 ἢ 

ουϊδυτεῖ οὗἨ 500) ; 50 ἴῃ {Ππ|65 οἵ Ῥ55.: Ὅν 46) ; ΓΌΣΩΠ Ὁ σπίτι σοησς ἴπ 

0165 οἵ 120-134; ὍΌΙ “τ 481 661] 821 88: 1οϑὶ ; τ 512 301] 6ς] 67) 68] 

751 761 81 921; “ον 582 451 Ὁ. σηβν. «πὸ (1). Ιπ 41} ἴΠ68ς. ᾿αβθ5 ὀχοορί 30] 
921 τοϑὶ οἵδμετ ἴδττηβ ἂἵς δι ἀδὰ ἴο ἂπ οτἰ σἰπαὶ οὐ (τς ΒιΒΙ, ΧΥΉΤ, τϑνς 

ΡΞ. 301] Βᾶ9 γ"25 Γ2) 5 Ὅ σοηρ γ0γ ἐλὲ ἀρ ίεαδιον ο77 ἐλε ἀσπεδε οὐ ἴδυαρ]ε ; 
Ἐξ, 921 "32: Ὁ ὍΣ σσρσ γογ διε δαῤῥαία (αν. Τῆοβς ἱπαϊςαῖς Πτατρῖςαι 

α8ε5, ἀηὰ πιυδῖ ἢανε σοπὶς ἔγοτη οἰ τοῦθ ἀπὸὶ ποῖ ἔγοπι δαῖμον. ΓΞ. ΤΟΣ ἰ5 ἃ 

ἰλῖς ςοπιροβῖϊε ῥ5., δηἃ “τ ἴῃ τῆς {1016 τῆὰν πᾶνε σοϊὴς ἔγοπι ἴπς {πὸ οὐ τῆς 

οἤρίπαϊ, ν. 8.19. τΞ 6οδ 19, νν Βῖ ἢ 15 πῃ δατ]ν βοπρ οὗ {τ ρῃ. Τῆὸ ὁΒατγαςῖογ οὗ 

83, 88 ἀοο5 ποῖ 56επὶ ἴο βυἱῖ ἴῃς ἴετγιη, ἴογ (ἢ ΓΟὐπιοῦ 15. Ἔσο ητ}]ν ἈΠ ἱπιρτο- 

οδϊοη Ὡροη ἐπετηΐεβ οἵ ἴΠε ἴπιε οὐ ΝΕ πο πιίδῃ, [Π6 Ἰαῖίοτ ἃ Ἰαπιθηῖ οὗ [ἢ ς ἐατ]ν 

εαῖϊς, Δὲ ἴῃε βᾶπὶς {ἰπ|ὸ ἴπεθε ἴσυτηβ δοοπιὶ (0 δὰ οτἰρῖηαὶ ἴὸ τῆς 55. δηὰ 



Ιχ ᾿ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΡΙΟΌΔΟΪΥ ἱπιρῚΥ ἃ τπῆογε οοτηργεῃεηβῖνε πιεδπὶηρ ἔοσ ὙΦ, 5 0ἢ 85 15. σου ΠΙΥ͂ 
ἰουῃμὰ ἴῃ ἴδ ΓΥΡῸΠ ὙΦ’, Ῥ85. 120-134, 8 ςοἸεοοῃ οἱ 585. οὗ σιεαὶ νδυὶεῖν, 

Ἐγπιῃ5, ργᾶγετβ, δῃὰ ἀϊάδοϊίς ῥ55.; ἃ {{{{|ὲ βοοΐδὶ βοῃρ' Ὀοοὶς ἔογ ῥἱστίτιβ ἴο ἴδε 

Βιίεαὶ [εαϑῖβ (νυ. ὃ 36). (ὦ αἶϑο υβε5 ὠδή ἔογ Ὑ: ἷπ Ῥβ8, ΟἹ, 93, 95, 96, ίοτ 

τεδβϑοῦβ ἀϊβῆουϊε ἴοὸ ἀΐβοονετ, ἔοσ, ψνὩ1]ς ἰξ 18 ἀρργοργίαϊε ἐπουρῇ ἰπ 93, 95, 96, 
ἴξ 8εεπιβ ποῖ δρργορτίαϊε ἴο 39, οἱ. 

825. Μ|ίέζξίαρι ἐμ “ἦς “τς ο7 σευεη εαύνις ἑπάξεαίες ἐλαΐ δεν 
τύέγε Ἰαζεη γγορι ὧπ ἐαγάν εὐὐεείοη 97 οὐοίος 2έδεες, τσ ἐπι ἐάε 

τε ες δ εγείαη δεγίοί. 

Ῥβ5. σό-ὅο πᾶνε ἡέξιασι ἴῃ τΠ εἰν Ἐ|65, 50 αἰϑοὸ Ρ5. τ6. Τὸ ἴμεβϑα 

τηυβί δε δἀήεά 15. 385 3) ὙΠετε ψετα ῥγορὈΪγ ΟἴΠΕΙ ρίεοαβ ψῃϊο ἢ 
Βανα Ὀδεη ἰοβῖ Ῥδοδιιδε ἴθ γ ψετα ποῖ υϑεα Ὀγ ἴῃς εὐἀϊῖοτβ οὗ [86 
ΘΑ Ρϑα]ῖεῖβ.0 Τῆεθα 41} Ὀδᾶγ οἡ πεῖς ίδοεβ ενϊάθησεθ οὗ 
δΔηΠαυγ. Νόοης οὗ θὰ ψασα σοτῃροβαα ἰδία ἴδῃ ἴῃ6 δαὶ 
Ῥεγβίδη ρεγοά. 

Τῆς πιοβῖ οὗ ἰῃς Ἐδθ Οἷς τὶ ρ ΒΟΥ ἱπίεγργεϊ ὉΓ95, 85 ἑογτιηθαὰ ὈΥ ῥγεῆχ Ὁ ἔτοταῃ 

τε πουῃ ὉΠ ροίαά, ἀπιὰ ἴῃ 5 [ΠϊπΚ οἵὨ ρολάξρε ῥέξεε, πὰ δεοσοτάδῃος ἢ ἴδε 

δηοίεπι ουβίοτῃ ἴο πᾶπια βοΐϊεοῖϊ ροςπιβ, σε πιβ, Ἰεννεἶβ, ομοΐςς ρίεςεβ, δηὰ τῇς 

Ἶκε. Ὑδὶβ ἱπάεεὰ ἰηάϊςαῖε5 {πεῖν οπαγαοίετ, ἔοσ [ΠΕΡ τα γί σεῖς ἴῃ ἔογιη δπὰ 

ἌοΒοῖος ἴῃ τἢςεῖγ σοῃϊεηί5. ΡΒβ8. 5ύ, ς7, 59, 60, ατγὰ ἱγὶπιεΐεγβ; 16, 58, ἂγε ἰεϊγατω- 

εἴετβ. 15. 389. 15 ἃ ρεηίδιμεϊεσ, δό, 57, 58, 59, πᾶνε τείγαϊ 8, σαῖοβ νυογὰς, 

δηὰ οἵδεῖ ογῃδτηεηίβ οἵ 5ῖγῖε. ὙΒΟΥ 4} δᾶνα τᾶῦε ψγογάβ, βίγδηρε σοσῃὴπα- 

τἴοη8, δηὰ ἃ νἱρογουβ του βρη 685 οὗ βίγίε, ἀπ Ἵχργεβθβ βίγτοηρ επηοϊΐομβ. ΤΉΣΥ 

ταβετηῦ]ς ἴῃ 115 τεβρεοῖ ἴῃς ῥγεδχ!ς ῥγορμεῖβ, δηὰ γα διθοηρ ἴῃς τηοβὶ 
δποίεπὶ οἵ ἴμε Ῥβ8. Ἐξ. 605 Ὀεϊοτρϑβ ἴο ἴῃε δδυν τλοπάσοῆυ; 58, 15. 389-23), τὸ 

τῆς τα α]ε τποπαυοιῦ ; 56 ἴο ἴδε Ἰαῖε πιομαΥ ὮΥ ; 16, 57, 59, ἴο ἴῃς εαγὶν 

Ῥεγβίδῃ ρεγοὰ. Εἶνε πᾶνε βαϊζοτίδὶ αϑβϑὶρηιπιεηΐβ: δ, ς7, 59, 60, ἴο οἰτουτα- 

βίδῃςεβ οἵ Ὠανὶά᾽ 5 σάτγεενῦ; 15. 385. 39 οἵ Ἠεζεκία μ᾽ β. ΤῊΣ 2090 οὗὨἉ 15. 289 ἰς 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ 8ῃ εττοῦ ου ὉΠΣ95. 85, 16, ς6-6ο, ννγετε ἴδκεπ ᾧρ ἱπῖο Ζ8, τε εατὶϊεϑὲ 

Ῥβαὶιετ (Ὁ. ὃ 27) ; Ῥββ. σότόο ννεγεὲ αδἷϑο υβεὰ ἱπ Ἐ απὰ 181} (υ. δὲ 36, 37), 
Ῥυὶ 16 νγᾶ5 ποῖ ἱποϊυάἀεὰ ἴῃ ἴμεβε Ῥβαϊζετβι ΤὨϊβ ἀουθῖ]655 ἐχρί δίῃ ἴῃς β8ερα- 
ταῖϊϊοῃ οἵ 16 ἔγοπι ἴπε στοὰρ. δ ἱπίεγργειβ ὉΠ59332 45 στηλογραφία, ἵ»:εν ἐῤέίονε 

ὁ» ἃ ἑαῤῥεί, ἐἰἐμεἰὲ ἱπεογίῤιῖο, ἘΠ; 80. Ὧ 65 ἴ{ἴτ ψετε 3πρθ. 6. βυρρεβῖβ ὁῃ 

τιῖς5. Ῥαβὶβ, α ρεεριογία! οὐ εαϊολιυο» αἱ ῥοενι, Ῥβ, 60 ἢδ8 αἰβο ποῦ αῆογ πῦίο, 

ΤῊΪ5 νγὰβ εν ΠΕ ἀποϊεηῖ, πὰ, δια παϊηρ ὉΥ͂ 1156], 15 τηθδηΐηρ᾽ε855. 1ἴ ΡΥΟΌΔΟΪΥ 

Βδ5 ἴῃε β8π|εὲ πηεδῃηΐῃρ 85 ἴῃ ἴῃς {1|6 οὗἩ τῃς 1,ἀτηθηὶ οἵ Πανὶ ονεῦ Ἰοπδίβδῃ, 

2 5. 118. ἀῃὰ ΡγΟΌΔΌΪΥ νγὰ5 οὐ σί 8} τ ἴς ἀπὰ οἴμεῖβ οἵ ἴῃς βαᾶτὴς κὶπὰ ἴῃ 

ἴῃς Βοοκ οὗ δϑβδασ. ᾿ 

8 26. ας 7, ἐρι 1.6 εἰ δς ΟΣ ἐλίγίσοη εαύνις, ἑπαϊεαίες α εοὐζσεζίονι 

ΟΥ̓ »ισαίϊαδοης τασας ἐπ 166 αἱ δ γείαη ῥεγίοα, 



ΤῊΕ ΜΑΘΚΙΓΙΜ Ιχὶ 

55. 32, 42-45, 52-55, 74, 78, 88, 89, 142, ανε “7215: ἴῃ τῃ εἰν 

πε5. ὙὮδβε ννεσα βεραγαϊθα Ὀεβοδιβα οὗ ἴῃς βαϊβοϊϊοηβ τηδᾶάε Ὁ 
ἴῃῆε εὐἀϊϊτοτβ οὗ 18:6 βδνεσδὶ τΐϊηοῦ δηὰ τηδοσ Ῥβαϊίεσβ. Νοηβ οὗ 

ἴθευα, ἴῃ τ εἰν οτἱρίηδὶ ἰοσπηβ, γΕΓῈ σΟΙΏΡΟΒΘα ἰαῖοσ ἴδῃ [6 Ῥοσϑίδῃ 

φεποά, δῃηὰ τῃεγαίοσα ἴθου γα σα ῥγοῦδὈΪΥ ΠΟἸ]εοϊεα ποὶ Ἰαῖες (ῃΔη 
ἴδε Ἰαῖε Ῥεσβίδῃ ρεποά. 

ὈΦΕῸ ᾿,85 ἑοστηςὰ ὉΥ ἴῃς ῥτεῆχ Ὁ ἔγοπι ὅ5ε᾽ ἱπ (ῃς ΗΙΡΗ. εοηί ον, κορείδηη- 

2ίαίε, απὰ ἰ5, [Ββετείοτγε, ργοῦβὈν ἃ γεφΐϊαέϊονι, »ιφα αέϊνε ῥοένι, 5ο ε. “ δίοις 
»πειϊαἰῖονε,,) οἴ. Ῥ5. 475 “Ὁ ΦῸ δ᾽, 950 εβϑεῃίδ! νυ (Ὁ συνέσεως οἵ εἰς σύνεσιν; 

Ἔ ἐμέο είς, οὐ αὐ ἐρ εεείμρε, 3. ἐγ 1ο. ἽἨΐβ σαΐῖ5 ἴῃς οματγαςοῖον οἵ {Π 686 

Ῥε5. Ἅβϑϑεητ δ! ; 850 Ος5., θὲ ἯΝ,, ΗἸ., τεραγὰ ἴπεπὶ Ἂ5 ροεπὶβ ἴο επέοτος ρἱεῖΎ 

δηὰ ν͵βάοτη. “3: 15 ἀδβηβὰ Ὀγ Εν, ἃ5. ἃ σογρ τοῖδὲ εὐεογ νεσῖς ἴο Ὀς 

ἃοςοπιραπίεὰ ΜῈ οἰεατ-ϑουπάϊηρ ογπιῦα]5, ἀπ ἴῃ τΠ5. 18 (ΟἸ]ονγε ὈΥ ΤΊ ΠΥ 

τηοάεσῃϑ ; 50 Κίγκ. “ἃ ουπηὶηρ Ρβαὶπὶ" ; θαϊ τηἷ5 ἄοεβ ποῖ βαϊξ [ῃς ἰπίεγπαὶ 

«βδγαςῖεσ οἵ πιδὴν οὗ ἴμεβε Γβ8βι Τἤεθε Ῥβ5. ψγεῦς 4}} σοπιραγαίίνοὶ υ οαυ]ν ἴῃ 

ἐμεῖς οτρίπαὶ ἔοσπιβ : 45 τοὶ α]6 πιοπατοῆν ; 52, 54, 55, ἰΔῖε πποπατο ἢν ;ἢ 42- 
43, 74, 88, 8945, 142, εχῖϊε ; 32, 53, 78, οαυν Ῥοτβίδη ρετῖοα ; 44 ἰαῖς Ῥεγβίδῃ. 

ῬΞ5. 32, 52-ξς, 142, ετε ἴα κε ὉΡ ἰπῖο 18; 42-45 ἰηῖο 34; 74,78, ἱπῖο ἃ. ΟΥ̓ 
ἴδεβε, 42-45, 52-ὃ5, ψψεγε αἶβο ἴῃ 1334, δη ἃ {Πεβ56 νὴ 74-8 'π 35. Μίοτεονετ, 

ἴδεβε ἴνγο ρβευοηυπιβ ἂτε Μαβκὶ πὶ; 88 οὐ Ἡοπιδη, νυ ἢ ψψᾺ5 αἶ5ο ἴῃ 1833, 

ἀπὰ 895 οἵ Εἴῆαη, νη ΐϊσ ἢ ννᾶ5 ποῖ ἴῃ ΔηΥῪ οὗ {πε πιποῦ ῥβα]ῖετβ. Νόοπε οἵ 

ἴδεβε Ρ55. ἃσε οὔγρῆδῃβ. [ἰ 15 αυϊῖε ργοραῦϊε {μπαὶ [πεῖς ψετὰ οἴβογ Ῥβ5. ἴῃ ἴῃς 

οτἰρίπαὶ ςοἸ]εςϊίοτ, τυ ῖ ἢ Βᾶνα Ὀεθη Ἰοβί. 

8 27. Τανί ἐπι τ1ἦς “πος 97 σουσηίνοζονγ ραζρις ὑπ ϊεαίες, ποῦ 
σωΐλονελίῤ, ὀμέ, τοὴά γέτο ἐχωβἤορς, “1ε γε ο7 ἐδ νιζιον ραδίεγς, 

ταϊλεγεα τη6127 (ἦς παρ ο7 Ζαυα ἐρ {ἦς ἡαίς Ζεγσίαη δογιοί, νι 

τολέελ ἠάεσε εαύρις τοέγε ἰα ζση ὦ} ἐαίεν οὐϊίογς Οὗ 1λε »πα)ον ἤεαδίεγι. 

:. [τ|5 Ἔνάδηϊ ἔτοπὶ ἴῃ 6 ἰηΐθγηαὶ ομαγαοῖοσ οἵ ἴπε56 "ες., ψ ἢ 

ἃ ἴενν Ροβϑβϑί]ε Ἔχοθρίίοηβ, [μηδ αν ἃ σου] ποῖ ἤᾶνα τυτττδη [ἢ ἘΠ]. 

11 15 ᾿πηργοῦδῦ]ε [μι ἴῃε ψογὰ 2 αττα τνὰ5 ἀδϑιρηεαά Ὁγ [6 ΘαῪ 

εὐἀϊῖοτβ ἴο ἰπαϊοδῖς {Πεῖγ ορὶ πίοῃ μαι ἴῃ 656 Ῥϑ]η15 "νετα 1)ανιάϊς ἴῃ 

ΔΌΪΠΟΥΘΡ. Τῆς ἢ ἴβ ποῖ 16 οἵ Δα ΠουβἢΡ, ἃ5 ἢα5 σΘηΘΓΆΠΥ 

Ῥεδη βυρροβεά. Τῇε δαυ]εϑὶ οοἸ]]θοιίοη οἵ 85. [ὉΥ 156 ἴῃ 186 5γ118- 

δορυς νὰ5 τηδάβ ὑπάεὺ {ΠεῸ πᾶτε οἵ [)αν]α, {116 {γα {πο ηα] (ΔΈ θ᾽ 

οὗ τεϊρίουβ ΡοΘΊΤΥ ἂπά οἵ {πε τθτηρὶς Ἰνουβρ. Ὑὴα Ἰἰαΐεῦ δα τοῦβ 
Ἰεῖ: τηἷ5 πᾶπῖς ἴῃ 16 {{π|65, τ τὴ6 ργεροϑιτίοπ 5 ἀτιλοΠοα, τὸ 
ἰηάἀϊοαῖς {παῖ (ἢ656 Ῥβαϊηὶβ Ὀδθὶοηρεά ἴο ται οοἰϊοοιίοη. ΤῊΪ5 

ἐχρ δῖπϑ 411} ἴπ6 ἔδεῖβ οἵ (ἢ σαβε δηΐ ἴῃς ροϑίτίοῃ οὐ {Ππ656 Ῥ55, ἴῃ 
1ῃ6 ΡῬςοα]ῖεσ. ΤῊ Ϊ5 νίανν ἰ5 σοηβτγηηθα ὃν Ῥ5. 72.) ΠΟ ἢ βἴαῖος [παῖ 



Ἱχῖ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

115 5. νγᾶβ ἴπε σοποϊυβίοη οὗ [6 ῥγάγετβ οἵ Πανὶ, ἀπά ἱπιρ 165 
παῖ τῃ6 σοἸ]δοίίοη ψγὰ5 ἃ ῥγαγογ- ὕοοῖς. ΤῊ!5 βἰαιϊθηιθηῖ 5 ἰῃ 80- 

οογάδησς ψῆ ἢ της σοηϊοηΐς οὗ ἴμεβε Ρβδὶπηβ, ἴογ ἴΠΘΥ 16 ἴοσ ἴῃς 
τοοϑὶ ρᾶγί ρύάγεῖβ. ϑοπῆς οἵ ἴῃς Ῥβ5. ἢ αν ἴῃ τ[ἢ6 {165 σου]ά 

ῃοῖ, βονάνου, αν Ὀδδη ἴῃ τε Πανίαϊς Ῥγαγεῖ-θοοκ. Ῥββ. 86, 

103, ΙΟ8, 122, 124, 131, 133, 145, 8}} Ὀεΐοηρ ἴο ἴῃς Οτεεῖκ ρεποά. 

αν ννὰβ ἴου νδιίοιβϑ Ἷεᾶϑοῃβ ἰῃβετίε ἴῃ τἢ6 {{|65 ὉΥ ἰαῖδσγ 
εὐἀϊῖοτβ. 5111} Ἰαῖεγ εἀϊΐοτβ οοππηπεὰ ἴο αδἰΐδοῃ Πανὶ 45 πᾶῦλα ἴο 
οἴδεν Ῥβ85. ἰῃ (ῦ, 85, ἀπά 27. ΑἹ] ἴῃ6 οἵἴποσ 85. ψῃίϊοῦ Ὀθαγ ἴῃς 
πᾶτης οὗ Πανὶ α ψψεγα σοτηροβαϑά, ἴῃ {Παῖγ οτὶρίηδὶ ἔογηῃ, ἢ ἃ βίηρὶς 
ἐχοερζίοῃ, ποῖ ἰδῖου ἴἤδη ἴῃς πὶ ἀ]6 Ῥεγβίδη ρετοά. Ρβ. 68 5εθτηβ 
ἴο Ὀεϊοηρ ἴο ἴπε ἰαῖε Ῥεγβίδῃ ρετίοά, ἴο ψῃϊοῆ, Ππεγείοσθ, νγῈ ΓΑΥ 

δϑϑῖρῃ ἴῃ 6 ἔμπα! ςοἸ]]εοτίοη οὗ ἴῃς ᾿ανίάϊς ῥβαϊτεγ (18). ΤὨϊτίθεη 
οὗ τῆεβε Ῥβ5. ἤανα ἴῃ τπεὶγ {{|658 σείδγθηςεβ ἴο ποι ἀθηῖβ ἰῃ (ἢ 1 

οἵ Ὠανιὰ. [ΐ βεθγβ ργοῦδοϊα πὶ ἴμεν ασο δῃ οτίρίῃδὶ σο]]δοϊοα 
ὉΥ͂ 1Βαηλβεῖνεβ, ν ῃἰσἢ τῃς βαϊοσ οὗ 18 υϑεὰ ἃ5 5 πυο θυ. 

ΤΆε Ρβ558. νυν πτῦ ἀγα 18ε (οἸ]ονίπρ : 3-9, 11-32, 34-41, ςτ-ὄς, 68--70, 86, 
1ΟΙ, 103, 108-110, 122, 124, 131, 133, 138-145. Τὸ [πε8εὲ νὰ τηυϑὶ δαὰ 10, 

σι ἢο586 {{Π]Ὸ ἀοε5 ποὶ ἄρρεᾶγ ὕδοδυβε ἰΐ τγὰβ γ}ϑ!ϊυ, ἃ5 ἰπ 6, [Ὡς σοποϊυπίοη οἵ 9. 

Φ αἶβο ρίνεβ Πανὶ ἴῃ ἴῃς {{||65 οὗ 33, 43, 67, 71, 91, 93-99, 104, 137, ἰουτίεςη 

οἴδειβ ; δυῖ 43 ἰ5 ἃ μετ οἵ 42 οἵ Ἐξ ; 93, 96-99 τε ρμαγίβ οἵ ἴδε τογαὶ Αἀνεηϊ 

Ῥβ.; Ι04 ἰ5 ρατῖ οἵ ἴῃε στοὶρ 104-107; 137 5. ἃ Ρ5. οὗ ἴμε οδριϊν! ποῖ 

βυϊϊεὰ ἴο ἃ ῥγαγετ-θοοῖο, 5 13; 71 ἰ5 ἀερεμήάεπί οἡ βαυϊΐεῦ 88. οἵ 18; 33 τᾶς 
ξίνεη τδε {{π|ὲ 88 ἱπ ἴῃς παῖ οἵ Ῥββ. οἵ 78. [ἰ ἰβ ἱπιργοθδῦϊε ἴμαὶ [8158 σουἹὰ 

Βανς Ὀεδη οπιτϊεὰ ἴῃ 3 1 ρεμυΐπε. 67, ΟἹ, 94, 95, ῃανε πο οΪαΐπι ἴο βανε θδδῃ 

ἴῃ 18. ΤΒεβε ἱπβεσιίίοῃβ οἵ (5 ἀγὲ 4}}] σοπ)δοΐυτεβ οὗ Ἰαίεσ εἀϊῖοτβ' Βυϊ δυςΒ 

ςοπ)εοΐαγεβ ἀρρεᾶγ ]30 ἰῃ ἘΠ. Τῇῆε ουγ οἰ ]ρτίπι Ῥ55. 122, 124, 131, 133, οουϊὰ 

ποῖ πᾶνε θεεῃ ἰπ 18. ᾿ανἰὰ σαπιε ἰηῖο ἴῃς {{π|6 οὗ 145 ἔτυσα 118 σοπῃηθοϊίοι 

ψἢ τὴς στοὺρ 138-144. ΡΒ. 108 ἰ5 σοτῃροβῖϊε οὗ εατϊες Ῥ88. οἵ 13; 86, 103, 
τεοεἰϊνεὰ Πανὶ ὰ ἱπίο ἴῃς {ἰ|65 Ὀεσαυδε οἵ τϑβειίαπος δὰ ὑ8ὲ οἵ Ρβ8. οὗ 38. 
Νόοης οὗ ἴῃεβ6 Ρβ5. 15. εαὐ]ϊεσ ἰΒδπ ἴμε ἀτεεὶς ρετῖοα. ΑἹ] ἴῃς οἴβεῦ 55. στ 
Ῥαν!ὰ ἱπ τῆς {{|ὲ5 ἴῃ 3Η ψψεγε ῬγοῦδΟΥ ἴῃ 19; δπὰ ἐξ πλᾶὺ ὃ [Πδὶ οἴπετ 58. 

ψεγα {Πογεὶπ ὨΪΟἢ Βανε Ὀεεδη Ἰοβῖ, οὐ ρ]σεα αἱ πἰπιαίεῖν εἰβενῃετε ἱπ ἴῃς ΟἿ. 

Ρ5. 72, ἴῃ 115 οτἱρίηδὶ ἔογπι, ννᾷβ δ ἴῃς σοποϊυβίοῃ οἵ ἴῃε ᾿ αν  ἀϊς ργαγεῦ- θοοῖ, 

85 5υβηοίε Εν ἱπαϊςαϊδα Ὁγ τς βυθβογρίίοη ν.39, 1Ὲ 5 αἶβὸ ὑγοῦδοὶς τμαὶ Ῥ5β. 2 

ταβ ἰϊ ἱπιγοάιυοσίίοι, 85 15 τηοβί βυϊαῦϊε οα δοοουπὶ οὗἉ ἰΐ5 τεΐίεγεῃος ἴο ἴῃς 

Βανί ἀϊς σονεπᾶηῖ. ΙΓ πον ψγε τεῖπονε ἴῃς ἀυρ]ϊοαῖς 53 (Ξ 14), ἴβετε δτε 
68 Ῥ58. Ὑ ἘΪΟΒ ννῈ ΤΏΔΥ τερατὰ ἂἃ58 πῃ 8. Ὑπεβε 55. ἤανε Ὀδεη ἀϊδιυγθεὰ ἔγοπι 

τῆεῖτ οτἱρίπαὶ ογάθ Ὁ ἴῃς βεϊεςτίοηβ ἔγοτῃ ἔμ ἐπὶ ταδᾶς Ὦγ Ἰαῖεγ εὐϊῖΐοτβ. ΑτἸποὴρ 

πε ΜιΖζπιοτίπι ἀρρεαγ: 4-6, 8-10, 12-13, 15, 19-24, 29-31, 38-41, 51, 62-ὄς, 

68, 1το!Ι, 109-110, 139-141, 1432. ον ἘΒ3Δ νψετε βεϊεοϊεὰ : 4-6, 8-14, 18--22, 



ῬΘΑΙΤΕΒΝ ΟΕ ΡὈΑΛῚΡ 

41,36, 39-41, 51--ς2, ς4-62, 64-6ς, 68--70, 109, 139-140. 1π ἘΞ νετε βεϊεςϊεὰ 

ο1-ός, 68-70, 72. 
(2) ΤὨϊτῖεεπ Ῥββ. οἵ 18 δανε ἱπ {πεῖν {π|68 γεΐεγεποςβ ἴο σετίαϊη ἱποϊἀεηῖβ 

ἴῃ ἴὰᾷς Ἰε οἵ αν. ὙὍὉδεβε βἰαϊεπιεηῖβ 41} ἀερεπὰ ὑροὸπ ἴῃς παγγαῖϊνεβ οὗ 

ϑδτησεὶ, πὰ σσεσὰ υρβεσυεπῖ ἴο ἴ[ΒῈ Πευϊετοποπιὶς τεἀδοϊίοη οὗ ἴῃς ρσορμεῖϊς 

ιἰδιοτῖεβ : Ῥβ. 3, " νῃδη ἢς βεὰ ἔγοτῃ Αρβαϊοτῃ ἢΐβ5 βοη," οἵ. 2 8. 15. Ρβ. 7, 
“πὨϊο ἢ Ὧε βδηρ ἴο Ὑδῆνεἢ σοποεγηΐηρ πε ψογὰβ οἵ Ουβἢ ἃ Βεπ)απηῖτε,᾽" οἵ, 

25.16. Ῥϑξ. 18, “ἴῃ ἴῃς ἀδγ [πὶ δον εξ ἀεἸνετεα Ηἰπὶ ἔτοτῃ ἴῃς παηὰ οἵ 8]]} 

Ἡΐς εἐποτιΐεβ δηὰ ἴγοτῃ ἴῃς Ὠαπὰ οἵ 84], ο΄. 2 5. 221. 5. 34, “ὙΜΒεη Βα 

ομδηρεά 5 Ὀθεμανίους Ῥείοτε Αδἰπιεϊεο ἢ ψῆο ἄτονε Ἀΐπὶ ἃυΑΥ ἂπὰ ΒἊ 

ἀερατῖεά," οἴ 1 5. 2ιῖῦ να, 5, 51, “ν ῃεη Ναΐδδη ἔπε ῥτορῃεῖ σᾶπὶε αηΐο 
Βίπι αἴϊετ με μδὰ βροτὸς ἴῃ ἰο Βαῖῃββεθα," οἵ. 2 8.12. 5. 52, “ψῇεη Ποερ ἴδ 6 
ἙΔοταῖῖε σἀπὶς δηὰ το]ὰ ὅδ], ἀπὰ καϊὰ ὑπο μὶπι, Πανὶ ἃ 15 οοπια ἴο ἰῆς ἤουβε 

οἵ Αδϊπιεϊες ἢ," οἴ, 1 5. 229 "4, Ῥπ, 54, “σ Βεη ἴδε ΖΙρΡὨϊε5 σάπια δηὰ βαίὰ ἴο 

55], Ποῖ ποῖ Πανὶ πῖάε Ὠἰπιβθ} Γ ἢ ἃ5 Ὁ" οἵ 1 5. 23}9 56. }} 261 “4. Ὀς, σό, 

““ὮςΩ ἴῃς ΡὨ ]Π5τπε5. τοοῖς Ὠἰπὶ ἴθ Οδ Β,᾿" οἴ 1 5. 272. 5. 57, “ψ βεη δε ἢεὰ 

ἔτοτη 8540], ἴῃ ἴδε ςἂνς," οὔ. 1 5. 22. 5. 59, “ἤδη ϑδὺὶ βεπῖ, πὰ {ΠῸΥ 

παϊομβεὰ με μουϑε ἴο ΚΙ Ὠϊπι,᾽" οἴ, τ 5. 195 1, Ῥς, 60, “ψ ἤεη ἢς βἴτονθ ἢ 

Αταπὶ Νδδατγαῖπιη δπὰ ὙἹἢ Ατγδτῃ- Σοῦ, ἀπὰ [οδῦ τεϊυγηεα δπὰ βτηοΐε οἵ ΕἙάοταῃ 

(εττοῦ ἔοτ Αγᾶπὶ) ἱπ ἴπε Νδ)]εν οἵ 8]: ἵν εῖνς ᾿πουθαῃά,᾽ οἵ. 2 85. 818 το, 

Ῥ-. 63, “ΨΠεη ἢς ννα5 ἴῃ ἴῃε ν]Π ἀουη.85 οὗ [ἀΔ},᾿Σ 5. 226 κ΄, Ῥβ. 142,“ ν Ἔεπ 
Ὦς ν 5 ἴῃ ἴδε Ἵανε," οἴ. 1. 5. 24. ΤΠεβε {Πἰγίεεπ Ῥ85. ψγεγε 4}} ἴῃ 13, θὰϊ ΟὨΪΥ 

52, 54. 142, ἅτε ἡαςξιί νι, ς6, 57, 99, 60, 7: ζιίανεῖνε; 3, 51, 63, )Πίὶεριογένε. 

ΤΒετείοσε ἴπε βιαϊεπιεηῖβ σἂ ἢανα ποίῃϊπρ ἴο ἀο νἱῃ [Π686 ςοἸ]εοϊίοΠ5. 

Ἑυπδεπηοτε Ἐ υ565 εἰρῃϊ: 51, 52, 54, 56, 57, 59, 6ο, 63, οταϊττηρ ἄνες ; 8 
αἶκο υ565 εἰρῃϊ: 18, 51, 52, 54, 56, ς7, 59, 60, οπιἰετἰπρ ἧνε ; 3, 7, 34, 142, ννεῖα 

υϑεὰ ὈΥ πεϊῖμετ. Ὑπετγείοτε ἴΠεβ6 ποίϊςεβ οουἹά ποῖ πᾶνε σοοπὶς ἔγοπι ἴπε8ε 

εὐϊῖοτβ. 18 15 ἴδ ἴῃς ΟἾΪΥ ΤΟΙ] εοτίοπ ἴῃ ΙΓ ἢ 4}} ατὸ Τουπά, δης τπογείοτα 

εἰπεῖ ἴῃς εὐἀϊῖοτ οἵ 8 πιυβῖ ἤανε θεδη τεϑροηβίθὶς ἔοτ {πὸ πὶ, οὐ ἴΠ65ε δἴαϊδ- 

τηεηῖβ πηυβὶ ἢανε Ῥεςπ ἴῃ ἢΪβ βουτοαβ. [{ 15 ἱπιρτοόρδῦϊα {παὶ πα ὑνου]ὰ ἀϑϑίρῃ 

Βιἰβίοτγίςδὶ οοςαϑίοηβ ἴο ΟἹΪΥ (ὨΙτίεεη οαἱ οἵ ἢΠ15 οοἸϊεςτίοη οὗ 5ἰχίγτεῖρῃι. δε 

τηυκῖ ἱΒετγείοτε 56εἰ ἴβετα ἰπ ἢΐθ βουζοεβ. Βαΐ ἰΐ 15 εν ἰεπὶ (Παὶ ΠΟῪ (0 ποῖ 
Ῥεϊοηρ ἴο ἴδε οτὶρίπαὶ Ῥϑ5., ἔοσ 136 οὔΪΥ οὴς ἴπαΐῖ σοπιεβ ἔγοπι (ἢς ἰἰπις οὗ 

᾿ανὶὰ ἰς5 τῃε οτὶρίπαὶ οἵ Ῥ5. 18, γνῖο ἢ ρμεῖβ [15 [Π|16Ὸ ἰγοῦὴ 2 5. 221. 2 ἅ, 231] 

Εἶνεβ5 δποῖδε ροςπὶ ν ὨΙΟἢ ἰ5 δἰἰυῖε ἴο Πανὶ ἴθ ἴῃς βᾶπιεὲ νὰν, Τῆσβα 

1Ἐ0||ὲ5 οὐ τῆς Ῥ55. οᾶπιε ίγοπῃ δὴ δἠϊίοσ οἵ ἴῃς 5βᾶπι6ὲ ἴὐρε 45 [ἢ οὴς ψῆο ἰπβετγία 

1Βεϑε ρυεπιβ ἰη ἴῃς ὈΟΟΚ οὗ ϑδιγαεὶ. [{ 15 ργοῦαθ]θ, [πογείοτο, {πᾶ (Πεβς (Ὠϊτ- 

ἴεεη Ρ65. ςοηϑιτυϊεὰ ἃ {116 σοἸ]εοτίοη οἵ [λαντάϊο Ῥβαὶπὶ5. Τῆς εὐϊῖογ οἵ 18 

υϑεὰ {πόπὶ )υ5ῖ Ἃ5 ἢς ἐουπά τῃεπη, ν ἢ (ἢ 656 {{||65 ἃ5 [ῃς πυοίευβ οἵ Ὠϊς ο0]16ο- 

ἰίοη. ΤὭΏΕΥ ἅτε ποῖ, βονψεένεγ, ἰπ πεὶγ οὐἱρίηαὶ οτήοτ, 1 ἀοσίρηςα τὸ ΠΠαβίταῖς 

τῆς Π|ὲ δηὰ εχρετγίεπος οἵ Πανίά. Ὑπμεῖγ ογάετγ, δοοογάϊηρ ἴὸ ἴπε παγγαιίνοβ οὗ 

ϑδπιυςὶ, νου! Ὀς ταῖπεγ: 50, 57, 63, 52, 54, 142, σύ, 34, 601, 51, 3, 7, 18. 1 

ἰ5 φυῖϊϊε ῬΟΒ510]ε ἴῃαῖ 2 5. 231 "4. ννὰβ οὐ βΊ ΠΥ δἱ {πε ἐπή, δηή ἴῃς ἰδηιθηΐ οὗ 

᾿ανιά ονεῖ ]οπαΐμδῃ, 2 5. ει, ἴῃ [Π 6 πιί416 Ρείοτς 60, πιακίπε Πίϊεεπ ἴῃ 

411. Οπε οἵ ἴδεβε, Ρ5. ὅοπ, ννἂβ ργοῦθο!Υ ἴθ ἰῃς ὕοοῖκ οὐ υδϑῆαι ἃ5 ψ6]]} 



Ἱχὶν ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

8523. 115.31: ΤΉεβε Ῥβ58. οτἱ σπαίςὰα ἴῃ ἀϊεγεηΐ ρετὶοάβ δηὰ ἴῃ ἀϊβεγεηΐ οἰγουτι- 
βἴδποεϑ, Βι ἢ 45 δοοογὰ ΟἹΪΥ ἴῃ 80π)6 τεβρεοῖβ ἢ (ἢ ε86 {Π|ε5. 5. 18 ἰπ ἰϊ5 

οτρὶ αὶ ἔοτπι νν88 ργοῦδοὶυ [αν ϊς, δη ἃ ροβϑβϑίΪΥῪ 88. 7, ὅοσ. 5. 3 ννᾶβ ἔγοτῃ 

τὰς τα] τποηδυοῦν ; 52, 54, δύ, [με ᾿αῖε τῃοπδγοιῦ ; 63, 142, ἔτοτα ἴδε 

εχῖϊς; 34, 578, 59, ἴῃς εϑυῪ Ῥεγβίδῃ; δπά 51 ῬγοῦὈΥ ἴγοτα ἴδε {ἰπὶε οὗ 

Νεδοιΐδῃ. [τ 5 δϊορεῖμεσ ἱπηργοόθαῦϊ]ε, ἰμεγείοσε, ἱμᾶὶ δὴ εὐἀϊΐϊοτ οὗ [Ὡς 

τηϊάἀ]ε Ῥεγβίδῃη ρεγοα οουἹὰ ἢανε τβουρῆὶ ἴμαὶ ἢ 15 τείεγεποςαβ ἴο ἐχρεγίεηςεβ 
οἵ Πανὶ ψεζς Ὠἰβίοσί αὶ. Ηδ τπδάς ἴδεπηι ἴο ᾿ΠἸυαβίταϊε {πε Ῥ85., 45 ἴῃς εαἰΐοτς 

οἵ 2 5. 22-23 υϑεὰ ἴῃς Ρ58. ἴο ΠΠ]υδῖταϊς ἴῃς οἷοβε οἵ 1)ανὶ4᾽5 σδγεεσ (οἴ ἴῃς ἀ5ὲ 

οἵ Ῥβ5. ἱπ τ (ἢ. 16). [1 5 ποϊεννουίῃγυ μαΐ ποῖ Ἰοῃρ Ὀθείογε ἴῃε Ῥβευάοῃυπιδ, 

Ρϑ. 72, 88, 89, ἀρρεαγοὰ (Ὁ. ὃ 34). 

(3) δε πιᾶν ἀεϊογτηῖηε ἴῃς οτἱρίπαὶ ογάεσ οἵ ἴῃ 58. ἰπ 18. οπἱγ ὉΥ ἴῃς τηοβὲ 

Πϑτεία] γενΐεν οἵ 411 τ[με56ὲ [δοῖβ. 5. 72 ᾿γ85 οὐἱρί πα} ἴῃς σοποϊυάΐηρ 5. οἵ 

Ὦ (ν.2). δὲ 5841} βᾶνε ἴο βυρροβε, ἰμετείοτε, ἴμαὶ 101, 109-110, 1.38--144, 

ναῖε τεπιονε ἔγτοτα {Πεἰγ οτὶρὶπαὶ ροβίτἰοπβ θείογε 72. 11 ἰ5 δορεῖμεγ ργοῦ- 

ΔΌ]ε τῃδἱ 16 νν85, 'π 13, 511 οοπηεοϊεὰ ἢ [με στοὺρ σ6-6ο. ΤὨε ρστοὺρβ ςἵ-- 

ὅς, 68--7ο, 72, Ξεἰςοῖεά Ὀγ ἘΞ ίτοπι 19, ατεὲ ποῖ ἷἰπ 1πεὶγ οτὶρίπαὶ ρίαςεβ. Τῆς 

Ῥό5. νι Ὠἰδιογίοδὶ τείεγθποοβ 3, 7, 18, 34, 51, 52, 54, 56, ς7, 59, 60, 63, 142, 

νοεῖς, ἃ5 'ννῈ ἤᾶνε β8εξῃ, οὐἱρίπδ!Υ ἴῃ ἴῃς βάπης στοῦρ. ὙΠὲ ΚΕΥ ἴο μεῖς ογάεσ 

ἰ5 ἀουθῖ]ς55 ἰπ 18, οτ ρίπα!ν τῆς Ἰαϑῖ οὗ ἴῃς βεγῖίεβ. [{ 15 ργόθαῦὶς ἴμαὶ 925 
(ο]οννεὰ τῆς οτὶρίπαὶ ογάεῦ ἴογ ἴῃ πιοβὲ ρατγῖ, 80 ἔαγ 85 4-6, 8-14, 19--22, 31, 

36, 39-41, ἀτεὲ οοποοτηεί, μας τῆς οτήοτ οὗ 35 ἴῃ ςι-ό62, 64-6ς, 68--γο. ΤΗδῖ 
109, 139-140, Δρροᾶγ 50 ἰδῖς πηυδὲ 6 ἀπε ἴο ἃ 51}}} ἰαΐεσ εὐϊῖοσ. ὙΒε οτάδες 

οὗ ΖΕϊ 15. αἰϑὸ βυ βια πε α!ν οτἰρίπαὶ: 3-6, 8-|0, 12-13, 15, 19-24, 29-31, 38-- 

41, 51, 62-ὅς, 68, ΙΟἿ, 090-110, 139-141, 143, Θχοορὶ 85 ἀἰδίυγρεα Ὀγ Ἰαῖετ 

εαϊῖοτθ. Τῆς 1.35. Μ Γἢ πυτὸ δοης, 17, 25--28, 34--.5, 37.138, 144, ἡ ΠΙΠἢ, ἴμετε- 

ίοτο, ἀϊὰ ποῖ ἀρρεαγ 'π τῆς ἱπιογπηθἰαῖς Ῥβδὶζεῦβ, απ ἴΠο56 υδεὰ Ὀγ Σ3}ὲ οη]γ, 

11, 14, 36, δηὰ Ὦγ 13]Δ ἀπά Ἐ οπὶγ, 61, 69--70, ᾶἃγὲ ῬγοΌΘΟΥ οὐἱ οἵ {μεῖς 

οτὶρίπαὶ ογίοτ ᾿παβπλιο ἢ ἃ5. 70 ν'ὰ5 αἰίδοῃς ἴο ἴπε επὰ οἵ 40, ᾿ξ 5 ργοθδῦϊε 

τῃαι τῆς οτρ᾽ παὶ ογάετ οὔ ΤΣ) νναϑ 60, 40, )γο. Τῆς (οἸ]οννίπρ' πηδᾶν  {μετγείογε θα 

Βίνεπ 85 ἃ ρῥτον βϑίοπδὶ {πεοτὺ οὐ [Π6 οτἱρίηαὶ οτάοσ, 2, 4-6, 8-13, 14 (ΞΞ 53), 

τ6, 17, 59, 63, 52, 57, 54, 142, 56, 34, 60, 51, 3, 7, 18 (30, 55, 58, 61-62, 64- 
65), 19-24 (15, 101), 25-.28 (35, 37, 138-41,143, 144,29, 31-32, 36, 38, 39 
(68, 1ο9, 110, 60, 40, 7γ0Ὶ, 41, 72. 

Τῆς Γ85. οἵ 19, ἰὼ τΠεῖγ οὐτἱμῖπαὶ, πᾶν Ὁς ἠφῖο 45 [ο]]ονβ: (1) ΤῊΣ φαυΐγ 

τηοπάτγοῆν, 7, 13, 18, 22, 240 0“ ΄ττο. (2) Τῆς πη 4]ς τιοπγοῆν, θερὶπηΐηρ 

ΜΠ ΠΟ Παρ μαῖ, 3, 20, 21, 274 τὃ, 61, (3) Τῆς Ἰδῖς τηοπάγοῆν, Ὀερίππὶπρ 

ὙΠ ἢ Τοβίαη, 194. 28, 304 ς 2. ς4, ςς, σθ, 6ο᾽ 62, 72. (4) ΤΊ.,ς εχῖϊς, 63, 142. 

(5) Ὑῆε βαυὶν Γογβίαη ροτίοι, θοίοτε ΝΟ λα 5. ΓΟ υυΠΊ5, 4, 6, 9-10, 11» 12, 

14. (Ξ 53}, 16, 17, 22, 25, 31», 33, 24,35, 37, 38), 30, 40᾽ (ΞΞ 70), 41, 575 59, 
64, 60“ 101, 1ο0 1.40 1.4.1, 1.4.5, (60) ΜΙΠ4]ς Ῥογθίδη ροτοά οὗ Ἰηίθγπαὶ 

δηὰ ὀχίογπαι ρέδςς αἰτοῦ ΝΒ ΟΝ ΑἸ 5. τοίοτηιβ, 5, 8, 15, 26, 29, 30, 40) 51, 57 
ὅς, 60" 138, 130" 141. (7) [τὸ Ῥετγβίαη ρου οὗ κα δηὰ σοπίαβίοῃ, 68. 

1 τς ρσόραθ]ο, τΠοτοίοτο, παῖ Τ9 ννὰ5. οαπτο τονναγὰ τῆς εἷοβε οὗ ἴῃ. Ῥοτβίδῃ 

ΡΤ, ἴθ Τ᾿ αἰφοιίης, ἰοῦ δὲ ἴῃ ἴῃς ϑνπαρυραοθ, ΤῸ ἰῃεβε Ῥβ5. οἴμβοσς Ῥβ5. 



ΡΘΑΙΤΕΒ ΟΕ ΤΗΕ ΚΟΒΑΗΙΤΕΘ Ιχν 

τηὰ ρἷοκδεβ ψέτε δάἀάςὰ ὈΥ ἰαΐες βὐϊξοτβ, ἴοσ ῥργδοῖΐοαὶ ρυγροβεβ ἴπ ρυδὶῖς 
ΝΟΣ ΣΝ 

828. 724 “’γρ: “ τορις οὗ Κογαλ᾽᾽ ἐπ τὰς ἰμἐἔξς 97 σέξυερι διαίνις 

Ἱπάϊεαίες ὦ εοἰεεδοη ο7 γείβρίομς ῥόενις, »ιααδ 1η 746 σαγίν Θ΄ γεεξ 
φεγοά, ,ονε τυλίελ ἵλεσε τυέγέ ἰαζελ. 

Ὑνο ρτοὺρβ οὗ Ῥβ85., 42-49, δῃά 84, 85, 87, 88, ἕᾶανε ἴῃ {ῃεὶγ 

Ἐπ|ε5 “ θεϊοηρίηρ ἴο ἴῃ 6 ϑοη5 οἵ Κοσγδῇῃ." Τῇ βεραγαίίοη οἵ [ἢ ἵννο 
ξτοὺυρβ νψγὰϑ ἀπε ἴο ἃ 5εἰδοίίοῃ οἵ ἴῃ ἐὈυΠΊΕΓ ῬΤΟῸΡ ὈΥ δὴ δἀϊϊοσ, 

ΜΠῸ υαπϊῖεὰ ΤΠ δὰ ψ ἢ 5ο--83. ὙῊΘ ΟἸΠΕΙ ρΤΟῸΡ ννᾶ5 Δρρεηάεά ἔτοτα 

τῆς οτὶρίηδὶ σο]]δοϊίοη ὈὉγ (6 ἤηαδὶ βἀϊῖον οὗ ἴῃς Ῥβαϊῖεσ. ὙΤῆθβα 
Ῥε5. ἢᾶνβ σοτηπο ἔδαϊυγαβ ΟΠ ἃγα ποῖ βυβηοίεηϊ ἴο ᾿ταρὶν τ 6 

ΒΆΤῺ6 ΔΌΓΠΟΙ ΟΥ δυΐμοτβ, θὰΐϊ γεῖ ᾿ΩΡΙῪ οάγοιὶ βεϊεοιϊίοη. ὙΠ656 

16 (1) ἃ ἀεβῖγε ἴο δηρᾶρβ ἰῇ [ἢ6 ὑῬνουβῃρ οὗ ἴπε βδογϑά ρίδεβϑ ; 
(2) οεομβάεηοε ἴῃ Ὑδηνεῆ, ἴῃ6 Κίπρ ἐπι μτοηθὰ ἴῃ 7 εγαβα]επὶ, ΨῃῸ 
ψδίομεβ ονεσ ἴῃ6 Ῥβορὶβ ἔτοτῃ ἴθεησα δηὰ βᾶνεβ ἴῃεπὴ ; (3) ἃ Πίρἢ]Υ 

ατιϊϑεῖς ἤηϊβῃ δηα ϑυμηπλθίτοδὶ]ὶ ρος ἰοσηιβ.Ό Ὑῆεθε Ῥβ5. 6 Γὰ 
56] εςϊεα τοτῃ ἃ ςο]δοϊίοη οὗ 585. ραϊμβεγεά υηάεγ ἴδ ἤδηιε οὗ [68 

ϑοηβ οὗ Κοχδῇ, ἰῃ Ῥαϊθϑίίηθ, ἴῃ [ῃ6 δαυὶγ ατθεκ ρεποά. 

τ Ὧ2 5 ἀουθι]ε85 ἴῃς βαπὴς 85 ὈΠΡ ,3, 2 (Ή. 20]9, ἃ συ! οὗὨ ἴεπρ!ς 
βἰηρεῖβ ἀἰπιϊηρυϊθμεα ἴγοτ ὉΠ 232, δἀποῖμοσ συ, Αςοοτγάϊηρ ἴο τ (ἢ. 

6154. (33.4.), Ἡεπιδῃ, ἃ Κομδιδῖῖες, Αβαρῆ, ἃ ἀεβοεπάδηϊ οἵ Οείβμοπι, δἀπὰ 

ΕἸἰΒδη, οἵ ἴδε βοῃβ οἵ Μεγατγί, τγερτεβεπίο [ῃς ἴῆγεε 80η5 οἵ [,ονὶ, Ασοοτάϊηρ 
ἴο τ ΓΒ. 269 [με ἀοοτκεερεῖβ οἵ ἴῃς ἴεπιρὶε 'νετε ϑοηϑβ οἵ Κογδὴ ἂδπὰ Μοετατὶ, 
ΕΖι. 221 Νε. γῆβ͵ τηεηιίοπ ΟἿΪΚ 80ῃ8 οὔ Αβᾶρῇ 85 βἴπρειβ. δΔεοογαάϊπρ ἴο 

τ (Ά. 6’. 18 4. Ηεπιδῃ ννὰβ ΠΡ 13, ἃ σταπάβοῃ οἵ Κομδίῃ, δἀπὰ 80 δοῖῃ Κομπδι τα 

δηὰ Κογαμίϊε. Τῆε ἴεγτηι “ Κουδῃϊιε " βεετῃβ ἴο ἤανε Ὀεεπ βυθ βιτυϊεὰ ἴογ “ Κο- 

Βδιμῖις," δηὰ Ηεπιᾶῃ ννᾶβ ἴῃς τεργεβεπίδίϊνε οἵ (ῃ6 1ἴπὸ, ἃ5 Αβᾶρῇ νᾶ5 οὐ ἴῃς 
Ἰπε οὗ σεββοση. Βοῖῃ νψγεγε ρυ 5. οἵ τετυρ]ς βἰηρογα ἱπ ἴῃς ἰεπιρὶς οὗ πὰ 

Ἐεκιίογαϊίου, ΑἹ] οἵ ἴῆεβε Ῥβ8. εχοερῖ 48 δηά 87 ψεγὲ ἴδακὲπ ἃρ ἱπίο 1838. 
ὙΤβδεβε μᾶνε ἴῃς {π|6 πυσ αἵ {πε Ῥεριπηΐϊηρ, υϊ 88 Πᾶ5 ἴννο {Π|65, δῃὰ πΥ)2 Ὁ 

ἰς δὲ τῇς Ὀερίππίηρ οὗ ἴῃς βεοοπά, ΤῊϊβ 5ἰπρυατιν πιαῖκ 5. ἴδ ργοθδί]6 τῃαῖ 
τῆς ἤγσε {π|ὲ νγὰβ ἃ ἰαΐογ δήάαϊίοη, ἄὰε ἴὸ (πὲ σοπ)οοΐατο τῃαῖ, ᾿παςπλις ἢ ἃς 

Ἡεῖῦδη τηεπιϊοηδά ἴῃ τ βοοοπα {{{|6 ννὰς ΓΠ6 οσὨϊοῖ οὗἩ ἴῃς Κοτγαβίίος, ἢἰς. Ῥϑ. 

5βουϊά πᾶνε {παΐ {Π|]6 αἰϑο. Ῥβ. 88 ν'ὰ5 5 ΠΡῚῪ ἃ «2ατ 1} οἵ ἘΓοπιᾶπ, ἃ5 89 ννὰ5 

ἃ .Μα:ξι} οἵ Ἐϊμαη. Ῥβ. 49 αἰ θεγϑ 580 πιο ἢ ἴπ σπατγαοῖον ἔγοπι (ἢε οἴμογ Κοτα- 

δϊῖς Ρε5. {π1 ἴἴ 56 επὶ8 ργορδθ]ε {πὶ ᾿ΐ ννὰβ. ποῖ οὐ σία} ψεἢ (Παΐ ςοἸ]εοιίοη, 

δπιὶὶ ἰδαὶ ἴἢς πᾶπια οᾶτης ἰηΐο ἴπ 6 {{π|ὲ ὈῪ ἱχῖ. εττὶ οὐ δἠ!τογίαὶ σοπ)εοΐατγο, 

Ῥεςᾶυδε ἴμε 5. ννγβ αἰϊδοῃεὰ ἴο ἴῃς στοὺρ 42-.18, ἱπιπις ἀἰαῖ εἰν Ὀείοτε 5Ὸ οὗ 

Ατάρῆ. [1 τεργεβεπῖβ δὴ εαι ἴγρε οὐ ΝΥ, Ῥβ, 43 νγὰβ οὐ ρίπα}ν τὰς τηϊγά 

διγ, οὗ 42, 85 15 ενϊ ἀεπῖ ἔγοτν [με ουιηπιοη Εἰ, αηα ἔγοπι ἰπίετπαὶ σΒμαγαςτετίβιϊςϑ 



Ιχνὶ ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἩΒΙΟΝ τε οοιησηοπ. ΤὮς τεπιαϊπῖπρ πἷπε Ῥβ5. ανς Ὀδε ῥγεβεγνεὰ ἴγοτῃ 3ξ. 
Ἂνε γε ὑπαῦ]ς ἴο βᾷὰὺ ψβοῖμεν 3: μΒδὰ ποσς οὐ (μετὰ, οσ ποῖ. Τῆς ρστοὺρ 
42-49 ἀΐθξεῖβ ίτοπι ἴῃς ροὺρ 84-8ς, 87-88, ὉῪ [86 υϑὲ οἵ ἴμε αἰϊνὶπα πᾶπις 

Εἰολένε ἴῃ ἴῃς ἔογτμεσ δηὰ Καλευεά ἴῃ ἴῃς ἰαίϊετ. ΤῊΐβ ἀϊξετεπος νὰ5 ποῖ ἴῃ 

3Κ, Ὀυϊ ννα5 ἀυς ἴο Ἐ, ψ8ο οβαηρεὰ γαλιυεά ἱηῖο Ξδολένε. ὮὯξ οτὶρίπα!}ν υδεὰ 
γαλισεά τὨτουρῇουι. ὙΒεθε Ῥ58. τεργεβϑεηῖ ἀϊβεγεπί ροτίοαβ οὗ Ὠἰβίοιγ : 45 

ἔτοπι ἴΒε τἰπης οἵ [εδα; 46, 87, ἔπιε οὗ Ποβίδῃ; 42-.43, 84, {ἰπιε οὗ Πεποϊδοξία; 

47, πιϊΔἀ]ε Ῥεγβίδη ρεγίοά δῖε Νεβεταίδῃ; 44, 48, ὃς, ἰαῖς Ῥεγβίδη ρετοά; 

42-.43, 44, 45 ντετε ἰαΐζεη ἔγοτῃ ἴμε σο]]οοϊίου οὗ 959. Α8 ποπε οἵ ἴμεβ8ε 55. 
ἃτε Ἰαΐεσ ἴδῃ ἴῃς Ῥεγβίδῃ ρεγίοά, αῃὰ 830 τηδηγ ἅτε ἰδῖς ἰπ τμδῖ ρεγοα, ἰξ 5 

Ῥτοόῦδθ]ε μαι τμε ΤςοἸἸεοιίοι νγᾶ5 πιδᾶὰς βατὶν πῃ ἴμε Οτεεκ ρετοά. ὙΒεβε Ῥββ. 
δτε ΒΙρΏΪΥ τιϊβιῖς ἴῃ ἔοστω, Εἷνε οὗ ἴἤετὰ ἤανε Ἐοίγαϊῃβ: 42-43, 45, 46, 84, 

8ς; ἴδτεθ γα {τἰπμεΐοιβ, 44, 47, 85; οἱς [ἰείγατηςῖει, 46; ἔουγ ρεπίαπμεΐετβ, 

42-43, 48, 84, 87, ἀπὰ οὔς νδτῖεβ Ὀεΐννεθῃ ἰεϊγατημθίου ἀπά ἰγϊστηεῖεσ, 45. ὙΤΠΕΥ͂ 

δῖε δὶ Ὠἰρηγ ροεῖὶς 'ἴπ σοπίεηϊ, ἀπά ου τε ψΒοὶε ἴῃς οδβοϊςεβὶ οοἸεοιίοι ἱπ 

τὰς Ἀβαϊίεν ἴγοτα ἃ ᾿ἰτεγαιγ ροϊηϊ οὗ νἱεν. 

8.29. 7λε “εγνη “ Α“αρὴ"" ἐμ τὰς ἡ ἥες οὐ πουείυε εαύνις Ἱπιαϊεαίες 
ὦ εοὐεεδονρ ο7 γε ρίσμς ξοεγις νισείς ἐπ βαῤὀρώημα ἐπ τὰς σαγήν Ογεεξ 

͵2εγιοά, ζγονι τοῖο ἑλεεε ιαίνις τυεγε ἀεγίυδά. 
Τῆς ρτοὺρ οὗ Ρβ5. 732-83 δηά ἴῃε ἀείδοῃεά ςὸ δᾶνε Αϑδρὰ ἰῃ 

{πεῖς {π|65. ὙΤῊδ βεραγαϊίοῃ οὗ 5ο ἔτοπὶ ἴῃ86 στοὶρ ψὰ5 ἀπε ἴο ἃ 

Ἰαῖθγ δἀϊῖοῦγ, ργοῦδΌΪν ἰῇ οτγᾶθσ ἴο πιαᾶῖζα δῇ δρργοργίδῖβ οοῃοϊυάϊηρς 

Ρ5. ἴο ἴῃς ἤγβι ἀϊνϊϑίοη οὗ 5ο. Τῆθβα Ῥβ5. πᾶνβ σογηπηοη ἔδαίαγαβ : 
(1) νἱν!α ἀεδβογρεοηβ οὗ παΐαγα ; (2) δ ρ 515 οὗ ἀϊνίπε ρσονϊάδηςα 
ἰῃ τς 11δ οὗ τ1ὴ6 Ἰηάἀϊν᾽ ἀπ4] ; (3) υ86 οἵὨ Ὠἰδίοτγ ΨΨΙἢ ἃ ἀϊάαςις Ρυτ- 

Ροβε; (4) εχαϊιεὰ βρί τυ] σοποερίίοηβ οἵ Οοά ; (5) 50] πλῖγ οὗἁ 

51}γ]5, ὙΠεβε (δαΐμπσεβ ἀγα ηοΐ 5 ΒηςἸηΐ ἴο 5ῃονν ἃ σοτητηοῃ ΔυΪΠΟΣ 
ΟΥΓ συ οὗ δυΐῃοτβ, θὰϊ ἱτπιρὶν σαγεία] βεϊθοϊίοη ὈΥ δὴ βαϊῖου τ ἢ 

ἃ Ῥίδῃ δηὰ ρύγροβα ἴο βεῖ ἰοσίῃ τἢοβα ἐξαΐυσεβΊ ὙΤηδ Ῥβ8. ΨΕσῈ 

οΥρΊΠΔΙΪγ ἴῃ ἃ σοἸϊδοιϊίοη ὈΥ τΠετηβεῖνεβ, τηδάθβ ἴῃ [Π6 δαιὶγ ατεεῖκ 
Ῥεποά, ρτοῦδοὶν ἴῃ Βαυγ]οηίδ. 

ἣθν ν88 ἃ 1,ενΐϊε, ἴῃς βοῃ οἵ Βεγεοβίδῃη, : (ῃ. 6 (83), οῃε οἵ ἴδε ἴδτεε ςίεΐς 

οὗ ἴῃς 1μονιεοδὶ σμοῖτ, τ ΟὨ, 1517; ἃ βεεσ, 2 (ἢ. 2959; δββοοίϊδίεὰ ψἢ νὰ 

Νε. 1246, ἣῸΝ Ὼ2 ἃτε τηθηιοπεά ᾧ (Ἡ. 2512 δ8 β8εῖ δρατῖ ἴο βγτορβεβυ ψὴἢ 
ταυβὶο8] ἰπβίγατηεπίβ. [{ ἰ5 δνϊάθηὶ ἴμαὶ 118 Αβαρῃ οου]ά ποῖ βᾶνε θεθῃ ἴῃς 
δαῖμον οὗ ἴδε ςοοἸ]εοἴίοη, οὐ, ἱπάεεά, οἵ δῃγ οἵ 5 Ῥβ88., (οῦ 136. τε ἃ}} οἵ 

ἃ τυ ἢ Ἰαίετ 'ἀδῖε. “ΑϑαρΡὮ" ἰ5 υϑεὰ δἃ5 ἃ πᾶπιὲ οὗ ἴδε οοἸ]εοιίοη, δὲ ἃ5 

“Ὀανὶά " δηὰ “8.08 οὗ Κοζγδὴ " οὗ ἴῃς οἵδεσ ςο]εοϊίοπβ. ΟἿἹΥ ἄνε οἵ ἴῃς 

ἵψεῖνε Ρ588. ψέζε υδεὰ ἱπ 1938, Ὀυϊ 41} ὃν Ἐ. Τῆς Ῥββ. οἵ ΑΪ δε Ἵ  εὴῪ 
τεὶϊσίουβ Ρροθβ, ἴθ ψνβῖο ἴῃς ἀϊάδοιίο εἰεπιεπΐ ῥγεναὶβ. ὙὨαβε Ῥβ5., δρατῖ 



ΡΘΑΙΤΕΚ ΟΕ ΑΘΑΡΗ Ιχνὶϊ 

ἴτοτὶ ρίοββεβ, γεσε σοϊαροβθὰ ρὑγοῦ δ. 85 [ΟΠ ]ονβ: 74, 775 79, 815 82, ἀυτίηνῦ 
ἴδε Εχὶϊε ; 75, 76, 78, 80, 83, ἴῃ ἴῃ εαγὶγ Ῥεγβίδῃ ρετίοά; 5οὸ ἴῃ (ἢ ἰαῖβ Ῥετ- 

σίδῃ; δηὰ 73 ἰπ ἴε εδυὶγ ὅτεεκ ρετῖοα. Δῆε τᾶν ἱδβετείογε δϑϑίρῃ ἴμς σο]]θο- 
ὕοηῃ ἴο ἴῃς εαεὶν Οτεεῖκ ρετοά. ΤΏετε ἀγα δααϊτίοηβ, 77ὺ ἂπὰ 814, θεβί 658 

Εἰοβδε5 ἔτοπι ἴπε Ἰαΐεσ Οτεεὶς δπὰ Μδοοαθεδῃ ρετίοάβ. ὙΠεῖα 18 ποι ῃϊηρ ἱπ 

ἴδε οτρί 415 [αἱ 15 ορροβεά ἴο ἴῃε ἀδῖεϑ ρίνεπ ἄῦονθ. ΑἹ] οὔ ἴῃε 85. οἱ Ψ' 
πεῖε ἱκεῦ ὑρ ἱπῖο Έ, ἀπ νεῦε ργοῦδοὶΥ υϑεὰ ἃς {με 8515 οἵ τῃαὶ ςοἸϊεοϊίοη, 

Τῆς ἀϊνίπε πᾶτης ὈΠῸΝ Βεεῖηβ ἴο ἤανε Ὀεεῆ οτίρίπαὶ ἴο (, ἀπὰ ἰβ ποῖ ἴο 68 

δοοτυεὰ το ἴῃς εὐἀϊῖτοτ οὗ Ἐ. ΤὨΪ5 νᾶς ῥτοῦδοϊγ ἀὰς ἴο ἴπε ἰδεῖ τμαὶ τῃ6 
ςοἸἰϊεςοη νγὰ5 τηϑδὰς ἰπ Βαρυ]οπία, ψἤετε {πε υ8ε οἵ ἴπαὶ αἰνίπε πᾶπιὶε ῥγε- 

γεϊϊεὰ, [π τι ΐα ΟἿ ἀρτεεβ ψ ἢ Ρ οὔ πε Ηεχαίευςῃ, νΒῖςἢ σαπιε ἔτοπι ἴῃ 6 βᾶπια 

τερίοη. Το οἵ ἴδε Ρβ8. οἵ (Ϊ, 74, 78, ἰὼ τῃεῖς οτ ρί πὶ [οῦτὰ ννθγε τα κδη ἔγοτὴ 

ἴδε ςοἸἸεςομ οὗ οὐ. ὙὌΤπεβε Ῥ85. τεςεῖϊνεα τϑηγῦ ρίοβϑεϑ, δηὰ ἴῃ {8658 

οὯδε5 ὈΓῸΝ ΒΕΘ3 ποῖ ἴο ἢᾶνα ὕεεῃ οτὶρίπαὶ. 

8.80. 71: οἵάεν 2γοῤεν πανιδς ἐπὶ τᾶς διαδίεν, ϑοίονιοη, ἔτ. 72, 

στες, δ. φο, ἄἥερμιαη, ἢ. δδ, μια, Ὁ. δο; ᾿Α πὶ, δ. 102, 

ἄγε ῥεεμαάρ»»η7η::. 

Τῆς πάτα οὗ ϑοϊοπηοῃ 15 ἴῃ ἴῃ6 {6 οὐ 5. 72, ἴῃ οἱοβίηρ Ρϑ. 
οἵ τε οΠρίηδὶ 18; ἀουθῖ]655 ρ]αοοα ἴΠδτε 5 ἃ ρβειαοηγπὶ ὃν [6 
δυῖδοσ, οοτη ροϑβίηρ ἔἴτοτῃ ἴῃς ροϊηΐϊ οἵ νίειν οἵ ϑοϊοῃιοῃ, ίοσ ἰζ οου]ὰ 

ποῖ ἢᾶνα Ὀδεη ντ τὴ ὈγΥ ϑοϊοπηοη ἢ] Π156][, ἐνεη ἴῃ ἰΐ58. οτὶρίηδὶ 
ίογαῃβ. ΤὮγεε ρβουἀοηγπὶβ ἅτ ἰορεῖμετ ἴῃ τῃ6 ηγάβῖ οἵ ἴῃς Ῥβαϊίεσ, 

ἀουθῖ]εθ5 Ὁγ εὐϊτοτίαὶ ἀδϑίρη : 88 βου ρεὰ ἴο Ηειηδη, 89 ἴο Εἰἤδῃ, 

90 ἴο Μοβαβ ; 8}]} αἰϊἶκα στ [μὰ ϑάτὴθ ρύγροβε, ἴο σοροβα Ρβ85. ἴῃ 

τῇς πᾶπης δηά ἔτοπι ἴῃ ροϊηϊ οἵ νίενν οἵ {πε5ε δηςίβηϊ ψόσίῃ 165. 

ἴῃ ὩοῸ οςᾶ86 15 ἴη6 πᾶπῖὲ οὗ δὴ δυΐποσ δἰϊἰδοῃθα ἴο ἃ Ρ5. ᾿Αηϊ, Ρ5. 

102, 8 Ργο δ ΪΥ ἃ ρβευάοηγπι ἔογ ἴῃ βιιἴδγιηρ ᾿ἱοιι5 οὗ 15γαθ]. ΤῊδ 

Ρϑς, ἅτε 4}}, ἡ τῃε ἐχοερίίοη οὗ ἴπ 686 ὑβειἀοηγῃ18, ΔΠΟΠΥΙΊΟΙ5. 

(4) ϑοϊοπιοπ β παπὶς ἰ5 δἰἰδοῃεΐ ἴο 72, θαϊ ἰΐ τον θεϊοπρε ΟΠΙΥ ἴο {πε 

οτἱρίπμδὶ ν.1-7. Μετὰ ἔνο Πεχαπιοῖου Περιαβι ἢ οοηβια{πρ'’ ἃ ργάγεῦ ἴοσ ἃ Κίπρ 
οῃ ᾿ς δοςεββϑίοῃ, ργο δ ΪΥ ἔγοπι ἴῃ 6 τἰπιὲ οὐ [υϑίαῃ, ἂπὰὶ τπογείογε ἀρργορτγίατ ον 

Ρυϊ ἰηῖο ἴπεῈ ππουἱἢ οὐ ϑοϊοτηου, νῆο πιρῃϊ 16. δυρροβεὰ ἴο πᾶνε )υ5ὶ 5. ἢ 

δεορίγαϊΐοπς ἴοσ ἢϊ5 βοὺη, [ἴ ννᾶ5 οὐ βίαν ἃ Υαῃν Ἰδιῖὶς Ρ5.. Θο]υπηοη 5. αἶβο ἴῃ 

τδς τς οὗ 127 πὶ 3), θὰϊ ποῖ ἴῃ 66. ΓΠΙῚΒ 15. ἃ ρι]ρτίπν Γ5., ἀπ νν ες πχυβῖ ἀϑοτίθς 
(Ὠς ἰηβοτίίοη ἴο ἴῃς σοπ]εοῖατα οἱ ἃ ἰαῖς βοῦῖθς, (ὁ) ει, ἔπ: Εγαμῖις, 15 

ἴῃ (Βς τε οἵ 88, οτ ρί παν ἴπ ἴῃς σο]]οςτίοη οὗ οὐοσθπι. 1 5. α Ῥς, οὗἉ παϊίυμαὶ 

ἰλπιεηταϊίου ἀυτίηρ ἴπε ἐχίγεπις ἐϊκῖγεϑϑ οὔ τῇς ἔχης ἀπὸ σου! ποῖ πανο οοη 

ατιτῖεη εἰτῆοῦ Ὦν ἴῃς 5βᾶρὲ οἵἨ δοϊοτπθοῃ, Κι. οἰ (4.1), οὐ τῆς οἴηροῦ οἵ ραν], 

1 (Ὦ. 1ς}17.19 255, 1 ψγᾶ5 ρυΐ ἱπίο 5 τηοῦτῃ ὈΥ πὸ δαῖμον ἃ5. ἃ ρβου θῆναι. 

(ὦ) Εἴῆδη, ἰὰς Εζγδβίϊε, 15 ἴὰ τὰς ὅε]ς οὐ ὕ5, δ9ο. Ης ννὰς ομὲ οὗ ἰῃς 5αροϑ οὗ 



ΙχνἹ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ϑοϊοσιου, 1: Κ. 511 (421). Το Ρ58. ἴῃ 118. οὐ ρῖπαὶ ἔογπι (ν.18.46) ἰς ἃ ραγαρῆτγαξε 
οἵ ἴδε αν ἀϊς οονεπδηΐ ἀπά ἃ ἰαπιεηΐ 85 ἴο ἰϊβ ἕβίϊυσε. 11 σαπὶς ἔτοσῃ ομε 
οἵ ἴδε σοπιραπίομϑβ οἵ Τεμοϊαομπ ἴῃ Ἡ15 οχὶ]ὶῈ. Ι1{ σου]ὰ ποῖ Βανε Ὀεξῃ υυυϊτῖεπ 

Ὁγ Εἴβδῃ. [τ νδ8 ραΐ ἰῃΐο ἢΐβ τηουτῃ δ5 ἃ ρβευάοηγιω (4) Μοβεβ, ἴῃς πιδῇ 

οἵ Θοά, ἰ5 ἱπ ἴῃς π|6 οὗ ἴδε ῥγαγετῖ ῥβ. 90, νυ ἢ ἱπυϊταῖς8 ραγροβεὶν Ὠϊ, 32, 33, 

βοῃρβ δϑοτίρεἀ ἴο Μοβεβ, ψἱτ ἴῃς νὶενν οἵ ρυξὶηρ ἴῃς ΡΒ. ἱπ ἢἷβ8 ουϊῃ. Ιἱ 

οουἹὰ ποῖ πᾶνε Ὀεθῃ νυκεη Ὁ Μοβεβ. [{ 5 ποῖ δὴ βαυὶγ Ρβ., υυΐ ἀδῖες 

ῬΙΟΡΔΟΪ ἔτοτα ἴῃς ἰαίες γεῶγβ οἵ ἴδε Εχὶϊε. (4) Ῥβ. 102 888 ἴῃ ἴῃς [Π|]Ὡς, 
ὙΦ ἼΟΦ. ΠΎΠΝ ὉΟὉῪ ΌΡὴ 19 Ὁ» πθρτ τὸ Ῥγαγεν οὐ τὰ αὔίείεα ονεε τολέρε ἀξ τὰς 
,}αἰρείρρ ἀνα δεΐογε γαλινεὰ ῥομγίηρ ον ἀΐς εονιβίαϊτδ, ῺΨΡ ἰδ ῬΥΟΌΔΟΪΝ ἃ 

Ῥδευάοηγτηα. Τῆς δυΐδου τυτίϊεβ ἱπ [Ὡς πδῖας οὗ αῇθιοιεὰ Ιδγαε]. ΤὨς 5. 15 

οοπιροβίίε : ν.2.12 ββεεπιβ ἴο σοηδ ἔγοπι ἴῃς οἰοβίηρ γεδῖβ οἵ ἴῃς Ρειβίδῃ ρετϊοὰ, 
Ῥαὶ ν.15.38, 29 5. αὶ Μαοσαθθδη Ρβ. (70) ϑοτης οοἀά, 6 οἵ ὄς, 137, 5ο Ἐ͵, Βανε 
7ετουαῖδἢ ἵπ ἴμς {{||65 ;. ςοπ)εοΐαγαβ οὗ Ἰαῖε βουῖθεβ, θδβεὰ οἱ ἴδε 53:1] αυῖγ οὗ 

ἴδε οἰγουτηβίδηςοεβ οὗ ἴῃς Ρ5. ψῖτἢ ἴμοβς οἵ [ε. δὰ 1.8. (9) (ῦ ἰπβετῖβ Ηαργραὶ 
δηὰ Ζεομβαγίαῃ ἱπ ἴῃς {πε οὗ 146, 147, 148, 149, 65Α αἰΞξο Ζεοδβαγίδῃ ἰπ ἰΒς 
{π|ὲ5 οὐ 128, 139, ἀουθί]ε88 ἔος 5ἰπιῖ]αγ τεάβοῦβ. Αὐἰμοσβΐρ ἰ8 ποῖ ἴο Ὀς 
τβουρδῖ οὗ ἰὰ [με8ὲ οδβεβ, διὰ ποῖ ἐνεῃ ῥϑει ἀοηγπιβ. 

8 81. “ηὭἔσνιον, ἐπὶ 1λε ες ο7 δ΄ -σευεπ ταύνις, ἱπαάΐεαίες ὦ εοὐ- 

ἐεῆονι τιαος 70 γ' εἰσί ἐπ δέ τοογελῖρ ἐπ “ἦς ἐαγέν Ογέεξ 2εγίοα, 

7) ον" τυλίολ Ἰάσες ιαύνις τυόγέ ἑαξερι. 

ΤῊΣ ἴογῃ Ζέσσιον, κε 6 ἴετπιβ ἔέζέαν δὰ ἴσεξιἠ, ἱτυρ]ϊε5 

ἃ 5εἸεοιϊίοῃ οἵ ςοἸεοιζίοη οὗ 55. οὗ [ἢ]5 οἰαβϑ8. ὙΠΟΥ γοσα τηδάς, 85 
16 πᾶπὶς ἱπΊρ 168, οσ ρα ]ς τγοσβῃϊρ ἴῃ βϑοὴρ ἰπ [6 δγῃαρόρια. 

ΑΚ 8]} [ῃοβε ψῇοβε “ἸΙ 15 βεηυϊης γγεγα ἀεγίνεὰ ἔσγοπῃ ἴῃς δαγ] ες 
Ῥβαϊζετβ οὗ 18, Ψζ, ΑἹ, τ ἴῃς ἐχοεριίοη οἵ ἴμ6 εχ ]ῖς ρϑθυάοηγτα 

88 ἀπά ἵνοὸ ογὔρῆδηῃ Ρ55., 66--67, οἵ ἴἢς εαγὶγ Οσεεκ ρεποά, ἰϊ ἰ5 

Ῥτόθά Ὁ ]6 ἐπαΐ ἴῃ 6 οοΟἸ]Θοϊίοη ννᾶ5 τηδάε δῦοαυϊ [παῖ [ἴτλ6. 

(4) Τδεῖε δῖε 57 Ῥββ. ἰπ 38, υῖῖῃ ὍΤΙ (νυ. 8 1); οἵ ἴμεβς ἴῃετε ψετα ἀ6- 
τἰνεα ἔγοτῃ 18, 3ς (36) Ρ55.: 3-6; 8-0 (-Ἐ 10), 12-13, 15, 19-24, 29-31, 38-41, 

51, 62-ὅς, 68, 1ΟΙ, 109, 110, 139-141,143; ἴτοτῃ Ξξ ς Ῥεβ8.: 47-48, 84-8ὃς, 87; 

ἕτουῃ 9: 50, 73, 75-77, 79-80ο, 82-83. Το ἴπεβε ψετε δα ἀδὰ ς ογρῆδῃ Ῥεϑβ.: 
66, 67, 92, 98, τοο, ἴΒε ρβευάοηγμῃ 88, ἴῃς σηοτηῖς 49, απὰ 186 σοπιροβὶῖς το. 

Βαυΐ τῃς ἴεττῃ ἴῃ 92, 98, ΙοΟ, ννα8 ἀουί] 655 ἔγοπι ἰαίεσ βουῖθεβ, ο8, τοὺ, θεὶπρ 

Ῥατῖβ οὗ ἴῃς τογδὶ δάνεης Κ5., ψυβ ἢ οουἹὰ ποῖ Ὦανε ὕεθη νυ τεη, 511}} 1685 

Ῥτοϊκεη ὑρ, ἴῃ της ἴο Ὀς ἱποϊυάεά ἱπ ἴδε ςοἸϊεοιίοη ; 92 ἀουθῖ]εβ8 τεςεϊνεά 

115 Ἐ1]Ὸ ἴῃ σοππεοίίοι Ὑ] Ὁ} 115 Πἰςατρίοαὶ αββδιρηπιεηῖ, 66 5 ἃ οοτηροἐῖϊε Ῥβ., 

δυΐϊ ἴῃ [15 φαυ]εβὶ ἔογτι ν.10. 1}, 11κῈ 67, ννδὰ8 ῬγορδῦΥ σοτηροβεά δατὶν ἷπ ἴδ ς 
Οτεεὶς ρεγίοα, ροββί Ὁ ἴου δε ἴῃ (5 Ῥβδίϊου ΌῪ 118 εἀϊΐοσ, ὙΠετε 8 πὸ 
ξτουπά, ἱμετείοσο, οὐ Ὡς ἴο δὸ Ἰαΐεγ μη (8 Ῥεγοά ἔοσ (μΐ5 ςο]]εςιίοι 

οὗ Ρεβ. 



ΤΗΕ ΜΙΖΜΟΕΙΜ ἹΧΙΧ 

(δὴ) Φ αἷ5ο αἰίδομιεβ ψαλμός ἴο ἴεπ οἴμετν Ῥβ85.: 7, 11, 14, 25 οὗ 18; 43, 44, 
46 οἵ ἘΣ; 8: οἵ ΑΓ, δῃὰ 94, 99, οΥρῇδῃβ, ὑαΐ οτηἶτβ ἰξ ἔγοσα 4, 39 οἵ 18, υβίηρ 

φδή ἰππεϊιεδᾶ. ΟΥ̓ 8 ε5ε ἰΐ ταν Ὀς τεὐεςειεαἀ ίτοπι 99 ἔογ πε 58ΠπὶῈ σεδϑοῃ8 85 ἔγοπι 

οϑ, του, οἵ ἸΏ. 43 ννὰ8 οτἱρίηδ!ν ἃ ῥϑιῖ οἵ 42, αῃὰ ἀουθῖ]ε88 ννὰβ ποὶ βερᾶ- 

τδιεὰ ἴῃ ΒΗ͂. Ιῃ 46 “ἸῈ1Ὸ 5 ἃ ἰαῖες βυνβεϊτυϊοη ἴοσ οὐ. Νὸ ροοά τϑᾶβοῃ οδῃ 

Ῥὲ δεοϊριιεὰ ἔοτ ἴΠε οπιἰβϑίοη ἔζοτα 11, 14, 25, 94 οἵ 38 οἵ 44 οἵ ζ οἵ 81 οἵ Αἵ, 

ὍΙΟ 85 ταοτο ᾿ἰκεὶγ το βᾶνα Ὀδθὰ ἰπβοσίεα ὈΥ δϑϑι πηἰδιίοη ἴο ἴμῈ ῥτοὺρϑ 'π 

Ὑ ΒΙΟὮ [ΠΕῪ οσουτγ, 

(ὦ) ἴῃ 5. 7 ἴῃς υβεὲ ἰβ ρεου]ατγ, ίος Ὅγ15 οὗ 66 τεργεβεηῖβ ἴῃς επίρτηδιῖςαὶ 
δὼ οἵ ὮΏ. ΤΆϊ5 ἴετι 15 ἀϑεὰ εἶβνν. ΟἿ ΗΡ. 3}, ἵπ' Ρ]. Γλ)0), ὙγΏδγε αἴ ἰ8 

ἀοῦβρε!εβ5 δὰ εττοσ ἔου 1}, οἵ. 65 μετὰ ᾧδῆς. 1 ἰ8 ἀετῖνεά Ὀγ Α4, Σ, 3, ζ΄, 
ἔτοτῃ 223 δῃὰ τεπάετγεά εγγογ, εο μείο. Μοβὶ τιοάογηβ, α5 Ενν., Πε., Κιτῖ., 4]., 

ἀετῖνε ἔτοτη ΠΡ σὸ ἀείγαν, γεεί, διὰ τπΐπκ οὗ ἴῃς νὰ, ραβϑίοπαῖς αἰ πυγαπηθ5, 

ΙΒ ταρίὰ οβδηρε οἵ τηγίῃπι, οἴ, 140. ᾿ς Βὰῖ (ἢ 5. Ῥ5, 4οε5. ποῖ τϑϑῇν 
Βανε ἴμεβε ἌἽμαγβδοϊογίβιῖοθ [ἰ ἰ5 ἱπάθεά σοπίαβεά ΟΥ̓ ΤιΔ ΠΥ ρ΄ ο5565 ἴγοτὶ ἀϊοτ- 

εἰ ρετοάβ, Ὀὰϊ {πε οτίρί παὶ Ῥ5. νγὰβ 1655 ραβϑίοῃηδίῖε δπεὶ γαπ}Ὀ] 1 ηρ (ἢ 8 ΤΠΔΗΥ 

οἵἴμεσ Ρβ8. Τμὲ νοτζὰ 8 ἀουθί!εβς ἃ ἱχῖ. εὐγ., ΠΟ τὴ Πᾶνε βἰοοά ίοσ δῃ 

οτὶξίπδὶ Γ1)»2)), 85 'π ΗΡ. 3; Ὀυϊζ ἴῃ [5 ςα5ε ἴἴ οουἹά ποῖ ἢᾶνε θεϊοηρεά ἴο [5 

ῬϑΞ., νν ὈΪ ἢ ννᾶ5 ποῖ ἴῃ 1918, ἀπὰ πυυβῖ πᾶνε οοσης ἴῃ ὈΥ πιϊδία κε ἔγοπι {πὸ ργενίουβ 

Ρ5. 6. 
(4) Τῆε οτὶρῖπαὶ Μιζυηλοτίπι γετς ργοῦδΌϊν, ἱπεγείογτε, σ4(5). ΟΥ̓ τμεβὲ 

8} υἱεὰ 34. ΤΆε οτἱρίπαὶ οτάεσ οἵ {μεϑε Ῥβ85. ἴῃ {παΐ σο!]δοιϊίομ ννᾶ5 ἀου 116 585 
ἀϊβετγεηῖ ἴῃ πλὴν ἰῃπϑίδποεβ ἔγοτῃ Ππεῖτ ογάογ ἴῃ {πῸ ργοβεηΐ Ῥβαϊζεσ. 

8 82. 71: ργομβ 97 }5ς. 42-87, επαγασίογίεοα ὧν {16 μσϑ οὗ 1.6 

ἀέυίπε πανις Εἰρλίνι Ἰπείσασ οὐ Υαλτυεῖι, τας ογισίπαινν ἐπ ἃ νια7οῦ 

ιαήεν, εαὐἰϊκα δγοδαόέ ἐμ Βαῤνώμία ἐμ διε» Ογέεξ ῥεγοί, 

απ νισΐξ μ εὐϊοῆν ο7 σείξεϊίονς γγονι ὅς ῥγευίομς ρΐμον ἤναζενς. 

ΤῊΪΒ. ρτοὶρ οὗ 42 Ρ55. ἴῃ [Π6 πηϊάϑὲ οἵ 16 Ῥϑβα]ῖθυ αἰ δ τς [ΤῸ ΠῚ 

ῖῃε ρῥγεοβαϊηρ ρτοὺρ, Ρ55. 1-4τ, δηά ἴτοῃι ἴῃ 6 [Ο]]οννίηρ, 84-50, 
Ὀγν {ΠῸ υ586 οὗ ἴῃε ἀϊνίηα παπῖὲ διρλένι, νὨϊοἢ 15 βεϊάοιῃ ἀβεά ἴῃ {88 

οἴδεσ Ρ55., δηά Ὀγ δὴ δνοϊάδηςε οἵ γσἠτυσλ, ψ ὨΪΟἢ 15 564 τά ηδτ]ν 

Ὁν ἴῃδπι. ΤῊϊΞ υ8εὲ ννὰβ Ἔν ἀθητν ἀδϑσηδά, δηα ἴῃ τῃ6 οαβ6 οὔ ἴῃ 6 

βαϊεοιίοη5 ἴτοπὶ 15 ἀπά 34, νναβ ποῖ οτὶρβίηαὶ, ας δα ϊοτα], ὙΠὸπ6 

Ῥϑ5. (πογείογε σοηβϑιτυὰτεἀ ἃ ςοἸεοῖίοη οὐ "55. της Ὀγ δὴ δὐίτον 

ἔτοπλ [ἢ 6 Θατ] δῖ ςο]]οτοη5. [παϑτηιο ἢ ἃ5 51 15 γίνε σοπηρίοῖα 5Ὸ 

(λτ ἃς Κπονῃ, Ῥ585. 5ο, 73-832, Δ νὰ ῥγουαῦιν της θαβῖ5. οὐ {πὸ 

ςοἸ]εςτοη. ϑεϊδοῖοηϑ ἰγοηὶ 34, 42-. 8, 49 (9), αι ἰτοηὶ 19), σι-τύς, 

68--γο, 72, ννετα ργεῆχεά ἴο (, ἀπά ἴπγϑα οσρίιαῃ Ρ55., 66, 67. 71, 

με δα θὰ. ὉΤῇδ σμαηρεά οτγάεγ οὗ ἴπ6ϑε ἰαϑὲ ἀπ οἵ ςοὸ ἰ5 ἦτ τὸ 

ἰαϊοῦ οἀϊιοτβ.-. ΤῊ5 σο]]δοῖίοι ννὰ5 ργοραὈΥ πα δ ἢ Βα] ΐα, α5 

ἐμαὶ οὗ 3Ϊΐ Ὀεΐοτε ᾿ξ, ἀῃᾷ ἰοῦ 5: Π}}}Γ γεαβοηβ. 



Ιχχ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

11 5 οοηνεηΐθης ἴο ρὶνςε ἱπ [Π15 σοππδοϊΐου ἴῃς υ8ς οὗ (ἢς αἰνίηε παπιθβ ἴῃ ψ.. 

Ι. πγὴν ἰβ ὑδεὰ ς, 6823 ἴ. 'π ΟἿ. την ΟΥ. ΞΞ τς ΞΞ ὁ κύριος ἱπ (ῦ, ίοτ δῇ 
οτὶρί δὶ πη τε γαλενεά (νυ. Β.8.). ι ἰβ δε Ῥτορεῦ πᾶπῖε οἵ ἴῃε Οοὰ οὗ 
153γϑεὶ, ἢτβὶ τενεαϊεὰ ἴο Μοβεβ δοοογάϊης ἴο Ἐ δ8 “τῇς πε εὐὸῦ ψῖῖΒ Ηἰς 

Ῥθορὶς᾽ Εχ. 313.:|6. 10 ἰ5 ποῖ υϑεὰ Ὀγ Ρὶ απ} Εχ, 68, Βαϊ ] υδε5 ἰξ ἔτοσω ἴδ ς 
Ῥερφίπηΐπρ οἵ εἰ5 παιταῖϊνς, δῃ ἃ ροββί ]Υ ἐχρ]αΐπϑβ ᾿ξ 85 τηδδηΐδρ “τῆς ενετϊαςῖ- 

ἴῃς αοἀ," σπ. 2138, [κ ἰ5 υβεὰ σδυϊουβὶγ ὈῪ Ε (ς. 163 1.), θα σοπβίαπεὶν ὈΥ͂ 
] (ς. 449 1.) δῃὰ Ὀγ Ρ αἴϊεγ ἔχ. 6ὃ (ς. 781 ἴ.). Ὁ 868 ἰζ ἀρατὶ ἔγοσωῃ "5 ρῆσαθεβ 
ο. 2111. [π ἴδε ργορδεῖὶς Βιίβιοτίεβ ἰξ 15 υβεὰ βραγί πρὶν ὈῪ Εν Ὀυϊ σομβίδηιν ὈΥ͂ 

} Ὁ, Κ-. Τϑε ΟὉβγ. υβε5 ἴξ ἴῃ ἢἷβ βουζοεβ, θαΐ ἀνοϊὰβ ἰξ ἰπ ἢϊ5 οσσῃ σοϊαμροβίομ. 

1 ἰ5 ἀββὰ [Ὠγουρμουΐ ἴῃς ῥγοόρδεῖῖς ᾿ἰξτεγδίυγε, Ὀυϊ 'π νατίουβ ργοροσίίουβ, πὰ 
ἷπ βουῃα ντίϊετβ οὨ]ςΗΥ ἰῃ σοτηἱπαιΐου υἱτ οἴδεσ ἀϊνίης πατθθβ. ὙΤῆε Ὀοοῖς 

οἵ 70. υβε8 ἰζ ΟὨΪΥ ἰπ ἴῃς Ρτοίορυε δηὴ Ερίϊοσις (27 1ἴ.), [Π6 βεδιηβ (4 ἴ.), δδὰ 
ἴῃ ἃ ργονευθίαὶ ἐχργεββίου 125; Ὀαΐ ἱπ Ῥτ, ἴϊ 15 [με ομαγαοιϊοτίβεϊς ἀἰνίπα πδτας. 
Ιη Βα. ἰξ 15 υβεὰ ο]γ ἰπ οἢ. 9 (7 1.) (δουτος), δηὰ ἴῃ Ες. ποῖ αἵ 811. 1ἰ 15 οου- 

ἴδ} υϑεὰ ἰῃ Ψ, εχοερὶ ἴῃ ἴδε στοὺρ 42-83 (Ε), ψιπετε ἰξ ἰδ υδεὰ 44 ἴ. (“ΒΙ εΗῪ 

Εἰοςδε5). 
ΤΥ 15 γε]  ΘΠΠΥ σοπιδί πε ψ ἢ οἵμες ἀϊνίης παπεβ. τρῦν “ ἰβ ἃ ρῆσ. οἵ 

Ὁ (ς. 239 1.) υϑεὰ Ὀγ ΟὮ τ. 6 ι., 15.3.4. 1., εἶδνν. βεϊάοτῃ ; Ἐ58. 811} ἴῃ οἰξαϊίοτι ἔτοτη 

Ἐχ. 205; ρον 5 ἰδ ἃ ρῆγ, οἵ Ὁ (ς. 70 1.) ἀπά οἵ Η (ς. 30 1.), ἰῃ 7ο. 7 ἴῳ 
ΟὮ τ. 11 ἴ., εἶδνν, βεϊάοτα, Ρβ. 7612 (με Ἰανν οἵ νονν8); ἸῸΝ “8 αἰ50 ἃ ῥδτγ. οὗ 
Ὠ5 (28 1.) υδεά Ὀγ (Ἀν. 16 ἴ., [ε. 18 ἴ., εἶονν. ποῖ ὑποοτήσηοα ; ἰἱῃ ᾧ 20} 9433 
9οδ. 8.9.9 1ἸοςἸ ΊΟ647 1136 1229 1232, [865 οἵ πγν ὙΠῺ ὉΤΌΝ δηὰ οἴμεσ 55, 
δτε οδατγδοίεγίβιίς οὗ 76. (11 1.) πὰ (ῇ. (26 1.); ἴῃ ἡ πον “3.6. 1839. 3.34 
104} (411 ἀυ}.) 134 305. 18 2823 ,05 Ἰοο35, υπῦν κι 2313 1.418 465, ΤΈε οοτω- 
Ὀἱπαιίϊουβ πνῦν ὮΝ 1182, πγὴν Ὀπῦν Ὁκ 50], ἃτε ᾿ςοπβαιίουβ οὗ δὴ οτίρί δὶ 
πγτνς 

τὸ 15. ἃ Ῥοεῖϊς σοπίγδοιίοη οὗ πγ", δατὶεϑὶ υβὲ ἔχ. 152 (οἰϊεα 15, 122 ἈΞ. 
11814.14) Ἐχ, 1716 18. 3811 Οἱ, 86; πγπν πὴ 15. 266 (7); ἸῸΨ πν Ῥς, 685 (Ὁ); 
Ὀὐπῦν πν 6819 (7); εἶσιν. πν οδσ 1ο486 τοςήΡ 106}.48 1111 1121 1131.9 11-}8 
τιο619 11γ3 135}. 8. 31 1461: 10 14γ}- Ὁ 1481: - 1491.9 15.01.5, πὸ θῶν 1ο 219; 

τν ὑοῦπν α1 17; πν Ὀῦπ τοῦδ, [ἢ οἴδοῦ ρὮτβ. 7713 809 947. 13 1118 1 τοῦ- δ: 17.18.19 
1224 τ1ο 1154, 

1. δκ πη, οὐγορρ ομε. (1) δηρεῖβ, ὈὉΝ 52 291 807; (2) ροάς, Ὑ διε 
4431 8110, “ρ) ὃν 8110 Ἀι, 3212 Μα]. 211; (3) πιϊρμιν (δίηρβ ἴῃ παίυτε, ὉΝ ΥΩ 
Ῥϑ. 367, ὃνκ ὙΔΝ 8011; (4) υβεὰ οὗ Οοὰ 85 ἴδε τιοβῖ ρτϊπηϊτῖνε ἴεγτα, ς. 217 ΟΤ. 
85 [δε δίγοηβ Οηε. ὅμπι ἴῃς ἴτας Οαοἀ 1851. 85.48 6820. 31 γγ)16 89, ς(, 15, 425; 
ὧν σιν Οοα Ῥβ5. τ88 223.3. 11 6χ83 6825 8057 10236 11828 1.07, οἵ. Εχ. 152 15. 4417; 
ὕμηφυ Ὁκ Ῥβ. 6885; 20γὺ ὃν 1466; οοφη ὃν 13638; τῦρ ὃν 4210, οἵ, 43"; 
225 ὃν 298; ὑπ ὃν 429 (ρτοῦ. αἶβο 428 845 (οσ Ἢ ὉΝ); ΓῸΝ ὃν 3156; ΓΊΌΡΣ ὃν 
941.1; ὅν ὃν 77}} οτὃ Ὁϊ. 731; Ὀντλ ὃν 5, 8616 Εχ, 345 (7) Ἀι. 451; καὶ ὕκ 
Ῥβ. 995; (5) ὅπ νἰϊθουζ αἀτιὶοὶε, οὐ Οοά: ἱπάεξ. κὅ, εἶδνν. ἀεῖ, 713 1011.13 16Ὰῖ 
175 193 ς28. 1 ςκ30 ςγ8 6821 7311. 1] γ48 710 287. 8.18, 19. 84,41 821 8.1) 805 φοΣ 

104321 τοῦ! Δ. 31 1071} 11857 11017.38. 1.06 1ςοἱ; (6) ἀἰϊνίπε πᾶῖως 5οἱ (ρὶ.), ἃ5 

Οἡ. 3320 (Ε) Τε. 3218. 2255; γυὺν ὃν 5, γ885, 



ῬΘΑΙΤΕΚ ΟΕ ΤΗῈ ΕἸΟΗΙΒΤ Ιχχὶ 

ΠῚ. ξοὐπον πίιτη. ταὶ ρ]. : (1) τυ ]ετβ ἔχ. 215 227: 8. 8. 517 7ῃ, ς8 Ῥ55. 821.5.1181; 
(2) βϑαρεσβυτηδῃ Ῥεΐηρβ, ἱποϊυἀΐηρ σοὰ ἀπὰ δηρεὶβ, ση. 157 Ἐ5. 86 (οὗ, 10. 381); 
(3) δηρεῖβ, Ὀοκ(Π) 23 70. 156. δ᾽ 817 (ἡ. 632.4 (7), οἰ Ὁ Ν 3; (4) ρβοάβ8 

Ῥε5. 865 1362; ὈΌΡΩ ὑπὺν οὐΡ Πι. 614 118 -Ε ; οὐπῦν Ὁ9. Ῥβ8, 95 ο69 971.9 1.35. 
(5) ΤΑε σοά ο7) 7:γαεί, Ρ]. ἰπιεπβῖνς, οὐ ρίαν 1 ἀτίῖοὶς, ἐς 441] δίγονσ, 

τεϊδιηἰηρ 115 τηηρ. ψ μετ ἴῃς ατίίοὶς ννᾶθ οτηϊτεὰ ἴῃ ἀβᾶρο, θαΐ 5 βεα  ΘΠΕῪ 

Ἰοβίηρ ᾿ἴβ τπῆρ. δπά βίδπαϊῃρ 8ἃ5 ἃ σοϊθοομ πᾶπὶα ἴοσ ἴῃς ὨὈϊνίπε Βείηρ, 

Ἶκε θεός, ἄξμς, Οσοά (ν. Β0)8.). 1ῖ 15 υϑεὰ νὴ ἀτίῖοὶς 'π Ψ ΟὨΪῪ ἰπ ΡἮτβ. : 

σῦν Θκ [{Πε οὗ 90, οπν πὶ ὋΣ 88, ψἜετε ἴῃς δτιῖοϊς σελ! ἀεῆπεβ (με ρῥτε- 

σίους π. [{|5 υϑεὰ ἴῃ [ἴῃς οβῖτ. ἴπ ῥῃτ. ὉΠ Ν ὑπον 4710, ρῆτ. οὔ 1, ὅν υφο ΟΝ 
4115 γ218 τοῦθ (μεπεάϊοϊίομβ) 595 689 607, ρῆτ. οἵ Εἰ, 76.,) (Βτ. ; 2ρ9η "πον ἃ 

Ροεῖϊς ῥῃγ. 203 465:132 710 761 813.δ 849 947; γῶν »δκ ψῈῈ νατίουβ 5845. 1897 

218 2 2ηῦ 6ς5 799 8:6; ΡΙΦΙΌ “Ν καδ, πρθν “Ν 882; τς “ν 42; τσ "ν 
5911. 18. ἪΡ “Ἢ 432 (7); ΓΛΝῺΣ πον 5. 8095; Ἰτῦπη “Ν 1091; Ὀλπῦμπ “ἘΝ 1362, 
Ὁὐτῦν ἰδ ἀϑεὰ ἢ) 5[5. (γε ἜΕ ἴπ ψ, θεσαυβα οὗ ἴῃ ἐπιρμαϑὶβ ἀροσ ρευβοηδὶ 

τεϊδίϊουβ υντἢ Οοά ἴῃ ἰγτὶς ροεῖγυ. ὑον 25 ς8 1871. 22. 80 2:2. 2.18. 328. 09.18.27. 12 
435 ς93 694 71"- 13. 2 8214 844. 11 863 91} 942 το438 11828 110}16 14.310 1.45} 1462; 

πῖπτον 424: 11 6839; γνπὸν 14610 14712; νπον 3781 1441; τυπον 1882 )οῦ 40' 4451 

485 κοὗ 665 9214 ο«Ἷ οϑὲ 1158 1165 1352 147}.7; Ὁσπον 7910 1182, Εογ οἴμεῦ 

5365 οὗ οὐπιδν στ πλπν ἀπὰ τν, ν. 10 1. ἘΠῚ ἰ5 υαϑεὰ αἴοῃς ίοσ αοά ἴῃ Ἐ 

ς. 180 1ἴ., εἶδνν. Ψ ς, 22 1.; Ὁ. 11. τὸν ἰβ ἃ ροεῖὶς 55. οὔ οιπῦν, υδεὰ Πῖ, 
3215. 11 Δῃὰ οἡ [815 8515 85 80 ἄγ. ἢαίβτω ἴῃ δῖε ροδίτυ Ῥβ5. 1882 ((οσ ὍΝ 2 8. 

2233) τοῦ (ρ].) 1147 (εττ.) 13919 (6].). Ιζ ἴ5 ομαγαςιεγβιίο οὐ 10. (41 1.). 
ΙΝ. ζτν ἀϊντης πάπα, οτἱβί παιίηρ ἴῃ [ἀΔ4} ; 5γπ. οὗ δααί, υ5ε4 'π Νουίῃ 

15γδεὶ (τ. Β.2. ); δἰνναγβ ὁ κύριος ἴῃ . ΑΝ. λογώ, ἴο Ὀς αἰεὶ πρυϊδῆςα ἴτοπὶ 

ΙΔΚΌ ἕος πυπὴ; αἶβθο ὁ κύριος πῃ 456. Τῆς ροϊηϊίϊπρτ νὰ ἴο εἰπεῖ συ ϊθῃ τ8Ὲ 

ἀϊνῖπε πᾶπηε πϑτὰ ὙἼΝ 85 Δρρ δὶ ἴο πεπ. [Ιξ ἰ5 ἰπῖθπβῖνα Ρ]. σοτἐγεζρηι ἐο γα, 

1π τῆς οἰ εϑὶ ἀϑᾶρα ἰΐ νναβ: μιν τουέγεῖρη δογω, 50. 2' τό 37}} ς912 86". 4: ὅ. 13. 16 

1405: Ἰδαῖετ ἃ Ῥτόρεσ πᾶτῃηβ “ραν 551} 571) (- πγη" τοδὶ) γ15- 16 850. δὲ 

1302 5.6, 15 αβὲ ἴῃ Ψ εἶδνν. ἰ5 φιιοβεϊοπαθ)ς, [1 ἰ5 ποῖ οογίαίη ψβοῖμοτ ΣΝ 
5111} ννὰ5 οὐἱρῖπδὶ ἴπ εἰ Ποὺ βεηβε οὐ ἃ βυθβίίταῖς ἴοτ πυπνν, ὩΝ ἰδ σογίδ  ΠΙν ἃ 

δυρβιϊζαϊε ἰοτ ἂπ οτὶρίπαὶ πυπ 4015 ς46 68) οοἱ. ϑενοπίεθη σοήά. Κοπη. τὰ, 

παν τοῦ, ΥΣτν εἰτἢετ ργοσβάεβ οὐ [Ο]]ον5. πυτ" 'π σοπἤατίοη οὐ τοχὶ ἔοσ θαυ!ϊοῦ 

Ου. 6531 691 7335 Ἰοοῦ 1418. [1 ἰ5 ἃ τοαὶ ρ]., ποῖ ἰπ (δ 581); δηὰ τπουρὴ ἴῃ 
ἃ δἰ. ἴῃ 2251. 317. 5}..55. 2816. γ08.4.24 6813. 18. 88. γ)γ1 ((5 σν πη Ν) 7γ7γ8 868, [ΙΕ ἴ5 ρατὶ 

οὗ ἃ ἰαγρεῦ 6}. ἴῃ 3823 6213 6018 682). 2] γ,.35Ὁ γ80) γ01 869 οοἱτ, Τῆς τοπάθμοῦ 

ἴο υϑε ἴἴ 5 Οὐ. ἴοσ πγῆν ἴῃ ἰδῖεγ ἔἶπι65, ἀπ αἶβὸ 115. σόπογαὶ ἀ86 ἰοῦ οἵποῦ ἀἰϊνὶπα 

ὨΔΠ165 15 ΠΠ]Ἰυβίγαϊε ἀ ὈΥ ἴΠ 6858 εὐτῖογιαὶ ομαηροβ. 
ΜΝ. τινῶν ἰβ ρίνεη 2.10, 

ΝΙ. ἐρὴῶτ αι πὶ, 27ράσέ (1) πᾶπὶς οἵ Οοά, Νὰ. 2415. ῖ. 228. 5, τ8}4 

(Ξ 25. 2234), υϑεα 85 Δ δύςμαίδπ) οὐ 218 τοἱἹ 7311 271} 7817 δ 219. 011. 922 

107}} 15. 1415 1.8. 35: 38, ψῈ οὐδοῦ αἰνῖπο παιηοβ ΤῈΣ ὃν Οἱ, 1415: 19..9). Ὡ 

Ρςβ. γ8 875 (2), τὸν τσ γ}8 (2) 468 (9) 47} 9755 Ὁ ϑπῦν 578 γδῦῦ, (2) οὗ 
ΤΏΪετβ, εἰς Πεὺ πο πᾶγοἢ5 οὐ ΔΠρΡῸΪ ργίποῦβ: ΤΣ Ὁ2. 825, 

ΝΙΙ. ΤΕ στοὺρ οἵ ΕἸοβίβεϊς Ῥ55. 5 σοπηροβεά οἵ βοϊθοϊίοῃβ : τς 



ΙΧΧΙΪ ἹΝΤΕΟΌΌΟΓΤΙΟΝ 

(4) του 34. 42-48, 49 (2). ΤΉεδβε υϑὲ Ὀνπὺν 36 ἵν; βοπῖα ἀουθί]ε88 ρίοββεβ, 

ἃ [εν ῬΟΞΒΙΌΙΥ οτἱρίπαὶ ἴῃ 35, Ὀυϊ ἴῃς ρτεαῖ τηδ)οσιν εὐἀϊτοτίαὶ βυθϑιϊαἱοπϑβ ἴον 

8ῃ οτὶ ρίηδὶ πηῦν,, ΓΊΝΩ ΤῊΝ ψγ45 τεϊδϊ δὰ ἱπ με ΕΓ, 468. 12, Ὀὰϊ ἴῃ 489 11 5. ἃ 

δὶ. τῆν ίη 429 469 48: 5.482 ἰ5 εἰπεῖ ἃ ρ]. οὐ ἃ βυβιϊτατίοη οὗ Ἰαῖεν εὐἀϊῖοτϑ ίοτ 

186 οὐπῦν οἵ Ἐ. [Ιπ ἴτε Ρβ85. οἵ 34; ποὶ ἴπ ἘΞ, ὈΠῸΝ ἰβ υϑεὰ ; 845: 19 (4}} ρίοββες 

οζ χῖ, ετσ.), θαϊ πλπν ν. 8. 12. 12 ΓΊΝΩΣ ΠγΠν ν.3. 4. 18. Ὁ ὉΔΌΝ ὅν ἰβ ἰχῖ. ἐστ, ἴοσ 
ΝΣ πον τς, ΟΝ ΝΣ ἰ8 υϑεὰ 88, Βαϊ ΠΥΠν ν.2. δ, ὈΠῸΝ ἰβ ποῖ υβεὰ ἰπ 85 (Ὀυϊ 
τγτν ν. 3: 8.9. 18. νη ν.3), οὐ ἱῃ 88 (2), θυϊ πγπν ν.2. 10.14.16 ὙὝΠεῖα σδῃ θὲ πὸ 

ἄουδι, τπετείοτε, μαΐ πὶτν 88 ἴῃς ἀϊνίπα Ὡδῖλθ οἵ ζζ, ἀπά ταὶ οὐπον νγᾶ9 

βυθϑιτυϊεα ἴογ ἴὰ Ὁγ τῆς εὐἀϊϊοτ οἵ Έ. 
(δ) Ετοπι 18 νγδεύε ἴἄκεῃ κι τ-ός, 68-70, 72. ἴῃ ἴῃ ςββ, ϑυπὸν 8 υβεὰ 102 ἴ. 

τλτν ἴθ υβ6ά: 548 ς 517. 38. 5611 ς 81 ςοή. 9 6411 6811 6914. 11. 82. 84. “ρ2. 6.) Α1} {πε56 

ἃΤα ΡΊοβ565, οὐ β βιἸτατ|0Π5 οὗ ἃ 511} Ἰαΐεγ εἀϊΐοτ. 1ἱ 15 ενίάεπι [μαῖ πον οὗ 
53 Ππ85 ὕδθη βυϊβιτυϊεὰ ἴοσγ πνῦν οὗ 14. [π πιοβί οἴπεσ οᾶβεβ ἰἴΐ νγὰβ 50 8750 ; 

ἴον ἰπ ἴῃς οἵἴπεγ 58. οἵ 18, οὐτῦν ἰβ υδεὰ Ῥὰϊ 15 ἴ.: 38 511 10.11.12 918 τοῦῖ- 15 

141-28. 2:33. χ65. ὃ 1445; Βοβίς5 6 ἴ. ἰπ τοϑϑ: δ. 8. 13. 12. 16. ἃ ΨΥ ΒΙΟΉ ἰβ ἃ πιοβδῖς 

οὔ ἵψὸ ΕἸομίβιῖς Ρβ5. Ἐξ. 86 υ8ὸ5 ὍΝ νδ' 10. 1. πγπν ν.} δ. 11. 11 ΣΝ 

ν.3. 4. δ. 8.9..12.15 ΤΤΠΙ5 5, 15. αἶβὸ ἃ πιοβαὶς οἵ ρίοββεβ οἵ ἀϊξεγεηὶ ἀδῖθ. Τῆς 
Ῥβ5. οἵ 13 ἱπ ἘΞ αἷθο υϑς ιν 51] ς 46 ςς}0 ςγ710 ςο13 6213 6813. 18, 20. 38, 27. 88, 

ΣΝ Δ 0551 5 6]. ΓΊΝΣΣ ὈΠῸΝ 5 590 Δηα ΓΊΝΩΣ “ἽΝ 607 ἃτα σοῃβαιίοηβ οὗ 

Ἰαῖς βοσῖοβ. πον πγπν 725 15 ςοπῇαιίοη ἴῃ τς ἀοχοϊοργ. 

(2) ΑἸΙ οἵ Αἴ τπᾶῖ πᾶνε θδθη ὑτγοβογνεά νοῦς ἴακεη ὰρ ἱπῖο Έ: ςο, 73-83. 

ΤΕ βοραταίίοη οἵ 50 ἔγοτῃ ἴῃ 6 βτοὰρ ννὰβ ποῖ τηδάς ἰπ 32, θὰϊ Ὀγ ἃ Ἰαῖεγ εὐϊζοτ. 

ὝΒεθς Ῥβ5. πϑοὰ ἴῃς ἀϊνίπο παπὶθ Ὁπῦν 40 ἴ. πυπν ἰβ ἀϑεὰ οὶ 7418 7ς9 7612 
"δ᾽. "1 γοῦ 8111. 15 8217 1.. 1ῃ 4}} αβὸβ δἰ ΠΥ ρίοβθε5 ΓΠοπΊβεῖνεβ οὐ ἴῃ Ἰᾶγροῦ 

δἰ ββοβ. Βυβί 165 ΣΝ ἰδ υ5ο4 7320 γγ9. 8 γϑδ γοῖβ, πγπν πν 7328, ΓΊΝῺΣ ὈΠῸΝ 

80" 1, δὴ] ΓΥΝῺΣ ὈΣΟΝ 5. 809: 29 χγοτα ΟΥΙΡΊΠΑΙΥ ΓΊΝΩΥ “ν 

(ὺ Τῆς ογρθαη 55. 66, 67, 71, 086. ΘΝ ΠῸΝ 18. ἵν, πγλν οἷν 711; 4 ἰαΐες 

5} υστἰταϊῖ ἰοῦ ΟΥῸΝ 50} ν.}1: 132..17. 18.19.15. πν δης πλπν ἴῃ ν.δ' 16 Βε]οὸπρ ἴο 

ἀϊογοπε 1. ΣΝ 15 ἀϑοὰ 6618, ΤΉεβε Ῥ55. ἴῃ Ξ “ουθτ] 655 ἐο] ον 72. [ἰ ἰ5 

ἀπιργο ας τΠαὲ δὴ εὐϊτοῦ πὸ Κορ τῆς Γ55. οὐ ΤΣ ἀδπὰ ΑΤ τοροῖπογ νου] ποῖ 

Βανς ἄσης ἴῃς σας ΜΠ τῆς 135. οὐ Ὁ. Τῆοθς νοῦς [ἢ ΟἿΪΥ Ῥ85. ποῖ ἴῃ 

Ὁ, 31, ἃ. Ρϑ5. 66 ἀπὲ 07 ντο ἰπ Ἐ οὐ τῆς φαυὶγ ὕὐὑὐεεκ ρετοά; Ρβ, 71 ἴῃ 

115 οὐἱρίπαὶ ἔογην, ν. 49. 11-|9. {γοῃ της Οτοοκ ροτίοά, Τῆς Ῥβαϊίοῦ οὐ Ἐ ἌοουἹά 

ποῖ {πετοίοτο μανὸ θθοη βαηοτ, οὐ ᾿πίοο] σπηθοῇ Ἰαΐοτ, 

ἢ 83. 2 γχεν- ἥτε (57) 7 ναληις ἀστο ἐπ ἐλοἱν ἐἰἥδος ἃ γέζεγεμπες ἴο ἐλδ 
εἰγεσίον ον ἐὐού» μια σήον, τοὐελ ἐπε ςαίος ἐγ δεν τῦεγε ἐα δεν Ἴγονι 

ὦ μια)» Ζχα δῶ) το} δον ΔΗ δο, Ζ ον τῦεγο ἐοὐεσίσαί ἐπὶ {ΠῈ 

"δή Ογτο δ δογίο ἐν Πα ουλέησ, αὐ αὶ ηΊανογ δοοῖ ογ “ἤξς ςγ)ηα- 

ξουμος, δο οοίοι Ἴγολι ἐλο γοῦν δ Ἴη0 7 να ἠογδν 

ἼΗς Ῥ65. ἢ ΤΣ ἅτὸ βοαττογοῦ τπτουρἢ τς Ῥϑαϊῖοσ. Τῆε 

ΤΟΓΠῚ τηθᾶῃ5, “ ΒΟΙοηρίην τὸ τῆς ΠΙγοοΐοτ. ἡ Ἴοπα ῥ55. ψΈ γα ἴα κῃ 

τοι ἃ ᾿βαϊῖογ θοαγπρ ἴῃς 1ιγοοίοτ᾽ 5 πὰς, ΤὨϊτίγ-ῆνε οὗ τῃ8 



ΡΘΑΙΤΕΞΚ ΟΕ ΤΗΕ ΡὈΙΚΕΟΤΟΚ ΙΧχῆὶ 

βἢγ-ἴους πε σνιογίνι πότε ὈΧΟΌΔΟΌΪΥ Δ κθη 45 ἃ δα5ῖ8βΊ ΤῸ ἴμεϑ6 
νεῖα δά ἀεὰ 5ἰχίδεη Ῥβ85. ἔγοτι 18, ἔοὺγ (5) ἔτοτα Ἐξ, δηὰ οὴς ἔγοτῃ (. 

Α5 πο Ρ5. Ἰδῖεσ ἴδῃ [6 ῥγανίουβ τωΪΠοΟΥ Ῥβαὶ[εῖβ γγὰβ υδε(, ἰΐ 15 
ῬιοῦδὍ ]ς {παΐ ἴῃς σοἸ]δοιίοη 45 τηδά6 ἴῃ 16 τα α]ς Οταεὶς ρετοά, 
ποῖ ἰοηρ αἴεσ 48Ἐ{ῷ{ἑ.. Α5 τῃε ἀϊνίης πάπηθ Ὑδην θεῖ νγὰ5 γεϊδἰ θα, τὴ15 

ῬϑδΙῖοσ νγὰβ ἀουῦι 655 σο]]εοἰεα ἴῃ Ῥαϊεβδίίπθ. Τῆα ἴθττλ Ζ)έγέείοῦ 

4150 βυρρεϑῖβ ἴῃε ρεγτοά οἔἢς ΟὨτοηίο]οσ, σῇο δἰοης οἰβενῃθγα 0565 
ἴδε ἴεσω. Τὴδ γστεδαΐ τῃδ)οσγ οὐ ἴπε86 Ῥβ8. 816 ὑσγᾶγεῖβ. ΤΠὲ 
ςοἸϊεοῖίοη νγᾶβ, {πογείοσθ, ἴκὸ 18, ἀδϑίρμεα 45 ἃ ὑγαυθγ- ὈΟΟΪς [ῸΓ 

56 ἴῃ ἴῃ βγπάρορίιθβ. Η. 3 αἷ5ο αἰδοῖ 65 ΓΟ α5 Ῥαγῖ οὗ (δε 
116 οὗ τῆς βοὴρ τ1μϑγείη οοηϊδϊηθα. Ὑ 5 5 οὐἱρίηδ!ν ἃ ρατὶ οὗ 
τῆε Ῥρα]ίεσ οὗ ἴῃς Ὀϊγεοῖου (1838) ἀπὰ νὰβ β Ὀβεαυ θην τετηονθά 
ῖο ΗΡ. Τῇε Ῥβαϊίεσ οἵ 3833. τηυβὶ {πεγείοσα ἤᾶνε ὕεεῃ θαι] 
τῆδη (ἢ ς ἤηαὶ δαἀϊπίηρ οὗ ΗΡ. δηὰ τῃς εἶοβα οἵ ἴδε Οδηοῃ οἵ (Π6 
Ῥγορμεῖβ. Τῇΐβ α͵5οὸ ροϊηϊβ ἰο (ῃ6 τηϊἀἀϊε᾽ ατεεκ ρεοτοᾶ, ῥτίοσ 
ἴο ϑίμιοη 11. 219-08 Β.Ο. 

πον ἰ5 ῬΙ, ρῖο. συ ίτ ἢ ρτερ. Ὁ ἔγοτηι πρὸ νὉ. ἄδποπι. οὗ πτ), νυ. 954. ΤῊς νὉ. ἰ5 
ποῖ υϑεὰ ἱπ Ολ], Ὀυϊ οΠΪΥ ἴῃ Ρὶ., τ [με ἐχοθρεοη οἵ ἃ αἰηρίε ΝΊΡΒ. ρίς. 
γπσν, ]ς. 85, ἐπάγη (οἵ ἀροβίδβυ), δῃά ἰπ ΡῚ. ΟὨΪΥ ἰπ ΟὮτ,. πὰ {{{|ε8 οἵ ῥ885.,) 

ἴῃ τῃε τηρϑβ. σε ας: ουέγ:εε7,, σεβεν ἐρεδεγεάξρ, αἱ γεείον . (1) πὰ Ὀυ] ά την οὐ τεραὶτ- 

ἴηρ ἴδε τεαρῖς, ο. "» 2 ΟἈ. 21 Εζυ, 3583, ς, 2 ΟΒ, 3418, ς, Ὁ ἴηξ, 2 (Ὦ. 217, 05. 
2 (ἢ. 3413; (2) ἴῃ ἴδε πιϊηἰβίσυ οἵ (με τεπαρὶς, ς, Ὁ; 1 ἢ. 23); (3) ἱπ της ογβαη- 
ἰϑξεὰ Ἰτατρίοαὶ βεγνῖςς, 1 ΟΆ. 1531, εἰχ οὔ {πδτὰ ονειβεοίηρ ἰΒς θά5565, ὙΠ) ΌΦΠ ὃν, 
Ἰεδάϊηρ ἴθετὰ Ὑἱ ἢ ΤΥ, ἀπὰ εἰσῃϊ ονετ [ἢ6 βοργαποβ, γγοὉ» Ὁ», ἰεδάϊηρ' ἴΠοπὶ 
σι Βᾶτρ5 (ψ. ὃ 34). Ηεζηδη, Αβᾶρῇ, δηὰ Εἴδδῃ ννετε οὐεῖ ἴῃ επὶ ]}, ἰεδάϊην 

πὶ σγταθαὶθ. ΤῊΪΐ ἀουθι]ε55 τε ργαβεηῖβ ἴῃς ἰετηρὶς βεγνίος οἵ ἴῃς ταυϊά α]ς 

Οτεεκ ρετγὶοά, δηὰ ἰϊ ἰ5 δἰἰορεῖμετ ργοθδῦϊα ἰμαὶ πιοῦν πῃ ἴῃς (1168 οἵ ἴῃς Ῥε5, 
[85 ἴδε 58π|6 τη Ἂεδῃΐηρ, ἐβρεοΐδ!ν 88 ἴμε8ε δηὰ οἵεῦ τηυϑὶςαὶ ἰοττηβ ἀτε δϑβοοίαϊεα 

ψἰἢ ἴὰ ἴπ ἴμε {||656.. ες τοῦδ ἱπετγείογε ἴακα ἰδ 88 τηεαηΐηρ αἰΐγεοίον,, οὐ εὐοίν 

πιασίεγ. ΤὨς ῥτεροβιιίου 5 ἢδ5 ἴδε βᾶτης πηεδηΐῃρ πεῖ 85 ἴπ οἴμεσ υ568 ἴῃ ἴῃς 

1{1168, δῃηὰ ἱπάϊςαϊεβ {μαὶ ἔπ 656 Ῥ85. τότε ἴδε ἔγζοτη ἃ Ῥβαϊζεσ οο]ἱἹδοῖϊδὰ υηάθσ 

18ε πδτης οἵ ἴῃς Ὀἰγθοῖοσς οἵ ομοῖς πιδϑῖετ. Τῆς τπποάδγῃ νἱονν μαΐ Ὁ ̓ πάϊοδίε5 
δοοὶρημλεπὶ ἴο 186 οδτε οὗ ἴῃ ομοὶγ τηδβίεσ 158 ἱταργοραῦ]ς, θεοδυβε, 85 ΟἾἿ5. 5808, 

(ιἰ5 νγαβ ἃ τοδίίες οἵ οουῖβε, δηὰ ννουἹὰ ποῖ ὃὈς βρεοϊβεά ἴῃ {{{|15. Απὰ (δῖ5 

πουἹὰ ποῖ εχρίαϊῃ ἰΐϊβ α8ὲ ἰῃη βοιης 58. ταί πες ἴῃδῃ ἴῃ οἴμεγβ 6 ἰηϊεγρτγεῖβ 
τ) δ5 ἰδία ἔοτπι ἔοτ πα) ΞΞ εἰς τὸ τέλος, ΤῊΪ5 ἰ5 ἐεχρίαἰπεὰ Ὁγ Ευδβεδίυβ ἀπά 
ΤΒεοάοτεῖ ἰῃ δ Ἐβοδδίοϊορίοαὶ βεηϑε : εγέο 2} ἐπα (οἵ [με νου] ὰ), ζ τεπάετβ 

νρϑτὴν ἴο εὐρ ἐν ἐἔέμενρν, τακίηρ ἴξ α5. Αταπι. ἱπέ, νντμ ([Πς ταηρ. κτέ εογισέαρείίν, 

2εγρείμαλίν, ταϊακίπρ οἵ ρεγρεῖυδὶ αβ8ὲ ἐπ ἴῃς Ἰϊυτργ. ΤᾺΣ οχρίαπαίϊου οἵ Ὀς., 
“(οζ ἴὰς δοςουῃρ] ᾿ϑπλεπῖ, [ἸΕ]πιεπῖ, τεπἀετίπρ ἔα}]}ν,᾽ 5 ργοθαῦῖα. [1 5εεπ.8 

τοδὶ ργοῦαδθὶς ἰμαὶ 6δ απὰ ᾧ ἄρτεε ἴῃ τὨϊηκίηρ οἵ ἴμεβε ῥ55. 85 βεϊεοϊεά ἔοσ 



Ιχχὶν ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Ῥεγρείυδὶ αδεὲ ὑπο ἴῃς ἐπά, ἴῃ ἴῃς ᾿ἰτυτργ. Αποῖμεν ἰγδάϊ πίοι ἰβ σίνεπ ἴθ Αα. 
τῷ νικοποιῷ, Σ ἐπινικίος, Θ εἰς τὸ νίκος, 3 υἱωΐογε. ὙΒαβςε ἕο! ον ἃ σοῃοεῖϊ οἵ 

[8ε 5.δοοὶ οὗ δΌΝ᾽ Αἰίρα (άυς ρυορδοὶν ἴο ἴδς Μεββίδηϊς μορεβ οἵ ἴδμαὶ 
Ῥεσίοά) ἴδαΐῖ 186 γ ννεγε ἴδε τ υπρα] βοὴρβ οἵ Ιϑγαεὶῖ, Βυὶΐ 1818 ἀοςβ ποῖ 5311 

186 Ἄοδατγδοῖεσ οἵ ἴῃς86 Ῥ88., ψυῃϊσἢ τὰ Ῥγάυεῖβ γαῖμεῦ [ἤδη Ὦγπηηβ. ΤΈΣ ὅζ 

Ῥγεβεγνεβ ἴῃς οἱάετ ἱγαάϊτίοη οὗ 66, ν» Βἱ ἢ ἰ5 εββεηι 1} σοτγεοῖ 50 (ἃ 45 ἴῃς υ5ε 
οὗ ἴδε ςοἸ]εοϊοι 18 οοποετηςδὰ, ᾿Βου ΡῈ ἰξ τηΐβθε8 [με Ἔχδοὶ βεῆβε οὗ ἴῃς ἴδστω 
σι Βίο ἰ5 ρίνεη ὈΥ ἴῃς (Βτγοπίοϊετ, 

Εἰῆγ-ῆνε Ῥβ8. βᾶνς πυοθῦ ἴπ 186 {{|ε8. Τὸ {8εβ8εὲ νγεὲ πῖδὺ δἀὰ 10 δπὰ 43, 
πο Ὀεϊοιρ ἴο ἴ8ε ρῥγενίουβ Ῥβ85., 9 δῃὰ 42. Οὗ 18ε8ς τηϊτιγ-ῆνε ψετε Μὶ2- 

ταοσῖπι: 4-6, 8-10, 12-13, 19-22, 31, 39-41 οἵ 18; 47, 49 (Ὁ) οὗ Ἐξ; 51,62, 

64, ός οἵ 18; 66-6᾽) οΥΡμδῃβ ; 68 οὗ 18 (2) (συ. ὃ 27); 75--77ν 80 οἵ Αἴ ; 84-8ς, 
88 (Ὁ) (νυ. ὃ. 28) οἵ Ξξξ ; τορ, 139-140 οἵ 18. Τὸ ἴδεβε ψεζε δάάεά εἰχίεεπ 
Ῥᾳ8. ἔτοτηι 18 (ἔους Μαβ κι πὶ, 52--ςς, ἔνε Μικίαμηϊπι, σ6-όο; οὔς δίς, 18, 
διὰ 5ἷχ οἴπετβ, 11, 14, 36, 61, 69--70) ; πιοτεονεσ ἔνε (51χ) 88. ννγετε δὐἀάεὰ 

ἔτοσα ζ2 ; (ἔους (ῆνε) Μαβκιϊπι, 42-45, 88, δηὰ ἴῃς 5ῃϊτ, 46); οπε δ͵50 ἴτοτι 

Ἁ, 81. ΑἹ] οὗ ἴῃεβε 88. ψγετα υϑεά ἴῃ ρῥγενίουβ Ῥβδιζευβ, [ῃΠουρῇ {δεν πεῖς 
δάαριεὰ Ὀγ {πἰ5 εὐἀϊΐοτς ἴον αδε ἴῃ ἷβ {ἰπιὲ. ὙΒ6βε 58. αγε ἍἢἸςΗ͂Υ ῥγάγετβ, ἴῃς 

δτεαὶ πιϑ᾽ουν οὗ ἴπεπὶ, ἐπἰγιγ-ἤγες, Ὀεΐῃρ οὗ [158 Κὶ πὰ, ἃ5 σοτηραγεὰ ψ ἢ 

εἰενεῃ Ὠγπιηβ δηὰ τὨϊτίεδῃ τε ρίουβ ροοταδ. ΤῊ Ρβδὶϊοτ ννὰ5 [ῃεγείοσε Ἔββθῃ- 

τἰα!γ ἃ ργαγεῦ Ὀοοῖς, ου ἴδε Ὀαϑβὶβ οἵ ἴῃς οδυϊ εν 18 δηὰ Ἐ, ἴοσ υβϑεὲ ἴῃ ἴδε 
βΥπᾶρορυεβ οὗ ἴῃς Οτεεῖς ρεγοά, ΤὨΪΐβ 15 οοπῆττηεα ὈῪ ἰῃς [δΔοῖ [Βαϊ πιθοῦ, 

ἴῃ τῆς 56ῆβε οἵ ἀϊτοοῖου οὐ ομοίσ πιδϑίοσ, 8 οπαγδοίογβιὶς οὗ ἴῃς βεγνυῖςς οὗ 

τῃς ἴδρ]ς 45 ἀδβογίρεα Ὀγ (τσ. τ (ἢ. 1ς, θά θεϊοῃρβ ἴο ἢἷβ ρετίοά, [{ ἰ5 

υϑεὰ εἰβενῇογα οὨἱγ ἰη ΗΌ. 319, 45 ρατί οἵ ἴδε {{Ὸὸ οὗ ται οάς ψῃϊοῖ, ἀουδι- 

1685 αἰβδο οτἱρί πα]]γ ννὰβ ἰῃ 1933, θυϊ ννᾶ5 βεραγαϊεα ίτοπι ἰξ δῃά ἰπβετῖςἀ ἴῃ 
ΗΡ. Τβε ςοἸϊ]εοϊίοη οὗ ἴδε Ὑψεῖνε Μίῃοσ Ῥγορμεῖβ νγὰβ οἱοβξεά δηὰ ἤχεὰ ἴῃ 

ἰᾷς Οδποη ἰπ ἴῃς {ἰπὸ οὔ Βεῃ ϑϊτα (Β5. 4910) Ῥεοδυβεὲ ἢς τῃηεῃιίους τἢς 
Ὑνεῖνε ὈῪ ἰμαὶ ᾿ἰεομηΐοαὶ παῖηθ. δπῖεὶ 923 5εεπιβ ἴο ἱπιρὶγ μὲ ἴῃς σδποῃ 

οὔ τὰς Ῥτορβεῖβ νγὰ5 οἰοδεὰά. Τῆς Ἀβαϊϊεγ οἵ ἴῃς Ὠϊτγεοῖου τηυβὲ ἱβετγείοστε Βαανα 
Ὀεεη τηδάς ἴῃ ἴδς τά ἀ]ςε Οτςεεῖ ρεγὶοά. 

8 34. 7ῆε Τίγεείον αἰαελεαά 10 ἡΐς »αγ67 δοοξ ἱμείγμεδϊίορς ὁ 

δῖε ελοῖν τοὴὰ γοζέγεπες 10 1λε ἴορός, {ἀ6 υοίεες, απαὶ “λε »ιμδείεαὶ 

ἐποίγγισηῖς 10 ξ το ἐμ 1Δ6 γεπασγίηρ 97 εὐγίαίη φεαίνις ἐπ 

υωῤίἧε τοογελίΡ. 

Ὑνεηιγ-ἢης οἵ [ῃ6 Ῥ58. οἵ 1838. πᾶνε τυυϑβίοδὶ ἀϊγεοιοπβ δἰἰδομαά. 

ϑανθῦαὶ ἴοηθθ ἃγα πηεηϊ᾿οηδὰ ἴο ψῇῃϊο βρεοΐαὶ Ῥββ. ψγεσα ἴο δὲ 

βίηρ, πα ϊςαῖεα ἀϑυδ}}ν ὈΥ (ἢ. 6 ἰηἰτ1α] ννογβ οὗ βοίηβ ἔδυλ 8 βοηρ. 

ΤΠεγα ἅσσα βενοσαὶ βρϑοὶδὶ τοίεγεησθς ἴο ἴῃ Κἰηᾶ οἵ νοίςς τῆαδϊ 

ΑΒ τηοϑί Δρριορτίδίθδ.υ ὙΠΟΤΘ ἅγα 4150 9ενεσαὶ Κίηἀ5. οἵ τηυβίοδὶ 
ἱπβί ατηθηΐβ ΕΠ ΠΟΠ δα 85 50} 40 ]6 (ΟΣ δοσοτηρδηγίηρ ἴῃ βἰῃρίηρ. 

ΤἬδδβ6 γα, ἰῃ 4}1 ᾿ᾶ865, Βρεοΐδὶ αἰγθοϊϊοηβΊ ὙΒΘγα βυοῖ ἀο ποῖ 



᾿ 

ΜΌύϑΙΟΑΙ, ὈΙΚΕΟΤΙΟΝΒ Ιχχν 

ΔΡΡΘΆΓ, ἴἴ 15 ἃ ΓΕΔΘΟΏΔΌ]ε ἱπέετεηςςα ἴπᾶῖ [ἢ 6 σΠοίτα γεγα εἴς ἔτεα ἴῃ 

(μεῖγ οἢοϊςε ἴῃ ἴμε5εὲ γεβρεοῖβ. Τηΐβ οο]]δοιίοη οὗ 1838 ννα5 ἀουδί- 
1ε855 πιδᾶὰε ἔογ ἴῃς 56 οἵ βοτὴβ ρτεδῖ βυῃᾶροραε ἰῃ 7 ετυϑ4] 6 πὶ, νἤΘΓα 
ἴἴ νὰ ροβϑί ]Ὲ ἴο 16] τἢε8εὲ αἰγεοϊίοηβ. ΤἬΘΓΕ 15 πὸ τείεγεηοα 
ἴο ἴῆοβε ᾿ῃϑιίσυτηθηῖβ οἱ τηυϑδίς ἴπδὲ ΨΕΤΕ Ἔβρθο ΔΙ σΠαγδοιοτβιῖς 
οὗ ἴῃε ἔεαδίβ δῃά οἵ ἴῃς πλοῦε οὔπαῖθ ΨγΟΥΘὮΙΡ ἴῃ [ἢς ἴεταρ]6. 

Ιπδβπηις ΒΒ 85 41} ἰἢς πηυδῖο8] ἀϊτεοϊίοηβ τε αἰϊδοῃθα ἰο 55. οἵ 1533, ἰΐ ἰ5 

τεᾶϑοηδῦ]ς ἴο ΞΌρροβε ἴΠδῖ {ΠῈΡ ψγεγε ἢγϑὶ διίδοῃεὰ ἴο (5 Ῥβαϊζεσ, ΤΕΥ τα 

οἵ ἄτες κί πάβ: (1) ἀεί ρπαιίοη οὗ ἴοπε οἵ πιεϊοάγ, (2) οἵ νοῖςς, (3) οἵ πχυ5ὶ- 

8] ἱπειίσυτηςηῖ. 

(1) ΤΒε ἴοπεϑβ τὲ υϑ08}}γ τείεγτγεὰ ἴο ὈγῪ ἴῃς α8ε οὗ ᾿ἰη114] τγογὰβ. οἵ βοτης 

πο] Καονπ βου, ἴῃ δοσοτάδπος ψΊΓἢ 8ῃ ἀποίεπὶ ὑϑᾶρε ὙΠ] ἢ σοπίϊπαεβ ἀπ} 

ἴδε ρῥγεβεηῖ τἴπιὲ. Ὑῆε ῥγεροβίοη δ᾽ ῥρτγεσθάεβ ἴΠ686ὲ Ψψογάβ, νν ἢ τ[ΠῈ τηπρ. 

ἵπ σεεογάσρεε τυΐ δὰ, αἴϊετ (ἴμε ἴοπε οἵ). [ἢ βϑοπια Ἵϑβθβ ὋΝ 15 υϑ64 ἰπβίεδά 

οἵ ἴϊ, 'π ἀοοογάδῃςς ν ἢ ἃ ποῖ ἱπίγεχαεπί τηΐβυβα οἵ [Πϊ5 ρσυερ. ἴογ ὃ: (᾿, Β28Β.). 
(α) υπφ δ ἰϑ υϑεά ἴῃ τῆς [{]65 οἵ Ρβ5. ς7--59, ΜΙΚιατηίπι οἵ 13, ἀπά 7ς οἵ 

4. ὙΤλε ὃν ἰ5 ροἰπίεα 85 περαῖϊνε ἴῃ ΜΤ., ἀπά 30 ἴῃς ἴννο νγοτ 5 ββεῖῃ ἴο τηεδῇ 
Φειίγον πο, Ὀυΐ ἴῃ οτηϊδβίομ οἵ “Ὁ 15 βί τι Κίπρ ἀπὰ ἱπιργοῦαῦϊθ. Ιἰ 5Βῃου]ά Ὀς 

ὃν ἴοσ ὃν 85 υδ04], δηὰ [ἢς οτὶρίπαὶ ρίεςε ργοῦδῦϊν θεραπ ἢ 2) εσέγον, τείετ- 

τρ ἴο ἐπετηΐεβ οἵ ἴμε παίίοη. ΕΝ. ἀοεὸβ ποῖ ἱγαηβίδῖς, Ὀυϊ ἰγϑηβ}}}εγαῖεϑ. 

ΤὨεθε Ῥε5. ἢανς ἃ νδυίεϊυ οἵ τπηξᾶβδυγεβ. [ἰ ἰ5 ἤδταϊγ ροϑββῖρ]ς ἴμδΐ της τείοτ- 
εῆςε ςου]ά Βανε Ὀέεεη ἴο ἃ τιεϊοάγ. [11 νγὰβ ἀουθί]655 ἴο ἃ ἴοπε ἔου σδηι]δίίοη, 

ἃ5 ἴῃς ἴοῃςβ οὗ {δε εαυὶν συηᾶρορας ἀπά οδυὶν ΟΠυτγοἢ, ἡ ἢ τς σαραῦὶς οὗ 

υ5ε ἴῃ ρίεςεβ οὗ ἀϊβετεηῖ πιεάϑυγε δηὰὶ αἰ Πεγεηΐ 5ιγορῃίσαὶ Ἰεπρίῃ. 

(δὴ) οὐρα ὉδΝ ΓΝ ὃΣ ἰδ ἴῃ (ἢς {π|ε οἵ ἴπε ΜΕΚίατη, Ρ5. 56. ΤῊ ἢτβὶ Πἰπε οὗ 
1δς ρίεος τεξετγτεά ἴο νγᾶ5 ρσοῦδὶγ, 736 εἰδορμέ ἀοῦς ογ ἐλενι ἐλαΐ αγὸ ἀγι»" ο[, 

ἃς 'ῃ ΕΝ... ΕΝ. ἱγϑηϑτετγαίεςβ, Ὀυϊ ἀοε5 ποῖ ἰγταπϑοίαῖε (δ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τοῦ 

ἀτὸ τῶν ἁγέων μεμακρυμμένου -Ξ Λ0γ “1: ῥεολίε γενιουεα γα» γγοῦς ἐς τα πούμα»νἉ, 

5 ἀουθῖ]ε55 ἃ ρᾶγαρῆγαβε. 

(ὦ τὴν Ἰρῖϑ ὋΣ ἰβ ἴὰ ἴῃς {ΠῸ οὐ Ῥβ. 60, ἃ ἰτἱτιεῖεσ ΜΙΚίδπι οἵ 13. Ὁ.) 5) ὃ 

ἰς ἰῃ τῆς {116 οἵ Ῥ5. 45, Μδϑκὶὶ οἵ ζ2, ἀπὰ οἵ 69 οἵ 13; ΓΥΨ 8225) ὃν ἰ5 ἴθ ἴῃς 

1|ς οἵ 8ο οἱ ΑΙ. Τῆεβε 4}1] υπάουδιεα!ν τοίετ ἴο (ἢς βαπὶς ρίεςς, ἃ ἢ5. ἴῃ 

Ρταῖβε οὔ τῆς [ϑνν, νἤοϑε ἢγϑί Ἰἰπε ννᾶθ, μὴν ἐεεύϊηιοην ἴς αὶ ὀεα τε με ἀμεϑιο»έ. 

Τῆς νἱενν τπαῖ ἰξ τείετγε ἴο δὴ ἰπϑίγυτηθηϊς οὐ τηυβὶς ϑῃαρεά {κὸ ἃ ΠΠ ̓Ὶ ἢδ5 

ποίη ἴῃ ἰϊ5 ἔανουτ, ποῖ ενεὴ ἴῃς τηηρ. “1Πγ," ΠΟ σαπποὶ θὲ ῥτονεὰ ἴπ 

τῃε υϑαρε οἵ [Π15 ννοτά. ΤΉῆς ρΡ]. 15 ἴῃς ρ]. οἵ ἱπιθηβιν, “" ὁξα τίϊε ἀπθτποηα." 
1 ἰβ ποῖ ἱγαπϑίαϊεα ἴῃ ἴῃς εχ οἵ ἈΝ. θὰϊ ἈΝ τι ἢδ5 1 ἀββθητΑ}}ν 5.1 Πᾶνς 

ξίνεη ᾿. (ὃ ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων οἵ τοῖς ἀλλοιωθησομένοις -Ξ- 0» ζ]ο:ε 

τοῖο τλαἱ ὁε «λαηεαῖ, 5 ἃ ταϊδὶ πιετργειατίοη. 

(4) τῦτπιϑ ὉΣ ἰπ τὰς πε οὗ 53, ἃ Δίαϑκι! οἵ 13, ἀπά γῸΣ" τῦπ Σ ἴπ τὰς 

εἰι]!ς οἔ 88, Μ45Κ}} οἱ Ηεπιᾶπ, Ῥοΐῃ ἴῃ 1913, αὐτὸς ἀοαθι]οθ5 της βαπιθ. (5. ὑπὲρ 

Μαελὲθ τοῦ ἀποκριθῆναι ἴακε5 ἴῃε ἢγοί νγοτιὶ 45 ἃ ργορεῦ πᾶτης δη6 ἴῃς βοςοηῆ 

85 ἰηΐ. οϑῖς. ΠΣ ἀμσιυεῦ, γέςῥο»ά, Α4., Θ, 3, “ ἴογ ἴῃς ἀἄδηος," 15 ἰπαρρτγορτίαϊς 
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ἴο ἴὰε βΞδάπεββ οὐ ἴπεβδε Ῥεβ. ΜΤ. γὸπϑ ἢ. οβῖγ. δείοτς ἰηῇ. ἰβ ἱτπαρτοθδδῖς. 
ᾧ τά. γῦπες, Α4ᾳ. ἐπὶ χορείᾳ, 50 ΤῊ Θ, Σ, 3, ἴτοτι δῦπ. [ΐἔ ἰβ ταοβὶ ργοῦ- 
ΔΌΪε [Βαϊ ννε βΒου]ὰ τὰ, ποτ ἢ, τυοιεαϊένηρ, ἐγ ομόίδ, ἔγοτα, οτι; ἃπιὰ ΠῺΣ" ἱπέ, 
οβίσ, Ρ των αὐήέοηίορ. Ὕνο ψογάβ οῃ]γ οἵ 18ε οτὴρί παὶ τε ργεβεγνςά, δῶν 
τυοιε»ΐνρ, σϑεγίης αὐεδοη. Ικ ἰδ ἰγδηβτεταϊεὰ ἰπ ἈΝ. 

(6) Ῥβ5. 22 μᾶ5 ἴῃ τὰς τ1]ς “πφη ΓΝ ὉΣ ἀἡρα ο7 1δε ἄστυη. ΤΆς τϊγὰ ννοτὰ 
ἰ5. τπλϊβδίηρν. 'νε πιῖρϊ ΒαΡΡΙΥ ἴπε νῦ. ῥα», ἰαἰπκίηρ οἵ [ῃς ἔτεβῃῃ νἱροὺσ οὗ 

τῆς Βἰπὰ ἰπ ἴα φαυ}Ὺ ταοσηΐηρ ; Ὀυϊ [μαι ἀοεβ ποῖ 5αϊϊ ἴῃς “μαγαοῖεσ οἵ ἴῃς Ῥβ. 

ΤῈ ἰδ τιοσα ἀρρτγορτίαϊς ἴο τμϊπκ οὔ ἴδε εἰπὰ Βυπίςα ἴο ἀφαίἢ ἴῃ ἴδε φασὶν πιόγα- 
ἱῃρ. Ζ πὰ Μιίάγαβῃ τεραγὰ ἴξ δ5 γεΐεγσίῃρ ἴο τὴς Ἰασὴρ οἵ ἴΒς τπογηϊηρ 5δοτὶ- 
δες. Βαϊ ἰϊ ἰ5 ἱπηργοῦδθ]ς (μδῖ [με Εἷπά ννου]ά τεργεβοπὶ ἴμ 6 ἰάταρθ. ΤῊΣ δἰπά 

ν 88 οΐῖ υβϑεά ἴογ βδοτίβος ἰῃ ἴἢς ΟΤ, ΤὨϊβ 5. ψγδϑ ἰὼ 18, 2 ΠΕ, 1938. 
(7) Φ αἀάϑ το 58. γο ἴδε {π||6 εἰς τὸ Σῶσαί με Κύριον, ταῦε νιε, Ο Ζογαϊ, 

8βονίηρ ἰπδὶ ἀποῖμετ ἴομς τνὰ8 δά ἀεὰ αἱ 80 δῖε ἃ ἀδΐε. Εὸτγ ἴΐ ἰβ ἱτχωργοῦδθϊς 
τῃδῖ ᾿ξ ννα8 οτἱρίηδὶ ἀπὰ ννὰ8 οπιίτῖεὰ ἔχοτῃ ἴῃς τεχὶ ἴῃ 38. 

(ρὴ ΤΣ ὃν ἰβ ἰπ τμς τ]ε οἵ Ρ5. 8 οἵ 18, ΔΗ͂, 81 οἵ Ψ, διὰ 84 οἵ ζ:, ΠΗ͂. 

(ὦ απὰ Σ ὑπὲρ τῶν ληνῶν; 50 Ἔ, 3, 2γο ἐογεμέαγ διε, ΚὉΥ ἐὰε τοῖμιε ῥγέσϑές, 

τεδάϊηρ γλ}, τεΐεσβϑ ἰδετγείοτε ἴο ἃ μαγνεβῖ βϑοηρ δἱ ἴῃς νἱπίαρε οἵ ἱγεδάϊηρ οὗ 
ξταρεβ. ΤῊΪ5 βυ͵ῖ5 ἴῃς ἰυταρῃδηῖ, ᾿ογουβ ομαγδοῖεγ οἵ ἴπε8ς Ῥξβ., δῃὰ 5 ργοῦ- 
ΔΌΪΥ οοττεοῖ. ΤΉΘΥ ψνεγε ἴἰο Ὀς βυηρ ἴο ἴδε ἴοπε οὗ βοῦης τε] - πον νἱ παρε 

βδοῆρ. Α4., Θ, Βανε ἴῃ ῥβ, ὑπὲρ τῆς γετθίτιδος, Ὀυϊ ἴῃς ὅϑγτ.-Ηεχ. οὗ Α΄. ἴῃ 
8ι1ι διῃὰ 84 ἐπὶ τοῦ ληνοῦ οἵ ἐπὶ τῶν ληνῶν. ΤΉΪ5 5 τἸὭοτε ργοῦδῦϊε ἴμδη ἃ Οἱϊ- 

πἰῖε τυυβίςδὶ ἱπβίγαπηςπί. [ζ “τε παῦρ ΒΟ Πανὶ Ὀγουρῃὶ ἔτοτα δίῃ," οὕ 
ἃ ἴοῃςε οἵ σαί, ἴῃ πιᾶτοῖ οἵ [Βς Οἰξῖξε συατὰ (2 8. 1 ς18), ἐχρ δῃηδιίοῃ οἵ ΓΣ 

ΜΤ', ὈοΙΒ ἐαυδὶ}ν ἱπιργοραῦϊε. 
(4) γιῦννν ὃν ἴῃ 62 οἵ 58, ΒΗ͂, τγγνν ὃν ἰῃ 77 οἵ ΑΔ, ΔΑ, γυλυνο ἴῃ 30 οἵ 8, ΔΗ͂, 

4}1} ἀουδε1ε85 τεΐεσ ἴο τς βάτης βίη. ὦ ἴῃ 30 15 ἀουθ1}6855 Ἔτσ. ἔοσ Ὁ», δηά πε 
νατίδίίοι οὗ " δηὰ ἵ ἰπ τ1π6 ρεπυϊὲ ἰ5. ἃ ναγίαιίου οἵ ΜΤ'., ποῖ οὗ ἴδε οτὶρὶπαὶ 
οἵ 38. Ιἰ ἴ5 ρσόθδθὶς παι Πεἀυϊδυη, ἴμε ομοὶτς τηδβίεσ, ἰ8 τεΐεγτεά ἴο, νυ. 1 Ὁ. 

1661 2:8 2 (Γῇ. 512, οὐ ἢΐ5 ὁδοῖς, 1 (Ή. 251: 2 (Β. 2901} Νε. 1117; Βαϊ ἰξ ἰ5. ἡτω- 

ῬτΟΡΔ0]ς {πὶ τμἰβ πάπα ἰ5 ἴῃ Δρροβιτίοι νῖτ πχϑοῦ 85. Π6., ἰῃ τ δος οαβς Ρ 

ψουϊὰ Ὀς εἴτ, ἔοτ Ὁ; ταῖμεῦ ἴϊ τείεσβ ἴο ἃ ἴοης οἵ [ῃἷ5 ομῃοῖτσ. Τῆς τεΐίεγθπος ἴο 

8 ᾿Πγ-ϑμαρεὰ τηυβίοαὶ ἱπβίσαπηθηϊ οὐ βοὴς ἘΔΌΡί5, (μου ρἢ ἰοἸ]ονγεὰ ὈΥ Οεβ., 
5 ψίτπουΐ 7υπιἰβοδίίοη. 

(2) Τβετε δζὲ ἵνγο νοῖςςβ τείετγοα ἴο, ἴῃ [αἰδεῖϊο ἀπά τῇς 0855. 

(4) τυ ὃν ἰβ ἴῃ τὰς ε{π|ς οὐ Ῥ8. 46, ξεἰγατιεῖεν οἵ ξξ. (Ὁ ἱπιεγρτεῖς ἰξ ἂβ 
ὑπὲρ τῶν κρυφίων -Ξ- Ἔ 2γο αγεαρεῖς, ἀοτὶνίπρ ἔγουη ποὺ πιῖ, ἴῃ [86 βεῆβε οὗ 

“εἰ εἴ, ἀέαίεη. ὙΈΪ5 νγαβ ἱπίιεγργεϊεὰ δ5 ἴῃ ἃ ρεπῖ]θ, αυϊεῖ βἰγ]ε. Σ ὑπὲρ τῶν 
αἰωνίων ἀετῖνεβ 85 ρΡ]. οὗ δον, εὐεν, ἴῃ 8 Ἰαῖε βεηβε οὗ αρές. Α΄. ἐπὶ νεανιο- 

τήτων διὰ 3 ργὸ γηευερήμέίὀμς (οἸονν ΜΤ, απὰ ἀεγῖνε ἴτοτα ΠΣ; πιῇ, αϑδῖ., 
)οιά, ὙὍὙΏδβε Ἰαϑὲ ἀγὲ ἤφᾶγεῦ [ἢς Ἄοοττεεῖ νίενν, ἔογ ἴῃς εχρίαπαϊίοη ἴ5 ἰουπὰ ἴῃ 

τ (ἢ. 139, ψῃετε ἰϊ τείετϑ ἴο [η6 τηρδ  ἀθη] κα βῖγ]6. ϑόῖας τπίπὶκ οὗ πιαϊ θη, ἃ5 

Ῥ5. 6825, ψἤετε ἴΠΕΥ ΟΪΑΥ ἀροη {ἰπιῦτε]β ἐη ἐπ τηατοὴ οἵ Ὑδηννες ; Ὀαϊ πιαϊάοπ5 

ἴοοῖκ πο ρατῖ ἴῃ [ἴῃς βεγνίος οἵ βοῆρ. Βό. τ ϊηΚ5 οἵ ἴῃς ἴεπογ νοῖςε ;Ὡ θυΐ πιοτε 
ΡΓΟΡΔΡΟΙΥ ἱξ νας (Πα [α]βεῖϊο τιαὶς νοῖςσβ. Αἱ ἴῃ δῃὰ οἵ ῥ5. 4816 γιγοὺν δεεῖως 



Μύϑι σαι, ὈΙΕΕΟΤΙΟΝΘ ΙΧχν} 

οαἱ οὗ ρἷαςς. [Ιἐ ργοῦδὈ]Υ Ὀεϊοπρβ ἴο 49, ίγοπη ἴῃς {{π|6 οὗἨἁ νυ ὩΪσ ἢ ἴϊ Βα8 θεεα 
ἀεϊδομεὰ Ὀγ εττογ, ἴῃς 5» θεΐπρ οταϊτςἀ 845 βΒῃρροβεὰ αϊῖορ., οἵ ἔοσ ἴῃς ορρο- 

δἰϊς τεάᾶδοῦ. [Ιζ 18 αἰϑο ργοῦδο]ς πὶ 13 ΓΛ 5») ἴῃ [86 {π|ε οἵ 8. 9 θεϊοηρϑβ 
Βεῖε. [ζ 5 ἀβῦδ!ν ἱπιεγργεῖεά ὁπ 86 Ὀα5]5 οὗ ΜΤ. 85 ἃ τεΐδγεποε ἴο ἃ ἴοπε ἴῃ 

δεςοτάδπος ψἱ (1); {Π|8 ἴοπε Ὀεΐηῃρ ἀεβίρπαϊεὰ ΌΥ ἵνο ψοζάβ οἵ ἴῃς ἤτϑβί 

᾿ἴπε, “ Βεδῖῃ ἴο [με 5οη," οἵ, “ Πεδίῃ ἔοσ {με 5οῃ"; δῖ [8Ϊ5 15 ἴῃ ἰϊ561{ ἰπηρτοῦ- 

Δ0]ς δῃὰ μδ8 πὸ βυρροτῖ ἰπ τβ8., νν δἰ οἢ 8}} γὰ, πιοῦν. (ὅ ὑπὲρ τῶν κρυφίων 
τοῦ νἱοῦ, Α΄. νεανιότητος τοῦ υἱοῦ, Θ ὑπὲρ ἀκμῆς τοῦ υἱοῦ. ΤὮςϑβε τε ἀουθι]ε85 

οοττεςοῖ ἃ8 ἴο ἴῃς ίοσω. Βυΐ τε ψνῈ τιυβὶ (ΟἸΪονν ἔμθτὰ πῃ ἱπίεγρτειϊπρ ἴτ ἴῃ 
ἴδε βδτης ὙὙΔΥ ἃ38 ἰῃ 46, απι τείεσ ἰΐ ἴο τῆς ἰαἰβείίο νοῖσβ. 1325 ἰβ ἴπεπ ἴῃς 
{0]}1εἐς ἀεπὶστιατίοη, 5βονίηρ [Παὶ ᾿ξ ννᾶβ ἴῃς παιδὶ θη] κε νοῖςε οὗ ἃ 50η, 1 ηκ- 

ἱπσ οὗ ἃ ὈΟΥ οζ ἃ γουΐῃ. 

(δὴ) τροθη ἢ» ἰ5 ἴπ ἴῃς {{|ὲ5 οὗ Ῥβ5. 6, 12, θοϊἢ ργαγεῖβ οὐ 2 δπὰ 183. 
ΟΦ ἰπίετρτεῖβς ἴξ 5 ὑπὲρ τῆς ὀγδόης, ο»ε τὼς οείανε, 8380 Ἔ ῥγο οὐΐανα. ΤῊΪΒ ἰ5 

ἀουθι]εβα σοττγεςοῖ, 45 ἰξ 8 ἴῃ δοουτὰ ψἱἢ 1 (ἢ. 1521, νυ ῃ ἢ τείεσβ ἴο ἴπε ἴοννοσ 

οεἴδνε οἵ ἔῃε Ὀ455 νοῖσθ. Τῆε ορὶπίοπ οἵ βοπιὲ [δῖ ἰΐ τείεγβ ἴο δΔῃ ᾿πϑίτυτηθηΐ 
οἵ εἰχῆι βἰτί 5 5 ἃ τῆετα σοποεῖϊ, τ πουΐ βαρροτί ἴῃ ἴῃς ΟΤ, 

(3) ΤΒετε ἃτα τείεεηςεβ ἴο ἴννο Κίπάβ οἵ τηυβίοαὶ ἱπβι γα πηεη (8 --- βισίπρεὰ 
ἰπδιγυτηςηῖβ δῃὰ νἱπὰ ἱπβίιγυτηεηίβ. 

(4) Τ}»}2 15 ἴῃ τε {1168 οἵἨἁ Ρ55. 4, 6, 54, 55, 67, 76, »»] ἢ 2 οὗ δοςσοπηραπηί- 
ταεηΐ, θὰ ἴπ 61 (56.) ψἱι "». ΟΥ̓ ἴπεβ6, 54, 55, οτος Μαβκ πὶ; 4, 6, 67, 
76, ἴῃ ΒΗ͂ ; 4, 6, 54, 55, ἴῃ 18; 76 ἴῃ ΑἹ; 4, 6, 54, 55, 61, ἅτε ῥγᾶγεγβ ; 67, ἃ 
Ἡγτῆη ; 76, ἃ ρΡοεπι. ΤΉΕΥ ἅτε οἵ αἰβεγεπίὶ τηρᾶβαγοβ. (Ὁ Παᾶ5 ἐν ὕμνοις ἴῃ 6, 
54, 55, 61, 67, 76, ἀπά ἐν ψαλμοῖς 'π 4. ΤὨῊεΕ ἔοτπηι ἰ5 Ρ]. (. οἵ 2)9) π.ΐ, σδγίηισεάῖ 

ἐπγεοηῖ. ἋΣ νΌ. ἀδποπι. ΡΙ. το δέαν οι τἰγττιρεαὶ νι τέγη 6Ή 15) Ὅ2)}) ῥέαγενς 

ϑηε εἰσίρισεα ἐγείνη 6γ5, Ῥ5. 683, ΗΡ. 31: 19 ἢᾶνς ἴῃ (Ὁ τῃε βᾶπιε ννοσὰ, ἀου)ῖ- 

1655 ἱπ ὈΟΪΒ οᾶ865 })}), οοττεοῖ ἔοσ ἴθ γυῶ, ὙΠεβο βονεη 55. αηὰ ΗΡ. 3 

νεῖ ἴο 6 δοσοτηρδηϊεὰ ὉγΥ 5ἰγίηρεά ᾿πϑίτι πο ηΐβ, ΒῈ ἢ 45 τῃς ᾿ντὸ δης] Παγρ. 

(δὴ) τῖῦϑτ ὅδ [5 ἴῃ τῆς τς οἵ 5. 5, ἃ πιογπΐῃρ ργᾶνεῦ οἱ ΖΕἴ δπὰὶ 19. 10 5 

ἱπιεγρτεῖεα ὉΥ 66 ἀπὰ Θ 85 ὑπὲρ τῆς κληρονομούσης, ἘΠ 70 “ἡ φήσε “εν εἰ αίεηει 

«ονεσέφε ἐε, Αα., Σ, 3, 2γο ἀονφαὐϊέαίόπς, ΑἹἹ ἀοτινὶπρ' (ἢ ς ἴοτπὶ 5 οὶ. π.ῇ, ἔγονη 

“Σ ἑηιλεν,. Τῆς ὌΝ 8. ἀουθι]655 νατίδι!οη ἔοσ ὉΡ ἃ5. οἴεῃ. Νὼὸ τοαξοηδῦϊα 

εχραπαιίοπ οἵ [ἢϊ5 ἴετπι ἢδ5 γεῖ Ῥδδη ρίνεη. ἴΙΐ ἰ5. ργόθαθς {πὶ 11 5 ἃ ἢ. 

[οττηεὰ Ὦν 2 ἔτοτη ὅὅπ, ἃ νατἰαἰίοη οὐ ὅπ 4ε γε λ΄2ι, 5. Ηὰ., οὐ αρϑῖγι, ἃ5 

Ὠς., ΜΟο]].» ον με ῥίανένι, οἴ. τ 5. τοῦ τ Κ΄ τ'ῦ 15. 2039, ΤῸ 5 ργόῦδθϊς τῃαὶ 

ἰῃβίγιπιθηῖβ οὔ {πε οἾ455 οἵ ἰῇς ρίρε οἵ βἰπιρὸ Παῖς τὸ το[ογγε ἴο. 

(ὦ [χὰ 15 ποϊενουίῃυ {πᾶὶ ἴΠπε8ε τείεγθηςοϑ ἀγα ποῖ ΟΠ]ν ἴον, θὰζ π΄ ροπογαὶ 

ἴοστῃβ, ἀηα πὶ πὸ ρατγίϊσυ δῦ τηυϑῖςα] ᾿πδίγιπηθηϊ 15 γείογγε τὸ. Ὅς πιαβὶς 

ἘϑρεςῖδΠ}ν οπαγαοίετγίϑιϊς οὗ ἐεβεῖναὶβ ἴθ ἴῃ ἴδηηρ]ε νγουβῃὶρ ἄθες ποῖ ἀρρθᾶγ, 

ΤΈς τουςὶς ννᾶβ ῬγοῦδὈ]ν τῃαἱ οἵ ἃ 5 πρὶ. ὁγομοοῖτα οὐ ἵν οὐ ἰουγ οΐοοοα οὔ Πα 

ρον οἰγίηρς δὰ υἱπὰ ἱποιγαπιεηῖθ, ἀπ ποῖ ἢ Ἰου ογ πιιεῖς ἀκοὴ ἴπ τῆς 
ἴετρὶς σουτῖ5. Απὰ [ἴἰ ἰ8 αἶδο ργοραῦ!ς τΠαἱ πιασῖσα] ᾿πβίγαπιθ 5. τοῦς 50] ἰότη 
υϑεὰ ἰπ ἴῃ σΥπαρορυεβ, οὐ Μὲ νου] μαννα Πα] πτὸῦς δϑϑίρηπιοπῖβ οὗ [Π]15 Κὶ πα. 

(4) ΤΒετε ᾿5. 1π||16ὲ τεΐεγεποε ἴὸ τηυβῖςα] ἱπβί γαιηςπῖβ ἴπ [Π 6 σατ]οΥ πιΐποῦ 

Ῥπαδϊῖοτβ. ΤΠετε ᾿5 πο τεΐεγεποε ἰπ 13, ίοτ 579 Ξ τοϑ᾽ τ. τ4.." ψοτο ποῖ οὐἱβῖπδ!}ν 



Ιχχνῖ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἴῃ 18 (υ. ὃ 27). [πὰ ΑΙ τ8ε οπ]γ τεΐεγεηος ἰ5 ἴῃ 8186 ἴο ἃ Π6Ὺ τΏοΟΣ οοἰοὈταἕοη, 
ἀουθε]ς88 ἴῃ ἴῃς τειηρὶα οουτί5, ψἱΒ [με ἀ86 οὗ τῆς 532) ἀπὰ 29 τῇς ἀσγῇ δπὰ 
ἄνγε, ἴῃς ἴννο οἰίεῖ κὶπάβ οἵ βιτίϊηρσεά ἱπβίγυτηθηῖβ ὑ5.18}} δϑβοοίαϊεα ; [ῃς “οΦ 

ἴδε ἄσγημ, δῃὰ ἴ8ς η. δἰηιδγεί, Ιῃ Ὦς 434 ἴῃς "0 5. υϑεὰ ἰπ ἔδτηρ]ς νγοσβῈΡ ; 
80 ἴῃ ἴε οτρθδῃ 332 92) ὈΟΙῊ Ὅ05 δπὰ 52). ΤὨϊβ Ῥγο ΌΥ τεργεβθηῖς ἴδ 6 

οτάϊῃδυυ ὑνουβἢρ οὐ ἴ8 6 Οτεεὶς ρετίοά. ΟἹ ρτεαῖ οσοβϑβίοτϑβ, βϑῃοἢ 88 [εαϑῖβ ΟσΣ 

Τεἰεδτγαίίουβ οὗ νἱοϊοτίεβ, πλοσε ἰηβίγυτηεηϊα οὗ τηυδὶς γε ὑδοὰ ; 50 ἴῃ ἴδῃς 

τογαὶ δάνεηὶ 5. 475 (36) (πε “οἸΦ, δῃὰ ἴῃ 9οϑδό τῆς Ἴυ», ἴῃς “δ Κ, δηὰ τῇς 
πΆχΥΠ δλε εἰν αῖρὴ ἐγτηβεί. Τὰ ἴᾷς Μδοοδθεδη Η4]}}εἾβ ἃ ρτεδῖες Ὡυτροῦ ἀπὰ 

νδυὶεῖγ οὗἁ ἰῃβίγυπηςηῖβ ἄρρθᾶγ; ἀπε ἴο ἴῃς τεογρδῃϊβαϊΐοῃ οὗ πε ἴεταρ]ε σγοσ- 

58} ὙΠῸ ρτεδίου ροπρ ἴἤδῃ ὄνεσ Ὀείοτε. 1477 τοθῃιοΏ 5 ΟὨΥ ἴῃς ὍΣ, 149 
ἴῃς ἼΩ5 δηὰ ἡγ, θαῖ 1φοδδ τς ὍΣ δηὰ 52), (88 “ΟΦ δηὰ ἢγ, δῃὰ αἷδο ἴῃς 

᾿ἰπδίγυταςῃῖβ ποῖ τηεηϊοηοα εαγ]ΐετ : 22} ἴ8ε 5π|8}} οὔρϑῃ, Ὁ) 5ίτίηρεα ἱποῖσι- 

τοεηῖβ, πὰ οὐὐχὸν οΥπιραῖθ. Τῆς Ῥβ5. αἷ5ο πιεητίοη ἴῃς ὧδε οὗ πηυϑίοδὶ] ᾿πϑῖτα- 

ταθηῖβ ὈΥ τηϊπβῖγεβ ἀρατῖ ἔγοπι ρα ]1ς ἡγουβῃὶρ ; 80 [ἴῃς Ἴ} ἰῃ 495 οἵ Ἐξ (Ὁ) ἀπά 

ἴπ δε οὐρμδη 1372; δηὰ Ὀοῖἢ ἴῃς Ἴ)) δπὰ 53) ἰπ ἴῃς οὐρῆδῃ 7133 ςγϑ (-Ξ- τοϑὲ 
ΞΞ 1449 4}} ρίοββεβ). 

8 3δὅ. 44 εοὐἰεδίοη οὗ ὔαδίεζε, ο» τορῖσε 97) 2γαΐεε, νας μια 79» 

4 ἐσριῤίξ. σεγυΐος ἐπ “δε Ογεφξ φεγίοα. 714 τᾶς τμόεεφμερζν ἐη- 

ἐαγρεά τη “δε Μαεεαόεαπ 2εγοα. Ζ7΄σεε ιαύνις λαὺε ἐμ ἐλεέγ 

πος ᾿ς ἐρηηε Ια είαλ. 

ΤΆς ἴεττη γούοος τε Ῥγσὲςο γε Υαλ ἰΒ ἰουπὰ αἱ ἴδε οἷοβε οἵ Ῥ88. 104, 105, 118, 
116, 117, δηὰ ἴδε Ὀερὶπηΐϊηρ οὗ 55. 111, 112, ἀῃὰ αἵ ὈοΪἢ Ὀερίπηΐης δὰ ἐπὰ 

οἔ Ῥβ8. 1ού, 113, 135, 146, 147, 148, 149, 150. δ ρῖνεβ ἰξ αἷδο δὶ ἴῃς Ὀερίῃ- 

πίηρ οὗ 1ος, 107, 114, 116, 117, 118, 119, 136. [πη ἴδε οᾶϑε οὗ Ιοξς, 107, 114, 
116, 117, 136, ἰξ Βεθπ5 ἴο ἤᾶνα Ῥεθῃ ἀείδομεαά ὈΥ εττοῦ ἔγοτα ἴᾷς Ὀερὶππῖης 

οἵ ἴπε5ε Ῥβ5. δῃὰ δἰϊδομεὰ ἴο ἴῃς οἷοβε οἵ ἴπε ργενίουβ Ῥββ. ἰῃ 35. ΑἹ] οἵ ἰεβε 
Ῥε5. τὲ Ηδ]1εἶβ ἐχοερί 118 δῃά 19, ψ Βΐο ἢ ἀγα ΟὨΪΥ 50 ρίνει ἴῃ 65, ἴῃς ἕοττωες 

Ῥεΐηρ ἃ ἱπυπρμαὶ Μασοαρεαη βοηρ, ἴπε ἰδίαν [π6 στεδαῖ δἱρῃαθεῖίοαὶ ῥταῖβε 
οὔτε [νν. Βοῖῃ οἵ ἴδεβε ννεῖε τεραγάεά δ85 Η81]1ε}5. ἰπ ἰδίες ὑβαρε. ΤΏςβα 

ἨΔ] ]εἰς ἀγε ἰπ ἴῃς ῥγεβεηῖ Ῥβαὶζεσ ἴῃ ἔουσ σγουρβ: 104-107, 111-17, 135-36, 

146-150. ΤῊ Ϊ5 βεραγαϊΐοῃ νναὰβ ἀὰς ἴο ἴπε ἤπα] εὐϊῖοτ οἵ ἴῃς Ῥβα]ῖεσ.0 104--107 

οσοπϑίϊταϊς ἃ τεσ ορυ, ο4 Ῥεΐῃρ ἃ Ῥ5. οἵ ογεδίίομ, τὸς τεσ ἴῃς ΦαΥῚῪ Ὠἰ5ἴΟΥΥ 

οἵ 15γϑεὶ, τοῦ οὗ τῆς Εἔχοάυϑβ, 107 οἵ ἴπε Ἐεβιοσαϊίοα. ΤΈΣ βεοοπὰ στοὺρ Ὀερὶπ5 

111-112, ἃ ραΐτ σοταρ᾽ ἐπι επί ΥΥ ἴῃ βυδ]εοῖ ἀπά δἱρμαρεῖῖς ἴῃ βίγυσίατε ; 
113 Ὀερὶπϑ ἴῃε βρεςοΐαὶ Η]]εὶ οἵ {πὰ ρτεαῖ [ξαβίβ, δοσογάϊηρ ἴο ἰδῖοσ ᾿ἰτυγρῖςαὶ 

δϑβὶρημιοηῖ. Αἴ ἴῃς Ῥαββονεῦ ἴῃς ογάεὺ ννὰβ8 113-114 Ὀείογε ϑυρρεσ, 115-118 

αἴτει βϑυρρες. [πῆς (Ὠἰτά στοὺρ 136 ἰ8 ἴῃε ογάϊπαγυ ατεαὶ ΗΑ]]εὶ, τ ἰκ5 
ΚΙ. τερεαϊεὰ ἐν εηϊγ-βῖχ {ἶπιε5 ἴῃ ἴῃς ργεβεηὶ Ρ5., (ΠΟ ρἢ ἴῃς δα] ϊεβὶ ἰαχῖ ντὰ5 
ΤΩ ἢ βἰπιρῖετ. [πὸ ἰαίοσ τἰπ|ε8 Ῥβ5. 119-136 ψεγὲ ᾿ἰκεν δε οα]]εὰ ἴῃς Οτεαῖ 
ΗΔ]1ε] ἵπ ἀϊδεϊποιίοπ ἔτοπι ἴῃς οτάϊπαγυ Η4}]εὶ 113-118. ΤᾺς ἰαβὲ στοὺρ οὗ 

ἨΔ] ]εἰβ σοῃϑ,5:εἀ οὗ [ῃς ἀοχοϊορίεβ 146-150. ΑἹ] οἵ ἴμεβε Ηδ1}1ε]5 ἐχοερὶ 147, 



ΗΑΙΙΕΙ5 ΑΝῸ ΡΙΠΟΚΙΜ ΡΘΑΙΤΕΚ Ιχχὶχ 

149, Ὀείοτς ἴο ἴῃς Οστεεὶς ρεγοὰ δῃὰ νγεσε ἀουθῖ]ε55 ἴπ {μεῖς οτρίπδὶ ἔογτη ἴπ 
τῆς ςοἸ]εςοι οὗ παῖ ρετίοά, σοτπιροβεά ἔον ρυδ]ῖς υ56 ΌΥ {86 οΠοἶγβ Ἔεβρεοίδ!ῦ 
οἱ ἴδε στεαὶ (εαϑῖβ. ΤΏς οοἸϊεοϊίοη ἑοῃβίβιεα οὗ βἰχίδβεηῃ Ρβ8. Α Μαδοσδῦεδῃ 
εὐϊος δἀάεά 147, 149. ΤΈε ἤπαὶ] εὐἀϊίοτ οὗ ψ᾽ αἰπιτϊαϊεα [μ656ὲ ΗΔ8]1ε}5 ἴῃ ἴῃς 

ΡΓεδεηῖ ἔουγ στουρβ. [ἢ Ἰδαῖον ᾿ἰτυγρίοα] υ8εὲ 118 ἃπὰ 119 Ψψεῖε τερδγάβα 85 
Ἠδ]|1εἰς δῃὰ 51}}} Ἰαῖετ 120-134. ΤὮε ἱεομπίςαὶ ἴεττης οὗ πε Η4}16}5 ἂσε πο θσπ, 

τσ, δῃὰ 1552. Εοὶ δῦ δηὰ πὴὺπρ τ. 8 1; ἔοτ πὸ ν, ὃ 32 (1.); ἔοτ 122 νυ. Ῥβ8. 

“5 ,8, γυ ΗΙΡΆ. ἱπιν. 2 ρὶ. ᾧ [5]. Οδὶ 15 ποῖ ἱπ Ψ, θαϊ ομἱγ ΗἸΡΆ. 

(1) εσργέσς, ἃ Ἰαῖὶε ὑβαρε 5. 326, οἵ. Ῥυ. 2818 1 Κὶ, 888. 86 -- 2 (ῃ, 624.25͵ 

(2) 2γαῖτε. (4) ἴδε Κίηρ 5. 4518, τῆς τῖσῃ 49,9; εἰσιν. (6) Ὑδῆννεἢ ἰπ ἴἢς 

τἰϊυλ! : ο. δος. πγὴν 7}8 95 Ἰορῦϑ 111], τ 11813,.  ᾿ 445 548 οο5 1382 1428, 
αι κδο 895; 55. τείεττείηρ ἴο Πγν 1860 287 4010.18 3.18 425.12 4.4.6 (211 ςγ10 
6γ....5.5 7123. 7611 8612 8811 1το86 11821-38 1101 1381.4. 13014 1459; ς, δ, ΠγΠΟ 
331 922 τοςὶ τοῦ] 1071. δ 15.31.81 1181.329 116], οἔ, νι3.8. 356.» ὈτΝ ΤΟ 1229 

1404; 5(5. τείεττγίπρ ἴο ὑδηνεὴ 66(}), οἴ. 15. 3818, Ρ55. 7522 7018 1τοοῦ 11952; 
ῦ5. γρτρ "οἱ 30 9713, 

886. ΑΓ, ωὐὔξεεδοη ὁ τοηρς 70» “46 πεό οὗ δίῤργίνις ον δδιοῖγ ταν 
ο “τε ἡλγεέ ργεαί Κέαφξίς τᾶς παι {1 διε »πῖααΐς Ογέεξ 26γιίοα, 

7Ζλεσε ἐταῖνις λαὺέ ἐμ τοῖν ἡ δες, “ δοηρε 97 δι ργίνιασο." 

Ρεβ. 120-134 ἢᾶνϑ ἴῃ {πεῖν {Π|68 γλῦροσ τὸ, Τβ ἰ5 τεπάθτεα ἴῃ (5 ᾧδὴ 

τῶν ἀναβαθμῶν, οὐ ο7) αΞεέγιΐς, ἜΪ ἀπὰ 3. «ανμειηι ργαάμηενι, σταά αὶ Ῥβδ]πη5, 

Αφο Σ εἰς τὰς ἀναβάσεις, Θ ἄσμα τῶν ἀναβάσεων. ὙΠεϑδε νατίαϊίοπα Πανο ρίνοη 

τίθς ἴο ἴῆτες αἀἰβετεπὶ ᾿μεοτγῖεβ: (1) Τῆς ρῆγαβε τείοτβ ἴο τῆς πἤδεη βἴερϑ ἱπ 

1ῆε τεπιρὶς Ἰεδάϊηρ τρ ἔτοπι ἴῃς σουτ οἵ ἴῃς νοπιεπ ἴο ἴΠε σουτί οἵὁὨ ἴΠ 6 τη ῃ 
οἵ ἴβγαςὶ ὑροῦ ψ ἘΙΟἢ ἴΠε8ε Ῥ55. ψεῖα ομδηϊοή ; 580 1ἃὙτὰ, Γυϊῃετ, Ἡοτϑῖον, τ. 

Τῆς Ταϊπιυὰ ἱπάεεά τηεπτίουβ ἴμεβε Ῥ55. ἰὴ παῖ σοππεοίίοη (71 υοίά, 11. ς, 

ϑμξία, κι δ), Ὀυΐϊ 5 ΠΙΡῚῪ ἴο σοτηρᾶτεα ἴπετα ψνἸτ ἴῃο8ς βῖερϑ οα ν ἢϊοἢ ἴῃ πνυβὶς 

τεβδουπάεα οἱ ἴδμε ἤτβι ἀδὺ οἵ ἴῃς [εαϑῖ οἵ Ταρογπδς!οβ ; [1 ἀοο5 ποῖ ἐχρίαΐη ἴῃς 

Ῥϑς, 5 υβεά τπετγεοῃ (νυ. 6., Ρ. 780). Εὐγίπεγπιογο, ἴῃς σοπίεπίβ οὔ ἴἢ6ϑε Ῥβ5. 

ψεῖς ποῖ βυϊϊεά ἴο ἴπαὶ ρυγροβε. ὙΠῈν ἅτε ποῖ επηρ]ε Γ85. (2) ΤῊς ἴστιη 

Πᾶς πιείγίςδὶ αἰρτίβοδπος ἱπάϊσατίπρ ἴῃ 6 δἴαί γι κα ράγα}]ε Π15π|, ἀἀναποὶπρ ὈΥ 

δῖερβ οὐ ἄερτεοβ; 50 Ο65., Κῦβιοσ, [ε., Δο]}., ᾿ς νι. ΤῊΪς ἰ5 ἃ ππούοτῃ 

ἴβεοῦν Ὀαϑεὰ οἱ ἴδε ἴδοι {παὶ 1ῃ15 πιεῖ ῃοά οὐ ρᾷγδ!]ο } 5πὶ 5 ἔτεα ας ΠΕΪΥ ἀ566] ἴῃ 

ἴῃεβς Ρβ5. Βαῖ ἴξ 15 ποῖ υϑεά ἴῃ ἴμεπὶ 4]}, ἀπά ποῖ 'π ἃ τπογουρηροϊπν πιάπηετ 

ἴῃ δηῦ; πὰ σευϊδίη)ν ποῖ ἴο β. ἢ δὴ δχῖθπίὶ ἂἋ5 ἴὸ ρσίνα {π|ὸ5 τὸ ἴῃ ρστουρ. 

Τῆετε ἀτὲ οἵ μευ Ῥ58, νυ ἈΪΟἢ ἀ56 (ΠΪ5 τηει Ποιὶ οἵ ρατγα]]ε! πὶ ἴπ ἃ πιοτὸ ποσγοῦρῃ- 
Βοηρ τηδῆπεῦ, Ὁ. ὃ 12. (3) Ὑῆὲς ἴεγπι τοίετα ἴο 1ῃ6 ἀβοθηῖβ οὗ ρΠρσπιαρα 

(4) 93 δπὰ ἴδε δηςοίοηὶ Ἑδίῃοτα πουρῆὶ οἵ ἴΠς ἀβοςπὶ ἔγοπι [Π 6 Βα νυ] ΟΠ ίλη Ἔχ ]6. 

Ἐν. ἴῃ 1839, ςαἸϊεὰ τπεπὶ “16 βοηρβ οἵ ἴπς Ποπιθνναγὰ πάτο 5.) (2) Αρο!- 

Ἰῖὰ5, Ηετάετγ, ΕἸἰσμμοτη, Εν. ἴῃ 1866, ἀπε τηυϑῖ πηοοτη βοβοΐατα, {Π|πκ οὗ τῆς 

Δϑςθηῖβ ἴο ἴῃς ἔδαϑῖβ οἵ ἴπε 1 δὺν. ϑίγεοι τπουρῆῖ [πὲ [ΠΟΥ ϑνατο βίη θῖν ργοςο5- 

βίοῃαῖὶς. [5. 3039 5. 4125 58ῃενν {παῖ ἰἴ νν85 ἴῃς συβῖοπι ἴο τπακὸ ΡΠ στίπιαμοβ τὸ 
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ἴδε τερ]ς ἢ βοπρ ἀπ τιυϑῖς, πὰ Ἔνεῃ ββδογεὰ ἀδποαβ δηᾶ ϑῃουϊίησβ. γε 
ψου]ὰ εχρεοῖ, Βετείοσε, ἰμαὶ ἃ Το]]εοϊΐοη οὗ βοπρβ βυϊϊδοϊε ἔου 1818. ρύγροβε 
νψουϊὰ Ὀ6 πιαάθ. Τῇεβε βοῃρβ μᾶνε ἃ οοϊηιηοῃ βοοὶαὶ ἀπὰ ραϊτίοιῖς ομαγαςΐεσ. 
ΤΆΘΥ ἃγα Δ}} πεχαπιεῖειβ σοπιροβεὰ οὗ οὔε οὐ τῦογε πεχϑϑιῖοῃβ. ὙΤΠΕΥ οου]ὰ 4}] 
Βανε Ὀεεῃ βυηρ ἰο ἴῃς βᾶπιεὲ ἴοπε. ΤΕΥ ψάγα 8]} οοτηροβεὰ ἰῃ ἴῃς Οτζεεῖὶς 

Ρετγῖοά, ἐχοερὶ 129, ψῃο ἢ 5 Μδοοαθεδῃ, [ζ 15 ργόρδθ]ς ἰμδΐ τῃϊ5 Ἰαδὶ Ῥβ. νγῶβ 
δἀάεὰ ἴο ἴδε ςο]]εοϊίοι, νυ ἰσῃ οὐ σί παν σοπβίϑιεα οἵ [ουτίςεπ Ρβ5. τιδὰς ἴῃ 

ἴμε ταὶ ἀ]ς Οτεεὶκς ρετγοά, 

8 37. 4 ερπείφγαδές πιραδοῦ οὗ ταῖσις, ἐερεείαν Ἰλοσο ὁ Τὰς 
Ογεεξ δεγίοά, ἐϊά πού βηα ἠλεὶ» τοῖν ἱμίο απν ΟΣ “6 γεΐριο» Ο7 »ῬιΩΖΟΥ͂ 

«Ῥεαδίενς, δμἐ τοόγό πο αὐ ἐαε: ὁν {δε σα 107 977 τ“φς 2γεσεη εαζίν. 

(4) 5. 1, οοτηροββά ἱπ {8ε πιϊάα]ε Οτεεῖκ ρεγίοά, ἰ5 ἀϊάδοιϊς ἱπ ἐμαγδοῖεγ. 
Τὶ ννὰ8 ῬγοΌ Δ ΌΪΥ υβεὰ ἔος ἴδε βγβὶ ἰἶἰπὶς ὉΥ ἴῃς εὐἀϊῖοτ οὗ με Ῥβδὶῖεσ 85 ἰἴ5 
ἱπιγοάυοιίοι, 

(δ) Ῥβ5. 33 νὰ8 ῬγοῦΘὈΪΥ ἔγοπι ἴῃς Μαοοδθεδῃ ρεγίοά. 11 νγαβ ψίνεπ 115 

Ῥτεβεηϊ ροβί το ὮῪ (με ἔμπα] εὐϊίοτ οἵ [πε Ῥβαϊζεγ. 

(ὦ Τβε ρῥβευάοηγπιβ, Ρ88. 88, 89, 90, 102 (νυ. ὃ 30), ψετε γίνε {μεῖς 
Ῥτεβεηῖΐ ροβίτοη Ὁγ ἴῃς ἤπαὶ εἀϊζοτγ. 

(4) Ῥβ. ο1 ννὰβ ὑγοῦδθὶυΥ ἴγοτῃ ἴῃς εαὐὶν Οτεεῖς ρετίοά. Ιὲ ννγὰβ ρίνεῃ 115 

Ῥτεβεηΐ ροβίζου Ὀεοδυβε ἰξ τν88 οοῃοείνεά 85 ἃ οουπίετρατί ἴο 90. 

(2) Ῥβ. 92 ννᾶβ8 ργορδθϊυ ἔγοπι ἴῃς ἰαίετ Οσεεῖκ ρετίοά. [1 νιὰβ οτἱρίπα]]γ ἃ 

50 σοτηροβεὰ ἴογ ᾿ἰϊυτρίοαὶ 186. [115 οοῃϊεηίβ 51} Ἐν 118 ργεβεηΐ ροϑβιτϊοπ. 

() Ρεβ. 94, ος, ψεγὲ ῬγοΌΔΟΙΥ ἔτοπι ἴπε ἀτεεκ ρετοὰ, ὙΒΕΥ σγοτε ρίνθῃ 

{πεῖν ῥγεβεηῖ ροϑβιτίοη ἔοσ ᾿ἰταγρὶς αὶ γεδβοῃβ. 

(4) Ῥ585. 93, 96-1οο, ννεγε οὐ ρίπα!Υ πα στεδὶ δάνεηὶ Ἀγτὴπ ἴτοτῃ ἴῃς εαγὶν 
Οτεεῖκς ρετοὰ. [τ ννὰ8 Ὀγοόκεη ᾧρ ἱπίο [πὸ Ῥββ. ἴοσγ Πἰτυγρῖσαὶ ρυγροβεθ 

(Ὁ. ὃ 13). 
(ἀ) Ῥβ5. 86, 103, 145» ἔτοτη ἴδε Ἰἰδῖς Ογεεὶ ρεγοά, ψεγε ρίνεη {μεἶγ ργεβεηὶ 

Ῥοβίτοπ Ὀεσᾶυδε οὗ τεβεπιίαηοεβ ἴο Ῥβ5. οἵ 33, δῃὰ, ἴοσ ἴμδὶ γεᾶβϑοῃ, 58 βυθρβε- 

υθηγ οτορὶ ἱπῖο μὲ {{1|68. 

(ἢ) Ῥβ. 137 ἴτοπι ἴῃς δαγὶν εχῖ]α γ88 ποῖ ἴδ καπ Ρ ἰπΐο Δγ οὗ ἴῃς δατϊεσ 

Ῥβαϊετβ Ὀεσαυβε οἵ ἰἴ8 ἱῃαρρτορτίδίεπεββ ἔου ννουβῃῖΐρ. [τ νγαὰβ υϑεὰ Υ τῆς 
ἢπαὶ εἀϊΐοτ οὗ ἴῃς Ῥβαϊΐετ 8ἃ8 δῇ δποίεπηὶ ρίεος ψ Ὡϊοἢ μα ΤΒουρὴϊ 5δουϊὰ θὲ 

Ῥτιεβεενεά 11 νγ88 ἰηβεστίεα αἴν 136 ἃ8 δῃ δρρτορτίαϊε ρίαςς, ου δοςουπῖ οὗ 
ἴδε Βἰδιοτίοαὶ τεΐεγεποαβ ἰῃ θοΐἢ 885. 

8 38. 726 εἰον 9. 46 γέρε δια μρεὶ “16 που νιαγον 
Ῥπαγίεῦς ας 24. ποίσῃς οὐ Δΐς τυογᾷ. Ζ7Τὰς βαὀ»ώωπίαπ Ἐῤορλίεε 

πα δίον, 42--Ὁ2, τας ῥίαεεα ἐπ “δε »η, ἀπά αὐῥγοῤγίαίε }.-. 

δ4-ὃρ τονε αὐάεα “λεγε. 774 37) ῥαγέ τυᾶς δαςεί ογ {δε 2 α- 

εεήπίαρ Δ γεοίογς ραν, ἐπ τυλίελ τοόρό ἱποογζεα ἐλίοῆν Φραύσις 

“ον τάς δαυίαϊς δ᾽αίίεγ. 724 {ἀλιγα ῥαγέ τᾶς αγγαηρεα αδομὶ 



ΤΗΕ ΕΙΝΑΙ, ΡΘΑΙΤΕΚ Ιχχχὶ 

τε ἐνιρίς αίζσζς «πα τλε γίνε Ῥραδίεν, ἐ τυλίοῖ τῦόγό αὐἰάεα 
τἀε γενιαίπέηρ Ῥεαίνις οὐ 16 2 γ»εείογς ναδεῦ αμά οἵὐεν αῤῥγο- 
πα διαύνις, ελιοῆν οΓ ἐσ ἠαίσ. Ζ7Αϊ τυογξ τᾶς αεεοριῤέῥἑ λέ 

ἴηι τσ Μακεαόεαρ ῥεγίοα, αγίεν τ1Δε γεογραμπίσα ον οὐ τὼ τυογ εὐ. 

Τῆετα σδη ὃς ΠΠ||ὲ ἀουδὶ δαὶ τῃε εἀϊῖοτ οἵ ἴῃς ργεβεηῖ Ῥβδὶίεσ 

υϑεα Ἰ93λ, τε ργαγεγ- Ὀοοϊ οἵ ἴπε Οσεεκ ρεγοὰ ἴῃ Ραϊεβιίης, 85 [ῃ 6 

θια5|5 οἵ ἢἶβ νοῦῖκ. Ηδ νᾶϑ σοιῃρε] δα ἴο ἀοὁ 50 ἰἤ ἢε ψου]ά ρῥσο- 
ἄυοσε 4 οοἸἸεοτίοη ΜὨϊοἢ τνουὰ ἰακα 115 δος ἴῃ ΡυΌ]Ϊς υ56. Ηδ 

αἰΞο υδοὰ ΞΞ, Ὀδοαυδα τπδὶ νὰ ἰῃε Ῥϑα ΘΓ ἴῃ (ἈΓΆΙ Π ΑΙ ἀ56. ἴῃ 

Βαυγϊοηΐα δηα διηοὴρ ἴῃς [εν5 οἵ ἴῃς Ὀ᾿βροσβίοη 4}} [ῃσουρῇ [6 
Ἑαϑῖ. 1 νὰβ ὨδοθββασΥ ἴο σοῃδίης ἴῃμαὶ οο]]Θοἴΐοη ἢ ἴῃ 6 

οἴδοσ ᾿ζ δε πουϊὰ βεουγα ἢἷ5 ὈοΟΚ ἃ ΡῬυθ])ῖὶς 86 ἴῃ ἴῃῈ Οτθηῖ. 

Ης τουδὶ ἰπάεεαά δηϊάγρα Ὀοῖῃ οοἸ]δοιίοηβ ὈΥ ἴῃ6 ἰηϊτοάυοιίοη 

οἵ 55. οἷά δπὰ πεν, ἴῃ ογάεσ ἴο 05: ἢἷ5 ἴαϑκ. ὍΤἢε βαἀϊῖου ννὰ5 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ οΔ]]εἀ ἴο δὶ5 ψοσκ ὈΥ ῥα] ας δυῖποῦν ἀπ Ὀγ δὴ υὑπάετ- 

βἰδπαϊηρ Ὀεύνεεη τἢς [ενν οὗ ἴ[η6 Εδβί δηὰ ἴῃ6 νεβῖ. [1 ννὰβ α͵5ὸ 
ἰῃ ἴῃ ρῥἰδῃ ἴο σοπηδίης ἴῃ6 Ῥβ58. 564 ἴῃ 5 ὺπαροριθ ΟΥγϑἢὶρ ΜΠ ἢ 

ἴδοβε υδεά ἴῃ τῇ 6 ψόογβῃρ οὗ [ἢ [ειρ]6. Αηά 50 τε Ηδ)]εὶς δὰ 
τῆς ΡΠρτὶπὶ ῬϑαΙτογ ψνεγα της ἴῃ 6 πποϊευβ οὗ ἃ τησοῇ ἰαγρεῦ οο]- 

Ἰεοϊίοη, βυϊῖεα ἔοσ [ἢ]5 ργροβθο. ὍΠα βἀϊῖοσ αἷἰδο δα ἀβδά ἃ πη θοῦ 

οἵ οἱάεγ Ῥβ85. οὗ ἃ παίϊομαὶ σῃδγαςσίθσ, Ἄνθη ἱπουρἢ τἢδῪ Πα ποῖ 

ῬΓδνουΒΙΥ Ὀδδη υϑεὰ ἰῃ ΡυΌ] ας ὑγοσβῆϊρΡ. [Ι{ νὰβ υ8ῖ Ὀεξοδιβα 

ἴα ἴπυ5. 5αιἰ5ῆεα 4}} ἰηϊεγεϑίβ ἰῇ ἃ πιοϑῖ σου ργεῃεηβῖνε αν, ἰῃδὶ 
5. ὈοΟΙκς βϑυρρίδηϊθα 41} οἴμοιβ δῃηὰ δ οὔςβ αἰϊζαϊηθὶ υπηίνοιϑαὶ 
τεσορῃ!τίοῃ. 

Α οατείαϊ ἐχαπιϊπαϊΐοη οὗ τῇς διγαπηρεπιεηὶ οἵ ἴῃς ρῥγεβεηΐ Ῥβαϊζεγ οἡ ἴῃ8 
θαϑὶ5 οἱ ν᾿ῆδὶ μδ5 αἰγεδὰγ Ὀδεεη ἀδιοτιαίπει δ5 ἴο [ἢ ς βένεγαὶ Πηποῦ Δηα τηα]οῖ 

Ῥβαϊτετβ ἀπά ἴπε Ῥβ5. ποῖ ἱποϊυάεὰ ἴῃ ἴμεπὶ, ἐπα ῦ]ο5. ἃ5 ἴο ἴταςς, ἴο ἃ ρστγοαῖ 

εχίεπί, 8 τηεϊμοάβ οἵ [Πε εὐϊΐϊοτ οἵ ψ. 

Τῆς ἤτοι ρατὶ οἵ Ψ ἴβ 1-41ι δαβεὰ οἡ 1313. («) Ῥβ. 1 ννὰ5 πιαάδ πε ρόποταὶ 
ἰπϊγοάαοϊίοπ ἴο ψ, [ο]οννεὰ Ὀγ 2, 1ῃς οτίρίηαὶ ᾿πιγοάδαςστίοη ἴο 19, [ΟἹ]οννο  ὉΥ 3, 

τῆς ἢγθῖ ῥγαᾶγες οἵ 3, 1 ΠΕἔ . Ὑθεη οαπιὸ 4-6 οἱ 3Δ. Ὡς επίριπαϊίς 7 οἱ 8 
νμὰ5 ΤΠεη ἰηβετίεά, (6) Ῥβξ5. δ-τᾷᾳ οἵ 913 ατὸ (Ὁ]Ἱοννοὰ Ὀν τς οἵ 9), ΠΗ͂, 
ἀεφουθίηρ πε ἴσας οἰ Ζεη οὗ Ζίοη (ἴπ ἀπ Π ἢ οϑὶς ΜΠ ἢ ἴῃς ΜΠ] Κοα (0 ] οὗ 14}, 

πὰ τό, 4 ΜΙκίαπι οἵ 13, απὰ 17, ἃ ργανεῦ οἵ Ὁ. (2) Ῥξ. τὸν, {πε οὐἷς οὗ 

ανίά, ἱπίγοάυςεβ ἴπε πεχὶ στοὺρ οἵ ΤΣ}, 109-22. Τὸ ποθ Μετ αὔθ τῆς [(0]- 

Ἰονΐης : ἴῃς 5ῃερβεγα Ρβ. 23 οἱ 13, ΖΕ, {πε σῃοτγαὶ 24 οἵ 13, ΖΕΙ͂, ἀπὶὶ τὸ στοὰρ 

οὗ ρτᾶγετβ 25--28 ἔτοτη 18 οῃἱν, πὰ οὔ ἤγῃηβ 20--30 γοῦν Ὁ), ΖΕϊ. (ω) Τὸ 31, 
ἴῃς ργαγεν οἵ 1938, νγὰβ ἀρρεπήφη 35, τῆς ρεηϊτοπιῖαὶ Μασ ΚΙ] οὗ 18; ἀπ 33, 
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δπι Δῦοῃ, ὨΥΤΏΠ ; 34, 8Δἢ Δἰρῃδθειῖϊςοαὶ Ἀγτὴη οὗἉ 18; δπὰ 35, ἃ ρύδγοῖ οἵ 18. 
ΤΆεα (οἰ ]ον5 36 οὗ 1338; 37, ἃ ροεπὶ οἵ 18; δπὰ 38, ἃ ρεηϊϊθηταὶ ῥβ. οἵ 

5, ΜΑ͂, ςοποϊυάϊηρ ἢ 39-4ι οἵ 1534. Τἤυβ ἴδε εἀϊῖοτ οὗ Ψ υϑεὰ 20 Ρβ5. 
ίτοπι 1813, ἴο νν βίο ἢς δἀάεὰ ἴῃ ἀρρτορτίαϊε ρίδοεβ, 19 οἵ 18 (ἰποϊυάϊηρ 
Ῥβ. 2), πὰ 2, ἃποῃ. 55. ποῖ υβεὰ ἴῃ δὴν ργενίουβ Ῥβα]ζευ. 

ΤῊ βΞεςοπὰ ρατῖ οἵ ψ ννᾶ8 42-89 Ὀαβεὰ οὐ Ἐ. (4) 42-.48 Ἐξ 49 (3:2) οοη- 

οἰυάίπρ ψ ΠΟ οἵ ΑΙ, ψν Ὡ]ο ἢ νγ85 ἰγαηβίεσγεα ἴο [5 ρίαςε ἔος ἴῃε ρυγροβε οὗ 

εἰνίηρ ἂπ ἀρρσορτίδιε ᾿ἰταγρίοαὶ οἷοβα ἴο [8 στοὰρ Ὀείοτε ἴῃς ρεῃϊϊεητίαὶ 51. 
(δὴ) Τῆς στοὺρ οἔ 8, ςι-ός, δἴτετ ψνῃϊςῃ 66-6η οἵ 484, Ἰ91Ά, [ο]οννεὰ Ὀγ 688-70 

οἵ 18, (οἸ]Ἱοννεὰ Ὀγ 71, ρεουϊίαγ ἴο Έ, ἀπά 72, ἴπε οτὶρί παὶ σοποϊυβίοῃ οἵ 33. 

(2) Τῆς ρτοὺρ οἵ Αἴ 73-83. Ῥ55. 42-83 ψετε ἴακεπ ἔγοτη Ἐ,, νυ ΒἸσἢ τγᾶβ ἴῃ υ5 
᾿ἰπβοτίεὰ Ὀοάΐ ἴῃ πε τα ἀ]ε οἵ ψ, νἱϊβουϊ δααϊτίοπβ, ἐχοερὶ ἴῃ ρίοβϑεβ. 

(4) Ψ πον ἀρρεπάεὰ 84-8ς ἔτοπι ζξ υϑεὰ Ὁγ 4, 1922, ἴπεπ 86, ἃ ῥτᾶγετ, 
Ἰαῖετ δϑογ θεὰ ἴο 18, Ὀυΐ τϑϑὶ]γ ἀποῃ. (Ξες 88 27, 37), 87 ἔτοιπ ὅξ, ΖΕ, ἀπά 

ἴδε ρβευάοηγτηῃβ 88, 89, ἴῃς ἰαϊΐετ Βεΐῃρ ἴπ6 σοποϊυβίοη οἵ {Πἰ8 δεοοῃὰ ρατῖ. 

Τῆς τμϊτὰ ρατὶ οἵ ψ ννὰβ 90-1ο, "αβεὰ οὐ ἴῃε ἢ14}16]15 δπὰ ἴῃς Ρι]ρτίπι 

Ῥβαϊῖεσ (4) Ρ5. 90, [86 ρβευάοηντη, ννὰ8 ργεῆχεά, οἱ, 92, 94, 95. 8ποῃ. γγεγε 

δαϊεά, τπεη {πῸ6 ρτεαὶ δάνεπι Ῥβ. 93, θό-τοο, νὰ Ὀσόκεπ ἃρ ἔοτ ᾿ἰϊτυτρίὶςαὶ 

τεᾶβοῃβ, [ΟῚ οὗ 18 ἀπά ΖῈΐ, ἀπὰὶ 102, ἃ ρβευάοη, ργανεσ, ἔοϊϊονν ; ἴπεπὶ 103 δῃ 

Δποηντη., ἃ ἰαΐε γπὴπ Κιπάτγε ἴο [ῃς ἢτγβὶ στοὺρ οἵ Η]]εὶς, 104--τ|707, τύ Βίοἢ ἴξ 

Ρτεοθάθθ, (ὁ) Τὸ τε βεοοπὰ ρσγζοὺρ οἵ Ηδ)}}6]5, 111-117, νγὰβ ργεῆχεά 1οϑ 

οἵ ΠΗ͂, το οἵ 8, {Εἴ, 91Δ, ἀπὰ ττὸ οἵ 13, Πἴ. Το τῃεβε, τῆς ΜαρἼοδσθδῃ 

“)οε ττ8 ννὰβ δή 46, (2) Τῆς στοὺρ οἵἉ ΡΙΠρτίπι Ῥβδὶ της, 120--Ἰ 34, νγὰβ ρἱδςεὰ 

ἴῃ τῆς πιεῖ οὐ τπὸ τηϊγα ρατῖ, ργθοξάςα γ ατο, ἴῃς δἰρῃδῦςῖῖςσα] ργαῖβα οὗ {μς 

ἅν. (4) Τὸ τε Π4}1ε}5 135-136 ννετθ διἰάθα 137, (λε ἀποπ. ἐχ]]ς Ῥϑ. οἵ 

νοηρόδηςεα, ἀπά 118 οἵ 13, 130, 140 οἵἉ 19, ΖΕΙ͂, 1913, 141 οἵ 15, ΠΗ͂, 142 ΜαΞκι] 

οἵ 1), 14.2 οἵ 19, ΖΕΙ͂, 144, 14,5, ἀποη, αἱ ρῃαθοίοαὶ Ρ55. (1ῃς Ἰαϊτεν δβογ θεὰ ἴο 18, 
τυ. δὴ 27, 37). (6) Τῆς σοποΙυάίηρ [16}1ε]5, 146-50. 

839. Σ μπμρσίζαὶ ἀτείυησηιίς ἀῤῥοαν ἐπ φεθογαν ἡ δε, γοζεγγίης 

Ὁ ἀαγὸὲ οὗ τες, ξὐις οὗ σασγίδεέσ, αν επυαέ, Ζ7ἼἜέτς αγὸ σο γετῦ 

“λα “λὲν τισέ λαθε ὀεον δγοβχεώ, πού ὁγ “Δὲ ἤρα σω ον, ὀμπέ ὧν 

ῥα φεγιίόες. 

(4) Αϑϑιρηπιοηῖ ἴο ἐαγβ οὔ 1ῃ86 66 Κ ἴα ἴδ τοπιρὶς βεγνίσθ ΣΦ Ὁ τὸ 

0» τὲ ϑιαιὀῥι τὴ ἤ)αν, ἴθ αἰλὸ τ}Ὲ οὐ 02, πα Ἰοαῖος [15 ἀϑορητηεπί ἔοῦ 88 οἡ ἴδε 

δά θαι. (6. μῖνοβ σόν γαῖ Οἵ τ ἘΕΙῸ5 οὐ (15 Κίπα - ἴπ 24, 20» )ὲ Μγε ἀ(αν οὗ 

{λτ τοοοξς ἴῃ δ, δε δαὀῥα τη, δ, γον “ἠδ ξοιομ αἱ αν οὐ ἐδ τυέεξ : 94. γον 1ὴὲ 

“οι λ αν ο7 ἐλ τυοοξ, 3, γον ἐλ ἐν ὀέγονς τὁε ϑαῤῥαίά, Ἰ)ου11655 ἴῃ Ἰδῖς 

Ἰτυγρίοαὶ 6 ἐδοῇ εἶν οὕ 1πΠς Μος Κ Πα] [5 ἀρρτορτίαῖϊς Ῥ5., θὰϊ ΟἾΪῪ ἴῃς δατ- 

Ἰϊεβὲ ἀβδιραιισπῖ, (Πατ τὸ (ἢ ΔΑΠ ΔΓ, ἀγηροατα πη 15. [ἢ Β5. ςο}4 4. τῆοτε ἰβ 

δὴ δοσουηΐ οὐ {π65ς5 τοη 0}. δογνίοςϑ, 

(6) Αβοίβππιθηῖς ἴυ βδουηοο5 ἴῃ τῃς τοπιρῖο, ππυτ γὴν φὰς “παν ἐ-οβογίησ 

ἶ5. αἰδο με τὸ τοο, ἼΠς 5. ννᾶς ἴο Ὀς 56] ἴῃ ςοπηφοϊίΐοη ΜΓ ἴμαῖὶ Κιὶπά οἵ ἃ 



ὈΟΧΟΙΌΟΘΟΙΕΒ ΙΧχχὶ 

βδοτίδος. ΤΈς πογὰ τοὶρῃϊ τρεαη ,“0» 2γαΐσε, Ὀὰϊ ἰξ σου]ὰ Ὀε πλεδῃΐηρὶεβ8 ἴῃ 
τῆς τηϊάδι οὗ ἃ τυυϊτυὰς οἵ Ῥε5. ψῃϊοῖ, οὗ [μεἰς ναῦν πδίυγε, ἅτε Ἡγτηηβ οὗ 

Ῥταῖβε. Ὄϑ|πὴ ἴῃ ἴῃς Π1]65 οἵ 38, 70, ἰδ α Ηρ. ἀξποῦλ. (υν. 22: 65 Νυ, 538) 
ἴτοτα πον, ἴῃς τες δηΐοδὶ ἴεσμι ἔοσ ἴδε οβετγίηρ οὗ ἴῃς “έμολα. 1ὲ ἀουδιῖεβ8 

ΙΔΘΔΩ5 ἴο πᾶς ἴῃς “41ξαγαύ. ὙΠεδε Ρδ5. ψψεῖε ἀεπίριαίεὰ ίοσ υβ8εὲ αἱ ἴμαϊ 

δδοτίβος. ἢ υθί]655 οἴμες Ῥββ. νεῖ ὑξεὰ οἡ 58ογίοϊαὶ οσοαϑίοῃβ, Ὀυϊ τεΐεγ- 

εὔςςοα ἴο δεῖς υξε ἀϊὰ ποῖ τδκε ἐμεῖς ΨΥ ἰπῖο ἴῃς {Π1|ε8 οὐ ἔπε Ῥβ8. 
(ὦ Αβϑιρητηςπίβ ἴο ἔεϑιϊναϊβ. ΓΛ ΠΏΣ ὋΨΦ ἴῃ ἴῃς {Π]|6 οὗ 30 ἱπάϊςαϊεβ ἰῖ5 

ϑαβι ρητηεηῖ ἴο ἃ ἔεβιϊναὶ οἵ ἴμε ἀεάϊοαζίοη οὗ [δε ἴειιρ]ς, ργοθδ ὑμαὶ οὗ Γυἀ 65 

ἴδε Μδςοδρεε, Β.6, 164, ψἤεα ἴδε ετηρὶς ννα8 τεἀεάἀίοδιεα αὔετ ἰζ5 ἀεβεοσγαϊίοη 
ΌΥ Απιοοδυβ, 1 Μᾶοςο. 469 7η. τοῦ, ᾧ γἶνεβ ἰπ ἴῃς {Π|6 οὗ Ῥβ. 29 ἐξοδίου σκη- 
νῆς, Ῥ ἐν εοπισινενεαίονο ἑαὀεγ σοι, τείεττιηρ ἴο ἰϊ8 56. οἡ ἴῃς ἰαβὲ ἀδγ οὗ 

Ὑδθεσπδοῖεβ. [ 

8 40. 72εγε ανγε ἠοχοίορίες αἱ φὴε εἶστε 97 “δε ῆἔυε δοοίς ἱρίο 
τολίελ ἾΗ αἴνίάες ἐς ιαδίεγ. Βεέ ζλεσε τυόρέ αἰδείργισαὶ “0 δέ με 

αἵ τὰς εοπείμείονι οὗ ἐυενν ῥεαίνι τη ἐἐμεγρίεαὶ σογυΐεε. 

ΑἸ ΒοΟυΡΆ [μ6856 ἀοχοϊορίεβ ἀγα σουηϊθά ἰῃ ἴῃ6 νϑῖβεβ οἵ ἴῃ Ῥβ8. 
ἴῃ ΜΤ;, 30 ᾶζὲ ἴῃς {Ππ|65, δῃὰ [ῃ6 ἔΌΓΠΊΕΙ ἃγα ὯῸ τῆοσα ρατγίβ οἵ ἴῃς 
ογρίηδὶ τπδπ [ἴῃς Ἰαϊῖοσ. ὙΏαβθα ἀοχοϊορίεβ τα Ῥθηβαϊοιοη8, ΟΣ 
ΔϑοΠΡΌΟΙ5 οὗ Ὀ]εββεάηθββ ἴὸ ἴῃς σοά οὗὨ Ιϑτδεὶ. Α β6τ|65 οὗ βιο ἢ 

θεηοαϊοῖοη5 μὰ5 Ὀδεὴ ῥγεβεσνεα ἃ5 ἴπε βδυ ]εβὶ ρατί οἵ ἴῃς [Θνϑἢ 
ΙΛτυΓΡΥ ἀραᾶτὶ οτῃ ἴῃς Ῥβαϊῖεσ. ϑυς ἄγὰ αἷϑο οἵ ᾿τεχυθηΐῖ οὁσουτγ- 

τεῆςα ἴῃ ἴα οἰϊαϊίοη5 ἔτοτη ἴῃ δαιν ΒΔΌΡΪΒ ἰῃ ἴῃ6 Μιβηαγοῖῃ δηά 

Βετδίιμποῖῃ. Ὑπουρῇ ρίνθη υὑϑιδ!ν ΟὨΪΥ δὲ τῆς οἷοβε οἵ ἴῃς ὈοοΪκβ, 

τῆε ἀοχοϊορίεβ σγεῦα σϑαὶὶν υϑεα δὲ ἴῃ6 σοπο]υβίοῃ οὗ ΘνεΙΎ 8. ΟΣ 

Ρατὶ οἵ Ρ8. βυηρ ἴῃ ἴῃς ᾿ΠαγρΥ. 

ΤΒεξε γε ἴδε Ὀεηεαϊοιίοη5 ἴῃ Ψ : --ο 

Ῥε. 415 ἸΌΜΥ ἸῸΝ  οὔγνπ ΨῈ Ὀὔψῆρ 1 ὑκοση ὑτῦν πνῦν 1 Ἴ.2 
͵,218.-19 τ ΠΙκῦο) πΦΡ 1 ὈμΎσυ τῦν (ὈΝΟΝ) πγῦν [ἼΥ2 

ἸΌΝ. ἸῸΝ  γηκπτυσ (ΠΝ) ΥἹ29. ΜΟῸΝ 1 Ὀογνῦ ΥἹ22 Φ 1 ἼΥΩΥ 
ἸΌΝ ἸῈΝ 1 οὔ 1 πυῦν 1 ἼΥ2 

τοῦ98 Ι οὔψη τῦῦ οὔτ 1 ὑμφυ τπῦν πὴ [ Ἴ).2 
ἸῸΝ (νη 5. “5 Ν)) 

νε αἷκεο Ππηὰ [δες Ἰαϑὶ οἵ ἴΐδβε ἰπ τ (Ὦ. 1638, ἤετο ἰ τγὰ5 υϑοα δἃ5 οὴς οὗ ἴῃς 

ἀοχοϊορίε3β οἵ ἴμε ἰετωρὶς βεγνίςα. [11 νγὰβ ποῖ οἰϊεὰ ἔγοτῃ (8 ΡΒ. Ἐδίπεν ἴΒῈ 

τενεῖξε ἰ5 ἴῃς οἂθε : ἰῃδὶ ἴπε ἀοχοϊορυ νναβ8 δα ἀεὰ ἴἰο ᾧ; ἔτοπι ἴδε Οβτοηίοϊεῦ ; 

ἴος ἴξ οουἹἱὰ ποὶ δᾶνε Ῥεεῃ υϑεὰ ὈΥ ἴῃς εὐἀϊΐος οἵ ψ᾽ ἴῃ τῃε τἰπις οὗ [1448 
1θς Μδοοδῦεε, ἴῃς ΦΑΥΪΥ ρατί οἵ ἴῃε βεοοπὰ Ἵεπίυγυ Β.0., Ὀεοαυβε ἴδ ἀἰνί 65 

τᾶς ἐτοῦυρ οἵ Ηα]]εἷς 104--1ο7, ψ Ὠϊσ ἢ τετο ἀεβιρμεὰ 85 ἃ τεἰγδὶο ον ἴο με υδεὰ 



Ιχχχὶν ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

τορεῖμετ. ΤΠεβε ἴουγ ἀοχοϊορίεβ θερδη ὙΠ 72 Οαἱὶ ρῥίς. ρα55., εςϑεά, 
ΜὨΪΟΒ νγῶ5 ῬγΟΌΔΟΪΥ υἱϊετεά ΕΥ̓ ἃ 5010 νοἷςε, [οἸ]ονγεὰ ὈΥ ἃ πιείγὶ δὶ ραυβε. 

ὙἼΒΕΥ οἷοβε τ ἢ ἴμῈ ἀουθ ]ε Αγεερ, νεγδν, δαπρ ΌΥ ἴδε Ἄσδοὶγ οὐ ὉΥ ἰῃς ρεορὶε 

δεοοοτάϊηρ ἴο ἴῃς ταντὶς τοῦδ, “1,εἴ 41} [ες ρεορῖὶε 58} “4γεθρ." Τα ἱπίοτ- 
νεηΐῃρ τηδίετίαὶ 5. ἃ ἰγϊπηεῖος σουρ]εῖ, 88 4114 -Ξ τοῦδ, Ὑδεβε ἀϊβετ ΟὨΪΥ ἴῃ 

1τ8ε 5ουῖθα] ναγίδιϊομ “Π 10 ἔοσ “π, ἴΒε ἔογτηεσ ἀεβιίσογίηρ ἴῃς τηεάϑυγε ργεβετνεὰ 

ὉΥ ἴδε Ἰαϊϊεγ. 8058 ἰ5 ον: 6 ΠΥ δὰ δοτίἀρτηθηΐ οὗ ἴῃς βάτηὴς οουρὶεῖ, )215:.19 

εἰνεβ ἃ ἀουῦ]ες Ὀεπεάϊοιίοη, ἀπά ἱμετείοτα ἃ σουρ]εῖ ἴῃ οαοἢ ν. ΠΝ 5 ἃ ΟΥ. 
ἴοτ οὐπῦν αἵ [8ε οἷοβε οἵ Ρβ8. οἵ Ἐ. τιν ἰβ ἃ ῥγοβαῖς ἱπβοτιοῃ αἱ [Ὡς Ἴχρεῆβε οὗ 
ἴδε πιδαβυζε ψἱϊμουῖ δβεοιϊΐηρ ἴδε βεῆβε. Τθετε ἃτὰ νἱγίυδ!!γ, ἰδεγείοσε, ΟἹ 
ἴνο ἀοχοϊορίεβ : -- 

(1) Δ)ε:5εὦ δὲ | γαλτοεὰ δε Οοά ο7 )εγαεὶ 1 ἔγονε ευενἰατίέη ευεπ μηΐο ἐνεν ἠασέέην. 
“πεν αν Ανιεπ. 

- (Δ) 8] ε:ςεα δε | γαλιοεὰ ἐλε Οοά ο7᾽ Πγαεῖ, 1 2οεν οὔ ιυοπάῖεν: αἴοκε. 
ΔΒ ε::εὦ δὲ} 41 ρἰογίοις παρε 7» ἐυεν | Απά πιὰᾶν ἐάε τολοίε εαγίά δε ἰεά Ἰοὴλ 

Ἠΐ φίο»γ. 
“νιν αμὰ “σιεπ. 

Τῆς ἤτβι οἴ ἴπεβε ἰβ ἴῃς δηοίεπί Ὀεπεάϊοςοη, δπὰ ἴξ νγα8 ῬγοθδΌΥ υβεὰ ἴῃ ἡ 

δι τῆς οἷοβε οὗ ἴῃε ἤτβὶ δηὰ βεοοπὰ ἀἰνίδίοπβ. Τῆς τμϊγὰ ἀἰϊνικίομ πεεὰδὰ πὸ 
βΒυο} Ὀεηεαϊοϊίοη Ὀεοαιβε ἴὶ επάἀεὰ ἢ ἃ βετίεβ οὗ Η4]}1ε] ἀοχοϊοσίεβ. ΤΒε 

τοοτς εἰαθογαῖε θεπεαϊοϊΐοη οὗ 72:5.19 ἀπὰ τῃαὶ οὗ τοδ'ϑ ψεγε ἀρρεπάςὰ βυῦϑε- 
4υοΠ με Ψν γὰ5 ἀἰνἀεὰ ἱπίο ἂνε ὈοοΪκ5. 

8 41. δείαλ ἐπα ίεαίος “ἦε αδόγευϊαηίοη οΓ ὦ ῥεαίν ἐπ ἄἐμγρίεαὶ 

Ὡς, ἀπά νιαγᾷς {ἦε δέαες τυάεγε τὲς εἰρείηρ ὀεησαϊεηίοη ταῖρὰ δέ 

σρηρ. 7ῆε τυογα ἐξεζ πιέαης. ΖΦ με (ἠδέ ποίεε ἐπ ῥγαΐσε). 7 ἐς 
ἐπ εγῥγείσηον ἐχῤίαϊης τς ασίποπ 97 (Ὁ ἐλαΐ ἐξ εαἰεαά ,ογ απ 

“ἐπίγέμας," σπά τς αϊεήπίαπ ἐγαύίδον, τυλίελ γεῤγέσεηές 17 
ὃν δε ἐπε τυογα οΓ 106 ἀρχοίορν, “,)ογεῦεγ." 7724 ἥέγνι τας 3 γε 

αηαελεά το γεαῖνις ἐπ ἦς δεαύίεν οΓ “δε ΜπεΕσσιογίνι. 72] τας μεφαὶ 
τη 16 2 ίγεχζογς δεαδίον, απα ἐπὶ φὴς Οοὐίεδοη οὗ “1ε Εἰολέξε, ἀπά 

17 εοηημεα ἵπ| μ56 αὐ ἰσασί μη} τἦς γι οὗ τάς ραζίον 97 δούργονι 

απ τε εαγζεεί ῥογἤονις οὗ τάς 7ευΐεὴ Ζίΐμνρν. 

δεϊδῇ ἰβ υϑεα ἴῃ 35. 71 ἴ. ἴῃ {Ὠἰτγ-πίης Ῥθ5. [{ 18 αἶβο ἑουπμὰ 
4. ἴῃ ΗΡ. 3. ΑΚ ἴἴ 5. υϑεα ἐτεαυθηιγ ἴῃ 1838, [ἃ τγὰβ Ῥγοῦ Δ Ὀ]Υ 

δἰίδομεά ἴο ΗΡ. 3 Ῥείογα ἴῃς τειηοναὶ οἵ ἴμαὶ 5. ἴτοῃ 1838 ἴο 115 
Ῥτεβεηΐ ροβίἴοη. [ἴ ἰ5 υϑεάὰ ἴῃ 41} ἴΠ6 τρᾶΐοσ Ῥϑβαϊεσβ, δῃηᾶ ἰῇ 
22, 89, ἰῃ δαάι!μίοη. Τῆδ ἰαἴεϑὶ 565 οἵ ϑεϊδῃ ἰῇ ἴῃς Ῥβα]ῖο οὗ 

38, τὲ ἰὴ 66᾽ 67 ἴτοῖῃ ἴμὲ εαιὶν ατεεκ ροποα ; δηά ἴῃ 24“ 89“, 
Ρατῖβ οἵ σοτμροβίϊα 585. ψῃϊς ἢ Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃς Ἰἰαῖοσ στεοὶς ρετοά. 



ΘΕΙΑΗ Ιχχχν 

Βυῖ ϑεῖδλῃβ σοῃιϊπυρά ἴοὸ δε δἀάεά ἰῃ ( δἴϊεσ τῇς σοπιρϊοιίοη οὗ 
ἰθαῖ ἰταηϑ]διίοη. ΤΏΘΥ αἷϑο ἄρρεδσ ὕνῖσα ἴῃ [ῃ6 Ῥβαὶίεσ οὗ ϑοῖο- 

τοῦ, δῃηὰ ἴψίος ἴῃ ἴῃς εν 5 Βεηδαϊοςοηβ. ΤῊΪβ ἰᾶῖθ 56 τῇδ 5 
ἴ ἱπιροββί ες ἴο τϊηκ παῖ (6 τογηὶ νγὰβ τηϊβαηἀογβίοοα οἰ ΠῈΣ ἴῃ 

ἴδε ΑἸεχδαηάτσίδη οἵ ἴῃς Ῥαϊββιηἰδη σα του. ΤῊδ ἰοσίλεσ ἰγδῃβ]δῖθ5 

τῆς νογὰ ὈΥ διάψαλμα, ἐπήεγίμαε, ἴῃς Ἰαϊῖεῦ ὈὉγ ,ργεῦεγ. Βοῖῇῃ στθη- 
ἀεπηρβ ἀθρεπά οὐ ἴῃε βαπιδ ὑβᾶρθ, τεραγάεά ἔτοιῃ ἀϊβεγεηῖ ροϊηῖβ 
οἴ νον. ΤῊΘ ἰοσηλοσ Ἰηἀϊοαῖθβ δὴ Ἰηϊο]αάς δὲ ψῃϊοἢ (ἢ 6 Ὀεηεάϊο- 

ὕοῃ 5ῃου]αὰ Ὀ6 βιηρ, δηὰ ἴῃς Ρ5. σοποϊυάδα ἴοσ ἴμαὶ ραγίίουϊασ 
βοινίοθ. ὙὍὙΠα ἰαϊζεσ ρίνεβ (ἢ ἰαϑὶ 'νογὰ οὐ ἴῃ Ὀεηεαϊοϊίοη 85 Δῃ 

ΔΟθτενϊδιίοι ἕοσ ἴλ6 Ῥεπϑαϊοιίοη ἰϊ5ε!, ΤῊ ψοτὰ ΓΙ (4115 ἕοσ 

τε ῶηρ τῷ οἵ ἴπε νοῖσε ἰῇ ργαῖβε. Τῆϊβ ἰπιεγρτείδιοη βατ5ῆ65 
Αἰ] τὴς σοπα τποη5 οὗ τῃ6 ῥτοῦϊοτη, δηά ἰ5 ἰῃ δοοογὰ ψ τῇ (Π 6 δου] 

Ῥοβιτίοη οσςαρίεα Ὀγ ϑεἰδῇῃ ἴῃ 1Πε6 Ῥβδ]η15. 

πὸ ἰς υβεᾶ : (4) αὐ δῖε εἰοτε οὕ α δν.. ἴθ Ῥβ5. 35:8. 9. 43:56. γ8 οἹΤ' 31 246. 10 
42) 3495: 12. .464-.8.12. 478 489 ςοβ (ὑυΐογε Ε) 16 (6) ς 21 ςοδ.14 (δοίοτο 11) 6οβ 6616 

6γ5 γ6". 1 77" 10. 1ὁ6 805 (ὦ) 8.22 839 845 8η8 895" ὅ8, 46. 49. Χ..ο"- δ. 9 (43 τ. ἴῃ 

25 Ῥβ5.). ὙδΙ5 15 ενϊἀοπι]γ [88 ῥτγενδι Πρ υ56. (ὁ) “12 “6 εἰρτό ο7 α ῥενῖ- 

ἐοῥέ νιασἷξ τυ λοι γέρα γα (ὁ ριέασμγε. ἴῃ Ῥ55. 20Γ 213 322 401} ς)ῦ 6γ3 84" 858 

875 888: 11 ("π. 6) χ.4.35 (12 τ᾿ ἴθ τ Ῥ88.). Εἶνε οἵ ἴμεβεὲ 155, ἢανᾳ αἷϑο Ὃ δἱ 

εἴοθς οὗ ϑιτ. : 32, 52, 67, 84, 8). Ιἰ 56 πὶβ ἈΠΠΚΕΙΥ τΠδῖ (ἢ ἀ565 οᾶπηα ἔγουῃ 

τς β4πιῈὰ βαπά. ὍΤὴε ϑεϊδῆβ αἱ επὰ οἵ ϑ:Γ5. ἃγθ ῥγοβυτηδθν οαυ] ον τ[μ8π τῃς 

οἴδειθ. (2) “412 δὲε εἰοσέ οὔ ἃ κίρες " ἴπ Ῥ55, 327 449 401" ς4ῦ ς ο. 20 ςγ4α.1 61 

655. 664. τ 652) γς4 815 (161. ἴῃ 12 Κ85.). [ἢ πῖοτς ἴἢδπ Πα] Γ οἴ [ῃόϑεὲ Ῥ85, Ὅ ΠιδΥ͂ 

δανε θεὲ εατ]ϊεῦ ἴμαᾶη ἴΠε ρ]., ἀπ τηὰῦ Πᾶνα βιοοα οτὶ ρίηδ!ν αἵ τη 6 οἷοβα οἵ 

ἃ ϑῖτ. Τδετα οἂη θὲ ᾿π||ὲ ἀουδὶ {παῖ [Π]5. 15. 1Π6 οᾶδς ἴῃ 545 625 66: γςΐ; 

ἴξ πᾶν τε} πᾶνε Ῥεόῃ 50 ἴῃ 357 Οιῦ, ΤῊς ΘοΙΔἢ ἴπ 082) πᾶν αἶςο οτὶρίπα!!Υ 
δᾶνε (ο]οννεὰ τῃς Ἰαϑβί ]. οἵ ϑῖτ. {{ν.31 δὲ δῇ Ἰηάἀοροπάεηϊ ρ].; ας 1 τῆθθς νβ, 

ἔοτιῃ οἷς ρ]. Ὃ ἰ5. ργο δ Ὀ]Υ ἴῃς Ἰπβοσιίοη οἵ ἃ Ἰαΐοτ οὐἰΐτοτ, 6 ἀ5ὲ οὗ ἴῃς τεύτῃ 

ἴῃ 555 5746 ἴ5 ΑἸΠΠου]ς ἴο ἐχρ]αίη, ἂἃ5. ἴπ 8 ρ]. 15. βῃοτῖ ἀπὰ τς Ὃ ἱπιπιο Ἰαῖεῖν 

ΡῬτεσεάςς ἴδε Ἰαϑβῖ 1. οἵ δίτ, δλαβ τῆς ρ]. ἱπιοπι]οὰ ἴὸ ἰᾶκο τῃς μίαςο οἵ τῆς 

οἸοκίπρ 1.2 ογ ἂτε {με8ὲ δχδπιρ] 5 οἵ εἰἰβρίαςοπιοπι} Ὁ ρμῖνοβ ϑοΙδἢ ἰπ ς 7} ἴῃ 

ΞΌπια ςοΠ]ά., 5βονίηρ ἃ Πυοϊααῖίηρ ἀβᾶρο ον 1} 15 Γ5, 1 ἰς ροβδίθ!ς {παὶ τΠοπο 

βεἰδῃβ αἰϑο βίουν οτὶ βΊ ΠΑ] αἵ οἴυξε οὐὨ δῖτ, Ιπ ἂπν σαξο [Πύτὰ ἀγὸ ἀριναγι] οὗ 

εἶχ ϑο]ὴς ἴο θὲ δή΄άθα ἴο ἴῃς ᾿ἰδῖ ρίνοπ ανόν ἀπ ]οτ (1). ὙΠοτὸ τοϊμαΐπ 

βένεπ ΘΔ 5 ἴπαὶ 5εοπὶ ᾿πβερδγα! ἶς ἰγοπὶ ἢ. ρ]οστεβ ΜΚ ΒΙΟἢ ἀπὸν {Ο]Π]ονν : 

44) 4015 ςς2) ς 7] 629 60! 813, Ακς τΠθϑ. ΞΟΙΔΠ 5 ὁαπποῖ [γὸ φαυ]Ποῖ (πη {πεῖν 

Εἶ5.,ὄ (Πε '5ε τηυδῖ Ὀε ἃ Ἰαῖϊε ὁπθ. 401 πιὰν ὃς ἃ μ]. οἵ ἴξ, οὐ ἴξ πιὰν οοπὶς ἔγοτα 

ἃ ἰδίεγ βαπά. 815 ἰ5 ἃ βὶ. οἵ δ1᾽, 57 οἵ ςγ, Τῆοϑο Τὰς, ψ οτος ρτοῦαθὶν Ἰοϊπςα 
ἴο τΠεῖτ ρτγεβοπῖ τηδῖοϑ ἰπ Ἐ, ἀπὰὶ {Ππ| 5. ὅς ]Δῃ 5 πιὰν 1} πὸ ὰὸ τὸ 15. ὅ0 ς 3 ἀπά 

629 αἰΞξο ργεϑβογνε Ἰδῖς ρὶ5. ἀπὰ Ἰαῖς υ5εὲ8 οὔ Ὁ. 449 60᾽ ατὸ μἷ5. Ἰαΐοτ τπαπ Ἐ, 



Ιχχχνϊ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

δηὰ τπεἷς 5614 }}5 ταῦ Ὀς ἰδίετ 51}. Τῆς ας οἵ Ὅ ἴῃ 688. 83 ἰ5 ργοῦ Ὁ ἀπε ἴο 

Εττου, ν. 8 ἴο ἰχῖ. ετγ. (νυν. Ἐ58.), δῃμὰ νι ἴο εἰτγὶ οὗ ἰγδηβροβί[ίοῃ, 88 Ὃ βῖδῃης 

Βετε ἴῃ ἴῃς πιάϑι οἵ ἃ οἰϊαϊίου ἔτοπι Ὀϊ. 5’, 11 τᾶν Πᾶνε βἰοοά οτἹρΊΠ4}}γ δἱ 
επὰ οἵ οἰϊαίίοη, οὐ εἶδε οἵ ϑίγ., οσ ἰΐϊ τηδυ θὲ ἀπε ἴο αἰϊῖορ. ὅ.0 τωδῃν 565 οἵ 

186 ἴετγπι ἴῃ [ἢϊ5 Ρ5. ἤᾶνε Ὀξεῃ ρῥγεβεγνεὰ ἴῃ ἴδε αἰβεγεηῖ Ν εγβίοβ, δὲ ἰΐ ἰ5 

αἰβῆςα!ε ἴο ἔοττη ΔΠΥ ορί πίοῃ 85 ἴο ἰῖ5 βεπυΐῃεπεββ ἰπ 33. πο ν 5 υδεὰ ἰῃ 8]} 

τες οἵ ἴῃς πιδ)οῦ Ῥβαϊϊεσβ, (1) ΤΒετγε ᾶἃτε 28 (26) οὗ ἴμε δεῖϊδῃῃ: 88. ἰῃ 488: 

3:4, (6), 9, 20-2:, 24, 39, 47-50, 62, 66-68, γς5--77, 80 (65), 82-ὃς, 8γ--88, 
140, 143. Τῆς ἴειπῃ ἰ5 υϑεὰ ἴῃ (ἢε8ε Ῥ55.: (4) κσζ εἰοτο ο 57... 3-4, 9, 24, 39, 
47-48, 5ο, 66-6γ, γ6--77, 80, 82-84, 87, 140 (19 Ρ55.); δπά ῥτοῦ. 4150 ἴῃ ὅ2ὅ 
661 6829 ης4 Ὀείοτε {πε ἰπβεγίίοη οἱ ρὶ,. (ὁ) Αἰεραγαῖεες οὗ νιεασηγε. 203 χιδ 
49)" 673 849 8:-3 8γ 888-11 1.4.1 (9 Ῥ55.). Α5:1815 υϑᾶρε σου]ὰ Παγάϊγ πᾶνε σοτης 

ἔτοπι ἴῃ 5Ξ4πιεὲ μαπά, ἴξ πιιϑὶ θὲ τεραγάςα δ5 ἰαῖεσ ἴμδῃ 78Εξί. (2) “412 εἰοσε οὗ 

φίἰοος. ἴῃ 4910 629 664, ὙΠεβε ρἷ5. γε 81} ἔγοπι {ἰπιῈ οἵ 35 οἵ Ἰαΐεσ, 5ο [μδὲ 1ῃεβϑε 

ϑεἸ]δῃβ σουϊά ποῖ ᾶνε θδδϑη ἰη 4383. Τῆς «οδαγδοϊογίϑιῖς ὑϑεὲ οἵ Ὃ ἴῃ τῇς Δ112- 

τηοτῖπὶ 5 οτοίοτγε δἵ ἴῃ 6 οἷοβε οἵ ϑίτ., δηὰ ἴῃς εἀϊϊογ οἱ 23, ννῆεη ἢς ψου]ὰ 

βδοτίεῃ ἃ 5.) (414 30 ὈΥ Ἰεανίῃρ ΟΥ̓ οπὲ οὔ τῆοτε ϑίῖτβ. (2) ΤΠεγε τε 29 οὗ 

τὰς ϑεἴδῃ 55. ἰπ 918. ΑἹ] οἵ τπεδ5ὲ γε ἰσυπὰ ἴῃ 488 βανε: 44, 46, 52, 54, 55, 

57, 59, 6ο, 61, 81 (10 Κ55.). [π [15 σοἸ]δοϊίοη Ὃ βἴδπαβ: (4) αὐ εἰοσό ὁ δι. 

ἴῃ 4,9, 39, 46-47, 52, 59-ὅο, 62, 66-68, 75--77, 80 (5), 84, 140 (18 ΓΞ5.). Εουγ 

οὗ ἴπεβε ἔβ55. ψγετε ποῖ ἰὴ 3: 46, 52, 59, 6ὅο. 1Ξ1Α 5Ξεεπὶβ ἱπεγείοσε ἴο ἢανε 

ςοπίϊηαεά τῆς υἀ5ὲ οὗ Ὁ Ὀερὰπ ἰπ ΠΗ͂. Τὸ ἴΠεβς πιὰ "ε δά εὰ Ῥβ5. 548 615, 
85 ὋὍ ῥτο)}». ἀπιβάαϊεβ ρ]., ἀπά βίοοά οὐἱρίμα!ν δ ἐπὰ οἵ δίτ. Τα υβ6 ἴῃ 55 

5γ'α ἰ5 ἀουθί[α], α5 ἢὰ5 ὕδθη βθθη, πὰ πᾶν δὲ ταίῃεγ πὶ οὐ (2) οσ (6) σέ- 
ξαγεόδς οὐ νιεησγεν 20, 21, 49, 52, 67, 84, ὃς, 88 (8 Ρ55.). ΑΙ] οὗ {Πεβε ἅτε 

ἴῃ ΖΕΙ͂ ὁανο 52; θυΐ 85 ἴξ 5οο πὶ ὈΠΥ Δ ΒΟΠΔθ ]ς ἰὸ ἀϑογὶὺῦς ἃ γοργὰ [οσ τηδεᾶβυγε 

δη4 ἃ εἰδγεραγὶ οὐ ἴξ τὸ {πε 58πιὲ δάϊιοτ, ἴξ Ι5 πϑορββαγυ ἴο σοηβίά εὐ {Π 8 ἀβᾶρὲ 

45 ἰαῖου ἴλη ΖΗ͂, ἀπ ἤθπος ἃ5 ἀπὰς ἴο 513. Ιἰ 5 ἴγας [ῃαῖ ἴννο οὗ ἴπε Ἔχαπὶ- 

ΡΙα5 ρίνεη ἴπ 155. οὐ ΖἘῈΪ αγὸ Ἰαςκίπρ ἴῃ 1518, 86 1435; υυϊ 87) Βᾶς ἀποίδεσγ ϑο]δἢ 

δἵ οἴυβε οἱ δίτ,, 580 1ῃδι τῆς αδς οὗ {Π6 ἴογηι ἴῃ ν." πχυβὶ ἴῃ ἂπῪ σᾶβε ὈῈ ἀυς ἴο 

ἃ Ἰαῖοσ απ. Δ51ὺ 1.4.3}, τῆτες ἰ5 πὸ βρθοῖδὶ ργορτίειν ἱπ ἴῃς ἀ56ὲ οὗ Ὃ Βετε, 

πὰ Π{ ρμοπαϊπο, ᾿ξ τὰν Ὑν6}1} Ὀς Ἰαῖς. Α 5ἰπλῖαγ αθς ἰ5 ἴο θὲ ουπὰ ἰῃ 32, οπς 

Οὗ ἴννο δ ἢ ΤΠ 55. ουΐδί]ς τς ππα]οῦ Ῥβαϊζοτβ (6) «12 42Ζ)ὲ εἰοτε οὕ κί. . 4435 4οἷ" 

55 577 629 66' 818, ΑἸΙ οὔ ἴῃ 5. οΙ ῃκ ατε ἴῃ Ῥ55. οἵ 818. ; Ὀυϊ, 5 μας Ὀεοπ 

5ῃυννπ, [ΠῸ ν ὁδη Παγάϊν ὃς βεραγαῖοι ἔγοτι {Ποῖγ ρ᾽5. ἀπὰ ταυβῖ ἐΠπετγείοτε Ὀεϊοηρ 

ἴὸ τῆς πιὸ οἱ ξΞ οὐ Ἰαΐογ, ὙΠ Ῥο]λῃ5 δἀ ἀφ ὃν Τ918Ά βθοῖὴ το ᾶνε θθεη ρἱαςεὰ 

ὙΠ 1ὸ55 τερατὰ ἴογ ἴῃ Ξἰτορη σα! ογραυβατίοη οὐ τῆς Ῥβ, 1ῃδη νγᾶβ βῆονῃ ὈΥ͂ 

ΖΕ, τῆς πιιβῖσα! οὐ ΠΕαγ ίοαΙ ἱπίογοβὲ εῖπρ ραταππουηῖ, [1 15 ψνοτῖῃν οὐ ποῖβ 

παῖ Τ]13Δ ὰβ δ 16] πιαϑῖςαὶ ποῖο5. ἴὸ τῆς ἘῚ165. οὐἩἨ τῆδην οἵ τῆς ϑεῖϊδῃ Ῥϑ8., 

πο! αὐ τπρ 41} τες ναπιίηρ ἴῃ ΖΕ, ἐχοοριηρ 55, 61, ἀπά 44. νβοβα Ὃ ἰβ ἴοο 

Ἰαῖς [ον 914). (2) Τυνεπῖντίυτ οὕ της ΒΟΙΔἢ Ῥβ5. ἀρροᾶν ἴπ Ἐ: 44, 46-το, ς3, 

54--ς, ς7, κο-62, 60-Ο5, 7ς--77, δο- δ. ΑἹΙ οὐ {ἰτοσς Ῥβς, ἃτὸ αἷθοὸ ἴῃ 8 

βᾶνο 48, το, 82, 83, ΜἜΪΟΝ ατὸ Ῥες, οὐ ΖΕ απ ἀπὸ Ὁ οἷν αἵ εἴοβε οἵ ϑίτ. 

ἼΠοτς βθοπηβ ἴο 6 πὸ ἱποροπάσης ἀ56. οὗὨ “Σ ἴῃ 15. ἀρατῖ ἔγοπι ρῖβ. ΑἹ] τὲ 
ἘΧΔΙΉΡΪῸ5. οὗ Ὁ κα ἐγ] οὗ χὰ ἀτὰ ἴῃ Ῥπ5. οὐ 3: 445. 4915 ς 39 ςγῖ 629 669 818, 



ΒΘΕΙΑΗ ᾿ Ιχχχν]ὶ 

Τῆεβς οουἹὰ ΒΑΓ Βαανα Ῥεεῃ εαεὶϊεγ ἴμδη Ἐ, δἀπὰ τηδῪ 411 βανε ὕες Ἰαΐογ. 
Τῆς ϑεῖδὴβ ἱπ 4916 ςς Ὁ ςη7 629 818 τε ροββι ὉΪΥ ἀυς ἴο Ἐ. Τῇοβς ἰῃ 449 66. 
βεεῖῃ ἴο Ὀε ἔγοσω ἃ ἰαΐεγ μβαπὰ. [{ ἰ5 ροβϑίὶε ἴμαϊὶ Ἐ 15 γεβροηϑῖθ]ε ἴοσ βοπῆς 
οἵ ἴδε γἷβ. ἱπβετιεὰ δεΐϊννεεη 5618} δπὰ [᾿ς ἰδϑβὶ 1. οἵ τε ϑῖτ. ἴῃ 85. οἵ Σ923. 1 
Ἐ εοὐάεὰ δὴγ ϑεἰδὴς ἴο ἷβ Ῥβαίζεγ, με ἀἰὰ 50 οῃἱ]ὺ αἱ ἴδε οἱοβε οὗ ρἰ8. ΤὨυϑβ οἵ 
τὰς ἴᾶτες αἰδιίποι 1565 οὗ Ὅ, οπε ἰδ οῃμιαγαοϊετγίβιϊς οἵ εδοὶ οἵ {πῸ πιδ]οῦ Ῥξα]ίεῖβ. 

Τβετε τειμδίη ἴου σοπβι ἀογαϊΐοῃ 2 55. ἐχοϊυάεὰ ἔγοπῃ ἴῃς πιδοσ Ῥβαϊίετβ:: 32, 

89. ΒοΙὰὨ αἴὲ Μαβκιϊϊπι; 32 νδβ8 ἴῃ 18, δἀπὰ 89 ν)ὰ8 ἃ ρβευάοηγιη. [π 325 
Ὃ 5ἰδῃὰϑ αἱ οἷοϑε οἵ ϑιγ. ; 30 δἷβϑο ἰῃ νυ, ἴδε ρὶ. εΐηρ ἃ Ἰδίον ἱπβεσίίοῃυ. [ἢ 
νυν. ϑεῖδῃ ἀρρεαῖβ ἴῃ ἴῃς πιϊάϑὲ οἵ ἃ ϑῖτ., [πουρῃ δἵ δῃ ἀρργορτίαϊς ρῖδος ἴῃ 

Ἠξυγρῖοαὶ υ56ε. ΤῊΪ5 ϑε]δῃ 15. ἀουθι}ε85 ἰδίεν ἴμΒδη ἴῃς οἴδειβ. ΤῈ ὑβᾶρε οὗ 
1Βε Ῥ5. οοττεϑροπάβ νυ ἰμαὶ οἱ 48}Εὠ,, 913. 11 15 οἸαβθεὰ απιοτρ ἴΠ6 ΜίΖζιβοτίπι 
ἴῃ 4. 80 ἰ5 ἃ οοτηροβίϊε Ῥ5. 80" ἰ5 ἔτοτῃ ἴδε {ἰπις οἵ ἴμε Εχί]ς, 89“ ἴτοπι 
ἴδε Ἰαῖε Οτεεὶς ρετίοά, ΤὨΪϊβ ΡΒ. ἂπὰ 244 δε ἴμε οὐἱγ ϑεΐϊδῃ Ῥεβ. ἰδίετ 
ἴθδη τς παδΐον Ῥβαϊΐετβ.0 ΑἹ] οὗ ἴῃς ϑεϊδὴβ ἴῃ 89 βίαπα αἵ ἴπε οἷοβε οὗ ϑίτβ. 

ὙΤῆε Ὁ ἴῃ 89“ δῃὰ [δαὶ αἵ ἴῃς ο]0θε οὗ 245“ ἱτηρ}ν ἃ σοπιϊπυδιΐοη οἵ ἴῃς ὑβε οὗ 

ἴδε ἴετσα ἴὨγουρῃ ἴμε Οτγεεὶς ρεσοὰ. Ααἀάϊιομαὶ Ἰαῖϊς αθ5ε5 ἂγὲ [υγηβηεὰ Ὁ 
τε νειβίοῃβ. (ὃ αἰναγς ἱγαηβὶδῖεβ π"Ὸ ΟΥ̓ διάψαλμα, ἐ»ίεγ ἑμεῖς (0911 διαψάλ- 

ματοβ). 11 οτοῖὶβ [86 ἴεγαι ἔγοτῃ 39 2410 4612 αἱ ο]οβε οὗ Ρβ8., ἀπά νου]ὰ ἀουδῖ- 

16:5 ἤανς ἄοῃς 530 ἴῃ ΟΣ, ἴΓ ἰξ μδά ποῖ σοι ἱπεὰ 9--10 ἴῃ οπθ. 66 αἷβο οσηϊϊβ 

Ὃ ἴτοτῃ 8811, θυϊ βοπις οοά. Η δπὰ Ρ γίνε ἰἴ ἱπ 8813, (ὦ ρἶνεβ Ὃ ἴῃ ς7ὃ ἱπειεδὰ 
οἵ ς44, ἀπά ἰῃ 614 ἰηδιεδὰ οἵ 61δ), 1 4͵530 ἰπβετῖβ (με ἴεγτη ἱπ 22 3411 ςοἱδ 
685.14 805 9416, ΟἱὨ [μεϑε, Ῥ85. 2, 34, 94 οετίδ ὩΥ τεργεβεηὶ ἃ ἰαΐε Α]εχδη- 
ἀτίδῃ ὑϑᾶσο. ΟΙΠετ 5658 ἃτε ἴο θὲ ἰουπὰ ἰῃ ςοἀὰ, οὗ Ἡ δπὰ Ρ, απὰ ἱπ Ῥ5δὶ- 

τετγίῃτω εῖυβ, Τῆς ἐιαλ(ογ οὐ ϑοίονιονε .86ε8 διάψαλμα ἴῃ 1751 1819, Μδηγ 
οοὐά. Ῥερίῃ ἃ πεν Ρ5. δ ἰῃς Ἰαϊϊες ραβϑϑᾶρε. ΤὨε υ86 ἴῃ 1781 οογγεθροπάϑ 
αἰ (Ὠοθεὲ ἴῃ ἴῃς Ῥξαϊίες. [ἰ 5 ενϊἀθηὶ τΒαὶ (5 εὐϊΐοτ τηυβὲ Βανε ὑπάετ- 
Ξἱοοά ἴδε πιηρ. δῃὰ υβε οὗ ϑεΐἶδῇ ; 80 αἷϑο ἴῃς Ἰαΐεσ βογίρεβ οἵ Φ. ὙτΤῇἤετε τὲ 

δάἀάϊιϊοῦδὶ ὑπες οἵ {με ἴετπὶ ἰῃ ἴῃς [εν 88} Γἰζυγργ. Τε 5εἸδῆβ ἱη τς [Ὠϊγὰ 
δηὰ εἰρδίεεηι ἢ Ὀεπεαϊοϊίοη5 οἵ ϑλενιομεά Ξεγεὰ οὐ Εήρλίοεη Βερεαξείέονς 

ξἰδηὰ ἴῃ ἴδε εδυ]εϑὶ ρογίϊουβ οἵ τῆς Γἰϊυτργ, πὰ τε, ἴῃ 8}} 1 κο οοά, ρεπυΐπς 

διὰ δηςϊεηῖ. 
πΤῸ ἰ5 ἴτων. ὅδ 20 2) μ (ἴδε νοῖςε ἱπ ρταῖβε), οἵ. Ῥβ, 6856 απὰ ἰξ ἱπάϊοαϊεβ 

1δι ἃ Ὀεπεάϊςοϊίοι ταῖρι Ὀς βυηρ αἴϊεν ἴ8ε ρεγίοορε ἴθυ5 ἀεβὶρῃαίϊεά. Τῆς 

εχρ᾽απδιϊομβ οἵ Ἐν. “Ἰουά," ἃ βίγεπριῃεηίηρ οἵ ἴδε νοΐῖοςς οἵ ᾿ἱπβίγυπιεηῖβ, 

Ὀε. γέ, ἃ5 ορροβεὰ ἴο δέσ,ο, Βδ. “ἃ ῥ]αγίπρ ἢ ἐᾺ}} ρον εν," ἀο ποῖ βυϊϊ 

811 τς ραββᾶρεβ ὑβεγε ἰξ ἰβ υϑε, ἀπά ἱπιρὶ ἃ υ86 οἵ ἱπβιγσυπιθπῖαὶ τηυϑὶς 

Ὑθϊςἢ ἰδ ποῖ ͵υπιπεὰ Ὀγ ἴῃς Ε{1|68 οὗἩ ἴῃς Ῥ588., οὐ ὉΥ ἰδεὶγ σοπϊεπῖβ. ὙΏε 

εχρίἰαπαιίοῃ οὗ 6 ε8,, δίϊτετ Κοβεηται]ετ, ἀοτγίνίηρ ἰξ ἔγοπι πο τῷ γέ δ φωῖεί, 

δηὰ τμϊηκΚίπρ οἵ ἃ ῥαιδε, ἰδ ςοπ)εοίαταὶ, ἀπὰ ἄοεβ ποῖ εχρ]αίη [8 ῥσο ]επι. 
Ἑᾶτεῖ, [ο]ονγεὰ ὈῪ 1,εγ, ἀετῖνεβ ἔγοπι πο τε σοβαγ αἴξ, ἃτιὰ τὨΪη]κ5. ἱξ ἱπάϊςαῖε5 

Σεγῆίονι. Νοῦς οἵ ἴῃεβε τΒεοτῖεβ Ἔχρδίη ἴμ6 7εννῖϑ ἰγαάϊτίοπβ. Σ, Θ, υβ8}}ν 

4οἸ]ονν ᾧ ἰπ τἰδς τεπάετίηρ διάψαλμα, Ἔ ἀος5 ποῖ ἱταηβἰαῖς, θαϊ οπιῖῖ58. 55. υ5ι- 

41]γ δοριενίαϊεβ. (ὦ διάψαλμα ἱπάϊςαῖεβ ἀπ ἱπίετϊαὰς, θαϊ ἀοε5 ποῖ ἱπηρὶν ἰἴ5 

Ραροβε. Αᾳ. ἀεί [οἸ]οννγεὰ Ὁγ Οὐυἱηΐα, ϑεχία, 56 οοοδϑίοῃδ!γ, δηὰ αἰνναγβ ὈΥ 



ἸΧΧχνὴὶ ΙΝΤΕΟΠΌΟΓΤΙΟΝ 

3. τεριβεν, ἐπρΊ εν,, 4150 Ὦ ἀπὰ {εν 58 ἰγδαϊοη σαπποῖ Ὀς εχρίαἰπεὰ ὈΥ ΔΕ 

οἵ ἴδ οἰάετ βεογίεβ. Α δίηϊ 15, βονψενοῦ, ρίνεῃ ΟΥ̓ ]ετοπιε ἴῃ Βἷ5 Ἰεϊΐες ἴο 
Μαζγοεῖα (ΕΡ. 28), νμετε ἢῈ σοπιρᾶγεβ [πε υ86 οὗ ἴπε ψοσζά ψ ἢ τμαὶ οἵ ἡγιέη 

οὐ δλαύοηε ἴο τᾶγκ ἴπ6 ἐπὰ οὗ ἃ ρᾶϑβαρε δῃά οοπῇγπι ἰῖ8 σοῃϊθηῖβ. 850. ἴδοὺῦ 

οὗ Εάεββα, ἃ5 οἰϊεὰ Ὁγ 8» Δήεδ. ἴῃ Ὠἷ8 ότι. ου 8. 1οἱ ἴῃ ἃ ρδϑϑᾶρε αυοϊεὰ 

Ῥυζ ποῖ υπάετβίοοά Ὀγ Βᾶ, (1ἀρατάε᾽5 δγαφίεργηείεογνι, ᾿. 109). ὙΤΒΕ ἀεί -Ξ 

5} ννὰ8 ἂἃπ Δ τενϊαϊίοη οἵ {πε βεοοπὰ Ἰΐπε οὗ ἴῃς σουρ]εῖ οὗ ἴῆς Βεπεάϊειϊϊοη 

ὉΠ ΤΥ Ὀῦνγο, υϑεἀ (ογ τῃ6 Ὀεπεαϊοτίοη [56], νι ὨΙ ἢ ννὰ8 ἴο θῈ βυὴρ δἱ ἰῃὶ5 

Ρίαςς. Τηϊς ἱπίεγργείϊαϊίοπ ἴον 56] Δ ἢ ἀργεεβ ἢ δ πα Πδττηοηΐβεβ ἴῃς δποῖεπὶ 

ἀτδαϊτοῦβ, [6 ΑἸεχαπαάγίδη δὶ ἴῃς Ῥα]εβιϊπίδη ; ἰΐ 5 ἰπ δοσογάδῃος νυ ἢ τῆς 

ταοβὲ παΐυγαὶ ἐχρ᾽παίΐοη οἵ ἴπε Ἡεῦγενν ννογά, ἀπὰ 1 δοοουηῖβ ἴου Ἄνευ ἴῃ- 

βίδηςε οἵ [18 '56 ἃ5 βἰδπαϊηρ δἵ [Π6 οἷοβε οἵ ἃ ρεγίοορε οὐ Ἰἰϊυτρὶοδὶ βαϊεοϊίοη. 

842. 714 ιαΐεγ ἐμ λ6 ην"αἔδ οΥΓ 116 φεκορια ἐεπέμν, τλογέν 

ὀεύογε ἐΐς Ἰγαηπσίαηϊοη ἱμπίο Ογεεξ, τυας αἸϊσίάεφα ἐπέο ἥνυε ὀοοζς, αὐγήν 

7}ὲ αἵοϊείον οὗ “6 οηϊαίεμελ, απο τας πιρεὀεγεα ας 7.50 2εαΐίνις, 

τοί τὰ πυὐαγίαήοηι ΟΥ̓ τιεριδεγίης 9 σε “ἀε σαγίαἤογις πεεαάφα 707 1ἠξ 
4“,γες γεαγ᾽) εοιγες 97] δαῤῥα ά γεααζηρε. 

ΤῊς ἀϊνί βίοι οἵ της. Ῥβαϊτεῦ ἰπῖο ἥνε ὈοΟΪΚ5 νγᾶβ ἀου [1655 τηδὰς ἴο 
δεοςοτά ψ ἢ ἴῃς ἤνε-[ΟἹ ἃ αἰνϑίοῃ οὗ 116 1νν, ἀηὰ νγᾶβ ἰῇ 50ΠΊ6 ΜᾺΥ 
σοηηροϊοα μὰ ἴῃς ἥνε ρτεαῖ [εαβῖβ οἵ Τ᾿ υἀαίδιη. ϑ Θεά ΘΉΥ ἴῃ 6 

ΕΤνα λΟ]]ς  ογα ἀτταηρϑα Ἰη ἴΠ6 58 Π16 νὰν δηά δϑϑιὶσηθα ΤῸΓ σϑδά- 

ἴῃς αἵ [μ656 [οα5ἴ5. ΤῊ βοοοηά ἀἰϊνίπίοῃ οὗ ἴῃ 6 Ῥβα]ιοῦ γὰ5 αἰν!ἀοἀ 
ἴηῖο ὕνο αἱ 72, ἀπ] ἃ ἀοχοϊοσν ννὰ5. ἰηβετίβα. Ὅῇδ (Ὠἰτά ἀϊνίοίοη 

οὔ τη6 Ῥβα]ΟΥ ννὰΝ αἶπὸ αἰνἀδα δἵ τού δῃά ἃ ἀοχοίοργ δά ἀβά. 

Τῆς Τ5. οἵ 3} ἀγὸ 1ςὸ ἰπ πυπηλοῦ, Βαυΐῖ, ἃ5 ψε ἢᾶνε βεςῃ, (ἢ πυτηθοτίην 

ἴῃ 19) αἰ ετβ ἔγύπν τπαϊ ἴῃ .. ες ΠΔ 5 σαιβοι ἐπέ |685 σοπίμιβίοη ἰπ οἰϊαζίοπβ, 

ἃ5 [ον Ἰϑἢ ἀπ Τγοιοπίαπι δ τβ5. ἀπ ἀβαρο ἔοΠονν 38; Ἰλοτηδῃ (δι ο]ς5, ὕσεςκο, 

Δη4 Οποηία]ς ὅσ’... Τὰς ποι πον 3) πὸ ΟΚ πυιηῦενῦ δοςοοταϊπρ ἴἰο ἴῃς οτἰρίπαϊβ. 

Τῆς ατγαηρομιοηὶ οὗὨ {Πς πα ον ηρ οὐἨ θΟΤἢ νὰ ἔοτ ἰταγρίοδ! ρυατροβοβ. ΤΗΣ 

ΑΝ εγομοο5. ἀρρόαγ: (1) αἱ 5. τὸ (3}}, Μ᾿ ΟΝ ἴπ 65. ροο5 ψἱ ἢ 9, θὰΐ ἰπ 39 

ἷξ βεραταίοα, 715 πιακὸθ Οδ παμηθοῦ ὁπ [055 ἴπ.π 1) ἀπ|}]} να σοπια ἴο 
(2) ττῷ {1}, Ν Βΐον ἰσ σοπίηο ἢ} ας ἴὸ πιακα 113 οἵ 6. Παϊ τῃϊ5 

«ἸΠογοηος 15. αἴης δή]αβίο! ἴθ (3) 116. οὐ 3), νΠΐο]ν σοπιθίπος 114, 11ς οὗ 

. 116 «ΠΠ οσοπὺς οἵΓ οἷς πον σοθτηπ6 5 {Π] (4) 147. οὗ 18, ψ ΙΓ ἢ σοπιθῖπεβ 
140, 1.7 οἱ 5... Ἴνὸ σοπο]ἴρ ἔ 50, Τάδε το, ἢανα 1ἴΠ6 5Ξᾶπι6 παηθετ. δα 

τπςη πᾶνο ἴῃ Γοατ ταπον ναυϊαι θα ΠΟ ἢ πγαῖιο ἴὰ βοββῖ]α ἴὸ παπιθοῦ (ῃς Ῥξϑ. 
γοιὰ 148 ἴ0 152... ΤΠ οθο νϑυϊαι οη5. ψνοτο ργορλθὶν ἱπαϊοαϊεὰ ἴῃ Μ55. ψ ΒΟ ἢ 

Τὶς αἵ τῆς θαδὶς οἵὕἨ 1) ἀπὸ δ. ὙΠον το παὰ 5. οὗ ἴῃς 153 Ἰεοϊίοηβ οὗ {πε 

Πότ, πῆς οἰ πὲ αν βίοη, ΟὐἨ δοςτίοηβ, τας ἔοτ ἃ ἴἢγος γοδῖθ᾽ σουτϑα οὗ 

δα Άτἢ τοσημθι, 1 ἰ5 Ῥυόθ θα ϊο τπα τῆς παπι θοῦ οὗ τ1η6 Ῥβ5. δπά τῇς 

ΝΆ ΔΓΙΟΣ5 τος δ  ννὰσ ἴὺγ ἴῃς βάθος ράγροσο, ΕδΟἢ τοδαϊηρ οὗ τμς ΤΠοτδΒ 



ἘΝΟΠΌΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΡΘΑΙΤΕΞΚ ΙΧΧχῖχ 

Βιδὰ ἰἰ5 δοοοπιρᾶπυίηρ Ρ8. [{ βου] ὕὲ ποῖεά {παᾶὶ (5 αἀἀ5 5. 151, ψν Ἐς ἢ 
εν πὶ] 5 ἃ Ἰαῖς οοτηροβίτίοη, ῬγοῦδὈΥ ἴο γίνε δῷ δάάϊτοπαὶ νατίδιϊοη 

ίοτ ϑαῦθδιῃ τεδάΐϊηρβ. [1 νγὰβ οὐ ρίηδ! στε π ἴῃ Ηεῦτενν, ἀπὰ ἀθβουῖθαβ ἴῃς 

δηοϊηἰΐην οἵ ανὶὰ δηὰ 5 οοτηθαὶ νν ἢ ΟοἸ] δίῃ. [1 ννὰ5 Ῥγοῦδον οἵ Μαοςᾶ- 

Βεδῃ οτἱρίῃ. 

843. 7.ε ιαΐεν γεῤγεέσεηες σιαην ἐέπέμγίες Οὗ ργοτυίῆ ἐπὶ ἐλό 
ἀϊρέοστεαί ογίσίπ οὐ 97 τὰ δαύνς, ἐχίσπαϊη Κἕονι τε ἥμις οὗ 

Ῥαυϊά 1ο τ7ε θαεεαόεαπ δεγίοι, απ 97 τὰς συαγίσμς »εῖηον ἀϑπαΐ 

»ιαγον δια ίίενς γομρ τολίελ τὰεν ῥασεεά, ον τὴς εαγῷν δεγείαπ 

ὦ δε ας Ογεεζ φεγιοα, ὀφογε {ὴς γεσεηύ ραλδίονγ τας παν 

εὐϊκα απο αγγαηρεα, ἐπε {46 »ιἱάΐαε 977 1716 τεεοπαῖ ἐέπέμμν 8.6 

γε πιδΥ ϑϑιρῃ βθνθη 585. ἰῃ [Π6]γ οτὶ ρίηδὶ ἔογπ ἴο ἴῃ βαυὶν Ηε- 

ὕτεν τῃοηδτοῦγυ, Ὀείοτε [εποβῃαρῆαῖ: 7,13, 18, 23, 24" 6ο" ττο; 

βδνϑὴ ἴο ἴΠ6 τη 16 τη ΠΔΓΟῊΥ : 3, 20, 21, 27" 45, 58, 61 ; ἀηὰ [ἢϊτ- 

ἴδεῃ ἴο ἴῃς Ἰαῖα ΠπΟΠΑγΟὮΥ : 2, 195 28, 206" 46, 52, 54, 55, 56, 6ο" 62, 

12,87; ἴῃ ᾿νεηΐγ-δενεη ἴο [6 ρετὶοά οἵ τὴς Η ΘΌΤΕΥ ᾿πΟΠΆΓΟΉΥ. 

Ὀυπηρ ἴῃς ΕχΠα τὨϊγίθθη ὑγαγα σοηροβθά : 42--4, 63, 74, 77" 79» 

81) 82, 84, 88, 80) 90, 137, 142. Ιῃ [6 ελιγ Ρεγβϑίαη ρογοά τΠογα 

νὰ5 ἃ γτεαῖ οὐϊθυγϑθὶ οὗ ρβαϊπηοάγ. Α5 ΠΊΔΩΥ 85 [Ὠϊτίγ- ἴἤγες Ρ 585, 

ΜΈΓΕ σοιῃηροβοά: 4, 6, 9-,0, 11, 12, 14 (ΞΞ 53), 16, 17, 22, 25, 

31,32, 34, 35, 31, 38, 39, 41, 57" 509, 64, 60“ 70 (-- 405) 75, 76, 
η8, 80, 83, ΙΟΙ, 1095 140, 143, 144. ΤΠϊδ ννὰ5 ἀτθ ἴο βϑένεσαὶ 

ἰηῆυμεποθα. Τὴδ σοοηηαεβὶ οἵ Βαῦγίοη ὉγῪ Ογτι5, νη ϊοἢ ἀτουβθά 

τῃ6 ἐπι ῃυδίαϑτῃ οὗ ἴῃς εχί!ς [βαἰαῇ, σ4]}16ἀ ἰοτίῃ ᾿γτῖς σοῆρθ. Τῆς 

τευ] ἀὴρ οὗ 16 Αἰἴα δπα τεπιρίθ, νι ἢ ἴῃς τεβιοταιτίοη οὐ τῃ 6 

ΜΌΓΘΙΡ ἴῃ [Θγυβα] 6 πλ, ἃ5 ᾿ἴ νγὰ5 δΔοσοηηραη θα Ὀγ Ῥτγορ δὶς νοΐοθϑ, 

50 αἰθο ὈΥ ἴῃοβε οἵ ἰγτίς ροεῖβ. Ὅὴδ βίτιρρὶθβ οὐ ἴῃ ῥἱουβ ἢ 

τῆε ἀηΐλι ἃ] ἴῃ ἴῃ6 σοτημηπηϊγ, απ νι 1ἢ6 πεϊσῃθουτίησ {ππὋ 

παϊϊοηβ, νἤοβα ᾿βδίοιιϑυ απ ἢαϊγθαὰ σοπϑίδηθν ἰηϊοτίεγο ἢ της 

δτοσίῃ δηα ῥρτοβρογν οὗ ἴῃ6 ρῥεορὶςθ ἴῃ [Θγυ 5. ] 6 1, αἶθ0. Παιιγα ]Υ 

ἘΧρΓεςβϑα ἰἰ5 6] [1η 5σοηρ. Τονατγά (ῃ6 οἱοβὸ οὗ [(ἢ]5 ρογὶοά (ἢ ςο]- 
Ἰεεϊοη οἵ “ηξια»ἶνι, οΥ ροϊάξῃ βοβπΊ5, ννὰ5 τη 6 Δἰ6Υ [Π6 ΘΧΑΠΊ0]Ο 

οἵ τῆς οἱάοτ οοἰ!εοτίοη οὗ [πε Ὀοοῖς οἵ αβηασ. Τὸ τἢ6 τ] 116 
Ῥετβίδη ρετὶοά, ἴῃ τἰπη65 οὐ Ν᾿ ἢ δηλ α]}, ν᾽ Ὲ ΠΊαν ἀβϑί θη δἰχίθθη ΤΠ 55. 

5, 8, 15, 26, 29, 30, 405 47, 51, 57. 65, 66" 60᾽ 138. 1305 141; ἴο 

ἴῃε ἰαῖθ Ῥεγϑίδη ρετγὶοά, ἴῃ ἢ ἢ ̓πίθγηαὶ δηκ οχίθγηα! (γοὰ Ὁ] 6. νὰ 5 

τηνε, οἴθνθη Ῥ55.: 27) 26) 44, 48, 40, 5ο, 68, 815 ὃς, 807 το2", 

ἴῃ τῃϊ5 ἰαϑσῖ ρεγοά ἴῃ 6 ςο]]δοτίοη οἵ 1) φ λένε, ΟΥ̓ το] σίοι5. πγθ α|τὰ- 



Χο ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΤΗΕ ΕΝΟΓΌΤΙΟΝ ΟΕ 

Ῥατεϑ. Ῥ55. ρακτ.  Μικταμ. ΜΑβΚΙ". Ῥανιρ. 

Ἐδυγ Μοπδγοῦγ. 6ο5. ἢ, 13, 18, 23, 24) 

όοα 1τἴο. 

ΜΙάά]ε Μοπδγοῆνυ. 58. 45- 3, 20, 21, 275 8, 
61. 

1,Αἴς Μοπαγοῦγ. 56. 52, 54, 55.} 2, 1945 28, 36“ ς2, κ4, 

55, σό, 6οὐ 62, 72. 

ἘχΠε, 9ο, 137. 42-43,74,} 63, 142. 

Εδιεγ Ρεχβίδῃ. 

ΜίΔά]ςε Ῥεγβίδη. 

1,Δῖς Ῥεγβίδῃ. 895 1025. 

Εδιὶγ Οτεεῖ. 86, 91, 95, 

93 τ 96- 
1οο, 1οϑ, 

145. 

1μΔἴεν Οτεεῖς. 1, 190 245 

77) 89“ 92, 
94. 103, 

119, 139} 
144), 

Μαοοδθεδῃ. 323, ιο᾽, 

Ιοοῦ 118, 

1395. 

88, 89" 

142. 

16, 5γα 59. 32, 53 (ΞΞ 4,6, 9-10, 11,12, 14 

14), 78. (Ξ: 53)» 6,17,22,25, 
31,32, 34, 35,37, 38, 

39, 40) (Ξ:70), 41, 
57. 59, 64, 695 οι, 
1095 140, 143, 1445. 

5, 8, 15, 26, 29, 30, 

405 51, 57) ὅς, 6οὺ 
138, 1395 141. 

2γ} 36), 68. 

Τῆε Πμα] οοἸ]εοἰίοη οὗ ἴῃς Ῥγεβεηὶ 

Τὰς ἀϊνίδ᾽οη ἰηΐο ἔνε 



ΕΝΟΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΡΘΑΙΤΕῈΚ Χχοὶ 

ΤΗΕ ΡΒΑΙΧΤΈΕΚΒ. 

ΑΞΑΆρΡη. Κοκλη. Μιζμοκ. | Ῥιβεξοτοκ. ἰ ΕἸ ΟΗΙ5Τ. Ηκλικει.. Ριυσειμ. 

74. 77 7.» 42-43,δ4. 

«Αι ρ Ἢ ἘΠ υ161] βαοῃοοῖος 

«Αὰ Ἐπᾷ ναὸ “γε ἜΣ υἱολ) Ξαοῃοθος 

75: 67. 60). 

( Τ04-1ο7,} 120-128, 

81) 82. 

75» 76, γ8, 
80, 83. 

47 66“. 

π᾿ 5. -Ξ 
50, 49(9). 44,48, ὃ5. δι1“, 

] 
᾿ἷν 

τ 111-117. 130-34. 

| 135-36. 

140, τ4Ὁ 

130. 

Ι ἕν τ βῆς 

Ῥεαϊῖος ουαἵ οἔὗἉ 411} τῆς δϑονε πιαΐοτια], 

Ῥοοκς ἀπὲ 150 Ῥβδίπι8. 



ΧοΙΐ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἴίοῃς, γγὰβ8 τηδάδ ; «αἷϑὸ 18 ννὰβ δἀϊϊεὰ ἃ5 ἃ ὑσγαυει-ὉοοΚ ἴοσ υ56 ἴῃ 

1π6 ϑΥπαρόριεβ, δηά βοοὴ δῆον 33, ποτα ογηδίθ ἰῃ οματαοῖεσ Τῆς 
οοπαυδβὶ οἵ Αἰεχαημάσδσ ἰἸηἰτοάποεα τῃ6 Οτϑεῖ ρατιοά, ψϊο ἢ ἴῃ 15 
ΘΑΙῪ ρατὶ νὰ5 δαναηίδρθουβ ἴο ἴἢ6 7ανβ. Αἱ ἴῇς Ὀερίπηΐϊηρ οὗ 
1η15 ρευοά 1ῃ6 ρτεαῖ τογὰὶ δάνεηϊ Ρ5. ννὰ8 σοιῃροβεά, 93, 96-1ο00, 
δηά βοοῦ δῆεγ εἰρῃςϊ οἴμεσ ῥ55.: 66" 67, 73, 86, ο1, 95, 1ο8, 145. 

ὙὨ6 Ρβαϊΐεσ οἵ (ἃ ννὰβ ὑσεραγεά ἴῃ Βαῦγυϊ]οηΐα ; δηὰ ἰαῖθσ 'ῃ Ῥαϊεϑίίης 

ἴα Ῥβαϊῖοσ οἵ τῆς ΜἝἔι,ὮἝηιογνι, ἰὰ6 ἢτϑὶ οὗ ἴῃ τρδ)οῦ Ῥβαὶ εσβ, ἃ5 ἃ 

Ἡγτηη-θΟΟΚ ἔογ α56 ἴῃ ἴῃ6 ϑγπαροριιθβ. Τονδγὰ ἴῃς οἷοβα οἵ 1ἢϊ5 
ΡῬεποά 1838. νγὰβ τηδάεξ, υδίηρ 41} ἴῃ δβαι! θοῦ Ῥβδὶἴεσβ, ἃ5 ἃ Ὀγδυθ- 
ὈΟΟΚ ἴογ ἴῃ6 βυπαρορῖιθβ, Δηα αἰγεοϊίοηβ ΨΈΓῈ ρίνθη [ῸΓ πηυϑὶοδὶ 
τοηδογίηρ. Τῆς ἰαῖοσ ατεακ ροποα ννὰ5 ἴσου δίουβ ἴῃ Ῥδ]θβίίης, 

οΜΐηρ ἴο ἴῃ6 σοῃϑίδηϊ 5:{|{ Ὀδίναθη ἴῃ 6 Κίηρβ οἵ Εργρῖ δηά ϑ'υγτία, 

δηὰ ἴο ἰῃΐδθγηδὶ Ἂαἰββθηβίοηβ γαϑυ ὴρ τΠογείτοση. Βαΐ ἴῃ ἴῃς Εδϑὶ 

τῃὴ6 [ἐν8 ΕΙΕ 1655 [του δΪ6α, ὙὭστγα ἴῃ ἴῃ6 δαν ρατί οἵ [ῃϊ]5 ρετοά 

Ἐ νν»5 Ῥτεραγεά [Ὁγ βυῃᾶροριια '56. ΤῸ [ἢ 5 ρετίοα νγ6 σῇδυ βοσὶ θὲ 

Εἴενθη Ῥ585.: 1, 10᾽ 245 71, 77" 80“ 92, 94, 103, 1390) 144", δῃὰ ἴῃ6 
εἰδαδοταῖς ργαίβε οἵ [6 [Ἂψν, 119. [Ι͂ἡ δάαϊίοη ἰουτίθθη ΡΙ]ρτίπὶ 

Ῥβ5., 120-128, 130-134, ΜΈΓ σοπηροβαά, δπὰ ἴῃς ΡΠρτίπι Ῥβδὶῖοσ 
ΤοοἸ]εοῖεά᾽ ἴῃ τηἰ5 ρετίοά. Αἶβο οἰχίδεη οἵ ἴῃς Ηδ]]εἶβ, 104-107, 

111-117, 135-26, 146, 148, 150, ΜΕ σοϊηροβαά δηά εἀϊϊεὰ ἴῃ 

ἃ οοἸἸεοῖίοη. Τῆς Μασοοδῦθδῃ ρογοα Ὀόρϑη νἱτῃ τῃ6 ρεγβθουτίοη 

οὗ Απίοοδυβ δηά τῆς τίβε οὗ [Ὡς ΜδἼοδῦθαβ δ ἴῃς ἢεδα οἵ ἴῃς 
Ῥαϊγιοῖίς ραγῖγ. ΤΕΥ ρταάυδ!ν ἔαρ ηεά, δηὰ οτρϑηϊβεα ἴῃς 
Μδοοδῦδδῃ ἀγηδϑν δηὰ Κἰηράοτη. Τὸ ἴῃ 15 ρεοα νγ6 πηδΎ ἀβοτῖρς 

Ῥ58. 33, 1ο2᾽ τορ᾽ 118, 1395; 4150 129 οἵ τῆς ΡῬΙΠρτίτη Ῥβαϊίεσ, δηά 
147, 149 οἵ ἴη6 ΗΔ|1ε]5. Αἴετγ τῇς τεάεάϊςαιίοη οὗ ἴῃ6 τετρ]ς ἴῃς 

Ῥτιδβεηὶ βου νγὰ8 ργεραγεά, σομηθἰπίηρ Ῥ55. δρρτορτγίαῖε ἴὺοσ υ86 

ἷπ ἴΠ6 ϑγηδρόρις δηά ἴῃ ἴῃς τειηρὶθ, δηα υδίηρ 41} ἴῃ ῥγενίουβ 

Ῥϑδ] ἴθ β, ἐβρεοΐδ!ν 18, 1838, Ἐ, τε ΗΔ1}1ε]5, ἀπὰ (ἢς ΡῬΙΪρτίπχ 85. 
Τῆς οοἸἸεοίίοη ννὰ5 ἀϊνϊἀεὰ ἱπῖο ἴἤγες θοοκβ. Τοναγὰ τῆς οἱοβα 

οἵ ἴδε βεοοῃά σδηΐυτυ ἴῃς ἤμα] εἀϊῖον ἀϊνϊἀεα ἰξ ἰπῖο ἔνε Ὀοοκβ 
ΔηΔ 150 Ρ55., ἰη δοοογάδησε ψ ἢ ἴῃ 6 588π|6 αἰνβίοη5 οὗ ἴπε [ἃνν, 
δοίης ἴοσ νατίδιοηϑβ ἴῃ υὑϑ8ᾶρ8. 



ΟΑΝΟΝΊΟΙΤΥ ΧΟΙΙῚ 

σ. ΟΑΝΟΝΙΟΙΤῪ ΟΕ ΤΗΕ ΡΒΑΙΧΖΤΕᾺΒ. 

844, 7λε διαί τας {λε 3γε: οΥ 27:6 Ἡγγίδίησε τ τοίη ἐαποηίεαὶ 

γεζορη ον, πα ἐΐ λας νιαϊ πίαί πε {λϊς γεεσρηίοπ ἐπ τς τπαρῖνισιες 

ἐρηφεπ οὗ 7ετῦ απά Ολγίείαη μη πὲ τὴς ῥγέσεπέ ἄαγ. 7Τὴξ κείρειν 

φΓ γεῤγεεορηία ζῦε 7εῖυς απ Ολγίς ας ἐπὶ αὐ αρές ἐς ἐλα τὰς δια εν 

ἴς α ἀσέν Βοοΐ, αἴυϊησίν αἰλογίία σέ, ἐλ6 ποσὶ ἀπά ρμίάε ο7 τυογελίῤ 
αμή γείρίομς ἐχρέγίεπεές. 

Τῆς Ρβ5. ννεγα Ἷο]δοῖθα ἴοσ ἴῃ6 ρύγροβε οὗ ρυ ]]ς ἡνοσϑῃὶρ ἴῃ ἴῃ 6 

ϑΥ̓πᾶροριιοβ5 δηᾶ ἴῃ ἴπε ἴδπλρὶε, βοπηα Ὀεΐηρ ἀρρτγορτίαϊες ἔογ {πε 

ἰδίϊεσ, θὰ ἴῃ 6 πτοβὲ οὗ [πετὰ εν! ἀθ ΠΥ πιοτὸ ϑα 4 }0]6 ἴοσ [Π6 ἐΟΓΠΊΘΤ. 

Ὑπεῖδ ΕΤῈ 56ν αὶ τοΐποῦ Ῥβδίϊθιβ, δηὰ 1Πθῃ Ἰαῖθι βανεγαὶ πλδοῦ 

Ρβαϊϊοσβ, Ἰοὴρ Ὀδίοστα ἴῃ6 ργεβθηΐῖ ῥβδίτεσ ννὰβ εἀϊϊεὰ, ὙΠ 656 ςο]- 

Ἰεςϊοη5 ΜΕΤ 4}} τηδάθ (ὺγ ᾧ86 ἴῃ ῬΌὈ]ο νουβἢρ, δἀπά ἰΐ ἰ5 δἱτο- 

ξεῖμογ ργοῦδῦ!ε ἴΠδὶ βασῇ οπΕ, 85 ἰἴ ννα5 δάορίεἀ, ραϊπεὰ τοςσορηϊίοπ 

ἃ5 οδηοηΐοαὶ. ΤῊϊδ σάνε ἴῃ 6 Ῥ55, {εἰ γ ἤγοϊ ρίαςε ἴῃ ἴῃς δποη οὗ 

ἴῃς ἡνητίηρσϑδ, ᾿μουρῃ τΠγ ἀἰά ποῖ τεοεῖνα {πεῖγ ἤπαὶ ἔογπὶ ἀπ] 
ἃ Ἰοηρ ἴἰἴπη6 αἴθε οἴμετϑβ οἵ ἴῃς Υτιτηρ5 μὰ Ῥεεη σοπιροβοά δπά 
δὰ αἰϑο Ὀδεπ τεςεϊνεὰ ἰηΐο ἴῃς σαποη. Τῆς αἰνίϑίομ οἵ [ῃε 
Ῥβδιῖεσ ᾿πῖο ἔνε ΒοΟΚϑ ἰ5 ἀουῦι]655 Ραβεα οἡ ἴῃ6 βᾶτης αἰνίϑίοη οὗ 

ἴῃς ῬΡεῃιαϊευ ἢ, δηὰ ἰἴ 15 ργοῦδθ!α παῖ [η6 παπηθεγίηρσ οὗ ἴῃ6 Ρβ5. 

Παά ἃ 5] Γ τηοίϊνε ἴο ἴη6 ἀτταηρεπηθηῖ οὗ ἴῃς Ῥεηϊαϊεισῇ ἴου 

ἃ ἴῆγες γεαγϑ᾽ σουγβα οἵ βαρ θαῖῃ τεδάϊηρβ. ΤἬδ5ε ᾿αγρίσαὶ τηοῖῖνεβ 
ἅΓ6 βἴτοηρ ἱπαϊγεοϊ Ἔνι ἄδηςεϑ οἵ σδῃοηΐοαὶ τεοορηϊίοῃ. 

Τῆς Ῥβαϊῖεσ ννὰ5 υϑεά ἴῃ ἴῃε βυπλρόραοβ ἴῃ τῆς {ἰπις οἵ [ε505 πὰ Πΐ5 ἀροϑβίϊεβ 
ΔΙοπρϑῖάς οὗ πε 1.Ἂνν πὰ ἴῃς ῬτορΠεῖδ, ἀπὰ 5 φυοϊςα ὈΓΐ Ηἷπι διὰ ἢἶ5 ἀροβῖϊο5 

85 ργορῃεῖϊὶς δηὰ δυϊῃμουίαἴῖνε (1Κ. 2οὐ" 24᾽ Αςῖς τ), δηὰ ἀβοὰ Ὦγ {πὲ πὶ ἰπ 

πο οτϑῆρ (Με. 26} Αςῖβ 1059 7Δπ|ὲ5 518 1 (Ὅτ. 1.4.5 Ερἢ. 51" ΟἹ]. 316). Τῆς 

]ενϑ ἢανς ἰννᾶγβ υϑεὰ ἰῃς 55. ἰπ [ἢ νυ ουβῃὶρ οὗ ἴῃς βγπαρόρμας ἀπε] 5[1}] σοη- 

τπας ἰἰ5 υδὲ. (ΞΟ ΒΠΠες ϑ]ίηθϑϑυ, π΄ )γανὸν Δοοῖ εν έρατοι, τς. 255). Τῆς 

ΕΟ εἰβείδη Ομ αγο ἢ ἰπ 4}} ἰϊ5 Ὀτάποο5. ἢ85 ἀδοὰ ἴῃς 155. ἂ [ἢ θαξὶβ οὐ 1ἴ5. τίτααὶ 

δπὰ (ἢς ςοτηπηοῦ ἐχργεϑϑίοῃ οἵ ἐϊνίηε Όγϑ ἢ}. [Κ 15 ἃ {γδι πποη οὔ ἴῃς ΟΠ τοι 

οὗ Απιϊοςἢ παῖ Ἰρπαῖϊυβ ἱπιγοάαςοι ἀπιὶρῃοπαὶ βἰπρὶηρ οὐ τῆς Ε55. (ϑορτγαῖοσ, 

ἡπς Εεω. 65). Αἵ 41} ενεηῖβ ἴξ ἰ5 σατιαϊη ἴπαῖ τ ἀδὸ οἵ τῆς Γ55. ἴπ ἴῃς βνπα- 

ξοξαςβ ραββεὰ ονεοῦ ἱπίο ἰμε ( τίϑιίαη σπαγο 65 ἴῃ 41} ρατὶβ οἵ τῆς νοῦ] (Τοτι, 

Αροί. ς. 39; ]Ἔτοτῖε, 5). 2 7ωγεείία, χὶνὶ.), ἀπά ἢὰ5. σοπιπαθ ἱπ ἀπθτοκοη 

βυςςεβδίοῃ ἴο ἴδε ῥγεϑβεηΐ {ἰπι6. [π πὲ σα] ταϊίοπ οἵ τπ6 Ἐπας πατῖϑε, {Π 6 πιυβὲ 

βδογεα ἰηδιτυϊίοη οὗ ἴμε (Ἠτίβιίαπ τεϊρίοη, ἴμη6 υ56. οἱ ἀρρτορτιαῖς. Ρ35. Πὰς 

ςοπϊπυεὰ 45 Δ εϑϑεηϊίαὶ ρατὶ οἵ τῆς Ἰἰτυτρν ἔγοπι ἴῃς πιοϑῖ ργί πεῖν ὁ {πιὸ 5, 



Χοὶν ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἀουθιῖεβ5 Ῥαβεὰ οὐ ἰδεῖς υ8ε αἱ ἴῃς [εν 15} (εαϑίβ, Ἄβρεςοΐ! ν ἴῃ 6 Ῥαββονεσ. 
ΟΒιγβοβίοπι ἴδ υ5 ἀεβοῦῖθεβ ἴῃς 56 οὗ ἴῃε Ῥ55. ἴῃ 5 ἀδὺ: “1 νε Κεερ νυἱρὶϊ 'π' 

τὰς σἤυγοι, Πανὶ σοπιαβ ἢτβὶ, Ἰἰαβῖ, δπὰ τιϊάβὶ. 1( δαυὶν ἴῃ ἴῃς ταοτηπΐηρ, γα 

5εεκ ίογ ἴδε τηδεϊοαν οἱ πγπιη8, ἢτβὶ, δῖ, ἀπὰ τηϊάβὶ 18 θανίά αραὶθ. 1 νὰ ἂζςὲ 

οσουρίεά τὰ [Ὡς ἔμποιαὶ βο πη ς5 οὗ ἴμς ἀερατίεά, ἱξ νἱτρίῃϑ 51 δἴ βοιὴης 

δηὰ 3ρίη, Πανὶά ἰ5 βτϑβῖ, ἰαϑί, απὰ πιϊάϑί.. .. [Ἃἢ τποῃδϑβίεγίεβ, διηοηρβὲ ἴμοβα 

ΒΟΙΥ ομοῖτβ οὗ δηρεϊῖς διτηΐεβ, Πανὶ ἰ5 ἢτϑὶ, τοϊάβὶ, πὰ 1αϑῖ. [π [με σοηνεπῖβ 

οἵ νἱγρίπβ, ννῆεσε τε θαπάβ οἵ ἴῃεπι [παι ἱπιϊϊαῖς Μϑιν ; ἴῃ ἴῃς ἀεβεγίβ, σβετα 

δῖε τιθῇ οτυοςϊβεά ἴο {Π15 ννοτ]ά δπηὰ μανίην μεῖς σοηνευβδίίοηβ ἢ ἀοά, Βτοῖ, 

τοϊἀϑῖ, δηὰ ἰαϑὶ 15 Ὡς " (Νεδὶε δπὰ 1Δ|εάα]ς, Οονε. ορ τὰς ῥιαίνις, Ρ. 1). [πῃ 

186 Αταρτοβίδη τὶϊς, 351}}} υϑεὰ ἴῃ Μίϊδη, ἴῃς Ῥβαϊῖον 15 τεοϊϊεά δὲ ἴῃς βουγβ οὗ 

Ῥίαγεσ, οἣςε ἃ ἐοσγίηϊρῃϊ ; ἰπ ἴῃς ογωδῃ οσγ Οτεροτγίδῃ τὶϊς οπος ἃ ψγεεὶς : Ῥβ8. 

1-τοὸρ δἱ Μαιίῃβ, 110-150 δἱ ϑεβρεῖβ; δῃὰ ἤχεά Ῥββ. τε δϑβίρπεά ἔογ υὑ5ςὲ αἱ 
[δυά5, Ρηπις, Τίετος, ϑεχί, Νοόηςβ, πὰ (οτιρὶπεβ. 850 αἷβϑο ἴῃς Βεπεάϊοιϊϊης 

τἰϊε ργεβοῦῖθεβ ἃ γος κὶν τεοϊϊαιίοη οὗ ἴῃς Ῥ55., δῃὰ 115 ὑϑᾶρε 85 δε ἔοϊ- 

Ἰοννεά ὈΥ τηοπδϑίϊς, πγεηαϊοδηΐ, ἀπά οἴπετ τεϊρίουϑβ οτάετβ ἰῃ ἴῃς Κοτωδῃ ΟΒυγοΒ. 

Τὴ ἴῃς ἀτγεεκ σμυσοῖ ἴῃς Ῥβαϊίεν ἰ5 τεοϊϊεὰ οὔσς ἃ ψεεῖκ, ἐεχεερῖ ἰπ [επῖ, ν ἤει 

ἧς ἰ5 τεοϊϊεά ἔννῖσς. ϑ παν 868 ἀγα ἰπ ἴῃς (ορτίὶς, ϑγτίαπ, Αττηεηΐδη, Αθγββῖῃ- 

ἴδῃ, δῃὰ οἴ βεῖ σῆυσομεβ. Ῥτορεῖ Κ588., οἵ ρᾶτίβ οὐ ΡῬβ58., ἃτε α͵50 δϑδοϊρῃεὰ ἔοτ 

τδε Μαβ85 ἴῃ 4}} τῖϊεβ ; βοπὶς ἤχει, οἵἴμοιβ ναγγίηρ ἢ ἴῃς Κιπὰ οὗ Μα58 οσ ἴῃς 

ξεαϑῖβ ἀπὰ [αϑὶβ οἵ ἴῃς δςο  εβἰαϑιῖοδὶ γεᾶγ, Τῆς Οδυτοῖ οὗ Επρίαπὰ, ψΒ θη ἰΐ 

οοπάεπβεὰ ἴδε μουΐβ οὗ ῥύδγεσ ἱπῖο ἴννο, πιαϊΐῃβ δῃ!ὰ νεβρεῖβ, διγδηρεὰ ἴδς 

Ῥ55. ἔοσ γεοϊϊαιΐοῃ οπος ἃ πιοηίῃ, Ὀεβίεβ δϑϑιρπὶης ρορεῦ 88. ίογ υϑεὲ ἀδῖϊγ, 
οζγ ἔογ ἴδε νδυγίῃρ βδογεὰ ἀδγβ οὗ ἴδε δςοϊεβίϑιίοαὶ γεᾶγ δὲ ΗοΪΥ Οοτωτηυπίοῃ. 

Τῆς [αἴ πεγὰῃ δηὰ Ἐείοστηςα Ουτοε58 α͵8ο τπαῖε ἴῃς Ῥβαϊίον δὴ Ὕβϑεηταὶ ρατὶ 
οὗ {μεῖτ 1ἰϊαγρίεβ. [ἢ {μὲ Ἐείοττηεα Ομυγοδεβ ἰπ ἴδς βἰχίδεπι ἢ δηὰ βενεη- 

τδοηῃ σεπτατίεβ, απ, ἱπ βοῖης οὗ {πεὲπὶ ἐνεῃ ἴῃ ἴῃς εἰρδίεςηι ἢ ἀπά πἰπεϊεεηι 

οεπίυτίεβ, ἴῃς Ῥβαίϊεγ νναὰβ [8 ΟἿΪῪ Ἀγτηη-Ὀοοῖὶς ἀρατί ἔγοτῃ ἃ ἔενν ραγδρῆγαβδεβ 
οὗ ΗοΙΥ ϑετγίρίυτε. Τῆς παυ ἰρ!ἰοαιίοι οἵ (Ὠτγιϑιϊδη ᾿γτππβ ἰπ (Πς εἰρ μία πὰ 

δηὰ ηἰπείεεπι ἢ σεπίυτίεβ Ὀτουρῆι δου ἃ σταάμαὶ ἀΐβυβε οὗ ἴῃς Ῥβαϊϊετ ἰῃ Οτεδὶ 
Βειϊαὶπ πὰ Απιδσγῖςᾶ ἰῃ βενοσαὶ τοὶ ρίουβ ἀεποπιϊπαϊίοηβ, Ὀυϊ τονδγὰ τὰς οἷοβα 

οἵ ἴᾷς σεῃίαγυ ἃ τεβοϊΐου Ὀερδῃ ἴῃ ἴδε ἔοτπι οὗ τεβροηβῖνε τεδάϊηρε οἵ ἴδε 
Ῥβδὶζετ, ἔοσ ψν ΒἸ ἢ Ρυγροβα Τα ΩΥ δγγαηροτηεηῖβ μᾶνε δε ρτγερᾶγεα. 

8 45, 726 εαπορμίεῖν 97 176 Σιαύίον ἐς σήίεείοα ὅν ἐξ εονιίδρεζε. 

7 γείζρίομς, ἀοείγίπαί, απαὶ οἰλίεαὶ »ιαϊεγίαςς ρίυε συΐάφμες 20 ἐξς 

ἀσέν ἐλαγαείεν ας ἐογεης γονι Οοα ἀνα ἐσασϊηρ ο Οοά. 

Τῇθ Ῥβαϊῖεσ σοηίδίηβ, ἰῃ [ἢ υἀϑ08] πυμηθετίηρ, 15ὸ Ῥβδϊτωβ, οὗ 
δτεαὶ νδτὶεῖγν οἵ ἴοσγη ἀπά Ἵοοηϊθηϊ; Ὀυΐ 411 ψΠΐη τἢς ᾿Ἰπγ1ῖ5 οὗ ἃ 

Ἀγγλη-θΟΟΚ δηᾶ ῥγαγει-ὈοΟΚ, σοτηροβεα ἴοσ ταϊρίουθ ψ υβἢρ, 
Ῥυδ]ο ἰπ [6 βυπάρορια δηά ἰδπιρὶθ, ἀπά ρῥγίναϊες ἴῃ ἴῃ6 μουβε- 
Βοϊά δπά ἴῃ ἴῃ οἱοβεῖ. 11 15 ᾿μεγείοσγε ὈῪ 1[5 νεΎῪ ἤδίαγα 6βΒ 6 Ώ [14 }}ν 

τε] ρίουβ, ἀπᾶ ἱπάδεά ἰῃ 1Π6 ᾿ἰγτίς ἴοσπηα. (44) 115 τεϊ!ρίοη ἰ5. αἵ 



ΚΕΙΙΟΘΙΟΒΘ. ΟΟΝΤΕΝΤΒ ξ Χον 

οηςς δίτηρἷς δη ἃ σοι ργθῃθηβίνε, δα 08} ἀρρτορτίδϊα ἴο 411} ο145565 

δηά σοῃαϊτοη5 οὗ τηδηκίηα ἴῃ 411 παϊϊοηβ δῃὰ ἴῃ 4}} ἅρεβ. [ἴ εχ- 

ῬΙεϑϑεβ ἴῃς οἢ ἢ] α-Ἰ|Κα γεαγηΐηρβ οἱ ἴῃς πρὶ 6-ταϊηεα, δηὰ ἴῃς 

Ἰοίιεβὶ ϑριγαϊοηβ οὐ (ἢ τηδΐυγα τηδη οὔ σοά. [ζ ρίαγϑ ἅροη δὶ 

ἴῃς σμογάβ οὗ ἴδε δυπηδη βουϊ, Δηά ἐνοῖκαβ ἔἴγοτη εαοῇ δηά 4}} ἰῃδὶ 

ψῃ ἢ 15 τηοϑῖ δρρσοργίδῖε ἴο αηΐϊοῃ δηά σοτητηπηίοη οὗ ἴῃς 1ηαϊ- 
νἱάυδ] οσ 16 σοτητλαη} ἢ Οσοά. 

ΜδΩΥ οὗ τε ῥ5Ξ5. ἰὰ (Πεῖγ οτἱ ρίπαὶ ἔοτπὶ ὑγεῦε οοπιροβεὰ ἃ8 δῃ Ὄἐχργεβϑβίοῃ 

οἵ ρήναϊῖς ἀενοιίοπΠ. ΤΒεβε {εδἴυτεβ τεπιδίπεὰ ἔνε δἰϊεσ ἴεν ψεγε δ δρίεα 
ΒΥ εὐἀϊιοτία] τεν:βϑίοῃ ἴοσ υ5ε ἴῃ ἴῃς βϑγπᾶροριιεβ. δίδην οἵ εῦβ ννεγε σοπηροβεὰ 

ἴοτ υϑς ἰῃ ΡΌΡ]1ς ὑγουβῃϊρ 'π ἴε ϑσυπαρυραεβδ, ἴο Ἔχργεββ {86 ϑνουβῃὶρ οἵ ἴῃς 

ςοηρτεψαϊίοη, [Ιπ ἴδε βυπᾶρορσας ἴῃς σετγειηοηΐεβ οὐ τεϊϊρίου ψνεῖε τεάυςσοά 

ἴο ἃ τηϊηϊ πηὰπι, πὰ ἰπογείογε βϑὰσἢ σεγεπιοπίεβ 40 ποῖ ἀρρθαγ ἰπ ἴπεβε ἴνῸ 

εἶλβθεβ οἵ Ρβ5., ποῖν : ββιαπαάϊηρ ἴῃς ἐδοῖ τΠδὶ ἴΠς τηοβὶ οἵ ἴῃεπὶ νετε σοπιρυβοὰ 
Ἰοὴς αἴϊες τ8ςε ἔ}}γ ἀενεϊορεὰ τίϊαα] οἵ ἴῃς Ργίεβι᾿ 5 οοάς ἢδὰ Ὀεοοίης ἤχεὰ ἴῃ 

πϑᾶρε ἴῃ ἴδε τεπιρὶς βεγνῖσε. ΟἿΪγ ἃ ἔενν οἔ ἴῃς ἔβ5. ψεγε σοπηροβοὴ ἴοσ οἵ 

ἐνεῃ δάαριεὰ ἴο ννουβῃρ ἴῃ {πε ἴεπιρῖε, ἀπά [ἢ 686, Ἔβρθοΐδ!ν [Π6 ΗΔ]]ε]5, ινετα 
βοηρϑ οἱ ργαῖϑβε βυἱϊεὰ ἴο ἴῃς τἰϊυ δ] οὐ τπε6 {πα ηκ- οετίηρ5, νοῖῖνε οἤετίηρϑ, οὐ 

πθο]ε Ὀυτγηῖ οἴετίπρθ. ΤΏεβε οἤδετγίπρβ ἂγὰ τηθηιοηθα ἴῃ ἀρρτορτίαϊε μαςεβ 

ἴῃ ἴῃς Ῥβαϊῖεσ. Τῆς 5ἰπ- οἤετγίηρβ ἀπά ἴδε γεβρϑββ- οἤθυπρα ἦὼὸ ποῖ ἀρρεᾶγ, 

ἐνε ἴῃ ἴῃς Ῥεηϊϊεηιίαὶ Ῥ55.ν ἀουθι]ε55 θόσαυβα ἴῃο5ε οἤοτίηρδ ννετε ποῖ δοςουτη- 

Ῥδηϊεὰ ν ἢ βϑογεὰ βοηρ. Εὐτίπεγπιογε, ἰός] δπὰ τεπιρογαὶ γείογεποεβ ψνεγὸ 

δτδάυδι)ν εἰ πιϊπδῖεὰ Ὁ εαϊτοτίαὶ γεν ϑίοπ ἔγοπι ἰῃ ς οἱάθτ Ῥβ5., πηακίὶηρ {ἴῃ πὶ 

τοῖς ἃπὰ πιοῖς δρρτγορτγίδιϊς ἔοσγ ννουβῃὶρ. Τμοτείοτε ἴῃς βαϊῖοῦ θεοδηλς ἃ 

Ἀγτηη-οοῖὶς ἀπά ργαγογ-οοῖ, μανὶπρ 50 {π||6 οὐ τπε σοτεπιοπίδὶ 5ἰς. οὐ τὸ ]}- 

Εἴοη ἴδδὶ ᾿ἴ ννᾶβ5 ᾿πεὰ ἀθονε 4}} {πὲ ννᾶ5. ἰοςβὶ, ἰετηροταὶ, ἀπά οὐςαϑίοηαὶ, ἀπεὶ 

πιδάς ἀρρτορτίαϊε ἴοσ ἴπε ννουβῃ!ρ οἱ δ]} ρίδςεβ, 4}} {ἰπγεὲ5, δῃηὰ 4}} οσςδβίοῃβ 

δηὰ Ρετβοῦβ. 

(8) Τῆς ἀοείπηεβ οὗ (ἢε Ῥβαϊίεσ ἦο ποῖ Δρρθᾶαγ ἴῃ α ἀορτηδίϊς 
ίοτπγ, ἀδπηδηάϊηρ δοσδρίδησε Ὁγ [Π6 ἱπίο!]θος δηὰ 1]; θὰ ἰπ ἃ 

ςοποῖοῖε ἔογπι, Ἔχργοϑϑίηρ ἴῃ 6 (α ἢ ἰγοδαγ δηϊθγίαϊ πο οὐ θϑίαὉ- 

᾿ιδῃεά. Ετσοχι [ἢ ϊ5 ροϊηϊ οἵ νίενν, νὮ1Π6 οἡ ἴη6 ομς 5ἰάε τῆ6 ἤοο- 

1πΠη65 ἃσε ποῖ 50 σοτηρίεϊε ἰῃ ἄδεια! ἀηα ποῖ 50 οἰ θαυ] ἠδῆπει ἴῃ 

1πεῖνγ το] τ οη5 85 ἰῃ ἴῃς Ῥγορῃεῖβ, γεῖ οἡ ἴῃ οἵἴπογ 56 {πον τίθα 

ἴο ἴῃς Ἰοίι!εϑὲ με ρῃϊβ ἰῃ {Πεἰγ σοποορίίοη οἵ (Το, 51ηΚ τὸ τς Ἰουνοξὶ 

ἀεριῃς ἴῃ ββασγοῃίηρ (ἢ6 500} οὗ τηδη, ὀχραηΐ ἴο ἴῃς στοαίοϑι Ὀγοαί ἢ 5 

ἴῃ τῃοῖγ σοτηργεμεηβίοῃ οἵ [ἴῃς υηΐοη οὐ οά απή τὴλη δηΐ ἴῃς 

νου] ἴῃ τς αἰνίπα ἰάεα]5 οἱ τοεπιριίοη. ΕῸτγ το πὸ τοσςοης τῃς 

ῬϑΑ το ἰ5 [ῃ 6 πεαγαβὶ ἴο ἴῃς ΝΊΎ.. οἵ 1] τ1ῃς ν τίη σς ὁ τς ΟἿ, 



Χονΐ : ἹΝΤΕΟΘΌΟΓΤΙΟΝ 

Ἐὲεν οἵ ἴδε Ῥ85. δἵς ἀϊάδοιϊίς, δαπὰ ἴῃ6ϑε δζὲ εἰσὶ γαῖ μεῦ ἴμδπ ἀορπιαιὶς. 
ΤΆε Ρ85. ἀγε Ἷδὶ ἜῪ ᾿ἰγγῖςβ, εχργοβδίηρ τε] σίουβ εἐπιοιϊΐοηβ, Ἔχρεγίεμοςβ, δϑρίτα- 

ἴἶοπβ. ΤΕΥ τε σοπϊεμπιρίαῖῖνε οἵ ἱητυϊῖνε, υδίηρ [πε τεϊ:σίουβ ἱπιαρίπαιίοι 
δηὰ (δου ταῖμες ἴηδῃ ἴῃς Ἰορίοαὶ ἔδου τυ ἀπά ἴῃς τεαβϑοηὶηρ ρονγεῦβ. ΤΠΕΥ 

ἅτε α͵5ο νἱἢ ἔενν Ἐχοερίουβ αυϊΐα ᾿ἰπηϊεὰ ἴῃ εχίθηϊ, ἀπά ἀοοίτ με8 ἀρρεᾶγ ἴῃ 
τῇεπὶ ἴῃ Ὀο]ά, ρταρῃϊς, τε] διεὶς βἰδϊεπηεπῖ, ἰῃ ἀεϊδομεὰ ἔουγπι, ἀπ ουἱ οὗ σοπ- 

Ὡδοϊΐοπ νἱ ἢ ΔῊ 5γβίεπι οὗ Ὀε]ϊεί. Τῆς Ῥβαϊΐες τεργεβεηῖβ ἷπ 115 ναγίουϑβ Ῥββ. 

ΤΉΔῊΥ ἀἰβετεηὶ ρεγοάς οἵ Ηδεθτεν Γἰϊεγαίασαε. ΤᾺς ἰοπιροταὶ οματγαοίετίϑεϊςβ 

Βᾶνς ἴο ἃ γτεδῖ Ἔεχίεῃϊ θεθὴ οὐρβουγεά ὈΥ δὐϊϊοτίαὶ τενβίομβ; δυΐ δἱ ἴ8ε βαπὶ6 
εἶπις ἴῃ ς56 τε ἴῃ (δοῖ, ἱπου νὰ ποῖ ου ἴδε βυτίαςς, τε ]ν ετηθεαάςεἀ ἱπ (ἢ Ρ85., 

50 ἐμαὶ ἰξ ἰδ φυϊῖε Ῥοββίθ]ς ἴο ἀϊβιϊηρυἱδῃ τ. 6 βενετζαὶ βῖαψεβ ἴῃ ἴῃς ἀδνεϊοριηεης 

οἵ ἀοοίτίπςε ἴῃ σοτγεϑροπάδεηςς συ ἢ τἴμο8ε ὑπαὶ ἀρρεαᾶῦ ἴῃ ἴῃς Ῥτορβεῖβ. 
ὙΤΒςε ἀοοιτίηε οὗ Οοὰ ἰ5 εβρεοΐδ!!ν εἰς ἢ ἴῃ ἴ8ς αἰπρθυῖϊεδ. Τῆς Κἰπάηεβϑ, 

ξοοάπεβ88, δῃά Ἰονε οὗ ἀοὰ 5ἰαηὰ ουΐ τηοτε ἀἰβιποι} ἴῃ [ῃς Ῥβδὶϊετ ἴβδὴ ἱπ 
ΔΩΥ οΟἴπετ ρατὶ οὗ ἴῃς ΟἹ. ΤᾺς νἱπαϊςαΐοτγ, βανὶπρ τὶ εουβῆθβ5 οὐ ὙδνεΒ 

δηὰ Ηἰ 5 ἀἰβογι πε αιϊηρ Ἰυδῖῖος ἀγε Ὧο 1685 ργοτηϊῃεηϊ. Τῆς ἀοοίτίηε οὗ οτεδιίοι 

Ἀρρεϑδῖβ ἰῃ 5ἰπιρὶς, θεδυιζ], ροεϊῖς σοποερίϊοηβ, ψν ἰοἢ ταῖρι μάνα τωοάϊῃεὰ 

ἴδε τρί ἀορταα οἵ {με ἱβεοϊορίαῃβ, θβαβεὰ οῃ ἴῃς βαυὶγ σβαρίειβ οἔ (επεβίβ, 

16 ἰδὲ τϑεοϊορίαπβ μβαὰ Ὀεεῃ βυθοῖς ΠΕ] σουπιργεβεηβῖνα ἴῃ {μεῖς βιυὰγ οὗ τΒς 
ΒΙΌ]ε ἴο ἴακε δοοουῃὶ οὗ ἰξ. [Ιζ ἰβ (ες ἀϊνίπε ρῥγονίάεπος ἴῃ ἢἰβίοτυ 5 νυνὶ] 
88 ἴἢς ἐεχρετίεπος οἵ ἴῃς ἱπάϊνϊἀ 8] Ὡροη  ΒΙΘἢ τε ρίουβ ροεῖβ ἀεἰῖρῃς ἴο 
ἄνεὶ!. 

Τῆς ἀοοίτίῃε οἵὁὨ πιᾶῃ 18. Ἔβρεςα!ν ῥγοπηίπεηὶ ἱπ ἴῃς Ῥβαὶΐεσ ἔτοπι ἔμ νεῦὺ 
ἴαςϊ ται ἴπε Ῥβ88. ρίνε Ἴχργεβδίοῃ ἴο μυπιᾶπ ἐχρογίεπος, ν᾿ Βεῖδμετ οἵ ἴδε ᾿πάϊ- 
νἰάυαὶ, οὐ οὗ με παιίοῃῆ. ΤῊΐβ 18 ννε]] Ἔἐχργεββεὰ ὃγ (αϊνίη. “ Τηΐβ Βοοῖ ποὶ 

ἈΠΙΕΘΒΟΠΔΌΪΥ ἃπὶ 1 ννοηΐ ἴο 5ῖ}γ]ε δ δῃδίοτσων οἵ 41] ραγίβ. οἵ ἴῃε βου], ἴοσ πο 

οτς Ψ}}} ἀΐδοονεγ ἱπ ὨΪπι56} ἃ βἰηρὶς [εεἰπρ ψὨεγεοῦ [ἢ ς ἵπηᾶρε ἰ5 ποῖ τεβεοϊεὰ 

ἴῃ 18:15 παίττοσ. ΝΥ 8]1] ρτίεἴβ, βοτγονβ, ἀουδίβ, εδτβ, πορεβ, οᾶγεβ, Δπ4 δηχίἊ- 

165, ἴῃ ββοτί 4}} ἴ[Βοβε ἰὰυπιυϊϊαουϑ ἀρὶξαϊτίοη5 γῃεγεν ἢ ἴῃς που 8 οἵ πίε ἀγα 
ψοηΐ ἴο Ὀὲ ἰοββεὰ, ἴδε Ηοὶγ Ομοβὲ βαῖὶῃ εῖς τερτεβεπίεά ἰο ἴῃς 11|{ὲ. Τῆς 

τεβὶ οἵ ϑοτγρίαγε οοηϊαίῃβ (Ὡς σοπηπλαπάβ νος Οοα ρσανε ἴο Ηἰβ βεινδῃηΐβ ἴο 
Ὀε ἀεϊϊνετεά υπῖο υ8. Βαϊ Βετγε ἴῃς ρτορῃεῖβ ᾿μεπιβεῖνεοβ μοϊἀΐηρ οοηνετβε ἢ 

Οὐοά, ἱπαβπιις ἢ 5 [ΠΟΥ ἰαγ Ῥαᾶτε 8}1} {μεὶτ ἱππιοβὶ (εεἰΐηρβ, Ἰανῖτε οὐ ἱτηρεὶ Ἔν ετΥ 

οπε οἵ υϑ ἴο 5ε]-εχαπιϊπδίίου, [παΐ οὗὨ 4}1 [ες ἱπβσιἶς5 ἴο Ὡς ἢ ̓νε ἂγα ᾿80]6 

δηὰ 4]}} [Πς 5'πβ οἵ ννἈ]ο ἢ γε ἃγα 850 {}} πος τηδὺ τεϊπδίη δά άπ. 

ΤὨςε ἀοοϊτίπε οἵ τεάεπιριίοη 8. τίσ] υπίοϊἀεα, ἐβρεοία!ὶγ οπ ἰΐϊ5 Ἔχροσὶ- 

ταςηΐαὶ 5146, ἰῃ ἴῃς Ρετβοηδὶ ἀεϊΐνεταποε οὗ ἴῃς ἱπάϊν!ἀπ4] ἰτοπὶ 8'ῃ δηὰ εν]]. 

Τὴ Ῥεμιϊεπίῖαὶ Ρ55. πᾶνε αἰννδαγβ θδεῃ δηὰ 511} δὲ ἔουπὰ ἴο δὲ ἴῃς πιοβὶ 

514 0]6 ἐχργεββίοῃ οὐ (τί βιῖδη ρεηΐΐεπος δπά {με ἴον οἵ ἀϊνὶπε οτρίνεπεξβ. 
Τῆς εἰερίεβ ἐχργε88 ἔπε ἀερί 8 οὗ ψος ἴΒαῖ βδυγρε ἂρ δρουΐ ἴῃ τεβεςϊίνε βου] 

ἴῃ 41} αρεβ 88 ἢ ςοπίεπιρίαἴςβ ἴῃς Ὀγεν}ν οἵ |Ἰξε, ἴῃς Ἰἰπιϊτατοπβ. οὗ τη, δπὰ 
186 σαταίπΥ δηὰ βρεεάν δρρτοδοῖ οἵ ἀεαῖῃ. Τδε Ῥβ5. οἵ εχροβιυ]δίίοῃ ἐχ- 

Ῥτεβ8, ᾿βουρὴ οἴδῃ ἴῃ ἃ ἀατίηρ αν, νεπίατίηρ οἷοβε ροὴ πε ὑτίηκ οὗἩ ἵγγευ- 

εἴεπος πα ἀεβραίτ, {με νυ ἱηρβ οὗ [με βοὰ] ἀπάσεν ἢ ς δεπβε οὗ ἱπ) υϑῖῖςς ἀπά 

τοηρβ {παὶ ἴῃς (αἰ ΓΠΓ] βεγναπὶβ οὐ Οοά πᾶνε 80 οἰζεῃ ἴο βυβογ ἴῃ τ} 8 1Π|6. 



ΚΕΙΙΟΘΙΟῦΒΘ. ΟΟΝΤΕΝΤΘ ΧΟνῚΣ 

Τῆς ΡΙρτὶπι Ρ55. γε ἴῃς πηοβί βυϊδθὶς ἐχργεβϑίοῃ οὐ βοοἷδὶ] τε] σίου ἴῃ αἱ πᾶνε 

ἐνεῦ δε ςοτηροβεά. Τῆς Οἰεβὶ Ῥ58. βουηά ἃ ποῖς οὗ τεϊϊρίουβ ᾿ογ ἰπ ἴῃς 

ςοπισηα πίοι νν Οοὰ (μαὶ 45 ὑεεῃ δἰϊαϊμεὰ ὈΥ πὸ οἴμεγ ροςῖβ 50 ᾿βογου Ὦ]Υ 

ψ }], 

Ιπ ἴδε Ῥβαϊῖεν ἴἢς Μεβδβίδηϊς ἰὰθαὶ 5 ἱπ βοπγα γϑβρεοῖβ τίομοῦ ἴμδη ἴῃ [Β 6 

Ῥτορμεῖβ. Τῇε τογαὶ Μεββίδῃ, ἴῇς βοῃ οἵ Ῥανὶά, ἀρρεαῖβ ἰῃ πιοβὶ νἱνὶά, 
ἀγαπιδιὶς βἰζαδίίοης ἴῃ Ῥβ58. 2 ἀπά 110, ννΐοἢ Βηὰ {Πμεῖγ ΟἿ]Υ τεδ] ἰβαϊίοι ἰῃ ἴμςῈ 

τεβυγγεοϊίοι, επί τοπεπιεηῖ, ἀπά τεῖρῃ οἵ [εβ5ὺ5 (ῃτγῖϑι. Τῆς βυβετπρ βεγνδπὶ 
οἵ Ῥε5. 22, 40, 69, ἰγαπβοεηάβ ἰμδὶ οἵ 15. 53 ἴπ ἰ5 νἱνὶά, ΠΠ{εἸ}κὰ ρίοἴατε οἵ ἴῃς 

βυβετίηρ ϑανίουτ. Τῆς τογαὶ ῥ85. ἢανε Ἄενεσ ὕδεὴ υϑεὰ ἴῃ ἴῃς Ὁῃυτοῦ 85 ἴπε 

ταοβὶ 51 140]ς εχργεβδίοη οὐ μεσ ἰοπρίηρ ίοσ ἔπε βεοοπά δάνοηϊ οἵ πεῖ [οτά. 
Τῆς ἔαϊτυτε ᾿ς οὗ τιὰῃ ἷπ ἃ 5ἰαῖε οἵ τεδεπηρίίοι αἴϊεσ ἀξαῖῃ 15 ποτα οἰ θαυ 
ἀερίοιεὰ ἰπ Ῥε5, 1ό, 49, 73, ἴδῃ ἀηυνθεγε εἶδε ἰπ ἴῃς ΟΤ. [ἐ 15 ποῖ 5ις- 

Ῥηήβίηρσ τπεγείοτε {Παὶ [505 δηὰ ἢἰβ δρωβῖ]ε8 υϑεὰ ἴῃς Ρβαὶῖετ 50 το ἢ 85 
τεῆεςτῖπρ ἀπὰ ἀερίοϊίηρ ἴῃς Μεββίδηϊς γεἀειιριίοῃ. 

(Ο Τῆε εἰμῖςβ οὐ ἴπε Ῥϑαϊζεσ ἀγὰ γοϊδι νεῖν ποῖ 50 Πρ δ5 ἴῃ ἴῃ 6 
ΝΥϊβάοτῃ 1τεγαΐαγθ, ἡ ἢ ἰ5 ἐββθητία !γ οἰ ΐοα]. Απά γεῖ ἴτοιῃ ἴῃς 

Ροίηϊ οὗ νῖὶενν οὗ οἰ σαὶ δχαρεγίεποθ {ΠΡ ἀγα το ἢ ἐπουρῇ ἴο ρῖνα 

ΨΕΤΥ ἱπηροτγίδηϊ σοπΊρ]Θπιθηϊαγν τηδϊθγίαὶ ἴο 1ῃ6 [,ἀνν, ἴ[μῃ6 Ῥγορῇῃεῖϑ, 

ἃπὰ Ἄἐνεὴ Ηδῦτεν δγίβϑάουη. Τῆς εἰῃϊςβ οὔ ἴῃ 1ἂνν ἀγα βυτηπιεα 

ἋρΡ ἴῃ ἴῃς ἴετϑθε δηα σοπιργομεηβίνα ἐχραῆδηςε ἐἰδρίοϊοα ἴῃ Γ95. 1, 
19, ὮΙ 5. 110 ΡΓεβϑθηΐβ ἴῃ6 1ἃἂνν 45 ἃ ΠΊΪΓΓΟΥ ἴῃ νὨ]οἢ [Π6 ῥἱουβ 

τΏΔἢ 5665 ἢ ΪΠΊ56]{ ἀπ οἴἤοτϑ ἰὴ 5 ἢ ἃ ψοηάγουβ ναγίεῖγ οὐ δἰ] οα] 

ἐχρογίθηςα ἰῃδῖ ΠΕ 15 ονεσιν εἰ πχεὰ ψν ἢ ἃ 56 η56 οὔ ἀϊνῖπε ρσεϑεῆςα 

δηά ἰηήμεποθ. ΤΠ οἴῃ ϊοβ οὔ [6 Ῥγορῇεῖβ ἀγα βυπιηθα ὑρ ἴῃ τῃδὶ 
ςμδϑία δηά Ὀδαυι] ριιαϑῖ οὗ Ὑδῆννεἢ οἵ Ρ5. 1ς. 

ΑΙ] δἱοηρ ἴμε ᾿ἴη6 οἵ τεϊϊρίοῃ, ἀοοίγιηθϑ, ἀπ πηογαὶβ ἴῃ σοπίθηϊβ 

οὗ τε Ρ55. ἤᾶνβ αἰνναγβ θεξὴ ἰουπ ἴοὸ ὃς 7181 ναὶ [Π6Υ ἅτε ἴο- 

ἄδγ ; βϑιοἢ ἀπίαχαε, Ἔχαϊτεά, σοπιργα βθηθῖνθ, δηὰ βατσίδοίογΥ Ἔχρτε8- 

βίοῃς ἴῃ ᾿γτίο ἔογγῃ οἵ ψῇῃδι τηδηκίηἀ πεεάς ἔογ υηίοη δη σοπητηιηίοη 
ψ ἢ Οοά, τῃαϊ πγεπ ἴῃ ἃ}] αρὲβ δηᾷ σουηίτί 65 πανα Ὀεεη σοηνὶπορά 

τμαῖ της Ῥϑδὶίεγ ἰ5 ἃ ἀἰνί πεῖν ἱπϑρίγοα ΒΟΟΚ, ἃ τιῖθ οὐ (ἢ απὰ ΠἸ{6. 

8 46. 7: οπῦν οὐγοείίοης ἰο “16 «αποπίοίέν οὐ “6 διαλίον φογίομσέν 

ἐπίεγία πε ἀγε ὀασοά ο") ὦ μη δ)" 7 ἐνιῤγόζα ΠολΣ 2 0} ΘΗ ΦΛΗ ΟΣ 

ἀπε ῥγούεεία ἥοης οὐ γίσλίεομσησεν οὐ “Π|6 ῥα γέ οὗ τε ογύλο τ γθα "ἐς 

οὕ σοώ. 74:56 οὐγεοίίονις αγε ἱηταἠώ ὀεζα σοι ἐλον αὶ ἡ αλήηγε- 

λεπιί ἠπα 7 ἠάσεε ὑριῤγέζα ἐΐσης ἀνα γον ία δολς ὀελοην ποζοσσαγν ἐο 

ἐαγ ον σίαρσες 97 γε σίον ἀπ ἐρ εογίαΐι ἀϊσίογίς εὐμαδίοης τοὐδγέ 

ἐλεν ἦστε ἡλεἴ» ἐσσεπέα ῥγοῤγίεῥ,. 



ΧΟ ἹΝΤΕΟΟΌΟΤΙΟΝ 

ΎΒεβε οδ)εοϊίοηβ ἴο ἴῃς σδποηϊοϊν οἵ ἴῃ 6 Ῥβδ]εῦ ἅγα χυϊΐε τηοά- 
οἴῃ. ὙὍὙΠΕΥ δᾶνα δτίβεη ἴῃ ἰῃ6 Ῥγοϊβδίδηϊ ψου] ἃ ἴῃ σοημηδοϊϊςοη ἢ 

τῆς 5685 ἰδϊἃ ἀροὴ ἴῃς ἀοςίτίηα οἵ ᾿υδιἰβοαίϊΐοη ὉΥ ἰδ οἠΐγ, 

ἩΠΙΟὮ τη 65 ΔΥ ἔοστη οἵ 56] {τὶ ρῃ Θουβη685 τ ροββιῦ]6 ; δηά Ὀγ ἴῃς 

δτονῃ οἵ ἱπάϊν  ἀυΔ] 5τὰ, ἢ [5 1 εσγ οὗ σοπβοίεηςε δηά ορίἱηίοῃ, 
ὙΠ Οἢ 15 ΠΘΟΕΒΒΑΓ Ύ ΟΡΡΟΒΕα ἴο δὴν Κίηὰ οὗ ρεγβεουζίοῃ οὐ νἱοϊθῆςε, 
ἔνθ τονασα [ἢ 6 Θῃθτη 65 οἵ γα ]ρίοῃ. 

Τῆς ῥτοϊεβίδιοηβ οὗ τἱρβητθουβη 655 ἃγα ἴῃ ἴῃ 6 Ῥ55. γῇ] ἢ ἀρ ρ6δὶ 
ἴο σοὰ ίοτ Πεὶρ ἔτοιῃ βυβετγίηρβ οἵ Ὀοάγ οἵ οἵ τηϊηά ἴῃ σοηηεοῖίοη 

ἢ τῃ6 ἀχρεγίθηοα οὗ ἰηὐυβεῖςα ἀπά ψτοῆρ. ΤὭαβα ῥτοϊεβίδι!οῃβ 

ἄο ποῖ ᾿ΡΙῪ 5:Π]68585 ρογίεοϊοη, οὐ δοβοϊαϊε σοῃίογια  ἴο ἴδ6 

ἀϊνίης ἰάδαὶ οἵ οοῃάποϊ, ἔογ [6 } ποῖ ἱπίγεαι θη ἀγα σοηηθοϊοά 

ψἱ τ της σοηἐεββίοῃ οἵ βίῃ ; ἴΠ6Ὺ ἃγα γσδῖμοσ ὑτοιεϑίδιοηβ οὗ Π 6] Ὑ 

ἴο Οοὰ «πὰ ΗἰδΞ ταϊϊρίοη, νυ ο ἢ δ Θββθητα}}Υ τὶ ϊεουβηθββ (οἴ. 
Οῃ. 15 ΗὈ. 25). ϑυοῇῃ δΒάε]γ ἀοτηδηαβ ἀϊνίης ἱηιεγροβὶ οη οἢ 
ἰϊ5 ὈΘ ἢ], νἱηἀἰοαἰίοη τότ Θῃθιηῖ65 δηά ἀε]ίνεγαηος ἔτοηλ 5 θτηρς 

δηά ττουῦδ]θ. ὙΤΒουρῃ ἴμεβα ῥτοϊθβίδιοἢ 5 βοπλθι! Π]68 Γἶδα ἴτο τὰ 
Ῥἰαἰπεῖνε ἐχροβιυϊδίίϊοη ἰῇ Οοά ἴο ςοτηρίαίηϊ οὗ ἱπ)υκῖῖςς δηΐ 
ψτοηρ, ΜΏϊΟἢ 56 θπὴ ἴῃ [ΠΘΙΓ ἸπΊΘΏΒΙ Ὑ οὗ ραββίοῃ ἴο ἴῃ 6 πιοάθγῃ 

τηϊηἀ ἴο σοτὴβ οἷοβα ἴο ἰσγθβνεῦθηςα, ἴΠ6Ὺ ἄο ποῖ γε ὶ]ν ΡῸ 50 ἴὯΓ, ἴὼὺσ 

1: 15 ἴῃ ἴΠ656 νῦν 55. ἴπαϊ ἀγα ἰουηᾷ {Π|6 τηοϑβί 50] 1π|6 σοῃσθριϊοῃβ 

οἵ τῆς τἱρῃϊεουβη 685 δηά υϑτςς οὗ ἀοά, δηὰ ἴἰ ἰ5 ἴο ἴμεὶγ σοά δαὶ 

[ΠΟΥ ἀρρεδὶ 'ἰπ 8 ]π|Ὲὸ σοπβάδησα 85 ἴΠΕῪ ρῥ᾽εδά ἴῃ ἰηΐθηβα δηά 

δροηίβίηρ ρϑι το 5 ν Ἰοἢ ν}}}} ποῖ Ὀδ τείαβεά. 

11 ἰβ ποῖ ψἱϊδουὶ βἰρηίῆοδπος [παῖ ἴῃς 5ίγοηροβί ῥγοϊεβίδιἰου5 οὗ τη 8 Κὶηὰ 
ἃτε ἐουπά ἴῃ 585. 22, 40, 69, ΨἘΪΘἢ γα ἀϑιδ}}ν τερατάεὰ δ5 Μεββίδηϊς, δῃὰ 

ψΒΐοΒ 7655 Εἰ πιβε! ἢ υϑεα ἴο ἐχργαββ δἰ85 οὐνῃ ἔξεϊϊηρϑ ἴῃ 15 τηοβὶ {γγίηνρ Βουγβ, 

δηὰ νὩϊ ἢ Πΐβ ἀροβίϊεβ τερατάςεα 85 πηοβὶ δρίΪν βυϊϊεὰ ἴο ἴδς 5Βἰξαδίϊου οὗ ἴδε 
Ῥαββίουῃ οὗ {πεῖς οτὰ, [Ιἰ 8 αυϊῖε ἴτας ἰμαῖ 7εϑὺ5 (Βτίβὶ νγαβ εχοερίομαδὶι ἴῃ 
δἷβ τἱρβιίθουβῃεββ; δυϊ ἴῃαἴ ἀοε8 ποῖ ἰῃ ΔΩΥ͂ ΨΑΥ ἱπιραὶγ {μεὶγ Ὀγορτίεῖν οὗ 

υδς οτ οἴδμετβ, ἔοτ [εϑ5 ἀπὰ ἢΪ8 ἀροβίΐεβ υϑεὰ ἴμεβϑεὲ 588. 85 ἰδ] ἕας ἴο ΓΒ ετα 

ἔτοτῃ ἴῃς ᾿ἰτατρίςαὶ 86 οὗ [6 βυμιαρορὰς δπά ἴδε ἢοπις, ἀπά {που υ ρᾶνς μεῖς 

βαποίίοι ἴο ἴδε Ἰεριίπιδον οὗ {85 Ἔχρεγίεπος ἔοσ βυβεγίηρ Ομ ϑδηβ. Νοῖ- 

νἰτ Ββίαπαϊησ ἴμς ίαος ἴῃαἰ ἴπεβε Ῥτγοιεβίδιίοηβ οἵ τἱρῃίεουβηεββ βεεπὶ ἴο Ὀς 

ἱποοπβίβίεπι ἡ ἴῃς ἐχρετγίεπος οὗ β'η δπὰ 111-ἀδβεγὶ τπαὶ ἂτς ἔεἰς ΌΥ ΤηΔΗΥ͂ 

οὗ [ἢς Ὀεβὶ οἵ τηξῃ, γεῖ ἴπεγε 18 0 τεᾶὶ ἱποοῃβιβίεηου Ὀεΐνεοπ ρέπεγαὶ δὰ Ἰ Ὑ 

ἴο Οοἀἁ πὰ οςοαβίοπαὶ ἔδυ 15 ἀπὰ [ΑἸ] ατόβ. ΤᾺς (τι βιίαη Οθυτγοῖ, ἴῃ ἴῃς ρτεαῖες 

Ῥαγί οὗ 15. μἰβίοι᾽η δηάὰ ἴπ ἴ8ε ρτεαῖος ρατί οἵ 1ῖ8 τρειηθουβῃὶρ δὲ ἴπε ῥτεϑ- 

εἰ ἴτας, βμὰβ πὸ ἱποοῃβίβίεπου Ὀείνγεθη ἴμ6 εχρεγίεῃος οὗ τηοτὶϊϊ δηὰ ἴδε 



ΟΒΙΕΟΤΙΟΝΘΒ ΤῸ ΟΑΝΟΝΙΟΙΤΥῪ Χοὶχ 

εχρεσίεῃος οὗ 5'π. ϑ0ςἢ ἃ 56ῃ86 οἵ ᾿ποοῃβ, [ΠΟΥ͂ 15 ἃ Ῥδου] αὶ οἵ ἴῃς Ῥτοῖεϑ- 
ἰδηῖ ψοτϊὰ, Απὰ ενεῃ διοηρ Ρτοϊεβίδηϊβ ἰΐ 15 (ἢ σοτηταοη ἐχρετίεμος, ποῖ- 
Ὑἰςβκιδηάϊπρ με σεσορπϊτίοη οὗ ρεγβοπαὶ βἰμέυϊπςβ8 ἀπά {μαὶ Ἰι5ι:1Πςδιίοη 5 ὉΥ͂ 

ἔλι1 οὔἶγ, ἴπαὶ βυβετηρ δηὰ ἰσουῦϊε ἃτε ποῖ ἰῃ δοοογά ἢ ἀσπιοτῖ, ἀπά παῖ 

ἴδετε 15 ἱπ)υβιϊος δὰ ντοηρ ἰῃ ἴδε βυβετίηρβ ἴπδὶ ἴμῈ Οοά-ἔξατίηρ οἴεῃ μᾶνε 

ἴο επάυτε, ἀπά ψΒῖσΒ [Βς νοκεά οἰζεῃ ἐβοαρε. 765ὺ8 Ομγίβι ἴῃ ἴῃς ἐπάυτγ- 

ἅπος οὗ 5πυβετίηρ δηὰ νγοηρ ἰδυρμὶ ἢΐ8. αἰβοῖρ]ε8 μον ἴο ἀπάεγρο ἴμε βδά 

ἐχρεεηος, Ὀαϊ μᾶὶ ἀοςβ ποὶ τεῖπονε ἴτοτν Ὠΐπὶ οὐ ἔτοτῃ δῖ5 ἀἰβοῖρ!εβ ἴῃς 
ἰπ͵υπῦςος τΒ8ῖ ἴΠετε ἰ5 ἴῃ ἴῃς βυβετίηρβ οἵ ἴῃς τἱρῃίεουβ δπὰ ἴδε ἱποοῃβίβι σ ΠΟΥ 
τμαῖ τΒετε 15 ἴῃ {με ρτεδῖες ψεϊίαγε οὗ ἴῃς ννϊοϊκεὰ δπά ἐμ εὶτ τ ατωρῃ ονετ ἴῃς 

τἰρμϊεουβ. ΤῊς ῥίουβ γε )υβϑι1Ηεἀ, 5 }εϑ05 νγαϑ, ἴῃ ῥ᾽ εδάϊηρ σῇ Οοά ἀραϊηβὶ 
ἴτ, ἀπὰ ἴἴ 15 ποῖ 56] -τὶρῃϊεουβηεββ ἴο ἀο 30. 

1 ἰ5 δὴ ἐχαρρετγαίίοη οὐ ἴῃς ἀοοίτίπε οἵ 7υβιἸβοαϊίοι ὉΥ ζαὶτ οὐἶγ, τί οἢ 
ἐχοϊυάεβ ἔγοσ (γί βεϊαπ ἐχρετίεμος ἴῃς σοηπϑοίουβῃαββ οὗ ρεΐβοῃδὶ τἱρῃϊεουβ- 
Ὧε55 δὰ τηστῖῖ. [Γαἴδμεῦ τηϊβεὰ ἴῃ ἢἷ5 ἱπιογργείϊδιίου οἵ ὅπ. 15 αῃηά ΗὈ. 23. 

ΤΒςε ἔοπῃοῖ τεργεβεπῖβ ἴπαὶ Οοά δοοουηῖϊεὰ ΑὈγαμδπὶ 85 τοδὶ] τἱρμίεουβ Ὀε- 
οὔτε οὗ δῖ5 ἰγυβί ἱπ Ηΐτπ. Τῇε Ἰαϊίες βἰαϊεβ ἴμαΐ ἴῃς ρίουβ ᾿ἷνε ὈΥ βἀεἰϊγ, 

(Αἰ τ ΒΓ] 58, ΤΌΝ, δηὰ ποῖ ΟΥ̓ (ἢ ον. ει Νεβεπιδῃ ρταγεὰ τὸ σοὰ 

ἴο τουπειαθεν 15 ἐδ Πα] πε88 δῃὰ δοῖβ οὐ Κίῃάμεββ ἴῃ Ηἰἶβ ὈεμαὶΓ πὰ βρᾶζε 
Βῖτα ἴῃ ἴδε στεαΐῃεβϑ οἵ Ηἰΐβ5 Κίπάπεββ, ΝὌ. 1315. 5, ες νγὰβ ποῖ βε! τὶ σμίεουβ, 

Ῥαυϊ δςοῖϊηρ ἴῃ δοοοτάδπος ψἹὩ [ἢς σοτητιοη Ἔχροτίεπος οὔ με ΟἿ. Ηἰβ ργαγεῖ 
οἵ Ρεπϊΐεπος (Νε. 9) ἰ5 ἀιθοηρ ἴμε βηεβῖ ἴῃ ἴμε ΒΙΌΪ]ε. 7εβὺ5 αἰ βεποι!Υ ἰαυρμῖ 

ἴδε ταοτίτοπουθηςε88 οἵ ἀεεοάβ οἔ ἷονε. Ὅς ΟΣΪΥ ράβϑᾶρε [Παΐ οδῃ Ὀε δήἀἀυςσεά 
ἴο ἴῃς σοπίγαγυ ἴῃ δἷβ [εδοῃίηρ, [Κ. 1710, 15 ὙΥΓΟΏΡΙΥ ἰπιεγρτόϊεά ἴῃ [15 τερατὰ 

(νυ. Βτ. Ξελέεαὶ 7Τεαελίη 977 )εστς, ῬΡΡ. 218 54.). 81. Ῥϑυὶ, ἴῃς ἀροβίὶς οὗ )05- 

δβοδιίου ὈΥ (αἰ, ἀϊά ποῖ μεβίϊαϊς ἴο βαὺ, 85 δΐ5 βουὺζ οἵ τηδτίγγάοτῃ ἄγεν πεᾶζ, 

“1 Βᾶνς ἰουρμὶ ἴῃ ροοά ἤρδι,1 μανε βηϊβμεαὰ ἴῃς σουγϑε, 1 Βᾶνε ἱκερί ἴδε 

(Αἰ ; Βεποδίοτι ἢ ἴμετε 8 Ἰαϊά ὰρ ἔοτ τὰς ἴδε Ἵστονῃ οὗ τἱρίεουβηθββ το 
ἴὰς 1οτὰ, ἴδε τἰρμίεουβ Ἰαάρε, ν»}}} ρῖνε τὰς δ ἴδαὶ ἀδὺ: δηὰ ποῖ οὔἱυ ἴο 

τὰς, Ὀαΐ 4150 ἴο 811 ἴβετὶ ἴμαὶ μᾶνε Ἰονεὰ 8ῖ8 ἀρρεαγίηρ,᾽" 2 Τίπι. 41:3, οὗ, Αο 

2635 τα. 211, 

Τῆς ἱπυρτθοδίοηβ ἀγὲ ποὶ 50 τεαυθηΐ ἴῃ ἴῃς 85. 8ἃ8 ἴῃ {πὲ [Δ 

δηά [π6 Ῥτορμεῖβ. ΑἸΒουρῇ ἴΠ6Ὺ δΒανε ἃ ᾿γτῖς ᾿ηςΘ η 51 οὗ ραϑϑίοῃ, 
1Π6ῈΥ δὲ ποῖ τῆοσε Ὀϊογ ἴλη ἴἤοβε οὗ οἴῃδσ ραγίβ οἵ ἴῃ6 ΟἿ᾽. 
ΠῚ ἱπιργεοδιίίοπβ ἃγα ἱποοηβίβιθηὶ ψ [ἢ σδποηϊοῖγ, ἴΠ6 νος ΟἿ᾽. ἰ5 
ἐχοϊυάεά, δηὰ ποὶ ἴῃ Ῥβδὶζεσ Ἔβρεοῖδιν. ΤὨε ἱπιργθοδιίοῃβ οἵ ἴῃ 6 

ΟΤ. τὲ σοῃππεοϊθα νἱτ της 5θηβε οἵ ἴῃε 30] ἀἀγὶ Ὑ οὗ τῆς ἱπίογαϑίβ 

οὔ τε ἰηάϊν᾽υ4] Ξετναηὶ οὗ αοὰ νἱῖῃ ἴῃοβε οἵ ἴῃ6 παίΐοῃ οἵ [β5γδεὶ, 

δηὰ στ τῃε τε] ρίοη οἵ σοά ἰἴ8ε]ζ; 50 1Πδῖ 411} ρεσβοῃδὶ δηα πδίοῃδὶ 
οοῃοίἀογαίίοηϑ ἅγα τηεγρεά ἰη ἴῃοβ6 οἵ {πε Κίηράοπι οἵ Οοά, ψῃοβ6Ὲ 

Δρσιεββῖνθ, ἀπβοτιραίουβ, ἀηὰ ἀθδαν ἴοαϑ πηυϑὲ 6 ΓΕΙΊΟΥΒΕ 655}Ὁ 

οὐιβῃοα ἰῃ ογάοσ [μαι ἴῃ6 ΠΟΙΥ τεϊρίομ τλὰὺ οοπείϊπας ἴο οχίϑὶ ἀπά 



ς ἹΝΤΕΟΘΌΟΓΤΙΟΝ 

ΔασΟΙΊΡ ἰ8ἢ 115 βδογεα πλϊβϑϑίοη ἴο ἴῃ6 νοῦ. Ῥμθηθνοσ δηᾶ ψῇεῖ- 

ἜνΟΓ [5 5686 οὗ 501} Δ ΠΥ οὗ ἰηϊεγεβίβ 85 Ὄχίβιθα, οἵ 511} εχ βίβ, 

1Πι686 ἱταργεοδίίομβ Ἔχργεββ ἴῃ ταϊϊρίουβ ἐβο] ρα οἵ σοα᾽β Ρρεορὶςε 

ἰονατγὰ [6 δῃθιαὶθϑ οἵ σοά. 

Ιε ἰβ τς τηοάοτῃ ἀἰβογί πιϊπδιίοι Ὀεΐνγεεη ἴῃς τε] ρίοῃ οἵ ἴδε ἱπάϊν! ἀπ] ἀπὰ 
δαὶ οἵ τῃς παιίοπ, ἀπά Ὀεΐννεεη ὈΟΙἢ οὗ ἴμ68ε δῃὰ ἴδε ἰάδαδὶ τεϊϊρίοῃ οἵ τηδῃ- 

Κίμαά τμαὶ παῖε ἴμε8ε ἱπιργεσδιίοῃβ ἱτηροβϑί δε ἴο ἴῃ Ἔχρεγίεμος οὗ πιδηῦ 

τηοάετηβ. Τθεβα ἐἰβουι ταὶ παι οηβ οογαὶν Ὀεϊοωρ ἴἰο ἃ ἰδαῖοσ βίαρε ἰῃ {μα 

ἀενεϊορπιεηΐ οἵ τεϊϊρίου ἴμπ ἴμς ἱπαἰβογ παϊπαιΐηρ 5εηβς οὗ βοϊἀαγίιγ, Βαΐ 
ἐπάϊνι ἀυΔ]θτα, μοννανας ἱπιροτίαπί, ψΒεῖ μεσ νὰ τὨϊηὶς οἱ ἴμᾷ6 ρεβοῦ οἵ ἴδς 

ἀεηοτηϊμαιίοη οσὐ ἴῃς παϊΐοη, οὐρῆϊ ποῖ ἴο ἱτηραὶς ἴς Βίρῃεγ ἱπίεγεβίβ οὗ 

186 οτρϑηίΐϑπι οὗ ἴδε Κίηράοπι οὗ Οοά, 65 {με επιβοάϊπιοπὶ οὗ ἴῃς ἀϊνίπε τεϊὶρίοα 
οἵ πιδηκίπα, 11 5 ἱπάςεά εχοεββῖνε ἱπαϊνί 08] 15πὸ νυν τ 15 Ἰαοὶς οὗ ἀρρτεοίαϊίοι 

οὗ οτρϑηΐς τεϊϊρίου, [μδὶ 5668 πο ρἷδος ἔοτ ἱπιργεοδίϊοῃβ ἃραϊηϑβὶ ἴῃς ἐπευηὶςβ οὗ 

186 Κίπράοῃπι οὗ σοά, 7ε5υ5 (μτίϑὲ ἰδυρδῖ (με ἐχοεεάϊηρ ναϊας οἵ [δε 500] οἵ 
τς ἱπάϊνίάυα] δηὰ ρανε δὴ Ἔχαιιρὶς οὐ 56] -βδουβοίῃρ ἴονε ἴῃ ἀγίηρ ἔοσ Ηἷ5 

δηδπιΐεβ ψἱἢ [86 ργάγοῦ ἔογ {μεῖς ἐουρίνεμεββ ἀροῦ ἢἶβ ᾿ρ8; Ὀαῖ ἰῃεβε ἐπὸ- 
τοΐεβ ἵκηενν ποῖ ἴῃς ψγοηρ {πεν ἀἰὰά ἴο Βΐπι, ἴο με νγου]ά, ἀπὰ ἴο {μοπιβεῖνεβ. 

]εβϑυ5 Ομτίβι ἀϊβεϊηρυΐϑμεβ Ὀείνγεθη βἰη8 οἵ ἱβποτᾶπος δπά β'πβ οὗ 56]{-.}}}, 5'πς 

τερεηϊεὰά οἵ δπὰ 5ἰπβ ρίοββεὰ ονεῦ Ὀγ 56] [-τἰρῃτεουβῃθββ δὰ Ὠγροοτίθγ. Ης 
Ῥτοπουποεά ψοεβ ὑροῦ ἴῃς ῬΠαγίβεεβ Ὀεοαυβε ΕΥ̓ γεγο Βγροοτῖίε8, ἰεταρίοῖς 

ἴο 5'π, δηιὰ οὐβίγυοσίοτβ ἴο ἴῃς Κίπράοῃι οὗ σοά. Ηδ ἀεπουποεὰ ἴπΠεπὶ 85 Ὀ]1πὰ 
Ευϊάεβ δηὰ 5βεγρεηΐβ, αηὰ ἀοοπιβ ἴβετα το σαμεπηα (Βγ., Φδλἑεαὶ Τεαελέίη οΓ 

“7 εεις, ῬΡ. 175. 34.» (8454.). Ηδς δπηουποεά ἴῃς ἄοοτῃ οὗ [ῃς ἱταϊϊος [μ445. Ης 
Ῥτοοϊαἰπηεά ἴῃς Ἰυάρπιεηῖ οἔἩ ἴῃς οἰτ'ε8 παΐ τε)εοϊεά Ὠἷπὶ ἀπά ἢἷ5 ἀροβιὶεβ, ου]- 
ταἰϊπαϊίηρ ἰπ {πε ἀεβίγαοτίίοη οὐ 7εγυβαίετι δηὰ τς νοτὰ, Τὰς Αροοσδῖγρβε 
ἄοεβ ποῖ τηϊϑίπΐεγργεὶ (ἢ ς βρίγιξ οἵ (Ὁ γῖδι, ἤδη ἰξ τς }}5 οὗἨ [με ψγδῖ οὗ ἴδε 

1Ατὰρ δηὰ ἐεβογῖθεβ ᾿ἰπὶ ἱπ ἢἷβ βεσοπάὰ Αἀνεηὶ 85 ἰτεδάΐηρ ἴμ6 νυ ίπε-ρτεββ οὗ 
ἴδε ψταῖ οὐ Αἰπιρμ Οοά; δπά νψβεη ἰξ ρῥἱεΐυτεβ ἴῃς πιαεῖγτβ ὑπ δγηεδίῃ 

με αἰϊατ οτγίηῳ δἱουᾶ: “ Ηον ἴοπρ, Ο Μαβίεγ, ἴῃς ΠΟΙ͂ δπά ἴτας, ἀοβὲ ἴδοι 

ποῖ )υάρε ἀπά ἀνεῆρε οὖν ὈΪοοά οἡ ἴμεπῦ ἐμαὶ ἀνν 6] οα ἴῃς φαγὶ} (εν. 610), 
ΤῊς τρῃϊεουβηεβ5 οἵ Οοά 5. ου ἴδε οπς 54ε νἱπάϊςαίοτγ δπὰ βανίηρ, οὐ ἴῃ:ς 

οἶεῖ τεϊγίδυϊΐνα ἀπὰ ἀεβιίγυοῖίνε, ΤῊΣ υπίοϊἀϊηρ οἵ νἱπαϊςαΐοτν τἱρδίεουβηοβς 

ἰηΐο ἴῃς Βίρμεβί σοποερίϊοη οὗἉ 56] [-βαοτὶ βοΐηρ ἴονε 8 δοςοτηραηίεὰ ψΒ (με 

ἀδνεϊορηιεπί οὗ τεἰγὶ δαϊτίοη ἱπῖο [6 πιοβὲ ἱπίθηβε Βαϊγεὰ δηά δινίυϊ ψταῖῃ. Νὸ 

Ὁπ6 Κπονβ ἡγμαὶ ἴονε 8, γῆο σδῃποῖ ἴγυΐγ παῖο. [ἱ 8. ἃ ψγεὰῖκ απὰ 53: ΚΙ 

ἱπάϊν! ἀυα] ͵8πὶ νυ αἰς ἢ 5.15 115 αγε8 αρδίπϑὶ [86 ννγδῖῃ οἵ σοά, ἀπά οἵ ἔπιε ἵϑτὰΡ, 
δηὰ οὗ ἴδς (δυτοῖ, [6 Βείάε οὗ τς διὰ, ἀραϊηϑὶ ον] δηὰ ἱποουτίρίο]ς κἰα, 

ΤΒετε ἰ8 ἃ ρἷδος, ἐμεγείοτε, ἔοτ ἱπηιργεσαϊΐοπι ἴθ πε Πρμεβὲ ἔογτηβ οἵ (βτῖὶβ- 

Εἴη γ, ΟἿῪ ἴξ 15 τῖοτε ἀἰβοτι πιϊπαϊίπρ [μδῃ ἴῃ ἴῃς ΟΤ,, τε] σίου πὰ πιο ἢ τῆοτα 

τεῆπεά. 1π βυμβίδηςε, [ἢ ἱπιρτεοαίίοηβ οὐ ἴπε Ῥβαϊξεγ τὲ ποτιηδὶ δηὰ να]ἱά ; 

ἴῃ τμεῖτ Ἔχίεγηδὶ ἔοττη δπὰ τηοάεβ οἵ δχργεββίοῃ {πεν Ῥεϊοηρ ἴο δὴ ἂρὲ οἵ 

τε ρίου τ Βῖς ἢ 65 Ὀεει ἀϊβρίδοεά Ὀγ γίδια γ. 



. 
ἹΝΤΕΚΡΕΚΕΤΑΤΙΟΝ οΙ 

ὙΒῈ ἱπηρτεοδίίομβ οἵ ἴῃς Ῥβαϊῖες θεϊοηρ ἴο ἔουτ δἰδίοτίς βἰξυδιίομβ : (1) ΤῊΣ 
Ῥεζβεουϊίοηβ οὐ Τεγοσυδῃ δηὰ Ηΐἷβ δββοςϊδίεβ ΟΥ̓ ἴμοβε ψγῆο ψετε ρυββίηρ τς 
πδιίοηδὶ τε] ρίοπ ἴο ἀεϑιγιοϊίοη, ῥ8. ς.2' """, οἵ. 76. 1118 54. χ51δη, 1,18 1.819 κῃ. 
2011 4, (2) ΤΆε ὕγαυΐδὶ ογῃ ον οὐ Ἑάοτα αϑὰ Μοδὺ ἰονατὰ με [ἐν αἱ ἴδε 
τως οὔ με ἀσβιγαςτίου οὗὨ Τεγυβαοπὶ Ὁγ ἴῃς Βαυγὶοηΐαπβ, Ρ5. 137, οἴ. ΟἹ.19 “α, 

(3) Τῇε ἰγεϑοβετυ οὗ 56 η08}1αἱ δπὰ Τοδίδῃ, Νε. 2-6, ννῖο ἢ [Ὠτεαϊεπεά [Β6 νδγ 
εχίβίεπος οὗ ἴῃς Ἴσοπρτεραίίοη οἔ ἰΒε Ἐεβιίογαϊΐοη. ΤῊΣ ἱτηργεοδίίοπβ οἵ Νε. 

455 614 χ329 αγε ἴῃ δοζογά σίτῃ ἴμοβε οὗ Ῥξ8. 9539.21 γοἱδ 6038.29 8.10.8. (4) ΤΏς 

Ῥεσβεουϊίοι οὗ Απιϊοοδυβ, ΒΊΟΝ αἰπιεὰ δὲ ἴῃς εχίεσπιπαϊίοηυ οὗ ἴῃς νουβεὶρ- 

Ῥεῖβ οὗ δένει. ὍΤὸὺ (815 ῥεγίοά ἴῃς τηδ]ογῖγ οἵ (μς ἱπιρτγεοβίίουβ Ὀεϊοπρ, 

ΤΟΔΗΥ͂ οὗ ἴμετι ρίοβθεβ ἴῃ οἹάετ 88. Αἱ [Βαϊ {ἰπις, 1 ἐνοτ, ἱπιργεοδίίουβ νγετα 

ἀρρτορτίαϊε, οἴ. 588. 7910. 12 τορδ δ. 190. 29. ΤΉ 41} (ἢς ἱπιρτεοδίίουβ οὗ 
δες ῬΞ5. αἂτὸ ρου ᾿υβῖὶ βυοἢ ἰτοδοβεγουβ ΒυΥροοτίεβ, ἱγαϊϊοτβ, δηὰ Ὀἱοοά τ γβῖ 
ἐπειηῖς8 οὗἩ ἴμε Κίηράοπι οὗ αοά, 88 }εβ5ὺ5 Ὠἰπιβεὶῇ ργοποῦηςεβ ἱπηρτεοδίϊοῃβ 
ὍΡΟΙ, τυῦο δἷπὶ αἵ ποίμὶηρ εἶβε ἴδῃ [ἢς να] ἀεβιγαςιίοη οὗ [μέ ἴτυς τε] ρίοη, 
Ικ 15 τ8ὲ ἔογτη δπὰ ρεέπεσδὶ Ἵμαγασίεν οὐ ἴμε86 ἱπιργεοδί!οηβ νυ σι ἀγα πιοβὲ 

οὐποχίουβ ἴο ἴδε τωοάεγῃ ταϊπά, Ἄβρεοῖδ!ν τὰς ΡὨγβίοαὶ βυβετίηρβ [μδὶ ατα 
ἱηνοκεά, ἴῃς ἀϊϑῃοπουγίπρ οὗ νεῖνεβ δηὰ ἀδυρδίετβ, πὰ ἴῃς βἰδυρῆϊες οἵ ῬΡ8 068, 
ἐνεῃ οὗ [86 ὑπροσῃ. ΤΆΉΪ5 15 ἔγοτῃ ἴῃς ροΐπί οὗ νῖενν οἵ με βο]ϊδγὶ(γ οὗ ἱπίεγεβὲ 
ἴῃ ἴΒς ἔδυ ῖγ, θα, δηὰ παϊϊοῃ ; δηὰ Ὄβρεοΐδ!υ ἔτοτα ἴῃς ἀποίεηϊ ῥτγὶποῖρ]ς οὗ 

τδε ἀυΐγ οὗ τενεῆρε ψ ϊσ ἢ νγὰ8 ἱπμετϊεὰ ὈΥ 80η8 δηὰ ἰεἰπβηηεῃ ; 50 {παῖ ἴ86 

ΟὨΪ ΨΑΥ ἴο ἀνοϊὰ ξαΐϊυγε μετ] οἵ τενεῆρε νδβ ἴμε εχίεγηινπαίίοη οὗ 41} ψῇο 
πουἹὰ ὕὲ 1Πκεὶγ ἰπ ἴπς αΐατα ἴο ἀπάετίαϊα ἰἴ. 

Ὁ. ΤΗΕ ἹΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞΒ ΡΒΑΙΤΕΕ. 

8 47. κέως σπα λὶς ἀῤονχίσς ἐπϊεγῥγείσα τὼς διαΐεν τομαΐν ἐπ 
αεεογάσρεε τοῖζὰ τὰς νιφίλοαὶς ΟΥ̓ τἀεῖν “ἔγις, ἐεγαΐν ον σἰερογίεαλν, 

ὅς 12ὲν λαΐ μπεεά,. δῖ τὰεν ελίοῆν ὠρεά ἐξ εἰλεν 79» ῥγαεδεα ἐα- 

λογίαδοη, 20» ἀοριαῆς ον οἰλίεαί ἐμπείγμεδοη, Οὗ 7907 φγοῤλεής 

ἀπηεβαδοτις 9 τε ἐγε σπά τυογᾷ ο΄ Ἴεσως απά ἀΐς Ολμγεά. 

(1) ]εβυ5 υϑεὰ ἴλς Ῥεαὶῖεν ποτε ἴπᾶπ Δαν οἴμεῖ ρατὶ οὗ ἰς ΟΤ. Ἧς υβεὰ 
᾿ξ το ἀεβοσῖρε πὶ ονγῃ βίαϊε οἵ ταἰπὰ : 5. 66 ἴῃ Τῃ. 1237, 8. 223 ἴπ Μι, 2γ9 - 
ΜΚ. 1586, ῬΕ. 316 ἴῃ 1Κ, 2345, Ρ5. 3519 (ΞΞ 695) ἴῃ 7η. 1535, Ῥ8. 425 ἴῃ Μι. 2633 

Ξ- Μκ. 1488; ἷς δοιίουβ, ῥβ. 69 ἱπ Με, γ58 -- ἅ κ, 1257, ἀπὰ ἴῃς δοίίοῃβ οἵ 
οἴδετβ ἴῃ 815 {ἰπις, Ρ8. 88 ἰῃ Μι. 2116, Ῥ8. 4110 ἴῃ 7, 1318, Ης α͵50 υβεὰ ἰζ ἔοτ 

δυϊδποτδἴῖνε τεδοβίηρ, ΡΒ. 371} ἴῃ Μι, ςὅ, Ῥ8. 488 ἴῃ Μί. 555, ἀπὰ ἔοτ Βἰβιοτγίςδὶ 

τείεσεηςς, ΡΒ. 782} ἰπ 7η. 681, Ἠς υβεὰ ΡΒ. 825 ἱπ ἀγρυπιεηὶ νὴ ἴμς6 Ῥματίβεεβ 

δῖϊεσ τς Ηδίδομβα τοῖο ἴῃ 7η. τοῦθ, αὐρυΐπρ ἔτοτ [ε858 ἴο στεαῖεγσ, Ηε υϑεὰ 
Ῥε. ττο ἴῃ Με. 225 -- ΜΚ. 1235 -- [κ, 2042. 48, ἴῃ ἀτρυπιεπὶ ὙΓἢ [μὰς ῬΠατὶ- 
5Ξες5, ἴο βδῆον δεῖ ἴῃς Μεββίδηϊς βοὴ οἵ Ὀανίὰ τηυβὶ ὃς δὲ ἴδς βϑτης {ἰπ|6 ὨΪ5 

Ιροτὰ; οἴ τ Οοσ. 1536 Ἐρδ. 130 Οοἱ. 31 ΗεΡ. 18 81 122 1 Ῥεῖ. 232, Ἠς αἷ5ο 



οἱϊ ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΔΡρ ἰοὰ Ῥβ, τι823.28 [0 ΗϊτηβοῖΓ 48 ἴῃς Ἠεδάβίοης οὗ ἴδε 8ρίτίξυδὶ τθιαρὶς, 
Μι. 2132) τ ΜΚ. 1210. Ξ κ. 2οἹ (ς(, Αςῖἴβ 41} 1 Ρεῖ. χε 1). 

(2) Τῆε Οοβρεῖβ υβε ἴῃ ε Ῥξ8. ἔγεεϊυ, δρρί γίπρ ἴμετα ἴο [658 πὰ ἷβ ψγοσῖ : 
(4) ἴο δἰ5 δηΐταπος ἰηῖο ἴῃς μου], 5. 9111:12 5 οἰϊεά ὈΥ ἴῃ6 ἀενὶ! Μι. 45 -Ξ 

1. 410.11.,. (δ) ἴο Βἷ8 ἐχρεσίεηςε ἴῃ ᾿ς Ῥ5, 6910 ἴῃ 7, 217, Ηἷβ εδομὶηρ Ρ5. 782 
ἴῃ Μι. χ 385, Ὠἷ5 επίτδῃος ἱπίο ]εγυβαίεπὶ ῬΒ. 11 8253 1ηὴ Μι, 219 2329 ΜᾺ, τι 
[Κ᾿ 1335 τοῦϑ [π| 1218, (2) ἴο Βἷβ ραβϑίοῃι Ῥβ8, 2289: 19 7η, 193ὲ, οἵ, ΜΕ, 2γ86- 89. 48 
ΞΞ ΜΚ. 153..39 -Ξ 1 2356, ῬΞ, 2421 1ῃ [π, 1936, ΡΒ, 6022 ἰπ Μι. 2γ3:.45 -- 

ΜΚ. 1586 τ ἵΚ. 2355 ΞΞ Τη. 1938.29. Ἀ5, τορῦϑ ἰῃ Μι. 2783, ΤὮΘ οδητίο]οβ 1101 
τα 4150 οὨἰ ΕΗ πιοβαῖοβ οὗ ἴῃς Ῥββ. (3) 725: δξε δοοξ 97 “εἰς (4) Ῥε. 8093» ἰ5 

εἰϊεὰ ὈΥ Ῥαὰὶ ἰπ Αοἴβ 1322 ἴῃ Ὠϊβιοτίοδὶ τεΐεσεπος, 80 8. 1.32 ΕΥ̓͂ ϑίερβεμπ 

Αοἰἷς γέδ; (ὁλ ΡΒ. 21.2 ἴῃ Αοἷβ 425:25 ἰς Δρρ]ὶεὰ ἴο ἴῃς ρετβεουϊΐίοη οὗ (Ἀσίβὲ 

ἴῃ δ8 αἰδοίρίεβ, Ρ8. 6925 τοὐῦ ἰῃ Αοῖβ 139 δ8 ξ]6]|εὰ ἷἰπ Τ1υά48; 5. 27 ἰ5 
ΔΡΡΙἑεὰ ἴῃ Αοἰς 1.338 το [ῃς τεβυτγγεοϊίοα οὗ [εϑὺ8; 80 5. 165-11 ἰῃ Αςἰβ8 235-82 

1335, απὰ Ῥβ. 110] ἰῃ Αςἰβ 255: δῦ, 5, 1321} ἰπ Αὐοἴβ 280 το δ5 τεῖρῃ; (2) ἴῃ [ἰτυσ- 

Εἶςαὶ υϑε 5. 1466 ἴῃ Αςἰ5 433, οἵ. 1416... (4) 7», ἐὰε ορέοείες ογ ῥείεν. (4) 858 

Ῥταοιῖοαὶ ἐεχῃμοτιδιοη Ρ8. 3415} Ίη τ Ῥεῖ. 31012 Ῥς, ςς23 ἴῃ χ Ῥεῖ. ς7; δ5 τεαὶ- 
ἴδε ἴῃ Οτίβιίδῃ ἐχρετίεηςε, Ρ5. 349 ἰπ 1 Ῥεῖ. 25; (ὁ) δ8 δυϊμογίἰδῖῖνε ἀος- 

τῆῃς Ρ8. 9οὐ ἴῃ 2 Ῥεῖ. 38, 

(5) 81. Ῥαὺϊ υ8ε5 ἴῃς Ῥβαϊῖεγ ἔγεεὶγ : (4) 85 ῥγαςϊίοαὶ ἐχβοτίδϊίοη Ρ5. 45 ἴῃ 

ΕΡΒ. 435, Ρ9. 1129 ἴῃ 2 (ον. 99, Ῥ5. 11619 ἴῃ 2 (οτ. 418; (ὁ) 88 δυϊμογιαιῖνα 

τεδοπίηρ ΡΒ. 241 ἴῃ 1 (ογ. 1038 (238), ῬἨΞ, 321-32 1η Εοπι. 41-8, ῬΒ. 516 ἴῃ Εοχῃ. 34, 

Ρβ. 9411 ἴῃ 1 Τοτσ, 329, Ρ 5, 910 τοῦ 1.41- (-Ξ ς32:4) 262 1403 ἀτε οἰϊε 4 δ8 ἀεβξογὶρ- 
ἔνε οἵ τὰς υἱίετ νἱοϊκεάπεββ οὗ τηδηκίηά, ἴῃ Εοπι. 310-18; (62) Ῥ5. 4433 ἰ5 εἰϊεὰ 
Βοτχη. 835 45 τεα]βεὰ ἴῃ (τι βιδη ἐχρεγίεπος ; (47) Ρ5. 6910 ἰ5 οἰϊεά Εοῃῃ. 1 ςὅ 

δηὰ δρρ]!εὰ ἴο τε Βυπιϊαϊίοι οἵ ΤΙ τίϑι. 5, 87 15 οἰϊεά ἴῃ 1 (οσ. 1557 ΕΡΏ. 18 
δηά δρρ]ϊεὰ ἴο {με τεϑυττεοϊΐοη ἀπά τεῖρῃ οἵ Ομ γίῖβι ; 80 ῥβ. 6819 ἱπ Ερᾶἢ. 48. 

Ῥᾳ. 6933. ἰ5 οἰϊεὰ Εοπι, 119-10 αῃᾷ δρρ !εὰ ἴο τε [4]] οὗ Ι5γταε]. Ῥββ8. 1880 χ1γὶ 
τε οἰϊεα Εσπι. 155.}1 ἀπά δρρ]ϊεὰ ἴο με σοηνεγβίοι οὐ ἴδε Οεπεβ. ῥβ. τοῦ 
ἴπ Εομῃι. 108 ἰ5 ἀρρ!!εὰ ἴο [Βς ργεδοβίηρ οἵ τῆς αοβρεὶ. (6) ΤὨς ερίβι]ε ἴο ἴῃς 
Ἡεῦτεννβ πηαῖκεβ στεαὶ ἀ8ε οὗ ἴῃε Ῥ55.: (4) 85 ργδοίϊςδὶ ἐχβογίδίίου Ρβ. 9ς 1.1 

ἰπ ΗςὉ. 315:, Ρ5. 1180 ἴῃ ΗςὉ. 135; (δ) 85 δυϊμοτίτδῖῖνε [βδοδῖπρ ΡΒ. 1044 ἱπ 
ΗεὉ. 17; ῥ8. 1351} ἴῃ Ηερ. τοδῦ, (2) Ρ5. 27 ἰβ δρρ]ϊεὰ ἴο ἴμε τεβυγγεοιοῃ ἀπά 
τεῖρτι οἵ Ομτίβι Ηθδ. τ ςὅ; 80 Ῥβ, 867) :1η ΗδςὮ. 258, 58. 977 ἰπ ΗςὉ. 16, ΡΞ5. 4 ς1-8 
10225:-28 ἴῃ ΗεΡ. 18:18. Ῥε, 11οᾺ ἰη Ηεῦ. 56 630 η11.31 ῬΞ͵ 188 2228 ατε δρρ]ἰεὰ 

ἴο δΒἰβ τεἀετηρῖίνε ψοτῖς ἰη ΗΘ. 212.18; 50 Ῥ8. 401: ἴῃ Ηςδ. τοῦ. Ιη Ηεῦ. 41:1} 
Ῥβ. 957-11 ἰς Ἰηϊετργεῖςα δὲ Ἰεηρτῃ ἴῃ δὴ δ᾽] ἐροτῖοαὶ νὰν. (7) 2»; λε Αοεαίνῥεε: 

ἴδε Ῥοδϊϊεν ἰβ οἴϊεπ υβεὰ πῃ ἤγπιῃβ ἀπά ἱποϊάεηϊδὶ δ] υβίομβ. Βεβίάεβ ἴμεβε ἵξ 
5 εἰϊεὰ δ5 ῥγεαϊςϊϊνε οἵ ἴδῃς τεΐριι οἵ (μτίβι, ῥβ. 285. ἵπ εν. 225: χγδ τοἱδ, 

ὃ 48. 7 26 απεΐορι! Οσαίλοίίε σλωγεὰ “δε “42οςίοὐϊς  αίλενς απ 

“ἀδοίορίείς πορα τὼς ταν 707 ῥγαςδεαί ῥωγξοσες. 7ε ϑελοοὶ οὗ 

Αχαρ άρία ἐριῤ᾽αείσεα 1λε αὐϊερογίεαί νισίλοα οὗ ἐπίεγῥγεία οι, τς 

͵ϑελοοῖ οΥ Απδοεὴ μὰς ἐν ῥίεαὶ τιολοί. 



ἹΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΑΤΗΟΙΙΟ ΓΗΌΒΚΟΗ ΟἿ 

Τῆς ΟΠ τ ϑιίδη ττιϊοσβ οἵ ἴῃ βεοοπα (Ο τϑιίδη σθητατυ (Ο]οεὰ 
τα ἐχατηρὶα οἵ ἴῃ δροβί!εβ ἴῃ υϑίηρ ἴ86 Ῥβαὶΐοσ ἰοῦ ὑγδοῖίοδὶ ρυτ- 

Ῥοβεβ. Νοιβμίπρ αἵ 811 τββθι}] ηρ ἃ (ΟΠ ὨΪΑΓΥ, 850 [ΔΓ ἃ5 ΜῈ 

Κῆον,, νὰ5 σοτηροβθα ὈΥ δΔηγ οἵ με. Τῇα οἰϊδιίοηβ οὗ τῇς 58. 

ἴῃ ἴῃς Αροβίοϊϊς Ἑδίῃετβ, Αροϊορίϑβίβ, δῃᾷ δατὶγ Εδίμεγβ, Τα ]΄δη, 

Ιτεῆδϑυβ, Ογρτίδη, δπὰ οἴμειβ, 8γ6 ϑίγηϊαγ ἴο ἴῃοβα ἴῃ ἴῃ6 ΝΕ 

Ταεβιδπιθηῖ, υϑἷηρ ἴῃς 84πλ6 πλεῖ ῃοάβ οἵ ἱπιεγργαθιδιίοη, νυ ἢ ἃ ποσὰ 

ἀεοϊάεά ἰεηάδπου ἴο πε 4] 6 ροτίοδὶ τηθι ῃοα δηά 1655 γϑϑιγαϊηΐ ἔτοτω 
1[ἴ5 εχαρρεγαϊΐοη. Τῇδ ϑοβοοὶ οὗ ΑἸδχαηάγία νγὰ8 βϑίδ Ὁ] ]5μθαὰ ὉΥ 
Ῥαπίδθῃυϑβ, ο. 2οο, δηᾶ τηδάς ἕδτηουβ ὉΥ ἴῃ ρτθαῖ ἴθδοῃεῖβ δηά 

τῃεοϊορίαπϑ, ΟἸεπλεηὶ ἀπά Οτίρεη. Ῥδῃίδθῃιϑ 15 βαϊά ἴο ἢδνβ οοτὼ- 
Ῥοβεὰ ἴδε ἤτγβὶ Ὁοιωπιεηΐαιυ (Επιβε ῖι5, ΖΦ εκ. ἴδέ, 5). ΟἸδπιεηῖ 
αἰξεϊριυίκῃεά Ὀεΐνεεη ἴμ6 ὈΟοὰγ δηὰ 50] οὗ ϑοτὶρίυτε, δηὰ οα]] δὰ 
διϊδθηιτίοη ἴο ἰῖ5 Του το] ἃ υ56. Οτίρεῃ πηδάθ ἃ (ὐοπηταθηῖδτυ οἡ ἴῃ 6 
Ῥβδίτηβ, υϑἰηρ ἴῃ6 δ]]ερογίοαὶ τρειῃοά οὐ ῬΏ]]ο, νοῦ 6 ψοτκεά 

οὐ ἰῃ ἃ (τἰβεδη ἔοσμι δηὰ θεσάᾶπ,α ἰἴ5 ἰδίθου ἰῃ ἴῃς Ομυτοῆ. ΗἨς 
αἰ ηρι θεὰ 4 ἰῃγεείοϊά βεηβθ, θοάγ, β8οὰ], δά βρὶῖ, ἀπᾶ υϑεὰ 

τοϊγίθθη οὐ Ῥῃΐ]ο᾽5 τ]θ5 (νυ. Βτ. 588. δον. ΤῊΣ ϑοῇῃοοὶ οὗ Απεοοῃ 
νγὰϑ 65:4} 15η6ἀ Ὁγ [λιοΐδη δηὰ Ποτζοίμειβ δ (ῃε οἷοβε οἵ ἴῃ (Ὠϊγὰ 

ςδηΐασγ. [15 ἐπμάδιηθηίδὶ ῥυποὶρίεβ οἵ ἱἰηϊεγργείϊδιίοη ΜΈΓ : 

(1) Ενετυ ῥάᾶββαρα [5 15 ᾿ἰ6σὰ] πιθαηΐῃρ Δα ΟὨΪΥ ΟΠ6 τθϑηΐηρ ; 

(2) αἰοηρβίάε οὗὨ τδ6 Ἰἰΐεγα] 5βεῆβε 15 ἴῃ ἰγρίοδὶ βεῆβε ἢ ἢ ἃιῖβ65 
ουἵ οὔ τῆς τεϊδιίοη οἵ τῆς ΟἹά Ὁονεπδηΐ ἴο (6 Νὲν (Κίδη, ΖΑεοίον' 
φτοῦ Μοῤοωεεδα, 5. 290). ΤὨδ τηοβὶ οὗ (ῃ6 (οτητηεηΐδίοτβ οἡ (ἢ 6 
Ῥ55. ἰῃ ἴἢς Οτεεὶς Ομ υτο ἢ ψψεσα ἴσου νυ τεῖβ οὗ [ἢ 5 βοῆοοὶ. Τθγοῖλς 

οσουρίεα δῃ ἱπίεστηεαϊδία δηὰ ποῖ δἰϊορβίμεσ σοηβίβιθηϊς ροβιτίοη. 

Ηε 5τἰνεβ8 ἴογ ἢἰϊβιοσγίοαὶ δηὰ ρταπηπιδίϊοδὶ ἐχροβίτοη, γεῖ 11 ἰ δᾶβ 
ἴο 5866 [δαὶ δἱ ἴῃς Ὀοϊζοτῃ ἢ 15 πῖοσα ἱποϊηθα ἴο ἴπ6 δ᾽] αροτίςαὶ 

τηοῖῃοά. ΤῊὭυβ ἴθ στον ὉΡ ἴῃ ἴὴ6 δησίεης Ομυτγοὴ ἴῆτεα ἐχα- 

εεἴίςαὶ τεπάεηῃοΐεβ, ἴῃς Πἰτεταὶ δηὰ ἰγϑα! οηδὶ, [ῃ6 δ]]εροσίοδὶ δηὰ 
ταγϑίϊςδὶ, [ῃ6 Ὠἰϑίοσοαὶ δηά εἰῃίςαὶ, δπὰ {πε86 Ῥεσᾶπλα στα} Ὁ 

ἰηϊεσγονθὴ ἴῃ ἴῃς τι τηρβ οὗἨὨἁ Τῆς Εδίποιβ, δπὰ ἴῃ 4}1 βογῖβ οἵ 

ΔΌΠοτΙΩΔΙ (Ογπι5 οἵ Ἔχερεϑβὶβ ἴῃ οἴμεῖβ (νυ. Βτ. 848. ὅδ. 

(οτάετίυ5 (  αροείδο βαΐγεενε Ογαεεογενε ἐπε ιαίνιος, 3. Τοτα. 1643) υ868 

τδς (οἸ]ονγίηρ Οτεεῖς Οοχιτηεπίαϊοτβ : Αἰμαπαβίυβ, Απιπιοῃΐυβ, 4 ποϑγηεοτς, 

ΑΡροὶἸπαγίυϑ, Αϑίεγίυβ, ϑαείέμο, Οεππδάϊυβ, ὕεο, Αἰεχαηάτίηυβ, Ογερογέμς 

Μιδείαπεέπης, Οτεροτίυβ Νγββεηυβ, Φάνης, Ὀϊοηγβίυβ Ατεοραρ., Φμεεόἑτς 

(πέραν έερσίς, Ἠεβγοβίυβ, 7 λεοράογείς, Τἀεοάογες Απποολορης, ΤὨεοάοτγυβ 



οἷν ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Ἡετβδοϊεοῖα, Ιβάοτιβ, Ογτγ!!]β ΑἸοχδῃ τί παβ, Μαχίτηυβ, Ῥδομγιηετα, Οἀγυςοςίο- 

»εμ5, Ῥ6ε] 15, Ογέρέρες. 1 ἢδνς ἰϊΔ] οἶδε [μο86 τηοβὶ σευ θην οἰϊεὰ, Ϊετοσὶς 
(ς. αὐ 4 πρηοί, οχὶϊ.) ταεπτοηβ ἴῃς ἐο]]ονίηρ ατεεκ ἱπιεγργεῖετς οὔ [Ὡς Ῥβαϊῖοσ 
ὉΡ ἴο δΐ5 ἔἴτηε : Οτίρεη, Εὐβεῦῖυ5 οἵ Οαεβαγεα, Τμεοάοτζε οἵ Ηεγακ]εα (πε Αποπ- 

γπιουϑ οὗ Οογάεσίι5), Αβιο]οβ οἵ ΒΚγίμορο!ίβ, Αροὶ ]πατίς οἵ [δοάϊοοα, Ὀἱάγταος 
οὗ ΑἸεχαπάτία. ΑἹ] οὗ {Βεβε ἱηϊεγργείδίοπβ οἵ ἴῃς ἤβδϊϊεσ, 80 ας 88 ργεβεγνοώ, 

δῖε ρίνεῃ ΌΥ Μίρμε ἴῃ δὶβ ατεεὶς Ραίϊγοϊοσυ. ον δάάϊεϊοπδὶ ἱπίοττηδιϊίοῃ τὰ 

ΤΏΔΥ τείεσ ἴο Ρ᾽ἵγα, “παΐρεία δάεγα, Βάϊῃρεπ, ΖΑ͂ 7 Κ., τ886, 1, 1εἰζιιδηη, 2 εν 

Ῥιαίνεορεοηεηεοα 7 ἀεοαΐογε νορ δοῤεμέσέία, 1902. ΤῊς σοί οὗ ἴῃς ρτεδῖ 

ϑγτίδῃ βοῃοΐαγ, ἀγεροῖν Βα Ἡδῦγαθυβ ({ 1286, ρσίνεῃ ὉΥ [ἀρατάς, γας- 

“εγνἼσδογ μη, 1870}, ταυϑὲ Ὀς δά ἀεά Ὠετε 5 ἴῃς ποῦ ]εβὶ τοργεβεηϊαϊΐοη οἵ ἴμ6 

Ἰαῖς ϑγγίδῃ ϑομοοὶ. ΤΒς ψουκ οἵ 7εγοτῶς ὁῃ ἴδε Ῥεβ. 15 γίνε ἴῃ ἢἷ5 Ερίβι]ες, 

ΧΧ, ΧΧΜΨΊΙ, ΧΧΧ. ΧΧΧΙΝ, ΧΝ΄.» ΟΝῚ,, ΟΧΙ, (ίρηε, ΧΧΙ].), δῃὰ μἷ5 
σοταπιεπίατΥ (εὐἀϊτεὰ ὈΥ Μοτίῃ, “πεεύσία ἤ“ανγεαδοίαπα, 111.» 1805). 

8 49. 7» τε Σαδη Ολεγελ ἐλε αἰερογτεαὶ νιολοα οὕ ἐπέερῥγεδηρ 
τ. Τπαζεν γενναία, ελὶοῆν ἀγορὰ “ἀε ἱηῆμεέηες οὗ Ανπόγοσε σπα᾿ 

μρωσήης, σὐϊλουρὰ γμηίδμε απαὶ Οαφειοαογμς ἐχογήα α νιοσνίη 
ἑηῆωεηες ἐμ τὰς μοε οὗ δε γίπείῤίοἪ 97 τᾷ πποεαπ ϑελοοί, 

Αἰλῦτοβα τΔΥ Ὧ6 ταρᾶγάθα 85 ἴῃς (δίμοσ οὗ [ἢ6 ἰηϊεγρτγείδτ οι 

οὗ ἴῃε Ῥραϊῖεγ ἴῃ ἰῃ6 δΥεβίθσῃ ΟὉῃυσοῦ ; Ὀυϊ Αὐρυδιηα, ἢΪ5. Ρυρ]], 

νᾶ5 ἴῃ 6 οηθ ψνῇο ἀοτηϊηδιεά 411 σα Ὀβεααεηΐ ἔπλθβ. Ηδ ἀϊδεϊηρυ θῆθβ 
ἴουγ Κὶπά5 οὗ Ἔχϑρεβίϑ, ----- [ἢ ἢϊβίοσιςδὶ, δειϊοϊορίοδὶ, δηδ]ορίςοδὶ, πὰ 
ΔΙ]ΘροτοΔὶ, ---- ηὰ Ἰαϊά ἄονῃ ἴ(ἢ6 ῥυποίρ]ε ἴμαὶ ψῃδίθνεσ οδηηοῖ 

θὲ τείειτθά ἴο ροοά Ἴσοπάυςϊ οἵ τυ} οὗ ἔα τῇ τηυϑὶ Ὀς τερατάεά ἃς 

βρυταῖϊνα. 7ιῃ]] 5, ἀηα 51}}} τότε (αβδίοάογυβ, εχεσίεὰ ἃ ψῇο]ε- 

β8οῖὴδ ἰηἤπθησα Ὁγ ἴῃς ἰηϊτοάποιίοη ἱπίο ἴμ6 ει οὗ ἴῃ ῥτϊποὶρ] 65 

οὗ ἰῃε ϑοδοοΐβ οὗ Απιϊοοὴ δπὰ Νἰϑι 8.1 Ηδ υτρεᾶ ἴΠ6 σοτηρΑγθ0 ἢ 
οὗ ϑεήρίαστε ψ ἢ Βοτρίυγοβ, δηάὰ ροϊηϊβ οαἵ ἴπδὶ τεαυθαὶ δπὰ 

ἰπΐθηβα τρϑαϊδίίοη ἰβ ἴἢ68 ΨΥ ἴο ἃ ἴτι8 υπάετβίδηάίηρ οὗ ἴδοτα 
(Ὁ. Βγ. 388. εϑ τ 

7ετοσις (οΡ. σα Αμρησί. οχῖ!.) ταεπιίοπς ἴδε (Ο]ονίπς [,Δ1ἢ ἱπιεγργεῖοτβ οὗ 
τῃς Ῥβ5. : (1) Η ατΥ οὗ Ῥοϊτίετβ, ὑδβϑεὰ οὐ Οτίρεη ἀπά Ευβεδίυβ ; (2) Ευβερία5 
οἵ Ν΄δτοο]ῖ, νμο ἱταπϑϊαϊεὰ ἴῃς Οοπιπηεηΐδι οὗ Ευβεδίυβ οὗ βεβᾶγεα ; (3) Απὶ- 

Ῥγοβθ. Ατῦτοβε (ἴ 397) ἰβΒ ἴς οὔἱγ οὴς ψῇο ψ858 ἱπάερεπάεηϊ δηὰ οτὶρίηδὶ. 

ΑἸρῦτοβα νγὰ8 ἃ ργϑοῖίοδὶ ργεϊδῖς, ροββεββεὰ οὔ ἴδε ἴτῃς Ἐοπιδῃ βρίτὶῖ, πὰ Ὡς 

Βανε ἴδε αἰϊεροτίοδὶ τπλεϊμοὰ ἃ ΔΝ εβίετῃι ργδοῖίοϑὶ ἴατ. Η!5 Φημανγγαίονεός να 

Βιδά ρτεαῖ ἱπῆμεπος οὐ ἴῃς συτοι. Αὐυρυβίϊης ({ 430) θα} ἢΐ5 μα γαἠομος 

οπῖδοβε οἵ Απιῦγοβε, πὰ Ὀεοδπιε ἢ 6 Ραϑ58] δα του ἔοτ }} Βα σβεαυεπΐ ψτίζεῖβ. 

ΤΆα πιοβῖ ν᾽ Ποϊεβοπια σοπητηεπίαγυ οὗ ἴῃς {{π|68 15 ἴμαἰ οἵ (αββίοάογυβ ({ 563). 
Οἴδεν βαεὶν δεβίεση νυτίτετβ οα (Βς Ῥβαϊΐεσ ψετε Ηἱρροϊγίυς (235), Ατποῦῖυβ 



ἹΝΤΕΚΒΡΚΕΤΑΤΙΟΝ ΙΝ ΜΙΌΡΙΕ ΑΟῈ5 ον 

(ἔς. 406), ᾿Αϑιετίυ8. (}.410), τερον οὗ Τουῖβ (ἢ 594), Οτεροῦυ ἴῃς Οτεαὶ 

( 604), Ργαάεπιϊαβ (εἰ δὶ οεπίυατγ). ΑἹ] οὗ ἴβεβθε ἅτε ρίνεη ὉῪ Μίρπε ἱπ 
δἰ5 [,δἱἱη Ῥαϊζοϊοργ. 

8 ὅ0. 7 26 ΜΈραΐε Αρες 1δε Οονπεπίανγίες τὐόγέ ελίοῆν εοηι- 
2ιαποης οὐ. “4ε εαγέϊεγ τυγίζεγε, εαὐεα Ἐρίϊονιες, σρεςες, ρεϊἧζες, 

Ολαΐης, τυλίελ αῤῥεαγε ἐπ ργεαΐ περιδένς, αἦ πάρ 1λ6 ἀργίπαδοπ 
4Γ “τε αὐερονίεαί φγίμείράε 97 Αμρσδπε, οὐἴεπ ἐπὶ ἐχαρρεγαϊεα 
)ργνρι". 

Τβε Ἄσοταρέ!εῖς οὗ ἴῃς Οτεηΐαὶ Ομυγο σεῖς Ευιμγπιυβ Ζίραθεπυβ ({ 1118, 
νυ. Ῥιῖγα, Απαῤεοία, ΙΝ.}; ΝισερΒογυβ, [δ τες} σεπίυτυ (ρίνει ὈΥ Μίρπο). 
Α Βοβῖ οἵ ντξετβ οὐ (πε Ῥ55. ἀρρεὰτ ἰπ ἴῃς δήεβι : Θεαάς (ἢ 735); Αἀἰεπμέη 
(804); ἩΨαίαγγίά δἰγαόο (1 849), αγνιο (1852); Αλαδανεμς δ7αιγες 

([8ς6); ῥαεελαεέωμς Καασῤεγέμς (1 866); Αὐΐρεριαν (1 882); Αερεϊσέμς (αἰπίἢ 

οεπίαγ); βγη 4ἴεγό, (Ὁ 1045); Αονεμαἑάμε (ἢ 1027); Ανπεεῖνι ({ ττο9); 

βγνμο (αγιὰ. (Τιιοι); Αἰελαγα 5,:. Μίιοείον (Ἐ1173)}} 7μηποεορίέμς 777, 

(1216); Ηυρο 5. (το, }οεδαε (1 1263) (σοτηπιεπίατίεβ 1496 αἰτίαις 

στοηρὶν ἴο ΑἸεχαηάον ἢ α]65, 1245); Απίοπίυβ Ῥαϊανίπυβ (7 1221, .56γ γιός 
ἐπ ἢι5., 1757);} Ὑδοπιαβ Ασυΐϊπᾶ5 ({ 1274, αὶ διαίνιος Ἐαχροείτο, 1876); 

ΑἸδετῖυβ Μαρπυβ (7 1280, Ορνενε. οε ἢ ς., ΟΟἹ]. 1536); Αγρυδηῆυβ (7 1396, 
σα. οα Ἐν., 1524. -}; Νίοοϊδιβ ἀε 1ἃγτὰ ({ 1340, 2 οείίέαε, Ἀοπι. 1471; 

Διδίἑα ετνε φίοσσα ογαϊκπαγία, 6 ν., Βαβεὶ, 1506); ΗἩδετεπῖμαὶ (Ἐξ 1400, σαΐερηα, 

Οοἱ. 1483); Τυττεοτετηαῖα ({ 1468, ξχροείδίο, 1474λ: ὙΒοϑε ἰϊδ]]οἰβεὰ ἃτε ἰοα πὰ 

ἴῃ Μίρηε'ς Ῥαίγοϊοργ. 

861. 7 τε Μη Αρες )ειυΐεά Οονινπεπίαίονς τη ηισμίελεά 
λον σείνες ας εογιῤῥαγεα τυὐὰ 176 Ολγίεδαη ὅν ὦ γάρ μδὸ οὐ 1ἠε 

ἤεγαί ἀπά ἀϊείογίεα νιοήλοαςς 97 ἐπεγῥγείσδοη, αὐλοσὰ πὸ ἐξες 

“εῤεπάεηξ οἱ Ααῤῥδιηπέεαὶ Ἰγασίποπ απ Ολγίεδαπ φτολοέαγε τύερέ 

οπ Ολγίραπ σα ΐδοΡ. 

Τῆς κατ] εβὲ ἱτωροτίδπι ἱπιεγργεῖες οὗ ἴῃς Ῥβ8. σβοβε τετρβ αν θεὰ 
Ῥιεξεινεὰ νγῶβ ϑαδαϊα (7942), δυῖδοσ οὗ ἴῃς Ασδαρίς ἱγαπβιαϊΐοπ οὗ ἴβε ΟΤ. 
Ηΐ5 Οοπιπιθπίδυυ νγὰβ ρα] 9μεαὰ ἰπ΄ στάσου ἱπ τ6όο. ἘΔβοὶ᾽Β ΟτωσηεῃιδΓΥ 
(Κ. ϑοϊοπιοη βϑδακὶ, ξ 1105) νγαὰβ ρυ] 5ῃεὰ ἴῃ τς ΒΑΌΡΙ πῖοαὶ ΒΙΌ]εβ, αἷ5ὸ ἃ 

[Δἴπ ἱταπϑϊδιίοη Ὁ Βτεϊ Ββαυρὶ, 1710. ΑΌδπ ἘΖτιαβ Οοταπιεηίατυ (1167) 
25 ρα Ὁ] 5 εἀ ἴῃ (ἢς ἈΑΌΡΙ σαὶ ΒΙΌ]ε5. Η5 (οπηπιεπίδτυ οἡ ἴῃς βγβὲ ἴδῃ 88. 

τὯ5 ρυ] 15ῃςἃ πὶ 1,Διἴπ ἀπά Ηεῦτεν ὈΥ Ρ. Βαρίυ5, 1542. Ἀανϊὰ Κὶ ἱπι ἢ 5 Οοτω- 

τηεπίλτυ (} 1235) νγὰ5 ρυ ] δηθὰ, ΝΆρ]ε5,. 1487; Μ᾽ εηῖοα, 1518; ΙΞῊῪ, 1541; 
Αἰηδίεγάδηι, 1765 ; [,αἰΐη ἰτϑηβιαϊίοπ ὉΥ ]Δηνίεγ, ᾿ςό6. Τῆς ἤτβὲ Ὀοοὶς οὗ 
Ῥεαΐπ5 νγᾶς ΡΟ  5Πεὰ δοςσοτάϊηρ ἴο ἰῃε ἴεχι οἵ ἴῃς (απιυτίάρε Μ58. ΒΙδ]ς τ 
τδς ἰαῖρεῖ (οτητηεπίδευ οἵ Ἐ, ᾿ανὶά Κίπιοὶ, οὐ Α}}Ὺ εὐἀϊτεὰ ἔγοπι αἰπεΐεεπ. 



ονὶ ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Μ85. διὰ δβαγὶν δὐϊιίοηβ ΌῪ 5. ]]1ες ϑζίπεσβυ, σαπιρτίασε, 1883. ΤΏς τηοβὲ 
ἱπιροτίδηϊ οὗ Ἰαῖεσ σοιηπιεηϊατίςϑ ννὰ5 ὈΥ ΟΡ δάϊδῃ ϑέογπο, ἰεᾶςθοες οὔ Εδυς] τη, 
γεηίςε, 1586; Απιβιετάδπι, 1724. 

8 ὅ2. 772: Κεογηιαδοη ἐγιυοέσεα ὦ ργέαί γευίσα ἡ Βιδέϊεαϊ εὐμάν, 

ἀπά ος2εεΐαίίν 97 ἐἐὴε εα εν, τᾶς ἐἀλίφῦ ὄοοξ οΥ 1716 Ο. 7λε αἤζξε- 

φογίεαί »ιελοα τυας ῥμελεα ἐπι ἐς ὀαεζργοιραῖ ὁγ τὲς ἰωνεαρίσές ἐπ 

26 ἐμιέσγεσῖς οΥ τὴς γγαγωπαπεας τόρδέ, σπα 59 ὅν Κοριαπ Οαϊδοίϊες 

]ς τυείΐ, απαὶ νοίεείαηπές τυῖο τεῦ ἐηβμεπεεαά ν ἕλεσι. Ζ7Αε εἀϊφ 

ἐἰϊὔεγεέπεε τας λα ἐὴε νοίσείαρς γεέδογίξα το 1ᾧ6 εόγειν ἐεχέ ἂς 

4ε ογίρίμαί σμῤγερς ατρίλογίν, τὰς ἄονιαη Οαίλοίίες δασέα ζλόηι- 

σεύυες οπ “ἦε Ῥωζραίε Ῥγείονι, απαὶ ἐπ ίρῥγείεα ἐξ ἐπ σωὀ»ΐσοίοπ το 

26 σιείλογίέν οὗ ἐς Ολωγεὰ ἀπά ἐς αεγς. Τάς σμεεέοσοῦς οὗ 
2). Αρφονηιόγε γε ὀὁσεξ ἑμίο ῥεάαπης ἀπά ἐορνιαλε νιείλοας. 

Τῆς Ηυτηδηϊβί5 τενϊνεὰ (ἢς βἰυαν οὗ [Πς δποΐεπιὶ ἰαηρυᾶρεβ δπὰ ἴδε δποίςπὶ 

᾿τεγαΐυτεβ, δηὰ (Π5 ἴῃς σταπιπιαιῖοδὶ δηὰ ΠΠτεγατῪ βίαν οἵ ἴδε οτἱρῖπαὶ ἰοχίβ 

ψᾺ5 Θπρογεα ονεῦ ἀραῖπβὶ ἴῃς δ] θροτγίοδὶ τπεῖϊμοάὰ, {γιὰ δπὰ τῇς εν 5} 

Οοιηπιοπίδίοσβ ψετε υϑοὰ τῇοτε ἤδη ἴῃς (Ὠτγίβιίαῃ (Οογηπηεῃϊδῖουβ οὗ ἴῃς 

ΜΙάά]ε Αρεβ. Τῆς Ῥτοϊεβίαπι Ἐείοτπιηειβ ετε στοαῖ ἐχερεῖεβ. Γαῖμες θερδῃ 
Βὶ5 δοδάετηῖς ἰεοΐυτεβ ὙΠ δῃ ἐχροβιτίου οὗ ἴῃς Ῥβαὶζεγ ἴπ 1513. ὍΤΏεβε ἰεο- 

ἴαγεβ ψετε Ρυθ βηεὰ ὈΥ ϑεϊἀοτηδηη ἰπ 1876, ἁπάεγ ἴμε {π|ε, 2». 7 ανγεν 
ΖπμίλογὴΣ εγοίε ρα ἄῤ(εείε Ῥογίεσιεσεη δον αἷς βιαίσιοε σμς δε γαλγέμ 

1515-.1516 παελ ἐἷεν εἰρειλάραϊσενι ἐαέεὶ πἰξοῖόηε Ἠανπαξελγ διλενς ἀμ ἀεν 

Αδρηιρηελεηε δβερεελεε Βεέῤῥ᾽ολεξ τὸ γερά. Ἐδυσοῃ] πα Ρυ] 5ῃεὰ ἢϊς 

“μίκρ᾽ εν οεἰδόοε ταί ῥοερρίἐερἸαίές, 1512; ΒΌρΡΕΠΒαροη, δἰ ἐπ ἐδ. 

ιαύνιονενῖ, 1524; Βυςεῖ (Ατεῖϊυ5), δεσένεογνε ἐδγὲ 5, 1526. ΟΑϊνϊπ᾽ς 
Οονερεθρα»»} οπ ἐλε εαίηιδ, 1564, νγὰ5 ὮΥ ἔαγ ἴῃς Ὀεβὶ ᾧἃρ ἴο 88. οὐῃ [ἴτηα. 

Οἴδεῖ σοτητηδηϊαῖοτθ οὐ {με ἴἰπης οἵ ἴῃς Ἐείοττηδίίοῃ ὑγεῦε Ρε]]οαη, 1532; 
Μάἅπβιεν, 1534-1535; Μυβου]υθ, 1550; (αβίδ!ίο, 1551 --; Μαιϊοταΐυβ, 1562. 
Τῆς Μοτγανίδῃη Εὐάϊηρεν αἰβο ἰββδαεὰ ἃ νδ]υδῦ]ε Οοσῃπηθηΐατυ ἴῃ 1580-1581. 

Τῆς Ῥτοιεβίδηϊβ οἔ ἴῃς πεχὶ ρεπογαίίου [ε}} Ῥδοὶς ἔγοτα ἴδε υἱέαὶ ρυϊῃοῖρ]ς οὗ 
ἴδε Ἐείογημγεσβ δὰ Ὀεοᾶπιε ἀερεπάεηϊ οἡ Ῥτγοϊεβίαπι τὰ}ε5 οἵ (βίῃ, ἀπὰ νγετε 
ἀορτιαῖὶς ἀπά ρεάαπιὶς ἰπ [πεῖς (οταπιεπίαγίεβ. [ἢ ἴδ [οἸονίηρ |ἰ5ῖ8, 1 ρὶνς, 

80 ἔατ 851 Κηον, ἴῃς ἢγβὶ εὐϊτίοπ ; μεν ἵπετε γεγα βυρβεαυςηῖ εὐϊο οι, ἱ 5 

ἱπάϊςαϊεά ὈΥ -.- Τῆς ψόοσκβ οἵ ϑεϊπεοκεγ, 1581; Μοίϊεσ, 1573; Μεηξεὶ, 

1594; Οεβποῦ, 1όορ ; Ρίβοδίοσ, 1646 -- ; Ουϊβίοτρ, 1648; Απιγταίἀυ5, 1662; 

Βακίυβ, 1664- ; Οεῖετς, 1668 - ; Οατῖον, 1672-, [πουρὴ νἱ ναϊυδθϊε ἀπὰ 

ἀβείαϊ τηδίετιὶ ἀγα γεδοι ΠΥ ἂπὰ οἵ πὸ ρεγπδηεπὶ νας. Τῆς Ἐοπιδῃ 
ΟΠ ]1ς8 νἱεὰ ψῖτἢ τμς Ῥτγοϊεβίδηϊβ ἱπ ἴῃς 5ἰχίεε τ ἢ σοπζΌΥ ἴῃ {πεῖς τοτῖς ὁπ 
ἴδε Ῥβαϊϊεῦ : Ο]αγίυβ, 1542 - ; ψαίδθ᾽υβ, τς4ς5; Ρα 586, 1548; (]εΐδῃ, 1530; 
Οαμηρεηϑ8:5, 1533 -Ἐ; ΕἸατωϊηΐυβ, 1558; Οσεηπεργαάυβ, 1577 “Ὁ; 76πβεπίυϑ, 
1586. [π ἴδε ΕΑΥῪ βενεηζεθηῖ οοπίαγυ ΒΕ, Ο, εἐχερεῖςβ ετορίογεά Ὀεῖϊϊες 



ἹΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝ 51Ν0ΕῈ ΤΗΕ ΚΕΕΟΚΜΑΤΙΟΝ ον!ΐ 

πιειῃοῖῖς, δῃηὰ σγετα τότ δ0]ς δηὰ ἔγυϊία! [μὴ Ῥτοίεβίδηίβ, ἃ5 5 ευϊάθηϊ ἴῃ 

Αρε]]υ5, τ6ο6 -Ἡ ; Βαῦετ ϑίδρυϊεπβίβ, ιόορ; 1, οτῖπυβ, 1612 - ; Βε]]αττηΐπ, 

τότ - ; Ματγίαπα, 1:ό1ϊο -᾿ ; Τογίηυβ, 1632 Ἑ ; Μυΐβ8, 1616 - ; (οτάετίυβ, 

1043 -Ἐ; Ὀτεχεϊίυβ, 1643; Ηυϊδίυ5, τΙόςο; Ηεβετ, 1654 -. 

8 ὅ8. 75 1.6 »"ἱάΐε 97 116 τευεηζξερ τὴ ἐοηἐμῦ} 16 Ξηρδελ δ ωγί- 
ζαης ἐνιῤλαςσίσεαδ ρ»γαγινιαζίεαί απαᾶὶ 2γασδεα ἐχέρεείς, Ογοδμο, 

ἤανυπομα απα τὼς Αγρνιίρίαης, ἦς έείογίεαί ψισλοα, Ορεξξίμες 

σπαά τᾶς δ εάεγαζεῖς, τάς αἰρογίεας, ΖΑε ἀορνπαῆε νιολοα «ἠδ ῥγέ- 

ταϊζα τ το»η6 ἐχίσπι. 

Αἰπδπόπῖ 5 ἴῃς ῥγῖπος οὗ Ῥυτγίΐδῃ Οοτητηεηϊαίοσβ Ηἰβ πη ΔΤ ο 
[δε Ῥε5., ἰββυεά ἴῃ 1626, 15 ἃ τιοπυπιεηΐ οὗ ἰεαγτηΐηρ. Ης νψγᾶ8 ἴοο τους ἱπῆυ- 

εἐπεοςεὰ Ὀγ ἘΔΌΡΙπῖσα] βαὈ.}1|65, Ὀαϊ Βα ἐπιρὶογεά τῆς φταιησηδίῖςβὶ τηρεῖ μοὰ τ 
ξτεαὶ ῥτδςῖὶς δὶ 5[.}}}. ὙΤΒΟπιαβ συμ, ΤΏοταδβ Ρίεγβοη, ἀπά ἐβρεςδ!γ ΜΝ] δ τὰ 
Οουρε ἰββαςὰ ῥγϑοῖίοδὶ σοτηπηθηίατίεβ ἱπιτοάποϊῃρ 4 ἰοπρ δηὰ νδίυδο]ς βετῖεβ 
ἴῃ ατεαὶ Βηϊαῖη. Ηυρο Οτοίίυβ ἱπ ΗοἸ]απὰ δηὰ Ἡδητυ Ἡδιτποπὰ ἴῃ Επρ- 

Ἰλπὰ τενϊνεὰ ἴῃς Ηυπιδηίϊκιίο βρεῖς δηὰ Ἰαϊὰ βίγεββ ου ἴῃς 1ἰτετ8] δὰ ἢἰβίοτίςδὶ 

β8εῆβες. Τῆς Οοχητηεηΐασίεβ οὰ ἴῃς 85. οὗ Οτοίίυβ, τ64ς, δῃὰ οὗ Ηδιηπιοηὰ, 

16ς3, ἐβρεςίδιυ ἴῃς ἰαϊξετ, ἱπισοάνος ἃ πανν Ἔρος ἴῃ ἴῃς ἱπίεγρτεϊαιίοη οὗ ἴῃς 
Ῥεδῖῖεσ. (οορςεΐυβ, ἴῃς ἐουπάετς οὗ ἴῃς Ἐεάεγαὶ ϑοβοοὶ οὔ Ἠοϊαπά, 1τ6όο, 

τενϊνεά [ἢς δ]]εροτίςαὶ ταεῖῃοά, θὰϊ τῖτῃ βου εἰν ἀπά ῥταςιίοαὶ βεπβα. Τῆς 

Οὐ αἔεογμσε ϑαςγογηηε, 1660, 5βὰπ|8 ἃρ 6 σμϊ οί τηαϊογίδὶ οὐ ργενίουβ δυΐθμουβ, 

ἀϑίηρ Μυῃηβρῖες, ναδίδο]ιβ, (δϑίδὶῖο, Ο]αγίυβ, Ὀγυβῖυβ, ἀπά Οτοίϊ 8. ΤῊΪ5 νγᾶδ 

[ο]οννεὰ Ὀγ ΡοοΪε᾽β .5γηοῤεὶς Ογεδεον σι, τ669, ἡ ὨΐΟἢ υ865 Μυΐ5, Οεΐοτ, Αἴη5- 

που, Ἡδπιπιοηὰ, Εἰνεῖυ5, Οοοσοοΐυβ, Οδηεῦτγδάυ5, (αδϊονίυ8. Τὸ Δδέῤῥία 

Ἄαρηα, 1643, ἀπὰ ἴῃς δέῤίϊα ἡαχέσια, Ῥατὶβ, τόόο, ὈοΙῺ Ὀγ ]οδπ ἀς ἴα Ηδαγςε, 

ἅτε ἃ τολρυ βοοπὶ 5υτηπλὶηρ ρ οὗ ΒΕ. Ὁ, ἐχερεβὶβ, ἐπι ταοΐηρ ἃ [ποτουσὴ 5ιυαν 

οὗ ἰεχίβ δῃὰ Ντβ8., δαηὰ {πε ἐχροβιτουβ οἵ Νίς. ἀς {ὔνγτὰ, σδρπᾶς, Εϑ:1, Με- 
ποδὶ, δηὰ Τιγηὶ. Χο]. ΝἼ. οὗ ἴῃς ᾿Ἰαϊῖεσ σοπίδίηβ ἴῃς Ῥβαϊίεσ. ὙὍῆοτε 88 

τε ἃ 101} ἴῃ σσουκ οἡ ἴῃς Ῥ585. ψβῖ ἢ σοπίπαυςά ἴον ἃ σεπίατγ. γ᾽ ε ΠΊΔΥ τηεη- 

τίου, Βονγενεσ, ἰἃς Ε. (,, 1,6 Βίδης, 1682 - ; Βειταπάυβ, 1683; Βοββυεῖ, 1691; 

Βετιμΐεσ, 1788 τ ; (αϊπιεῖ, 1791 -Ἑ ; Ὀβιηροηὶ, 1692 -- ; ἴῃε Ῥτοϊεβίαπί5, 

Βγίδηεσ, 1όόᾳ; 1. Η. Μιςμδε 5, 1720; ΟἸετγίουβ, 1721; Νεποπια, 1762. 

8 δ4. 77: εἰμάν 977 16 διαγίεν τοας εηγίελεαά “λγομρὰ {ὰε τυογξ 

27 Αερρίοοῦ πβοη τλε εχ ἀπά οΥ Παγε απα Ζοιυίὰ ὠῤοη ᾿Ἰεόγειυ 
2 εν, εοππφοίσα ἐπ αἰ τἦσεε τοῖὰ ογίρίμαί τυογξ τῤοπ τῴς ταν 

τολίελ τδωεπεε αὐ ἐμόεεφμεη φελοίαγε. 

Ι μᾶνε δἰγεδαυ ἽδἹ]εά αἰϊθηϊΐου ἴο ἴδε ψοσκ οὗ Ηαδτγε, Το ἢ, ἀπὰ Καπηὶ- 

ςοἵξ ου ἴδΒς τεχῖ δϑὰ Ηδεῦτγενν Ῥοεῖτγ. Ὑἤεβε 8. Βοΐατβ οσαττίεἀ οἡ ἴῃ ρσταπι- 
τοδιῖοαὶ δπὰ Ὠἰβιοτίςαὶ ἐχερεβὶβ οἵ στοῖίαβ ἀπά Ἡδπιηομά, 1οσῃ ἰῃ Βἷ8 ποῖοβ 



ΟἹ ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ 

δἰϊδομεὰ ἴο Μοιτῖς κ᾽ 5 νεγβίοη, 1768, Ξαρροτίεἃ αἷϑο ὈῪ δῷ Αποιγγιουβ, πιδάς 

ςοπίτί υϊίοηβ πο ετε οἴδῃ οτίρίπαὶ δηὰ οἵ στεαὶ ναϊυς. Κεηπίοοϊι, ἱπ 

[5 ποῖε5 οὐ ἴῃε Ῥβδίπβ, 1772, 8'5ο σύεδὶὶν δἀναποςὰ ἴῃς βιυὰγ οὗ ἴδε Ῥβαδϊϊεσ. 

ΑΙΙ (δῖ5. πιαΐετδὶ νγαβ υϑεὰ ὈΥ ϑίγεεῖ, 1790, ν ἢ ἱπάερεηάεπι δαὰ Ἐχοεϊϊεπὶ 

ἡμιάστηςπί, τοϑυϊίηρ ἴῃ τς Ὀεδὶ (οτασηεηῖδιυ οα (᾿ς Ῥβαὶτηβ οἵ ἴῃς εἰρῃϊεεηιῃ 

σεηζυγγ. Βίβῃορ Ηοσβίευ, 1815 (Ροβιβυπιουβ), ἱπμεγϊεὰ ἐμεῖς βρίγι. Τηεβε 
Β0ΏΟἾΔΥ5 ἃτε ἴπε τεδὶ] (δίμετβ οἵ ἃ ἰασρε πυταθοτ οὗ ετηθηἀδίϊοηβ οἵ ἴῃς ἰεχὶ απὰ 

οἵ πεν ἱπίεγρτείδίοηβ ἔου ψιΐϊοἢ Ἰαίες βοβοΐδιβ, εβρεοΐαγ Οετπιαπβ, πᾶνε τα- 
οεἰνεὰ 186 οτεάϊ. Μδηγ ργϑοῖῖςδὶ σοτητηεηίαγιεβ οὐ στεαὶ ναῖυὰς δρρεαγεὰ ἴῃ 
1815 ρεγοά, βυς ἢ! δ8 Ηεῆτυ, 1710; οτῃε, 1771; ΟἿ], 1774--776. ΤῊς Οοπι- 

ταςηϊδτῖεβ οὐ Ὠδίβε, 1787, πὰ ἐβρϑοΐδ!γ Ἐοβεητη!ετ, 1798--1804, τερτεβεπιεὰ 
1815 ρεσοα ἴπ Οεττηδηγ. 

8 ὅδ. 7ΤΑε εἰμάν 97). 1ὼε ιαλίεγ λας ὄεεμ ἐφιῤγουσαὶ ἐπ ὼς ἤαεΐ 

εὐρ μ᾽} ὅν ὦ νιογέ εογιῤγελεηείυε ἀραὶ τλογομράροίηρ εὐμάν 97 αὐ ἕλε 
»ια γα ὁν Τεχίμαί Ονδείςνι, ρλον Ογ αῖςνι, ΗΠ ίογίεα Ογίδ- 

εἶσι, σπαά Βιδέεα ΖΑεοίοργ, τυ ὰ ὦ γωδί σεήνισίς οὗ Ἐχέρεσίς ἐπ 

δ ἀϊζεγεμ ῥλαςές. 

θὲ »εῖϊε, τ81: Ἐν, θεραπ [18 τηοϑὲ ἔγαϊ] μετά, δὰ νγᾶβ (ο]οσεὰ ὈΥ 

Ἐνα]ὰ, 1836 “τ, ΠοΙἢ ἱ} τεπιδυκαῦε οτίτἰςα] βασαςῖὙ δηὰ ργοίουπα Βἰβιοτίςαὶ 

8εη8ε. Ηἱἰϊσίρ, 1836, δῃὰ ΟἸβῆαυδεη, 1853 -“, ορεποὰ νἱάς ἴῃς δεϊὰ οὗ 

Τεχίυδὶ Ουὶςίϑπι; Ηυρίεϊά, τϑ8ςς -, δηὰ Βδι(ομεν, 1864, ρσταπιιηδίϊοαὶ δὰ 

Ἰεχίοορταρμίοαὶ ἐχερεβὶβ. ο] ΠΖϑ οι, 1859 Τ, βδονβ ἃ ἀδερ βρίγίϊυδ] βεῆβε 
δὰ ἃ τβογουρὰ υπάετιριδηάϊΐηρ οὗ [86 ρσεηΐυβ οὗ ἴῃς δποίςηὶς Ἡεῦτενν ρεορῖε. 
Ἡεπρϑβίεηθετρ, 1842 , 5 ἴῃς αἴ μετ οἵ ἴῃς τεδοιἰοπαγίεβι Οπ ἴμεϑε ρυΐηςεβ 
οὗ τπιοάετῃ Οεπηδῃ ὄχοροβὶβ ἃ στεδῖ Ὡυτηροῦ οὗ βομβοΐδτβ θυ. Ατηοηρ ἴπεβε 

ὙῈ ΤΏΔΥ τηθηϊΐου οὐ ἴδε σοηπίϊπεηϊ οἵ Εὐυτορε: ὙΒοϊυοῖ, 1843 τ ; Κὄκίετ, 

1837; Ναϊίηρει, 1845; Ἀξευβ5, 1870 - ; ΟτᾶϊΖ, 1882-1883; Ηἴτβοι, 1882 ; 
ΜΟΙ, 1884  ; ϑοδυ!, 1888 - ; Βαοδιιάπη, 891; Βᾶϊῃρεη, 1802 - ; 

Με ΙΒαυβεη, 1τ8ος ; Ὀυδηι, 1899; Ναϊείοπ, 1903. Απιοηρ ΕΒ. Ὁ. βοβοΐαγβ, γε 

ΤΩΔΥ πιεηϊτίοι ΑἸΟ]}, 1832 - ; Αἴρπετ, 1850; ϑοδερρ, 1857}; Οτγεϊίοσ, 1858 ; 

Ἐομϊΐπρ, 1871; ΤὙΒαϊβοίοσ, 8895. Μίρῃςε, Ομγσμς Οορεῤίοίμς, 1841, ἀπὰ (ζοτ- 

πεῖν, Κπαθεηθδυεσ, ἀπά Ηδιητηεΐδυεσ ἴῃ Οπγερς Οοηιῤίείμς, τι88ς, σῖνε ἃ ἴμε- 

βδυγυβ οἵ ἱπίεγργείδιίοη οὗ πιδην βοδοΐατβ, ἀποίθηϊ πα τηοάεση. Μϑην Βυι 5} 
δὰ Απρδυίοδῃ ἱπίεγργεΐειβ οὗ ἴῃς Ῥ88. ἕᾶνε Ὀδεμ τεβοιί οΏΔΥΥ ἰπ ἴἢς 5ρὶγϊ οἵ 

Ἡδεπρβίεπθετρ, βιοἢ 45 ΡὮ1}105, 1846; Νεαὶο, ι86ο ; Υοτγάβνογίῃ, 1867; ΑἸεχ- 

δηάετ, 1868- ; ΜυτρΡΆΥ, 1875; Οον]εβ, 1872. Τῆς Ρυτγϊδῃ βρὶτϊ νγαϑ ἱπβεσίτεὰ 

ἐπ ϑρυγρεοη, 1870, πὰ Βαγῆςβ, 1871. Ρετγονπα, 1864 -, ἀδβετνεβ ἴῃς οτεάϊξ 

ἔος τῆς ἱπιτοάἀυοσιίοι ἱπῖο τς ΕΠρ] 5 -ϑρεδίκίηρ ποτὰ οὗ ἴῃ6 τποάδγῃ βρίτίϊ, 
ψ ΒΙοἢ ἰπάεεά 5 ΟἹΪΥ ἃ τερυ]ἀϊτρ οα ἴμε τνοτῖκ οὗ ἴῃς οἱάετ ΕΠρΡ᾿ Ἰ5ἢ βοῃοΐατθ οὗ 
τῆς εἰρδίεοητ σεπασγ. ΤὨς [ΟἸ]οννίηρ Οοτηπηεπίαϊοσβ ἀδϑεσνε πιεηϊίοη: 7.36 

}ιαίνις Ολγοποίορίεαίν αγγαηρεα ὧν Ῥομν γίομας, 1867; Καγ, 1871; (οοκ, 

1873; ]εππίπρβ ἀπὰ ἴον, 1875; Βυτραβ5, 1879; Αρίεη, 1884; ΠΒεγας, 1888-; 



ἘΝΟΙΠΙΒΗ ΝΕΚΒΙΟΝΘ εἶχ 

Μδβοϊασε, 1893-1894 - ; Μοπίεβοτε, 1901 ; Κιγκραϊτιοϊ, 1903 ; ἮΝ. Τ.΄ Ὀανἀ- 
500, 1903 - ; ΕΒηΠΟἢ, 1904. ΟΒεγπε δηὰ Κιγκραϊγιοκ τὰ ργεδινπεηῖ, [ῃς 

(οστρεῖ ἔοσ μἰβ Ὀγᾶνς ἰηνεβιϊραϊίοη οἵ [με τιοβὶ ἀἰβῆους ργοΌ] 6 πι8 ἀπὰ ἢἷ5 σεπετ- 
οὔβ τεοορηίκίοη οἵ ἴῃς σοσκ οἵ οἵ μετ βοβοΐαγβ, ἴῃε Ἰδίϊεν ἔοσ μἰ5 βουπὰ Ἰιὰρ- 
ταθηῖ ἀπὰ ἐχοεϊϊεπὶ ἐχερεῖϊοδὶ τηεϊμῃοά. ὙΤΒεβε βοβοΐατβ εαϑΥ οὐΐτδηκ 4]] τπεὶσ 

Ρτεάδοςβϑοτβ. Τμεῖγ οοςαβίοπδὶ ἔα υ 5 ἀπαὰ (Δί]υτε8 ἅτε σογα δ! ονετ]οοϊκβὰ ἴῃ 

νἱεὺν οἵ δεῖς τπιαρηϊποεπὶ σομί τ θυ [οἢ5 ἴο ΒΙ ] οὶ] ϑοίεπος. 

ξδθ. Φηράσλ Ῥεγείομς 97 “6 διαῖνις ὀεραη τοί τὰ ̓ γεϊε ἐπ 
1282. 714 Ῥεγείομ οὗ Οουεγασίς οΥ 1.535, γευϊδεά 707 2ὴς ργεαΐ 

Δδιῤδέφ 97 75.329, λας δέον μδεα σίπες ας {πε Ῥεγείοπ οὗ τάς Βοοξ οὗ 

Οονοπ γαγεγ. 74:4 Κέγεϊίοπ 97 1611 τυαᾶς »ιαξ ἥγονι 116 271ε- 

ὄγειυ, τυ ὰ α ἔρνεϊ εἰμεν 97 οὐδεν υεγείοπς. 714 ῤῥίαπί αὐ οἱλεν 

Ἐνηρδελ Ῥεγείοης ἐχεβέ καί ἡ ΒΡ, 7λε Ῥεγείοηι οὗ 7885 τᾶς 

ἃ γευΐείονι οΥ “λα! 977 1611, ἐπ εἶἴοσεν εοηγογρηέν ἐο τῴ αςεογείε 
ἀκχί. Τῆε ΚΑ. Ο. Κεγείοη ἐς τὰαέ οὐ ομαγ. 

7οΒη γε! ῆε πδᾶς τμῈ ἢγϑὶ ΕΏρ 5} ἰγαηβ]αϊίοπ οἵ τὰς ΒΙ0]6 ἔτοτῃ ἴῃς Νυ]- 
ξαῖε ψετβίοη, 1382. [Ιΐ νγὰβ γενίβεὰ Ὁγ [ομπ Ῥυγνεῦ ἴῃ 1388 (ν. ΕὈΓΒΒ411 δηὰ 
Μαάάεπ᾽β ἰεχῖ, 4 ν., 1850; ϑΚεδῖβ, τεργίπι οἵ Ῥυγνεγβ τενίβίοῃθ ἴῃ 1879). 

Ο(ονετάδϊ]ε ρυ ] 5 ς ἃ ἃ ἰγαηβ]αϊίοη οἵ ἴθ ε νμοὶς ΒΙΌ]ε ἴθ 1535. Ε1ἰ5 ἰγαηβατίοῃ 

οὗ τς Κοηυρ ὶ αἴἰ μον 5 ΒΙΌ]6 ἴῃ 1-ς37, ἀπά ἰηῖο ἴῃς ατεαῖ 

ΒΙΌΪε ἰπ 1539-1541. (ονετάαϊο, ἴῃ ἢἷβ ἀεαϊοαίοτυ ρίβι]ε τὸ ἴπε Κίῃρ δηά 

ἴῃ Ρτγοΐορας, 5ϊἴ4ϊῖε8 {παῖ ἢε δαὰ {ο]]οννεὰ ἰάγρεὶγ ἔνε βυπάτγυ ἰηϊεγργείεγβ ; ἴο 

)υάρε ἔγοπι ἱπἴετπαὶ ενίάεηςε, ἢ Ν υἱραῖς, Πυῖῃετ, (ἢ ς ΖαγΟ Ν ογβίοη, Ραρπίπυβ, 

δηὰ Τυπάδίε, ἴδε Ἰαϊῖοτ ποῖ ρίνίπηρ ἴῃς Ῥβαϊίεσ, Τῇαε Ζυτίς ἢ Ναγβίοῃ νναβ σοτη- 

Ῥἰειεά ἴῃ 1529 Ὀγ Ζνηρὶϊ, ΡΕ]]Πσαπ, 1,.εὸ 78, δΔῃ4 οἴμεῖβ. Ῥαρπίπυϑ᾽ νεγβίοῃ 

»»5 ἃ ἱγαῃβίδιοη οἵ ἰῃς Ῥβαϊίεγ ἰπῖο [,αἴἱπ (1527). Τῆς Ῥβαϊῖεγ οἵ τῆς ΡΒ. ἰ5 

τοι με ἰδϑβὶ γενϊβίοη οἵ ἴῃς ατγεδῖὶ ΒΙ|}]ς οὗ 1540 (τ΄. νεβίοοιϊ, 7236 δαγαργαῤὴ 

Ἐιαΐεν, Ἑατὶς, 7λε βιαΐοῦ ΟΣ 1522ῶ9 α Λανώρμαγῷ ἐπα δρισέϊεα Δ 1 ογαίμνε, 

1892; Ὠγτίνετ, 7Δε δαγαϊίεὶ εαϊίον, Τπϊ. τ0042, Ετν, 2 :εν ἡδίλονι ογ ἴλε Ογεαΐ 

ιαἑίεν, 1865). Τὴε Οεπενδη ψεγβίοη οὐ 1ςόο νας ἱγαποίδίο ἡ ἰπῖο Επρ- 
ἸΙιβὴ δἂπὰ υϑεὰ ὈΥ με Ρυτίϊδπῃβ ἔγοπι [δὲ {ἴἰπιὲ οπνναγὶ, Τῆς ΒΙϑῃορ᾽5. ΒΙΌ᾽ 

οὗ 1ς68 ννᾶβ υϑεὰἀ ἴῃ ἴΠε βογὶρίυτγαὶ τεδάϊπρβ ἱπ ἴῃς ΟΠ υτο ἢ οὐ Επρίαης, νὰϊ 

ποῖ ἴῃ ἴδε τεοϊϊαϊϊοπβ οἵ ἴῃε Ἐβαϊίεσ [π 1611 ἰῃς Αὐϊποτίζεά Ν᾽ ἐγβίοῃ νγὰ5 
τοδάε ὈῪ ἃ βεϊεοῖ σοπιρδηΥ οἵ βςῃοΐατβ ἁπάοτγ τῇς δυϊῃοτῦίιν οὐ ἴῃς τον. [Ια 

ἀϊδρίαςεα 41} οἵμεγ Ντββ. ίογ Ῥτγοϊεβίδηϊβ ἱπ ἴῃ ρυθὶς δηα ρεῖναῖς τεδαϊηρ 

οἵ ἴῃε ϑοτγρίατε: Ὀυΐ ἀϊά ποῖ Ξυοσεεὰ ἴῃ ἀἰθρ᾽αοίηρ ἴῃς Ατ5. οὐ τῆς τας 
ΒΙ8]6ε ἴῃ 186 τεοϊϊαιίοη οἵ {πε Ῥβαϊζεσ. Τῆς οιπδῃ ( αι] ιο]ο5. σοπιϊπας τὸ 

δάδετε ἴο ἴῃε ᾿ουδγ Νετγβίοη, ἡ ἢ Ἰο ἢ ννὰβ ἃ [ἰτεγὰ] τγαποϊατίοπ οἵ ἴπὸ Δ υἱραῖς, 

ῬΒοτεᾶβ ἴῃς ΑΝ΄. νιᾶβ ἰγαηβί διε ἔγοτῃ [ἢς ΠῚ ρτεν, ΤῊς ΑΝ, Πᾶς πιαϊηϊαϊποῖ 

ἰῖ5 Βοϊά ου τῇς ΕΠρ] 5} Ρτοϊεβίδπε νου] ἀπι} τπ 6 ῥταβοηὶ (πιο. Ὅς ἈΝ, οὗ 

188ς, ργερατγςεὰ ἈΥ ἃ Ἰοϊπὶ Βγὶεἰ5ἢ δηὰ Ατηδγίςαπ (οχηπιϊτίςς, ὑπάγῃ ς Δα ΠΟΥ 
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σχΧ ἹΝΤΕΟΒΌΟΤΙΟΝ 

οὔ τ8ε σοηνοοσαίϊοη οἵ (απίεγρυτυ, Βα5 ἴῃ 5 ἔατ θθεπ ὑηδῦ]ε ἴο τορίδοε ᾿ξ. ΤΈς 
ΚΝ. 15 ἃ πιογε δοουγαῖθ τεηἤεγίηρ οἵ (ῃς Ηεῦτεν ἰεχὶ οἵ Βεη Αβῆεῦ; δαῖ ἰξ 15 

Ἰτεγα  βιῖς ἀπά ρεάδηϊς. [ἱ νγᾶ8 ργεραγεὰ ἰπ ἃ ρετγῖοα οἵ ἰγαπβίτοη οἵ Ηεῦτγεν 

50 ΠΟ Δυβῃΐρ πὰ ἀοε5 ποῖ βαιἰξίν ἴῃς ργεβθηΐ σομάϊοηβ οἵ ΟἿΤ. βου] Αγβϊρ οὐ 

δε πεεάβ οἵ ἴῃε (μυγοῇ οὐ ρεορῖθ. Ευτγίμεγτηοσα, ᾿ὶ ἀοα5 ποῖ 830 βῆο ἘΠ Ε]Ὺ σου- 

βἰάδεσ ἴῃς Αποῖεηϊς Ὗτ55., απ 15 ποῖ θαβεὰ οἢ ἃ τενί βίου οὗ ἰῆς Ηδεῦτεν ἴεχί. 

ὙΤΗε πιατρὶπ οἵ {με ΕΝ. ρῖνεβ {πὸ πιοβὶ ἱπιροτίαπὶ ρατὶ οἵ ἴῃε ννοτῖκ οἵ {ῃς 
Ἐενίβετβ δηὰ ἴ5 οἵ ργεδὶ ναῖε. ϑενεγαὶ ἱπάερεπάςηϊς νεγβϑίομβ μάνα θθθῃ τηδάς 

ἴῃ τεσεπῖ {{π|6ὲ5: [πη ᾿ς ΝΥ, 1884; Τὶ Κ΄ σπενης, 1888; Εαγπεββ, 1898 ; 

5. ΚΕ. τίνες, 754 ῥαγα οί Τιαίεν, τ9ο042 (40) ἱπιροτίδηϊς δηὰ ν᾽ 40]ς ταν ϑίοῃ 

οΥ̓ΡΒΝ.). Τῆς 7εν Ἰϑῃ Ρυθ]ϊςαἴϊοπ ϑοοίεςν οἵ Απιετγίςα, 1903, ρᾶνε ἃ πεν δπά 

Ἔχοα]]οπὶ ἰγαπϑιατίοη ἔγοπι ἴῃς Μαββοτεῖῖς τεχί. ὙἬετσε ἰβ πο βουπά γϑᾶβοῃ ΨΥ 

Εοχπδη (δι μο]ΐο5, Ργοϊεβίδηίβ, ἀπά 7εν5 βῃου]ὰ ποῖ ὑπὶῖε δπὰ ἄρτεε 'ἰπ ἃ Ν εῖ- 

βίοῃ ἴα είτε ἴῃδη δὴν πὶ ἢδ5 γεῖ ὕδεη τηδάς. 

Μίαν πιείγιςαὶ νοτϑίοηβ οἵ ἴῃς Ῥβαίίετ ἤανε δε πηδής ἔογ '8ε πῃ ΟΠ τιβτδῃ 

ΜΟΎΘἢρ ἴῃ ἴῃ βεγνίςε οὗ βοηρ, ἴμε οἢϊεί οἵ νι ἰοἢ τε ἴῃ οβε οὗ 5 εσηδοὶα ἀπά 

Ἡορβίηπα, απὰ Ταῖς δπὰ Βγδάν, υβε ἴῃ Επρίδπα; ἔουϑβε, υβεὰ ἴῃ ϑοοιϊαπὰ; δπά 

νατῖῖβ, υβεὰ Ὁγ ἴ[Πε Νοποοπίοτγηνβιβ οἵ Επρίαπὰ δπὰ {πεῖν ομ]! άγεη ἴπ Απιογῖςδ. 
Ετοὸπὶ 4 ᾿ἰϊεγατν ροϊηΐ οἵ νίοιν ἴῃ τισβὶ νυ ]ς ραγαρῆταβε 15 51}}} τπδἱὶ οὗ Μετ- 

τίς κ, 176ς. Τῆς ίαυϊε οἵ 4} [ἢ 56 νεγβίοῃϑβ ἰβ [παῖ τη εῪ τε Ὀαβε εἰϊπετ ἀροη 

ΕΠ ΡΊ5ῃ Νετβίοηϑ οὐ ἴῃς Μαββογεῖὶς ἴοχῖ. Νοπα οὗ ἴπδπὶ νεγα πιδά 6 ϑἹ Δ ΠΥ 

Κπον]εάρε νθαΐίενογ οὐ ἴῃς πιοάβυγεβ οὔ τοῦτον ροςίγυ. [11 ἰβ ἤονν αϊῖε Ροβ- 

δἰ] ἴο τεργτοάμπος ἴῃς ρΡοοίγν οἵ ἴῃς ΓΞαὶπὶβ ἢ Θββθη τ 4 }}ν [Π 6 58 Πι6 Ππηθαβαγο5 

ἰη ΕΠΡΠ5ἢ ροεῖτυ. ϑοθυϊατα ψ'8ὸ μάνα ἴπὸ ροεῖῖς ρῆ 5μου]ά ἀπάετίαϊκε (ἢ 15 

85 Κ, ΜΉΪΘἢ Ἤδη δοσου } 5 6 ν.1}} ρτσδα!Υ οπίατρε ἴῃς αδε οὗ ἴῃς Ῥβα]ϊου ἴοσ 

Επρ 5} -ϑρεακίηρ ΡοορΙο5, ἀπὰ ςητῖοἢ τῃ εἰς ἀενοιίοπ, ρυθ]ὶς δηὰ ρῥγναῖς, ψ ἢ 
ἃ ποτ ᾿τογαγγ ἤανουζ. 



Α ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥ ΟΝ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 

Ἷ ΡΘΑΙΜ5. 





Α ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ ΟΝ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 

ΡΘΑΙ.Μ5. 

ῬΘΑΙΜΊΙ,., 2 8τκ. 6". 

Ῥβ. σ ἰθ ἃ ἀϊάδοίϊο Ῥ8. οὗ 186 Οσθεὶς ρογὶοᾶ, ἱπίσοἀυοίοζγ ἴὸ [86 

Ῥεδιῖοσ. [π ἔνο δηῖῃ. ϑ:8. ἰξ σοπίταβίβ [86 ΠΔΡΡΙπ688 οὗ {86 

τί σμίοουβ τῆδη (ν.᾽. 2) σε [86 υἱεἱπιαῖα ταΐη οὐ [86 τυἱϊοῖκοά (ν." 5). 
Τὴ σἰσμίθουβ πιδὴ δυοΐάβ [86 ΟΟΙΏΡΔΗΥ ΟὗἨ Ψ]ΟΙτοὰ πιοη, ἀπά ἃ1]}- 

ΒΕΛΕΥ διπάϊοβ (Ὡ6 Γᾶ. Αἡ ἰηϊοιτηθάϊδίϊα 91088 ΟΟΠΡΑΤΘΒ [δ6 

τὶ Βίθοιβ ἴο ἃ ἔστι} ἴγϑ ἰπ ἃ νγο]- σαϊογοά ρσατγάθη (ν.). 

ΑΡΡΥ (δε πιδῃ! 

ΨὨο ἀοιῇ ποῖ νναὶ]ῖ ἰπ ἰῇ οουηϑεὶ οὗ ννἱοκεὰ πιθῃ, 

Αμπὰ ἴῃ [Π6 νὰν οὗἉ βἰπῇδτβ ἀοίῇ τοὶ βίδηά, 

Απὰ ἰῃ ἴδε ϑεϑϑίοῃ οὗ δοογπεῖβ ἀοίῃ ποί εἷΐ ἀόνῃ; 

Βαϊ ταῖπεν ἰη ἴῃ [(Ἂνν οὗ Ὑδῆννεῇ ἰ5 ἢἰ5 ἀε]ρἢϊ, 
πὰ ἴῃ Ηἰβ [,νν ἢ βἰυαίεϑ ἀαν δπὰ πὶρῆϊ, 

Νοτ 80 ἴῃε ννἱοκαα! 

Βαϊ ταῖῃεσ ἴον ἄγὲ 85 ἴῃς οΠ ΔΗ νυ ἢ ἴΠ6 νη ἀτίνει ἢ ΑΜΆΥ ; 
Ὑπετγείογε νοκεα πηεη νν}}} ἢοὶ τίσ ἃρ 'π πε ᾿υἀρτηθηι, 

Απὰ 5ἴπποτϑ (ν}}} ποῖ δπίετ) ἰηῖο 1η6 σοηρτοραίίοη οἱ τρῃίεουβ τῇδ ; 

Εοτ Υδῆνεῃ Κηον ει [ἢ6 νὰν οἱ τρῃίεουβ τηςῃ, 
Βαϊ ἴῃ ννᾶγ οὗ νἱοκεά πιεπ ν1}} ρεγίβἢ} (ἐνευ! βι]Ρ]γ)}. 

ΡΒ. 1 ἰ5. οσρβδῃ (1πίν." 57) δπὰ ἱβεγείοτε νγᾶβ ποῖ ἴπ δὴὺ οἵ ἴῃς Ῥβαϊζετβ 
Ῥεΐοτ ἴο [86 ἰαδῖ. Ιὲ ννᾶ5 ἀουθι]ε85 ἰαῖοτ ἴπδπ ΔηΥ οἵ ἴῃεπι. [11 ν»ὰβ ποῖ σουηϊεὰ 

οτρίπα!ν, ἔοτ 2 οοάά, ὨΕΕ. ἀο ποῖ πυτηθογ ἰ: ἂπὰ ς οοἥά. Κεαπη., 3 6 Ε., 

βοπὶε ςοὐά, (ῦ, Ταβιϊη (ΔΡ. 149), ἀῃὰ πηᾶπὺ [αἰ ποτα (ςβρθοῖα!ν ΔΝ ἐβῖοση), πὰ 

ταῦ ὈΪ5, σοπιθῖπο ἴὰ ἢ 5. 2; δοσογήϊηρ ἴο ἴῃς αἀποϊεπὶ βαγίπρ ἴμαὶ τῆς βτβὶ 

Ῥς. Ὀερῖῃβ δηὰ οἱοβοβ ἢ Ὀεαιτυάς (Ταῖπι. δεγαξοίά ἴ, οὐ). Τπ ΔΝ ἐβίετπ 

ἰεχῖς δαῃὰ Ὗτββ. οἵ Αοΐβ 1.133, Ἐς, 2 15 οἰϊε ἂἃ5 Ῥ5. 1; 50 Μίαγοτ, ΤΊβοἢ., Β]α 55; 

Ῥυϊ τῆς ρτοαὶ [ποῖα]α Πᾶνε δευτέρῳ, 50 Δνεβίσοϊξ ἀπὰ ΠΠοτῖ, ἀπ Δ οπήϊ, Ιἰ 

»ᾶ5 βεϊεοϊεα 85 δῇ ἱπίγοάποιϊΐοη ἴο Ψ Ὁγν ἴῃς ἤπαὶ εἠϊῖοτ, Τῆς ἄαϊε οἵ "5.1 

τὴᾶν ὕῬε ἀεϊεγηϊηδα ὈΥ ἴῃς (οἸ]οννίηρ σοπϑιἀθγαϊΐοπθ: (1) [τ 5 μαγδοϊοτίβτις 

οὔ Ἰαῖε υυτιτηρθ τμαὶ ΤΠΕῪ ππᾶῖκε πλαςἢ 56 οὗ οδυ] θοῦ ὁπθ5. Δ΄.5 15. θαβοῖ οη 

7ε. 1γ5 8 δπὰ ΕΣ. 4733, ἀπά ἴ5 ᾿μβεγείοσε ροβζεχο, ΤΓ ν.3 θὲ οτίριπαὶ, τ μῖνεβ 

3 



4 ῬΒΑΙΜΒ 

ενίδεπος οἵ ἀαῖς οὗ Ῥ8.; ἰξ ἃ ρῖοββ, ΟὨΪΥ 858 ἴο ἀδῖς οἵ ἴδε ρῖοββ. Τῆς δγρυπιεπὶ 
οἵ Βᾶ. δαὶ ἴῃς ῥγοβε νυτῖϊεσ υ8ε5 ἴῃε ροεῖ δπὰ ποῖ [ες ροεὶ ἴΠε ῥτοβε, ἰ5 ψίτἢ- 

ου ἔοτος ἰῇ ν.ὃ 15 ἃ ρῥτγοβαῖς ρίοββι Ν᾿. 2 15 Ὀαβεὰ οἱ 708. 1" (Ὠ), δῃὰ ἰ5. ροβί- 
ἀευϊετοπομηῖς ; ἔοτ ἴῃ Ῥβ, βυθβιίζυϊεβ ἔογ ἴῃς οχίεγηδὶ, “ ἀερατὶ ουἱ οἵ [ὮΥ 

τοουτἢ,᾿ [8ε ἤγβὲ οἴαυβε οἵ 708. 18, [με ἱπίεγηδὶ “ ἀεἰρῃς ἴῃ, ἰπαϊςαιίηρ ἃ Ἰαῖες 

δηὰ τποτε τηδίυτεὰ οοποορίίοη. ΤὨε ἰαῆρυλσε οἵ ἴδε Ἀ5. ἰ5 {παὶ οἵ {με Οτεεὶς 

Ρετίοά : Ὀὐρῦν ΓΥΡ ν.ἷδ, Οχῦ Ὡ ΘῈ ν.}6, ὈΝῸ 50 ν.35, ὙἘε βυπίαχ ἰ5 αἰβοὸ ἰαῖε: 
ΤΣ ν δα γὴν νδ. (2) ΤῊΣ Ὀὐνῦν ἀπ ὈΝΥῚΣ αἵτε οἴδββες ἴῃ ἴμε [εν 5 ἢ σοτὰ- 
του γ. ΤΈΣ εδυ]ΐεσ δης μ65ε5 θεΐψεεῃ ν]οϊκεὰ τυ]εῖβ ἀπά δ ορρτεββεά ρεο- 
Ῥίε, ομασγβαοιϊεγβιϊο οὐ ργθῦχὶ]ῖς νυετἰπρβ; δηὰ οἵ τἱρῃίεουβ 5γδεὶ πὰ Βεῦ νυἱοκεὰ 

ἔοεβ, ομβαγβοϊεγβιῖς οἵ με Ἰοπρ ρεγὶοά οἵ ἐογεῖρῃη ἀοτηϊπαϊΐοη, ἀο ποῖ ἀρρεᾶσ; 

ἴῃς δητ με β8 ἴα Ὀεΐνεε ὑὸ ο͵8886ε5 διηοηρ ἴῃς 7εἐνγ5, ἴῃς τἱρῃίθους, [Βς 
βιγίοϊ βιλἀεηἴβ οὗ ἴῃς 1ἅ'νν, ῆο Κααρ ἀρατὶ ἔτοπι ἴῃ σοΙΡΔῊΥ οὗ ἴΒε ν͵ἱοκεὰ ; 
διὰ ἴδε νἱοκεά, νο βοοσῃ ἴΒς εἰ ϊςαὶ ἰεδομίπρβ οὐ  βάοπι δηὰ ἰγϑῆβρτοββ 

με [δῃ. ΑἹ] (85 ἱπιρ]1ε5. ἃ ὉΠ} ἀενεϊορεὰ βοῃοο] οἵ ΝΥ βάοπι, ἃ5 γε 88 δῃ 

ἰπίεηϑε βοσί αὶ ἀενοΐοῃ ἴο ἴῃε 1. ὙὍΤΏετε 8 ποῖ (Βαϊ ἐχοϊυσῖνε ἀδνοϊίου ἴο 
τῃε 1δ»ν οὗ Ρβ5. 195.}δ 110, οὐ ἴο ΝΥ ἰβάομι οὗ Ῥχ. 1-; θυῖ τ8ς δυΐδμον δ᾽επάβ 

1ῃς τεδοβῖηρβ ἀπὰ ρῥγδοῖϊος οἵ ἴμεβε ἵνο ἴγρεβ. Ἦε Ἰἱνεὰ ἱπ ρεδοείῃ! ἰἰτηεβ 

Ῥείοτε ἴῃς δηϊαροηῃΐβιηβ οἵ τε] ρίουβ ραγίϊεβ, απὰ ἴπ5 ῥγοῦδοὶυ ἰῃ ἴῃς ἰαῖς 

Οτεεὶς ρεοὰ. Α βἰινϊαν βἰευδιίοη ἰ8 ἴῃ ΒΘ 651 1.,,39-.51. ΒΊΟΝ 5εεπὶ ἴο θὲ Ὀαβεὰ 
ου 1} }5 5. (3) Τδε τείεγεπος ἴο ἴῃς Πυάρτηεηϊ, ν.ὅ5, ἰτωρ}}ε5 ἃ ἡιάϊςοΐα! ἰηῖετ- 

ίεγεπος οὗ Ὑδαννεἢ ; ποῖ 88 Ὀεΐνεεη ἰβγϑαὶ δηὰ ΠΕῚ Ορργεββουβ, ἃ8 ἴῃ ἴῃε ὑτο- 

ῬΒεῖϊς Ὀοοῖκβ, Ὀυϊ 8δ8 Ὀεΐνεεμ [με τ ρμίεουβ απὰ νυἱοϊκεὰ ἴῃ 1βγαεὶ ἰϊβε! .. Α5 
ἴδε τεβυὶὶ οὗ (δαὶ Τυάρτηεπὶ ἴῃς τἰρίεουβ ν}}} τῖβε ἃρ, δῃ οτραηϊζεὰ ςοηρτερα- 

τίοῃ, ν.δδ, ἔτοτη σὴ τς ψἰοϊκεά νν}}} θῈ ἐχοϊυάεὰ, ΤὨς ν]ἱοϊκεα ν}}} ποῖ τίβε. 

1 τε τἰϑίηρ όγε ἰβ ἴο θὲ ἱπίεγργεῖεα 88 ἃ γεβυγγεοίΐοῃ, [βθῶ [8ς εχοϊυβίοη οὗ 

τδς νἱοϊκεά ἱπιρ}165 δῇ εατ]ῖες ἄδῖα ἵπδπ Ππ., ψΕὶς ἢ ἱποϊαἀε5 ν]οϊκεὰ βγεῖ τε 8 

ἴῃ τῃς τεβυττεοΐοη, Ὠη, 1223, πὰ ͵ἰβ8 τῶοτε ἴῃ δοοοτά ψἱῈ 15. 2611, ψἤεσε ἴδε 

νἰοκεά ὀρρτεββοῦβ ἀο ποῖ τίβε ἢ Οοα᾽ 5 ρεορὶε. ὍΤὴς ἀρόσαῖυρϑβε, 15. 24--27, 

β6οῖωβ ἴο Ὀεϊοηρ ἴο ἴδε {ἰπ|ὲ οὗ Αἰεχαπάεν ἴμε Οτεαῖ. ΤὨε τγοβειθίδηος ἴῃ 

ἀοοίτίηε Ὀεΐνεδη ῬΒ. 1 δηὰ 15. 26 σου]ά ίανουγ ἴῃς ρυϊτἰηρ οὗ ουζ Ρ5. ῬΡεΐψεεῃ 

τθαὶ ἀροόσδῖγρβε δὰ Ὀπ.; (μαῖ 8, ἰπ τπε Οτεοὶς ρετοά Ὀεΐοτε {με ρεγβεουϊους 
οὗ ΑπιίοουβΒ. ΤῊΪΒ Ῥ8. νγᾶβ ρῥγορδοὶυ με 45:5 οἵ ἴδε ἀοοίτίπε οὗ ἴ8ς Το 
γαγβ συ ῃϊο ἢ ρΙαγβ βυς ἢ δῇ ἱπιροτίαηϊ ρατὶ ἰπ }ενν 58} ἀπὰ δαεν ΟὨτιβιϊδα 1 1τετγα- 
ἴατε (Με. γϑ, γ΄. ΒΒ. Εἰμὶ Τεδομίηρ οἵ [εβυ8, ΡΡ. 82 54.). 

ὙἼΒε Ῥβ, μα8 ἵνο δηιίίῃ. ϑι:5. οὐ βἰχ τεϊγαπιοῖεσ ᾿ἴπεβ ες. ΤΉΪς [88 

ποῖ Ὀεδὴ ορβοσνεὰ ὃν Ὁ. οζ ϑῖεν., θοῖΒ οὗ ψποτι τεραγὰ νι 85 οτἱρίηδὶ ἴο 

ἴδε Ῥβ. Ὑὴε ἔοτιηετ 88γ5: “ Κείῃης ϑιγορῆξη, νἷε τωῖγ βοβεῖϊηϊ, βοπάδγῃ πυζ 
τπτερεϊτηᾶϑοιρ ρει! εἰς δι! Βοη, ἀΐε 5'οἢ δυο ἢ ἴῃ 511} απὰ Αὐυϑατγυεὶς ἀες Ῥγοβα 
πᾶδμετη." Τβε Ἰαϊϊεν βαυβ: “5. 1 εὐ ᾶ]ς 30 νἱεὶ της το Απδιδεβδὶρεβ οὐετς 
ΑὐυβδιΠιρεθ, 4855. τπδῃ πίομε ἅδε ἀθπη Ζνεῖξε! Βεγαυβίζοτητηῖ ψῖς υἱεῖ ἀανοῦ 

ϑβρᾶϊετοσ ψεγάευθηΐβ οάον ρεγβὅπ]ομεπὶ Εὐττη- ἀρ βοΒῖοκ ἀε8 ψεγίαβθοτβ εηϊ- 

βἰδτηϊτηῖ,᾽" Τῆς τοδὶ ἀϊβηου ιν ἰβ ἢ ὈοΙὰ [Βαϊ {Π6Ὺ ἀϊὰ ποῖ ἀΐβοογη [με ρῖοβς, 

δῃὰ 50 οου]ὰ ποῖ υπάοτειαπὰ ἴμς ταδάβυτε, ΜΙ οἢ 15 τε αὶ] ος οὗἩ ἴδῃς πἰπιρ]εδὶ 
δὰ βηεβὶ ἰῃ ἴῃς ῥβαϊϊεσ. 



ῬΒΑΙΜΙ. ς 

ϑέγ. 1. 1. Τλε ροεῖ, ἴῃ νίενν οὗ {π6 ἀεβοσιριοη οὗἉ ἴῃ τρβίθουβ 
τηδῇ ἢε ἰ5 δρουΐ ἴο ρίῖνε, Ἔχοϊαϊτηβ: ἡαδῥν τΖε νιαη" δ υβ68 ἃ 
ἀϊπχεῖεσ, οσ ἢ] Ἰἰης, ἴο 4]]1ονῦ ἃ πιείτ δὶ ρᾶιϑε δίϊεγ ἴῃς Ἄχοϊδπηδ- 

ἴοη. Ηδ ἴ5 ποῖ τὨϊηκίηρ οἵ τηδηκίηά, πγεη, ψόσλθῃ, δηα οἢ]]άγεη ; 

Ὀαυϊ οὗ πηδῃ οἾΪγ. Ηδ ἢ85 ποῖ ἰῃ πα 4}} τηθη, οἵ 8}} [εννϑ, οὐ 8}} 

Ρίουβ τηδῃ; δυῖΐῖ ΒρΘοΙ ἤοδ!ν ἴμαὶ Κιπὰ οὗ ἃ τηδὴ ἢδ ἰ8 ἀρουΐ ἴο 

ἀεβοσίθε, οὔε ἀενοϊηρ ἢϊ5 ψΏο]6 τἰπηα, ηἰρας ἀηὰ ἀδγ, ἴο ἴπ6 βίυαΥ 

οἵ τῆς ν᾿; ἰδὲ 15, [ὰς ἰά64] βογίθε ϑυσῇ 85 Εἶζγτα. [6τότμθ ἴ6}}5 
5 ἴῃς ῥΐίουβ [εν ἰβουρῆϊ οὗ Κίηρ Τ΄οβίδῃ 5 ἴῃς ἰάθαὶ. ΤῊ τὶρῃϊ- 

Εοιι5 τη 15 ἀεβοσί θεά ἢγβὶ περαϊίνεὶυ ἴῃ ἴῆγαα 50. ἰθίγαμηθίοιβ 

ΜὨΙΘΙ γαῖ ρτδάια!Υ Ὀεσδηλα τόσα ἰπίθῃβθ, σοι ηβ ἃ οἸϊπηαχ ἴῃ 

τε ἰδϑὶ Ἰἴπε: τυάο ἀρέά ποΐ τυαἰξ] εἴ. ΜΙ. 6᾽5 76. γ; ἀοχὰ ποΐ 
οἔαηα1 ΄σεᾶ56 ἔτοτη ψγ δ] κί πρ ἀηα 50 σετηδίη βἰδηάίηρ; ὠσί ποΐ οἱΐ 

ἄρτον] σοπίϊησδι ραγιϊοϊ ραϊίοη ἴῃ. ---- ἐπ διε εοιριδε} 116 ναἰκίηρ, 

Ἰἰδιεηΐης ἴο δηὰ γεοεϊνίηρ σουη56] οἵ δάνϊςα, ἐπ 2λδ τυαν] ἴδε τηογαὶ 

ςοηάαςι, ἴῃ σουτβα οἵ ΠΠ{π|, ἐπὶ δὲδ τεσ είοη] ποῖ βειΠἰηρ ἄονη ἴῃ [ἢ 6 

655: ΟΏ, ΟΥ̓ΔΘΘΘΙΔΌΙΥ οὗ [ἢ6 5ΟΟΓΏΕΓΒ, δηα 80 δεῖηρ ἴῃ εηΐγε δοοογά 

ἢ τῆ 6. ---- πεζεα νιθπ] ἃ οἶδβ5 ἴῃ δηςΠ 6515 ἴο σὶρ εουβ πηεῃ, 
ἡ 0 5ἴυἀ!εα ἀπά ῥγδςιίβθα ἴμ6 ἂν; οἦππενς} δητῃ. ἴο ἀρτίρῃϊ, ἃ 

ΤΏΟΓΘ βΘΏΘΓΑΙ ἴδσστῃ γαίδσγηρ ἴο 8}} ψνἢο [4]] ἔτοτ οὐ ἄο ποῖ Ἵοηΐογπι 
ἴο ἴῃς εἴς 4] δηὰ ταϊϊρίουβ ροδὶ οὕ ψγᾶὺ οὗ 1 ; σϑογηδ:} δπττῆ. 
ἴο πῖϑα τηθῃ; ἴοβθ ΜΏῸ τηοοκ δἵ δηὰ βοοσζῃ ἴθ ἀϊβοὶρ᾽ πα οὗ 

νβάοτῃ. ΤῊς τἱρῃίεουιβ πιδῃ δοϑίδίῃβ ἔτοπὶ 411 βυςἢ σοπάποϊ δηὰ 
ἀνοϊάβ ἴΠπ6 σοτωρδηυ οὗ 4}} 59 ἢ} τηθῃ. ---- 2. Τῆς τίρμίεουβ πιᾶῃ 
8 ἀδβοσί θεά ροϑβι νον ἴῃ ὕγο 5γη. 1ἴη65 δηττῃ. ἴο 16 ῥγανίουβ 

τῆγαα. -- 75 γε Ζατυ 97 γαλτυελ] δταθτδοίηρ ἴῃ επεῖγα Ἰερ ϑαϊίοι 
οοπηρδοῖδά ἴῃ ἴμ6 Ῥεηϊαίευςσῃ, δηὰ 50 ᾿δ]] δα τῇς [,ὺὦν 85 ἴῃ6 ἢτβί 
ἰαγεῦ οἵ [6 (δποη, ἱπ ἴῇ6 ατεεκ ρεποά ψἤδη τἢ8 Ρ5. νγὰϑ8 οοτη- 
Ροβεὰ (ψ. Βτ. "55.130. ταρβαῖβα (οσ ἐπα ρδϑίβ. --- ἀΐς ἀφ σἀ] ἴῃς ροοά 
Ρίεαβαγα 16 τἱρῃίεουβ πηδῃ ἴοοῖς ἴῃ ἴῃς Τανν, [ σμμμαϊΐες αν απά 

πίρλ τεδαϊηρ ἴξ ονεσ δηὰ οἼνεσ ἀραίη ἴῃ ἴῃς ἰον, τηυγιλυγίηρ ἴοη6 
οἵ οπς τοδάϊπρ ἴο οῃδβεϊζ, ἴο ἱργεβϑ ἰδ ἀροὴ [(Π6 τηϊηά δηὰ Ἵουι- 

᾿ταΐς 1 ἴο τηθλοσυ, ἃ τηεῖμοα οπαγδοίϊογίϑεϊς οὐ οτίδηϊαὶ βἰπθηῖβ, 
ταῖμοσ ἴδῃ πιϑα δι ΟΥ πχυδίηρ Ὡροὴ αὶ μα Ὀδεη ῥγενί ιν 

τεδά. ΤὨΪϊβ βἰυαν 15 μαῦιτυδὶ ποῖ ΟἿΪΥ ἀυτίηρς ἴῃῈ ἄδγ Ὀυΐ 4150 
ἄυπηρ ἴῃ 6 ηἰρῃϊ. Τῆς βεοοπά Ἰἴπηα ἰ5 οἰϊεά ἔγοτῃ 705. τῦ (Ὠ). 

3. Τῆς εοὐϊῖος οἵ Ψ ἰηβεγῖβ ἔουσ ᾿η65 οἵ 1]Πυδιτδίίοη Ὀείογε. {πὲ 
Δ ΞΙΤΟΡὮΘ. 
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ΝῸ δε ἰ5 Ι᾿ἵκε ἃ ἵγεε ἱγαηβρ᾽ δηϊεὰ Ὀεβξίάες ομδπηςεὶβ οἱ νγαῖεσ, 
ΜΝ ςἢ γίε! δῖ!) Ὠΐ5 ἐγαϊξ ἴῃ ἢ5 βθάϑοῃ, 
ἍΝ οϑβς ᾿εαδΐ νυ ἤετβ ἢοῖ; 

80 8}} ἰαι με ἀοείῃ, με οατγτίεβ [Ὡγουρῇ βϑυσοεββίιγ. 

Τῆς Βδρρίηεβ5 οὗ ἴῃς τἱρῃίθουβ τήδη ἰ5 {ΠΠπδιγαϊεὰ ὉΥ (ἢ6 ϑίτας 

οὗ ἃ ἴτθα, ψῇῃϊς ἢ 15 τετωονεὰ ἔσοσῃ 115 ἡδίϊνε 5011] πᾶ ἱγαηβρ᾽δηλοὰ 
ἴο ἴδε τηοϑβὲ δνουτεα 50]], ἰὰ ἃ ἔδγι ες ραγάδη ἰγγίραϊεα ὈΥ γφιδῃΥ 
οἰδηη6}5 οὐ νδῖεσ, ϑοἢ δ8 δαν ὕὙτἴ25, ψπετε σογὰ ἴῃς ρᾶγάϊθηβ 

οἵ ϑοϊοπιοη ; Εηρααὶ, λτηθα ἔοσ 115 ἔδυ! γ (ΟὈ." 57’ οἰ. 66)... (ἢ 6 
βατάθῃβ οὗ Ὠαγιάβουβ, Εργρί, δἀῃᾷ Βαθγίοη, ᾿ττὶραίεα ΟΥ̓ σΔηΔ8]5 

ἀτάνῃ του ἴῃς ρτεαῖ τίνοιβ ; δηά ἰΐ ἰδ ργοῦδθὶε τῃαϊ (ἢ6 5ἴοιγ οἵ 
ἴδε βίσεδτηβ οἵ Εήβη, σῃ. 2, νγγὰ5 ἴῃ [Π6 πη οὗ ἴῃς ροεῖ; ἴοσ ἢς 

δάδρὶβ δῃηὰ σοια μεθ ἥτοτῃ 76. 175 [86 Ῥεδυτα! δηὰ ΠΥ βἰδιεὰ 

βἰπαῖ]6 οὐ τῃ6 τηδη ἱπιβιϊηρ ἴῃ Ὑδηνεῃ ; ἔτοτῃ ΕΖ. 47} ἴ[ῃ6 ἀδβοτρ- 

τίοη οὗ τῆς ᾿ἰνίηρ ἴσγεθβ οὐ ἴῃς Ῥδῃκβ οὗ ἴῃ σίνεσ οἱ 16 ἴῃ τῃ6 

ἔαϊυτε ρδγδάϊβε, νοῦ ὈδαΣ ἔγαϊξ το Ώ ΤΥ δηὰ ψῆοβα ἰεᾶνθϑ ἃγα 

ἜνΟΓ βύδεῃ δηά πιεάϊοίηδὶ (οἵ. εν. 2252) ; ψτἢ ἴῃς ἱπτ]ραϊεὰ ρᾶτ- 

ἄξεῃβ οὗ δἰ οὐ {ἰπη6, ἔοσ ἃ οοπάεηβεαά 5ἰγλε, συρρεβιϊηρ, ἃ σοτι- 
Ῥτεῃεηβῖνε ἰάδαὶ ἴο οὴς ἰδ ασ τ ἴῃς βδοσεὰ πτηρΒ. Ης 

ἴδῃ ἰηίεγρτεῖβ [ἢ6 βγη α οὐ ἴῃ6 Ἰαδὲ ᾿ἴπθ ΌΥ̓ ἃῃ δάαρίδοη οὗ 
7.5. τ, ὙΠα τἱρμίεουβ τη [85 ἴῃ Ὠἷπὶ βυοἢ 16 δηὰ νἱροῦγ ἔτοτα 

ἢϊβ βιυάγ οὗ Οοά᾽5 νογὰ ἴδδὶ Ὧὰ πηδῖκεβ ἐνεγγιπίηρ ἴ[μαὶ ἢ6 ἄοεβ ἴο 
βυςοδαά ἀπά θὲ ῥγοβρέγουβ. ΤῊΪβ νεῖβα 15 ἴῃ. ἃ.τηοβαὶς οὗ ἴἢτεα 

ΘΑΥ ΠΟΙ ράβϑαρεβ. Τῆδ ᾿ἴηε5 ἃΓῈ ἱσταρί!ασ δηα ῥτοβαὶς (5. 4. 3. 4). 

Τῆς ἴνο πιϊἀά]α 1ἴπὲ5 ἀγὸ βυποηυτίουβ Ὀυΐ ϑυηίμεῖς ἴο ἴῃς ἢγϑὶ 

Ἰἴπθ, δηὰ ἴδε ἰαϑί ᾿ΐπε 15 ἃ ϑυῃϊῃμεῖίο Ἔχραπδίοη οἵ ἴῃ 6 5ϊπ}}16. 

ϑίγ. 11. 15 δὴ ἀπ βίσορῃς ἴο ϑῖτ. 1. ΜΝ. ἰβ οοπιροβεά (4) οἵ ἃ 
αἰπηοθῖοσ ᾿ἰπα, ν.Κ, τῇ πχείτίοαὶ ράυθα δη οι ] ἴο ν.}5, σο;- 

τταϑηρ ἴ[ῃ6 πιο κεα νι (ἢ 6 τρῃϊεουβ τηδη ; ἂπὰ οὗ 8 ἰεἰγαιηεῖεσ 

βί τ }] 6, ν. ἢ, Πἰκεηϊηρ τὰς τυϊεζεά ἴο ἐλα οὐ τῃ6 τΠγοβηϊηρ ἤοοτ. 

ΤῊϊβ5, ἴῃ Ῥα!εβῦης, ἰ5 υϑυδ}ν οἡ ἢδϊ, Ορθὴ ῥΐδοθβ οἡ ἢ]ΠΟΡ5, 50 

ταὶ ψῆδθη [6 δᾶγβ οὗ ργαίη ἃγὲ ἴἤσονῃ ὑρ, ἴῃς ΠεᾶνΥ σταίη (4115 

το ἴῃς στουηά, ψῇ 6 τἰῃς τοὐπα γίνες ατυαγν ἴλῈ Ἰιραϊ οΠΔΗ͂, ΤῊϊς 
βίτωῖ!α 18 δπτῖτῃ. το τῃδὶ ἴῃ ν.ὃ, 50 [27 85 ἃ ἔγαϊ εατίηρ ἴγεε τιᾶὺ Ὀα 
ἴο οΠαῆ οἵ ρταίῃ ; Ὀυΐ ἴῃ 6 οτὶρίπαὶ δητ ἢ. νγὰβ ὑγοῦ δον οὗ “ ἀτίνετἢ 

ΔΥΥΆΥ " ἴο ἀε!!Πθεγαῖθ ναὶ κίηρ ἴῃ σουπβεὶ, ν.}. ---ὅ, Αὐτε ν ἐπ ἐλε 
“ιάρνιερ] 15 δη Π[ἢ.. ἴο βιαηάίηρ ἴῃ ἴῃ 6 ἂν, ν.Ἶ 5; δριέορ ὑρηῖο ἐλε ἐοζε- 

γέρα οι] πῃ. ἴο ἴλΕ 5ἰτηρ ἀοννη ἴῃ ἴΠ6 5βεβϑβίοη, ν.ζ 8, γι κεὰ 
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ταθῃ Μ7}}} ἠοῖ τίβε ὑρ, [Παΐ 15, ἱπ [Ὡς τεβυσγεοιοη ψ μοι Δ Κ65 ρίδοα 

ἰπ ἴῃς Τυάρπηθηΐ, αἱ ἴῃς πὰ οὗ [ῃ6 ρὲ οἵ τε νου]. Οηὶγ τῃ6 
ΠρὨϊεουβ βῆαγθ ἴῃ τῃαΐ τεβυγγεοιίίοη. 850 15. 26:55, 1ῃ68 ρεορὶς οἵ 
Οἀοὰ τῖβε, {πεὶγ ν]οκθὰ ὀρργεββοῖβ ἀο ποῖ. 80 76β8ι5 βρθᾶκβ οἵ ΠῈ 

τεϑυτεοϊίοι οὗ ἴῃς Ἰυδὶ, [Κ. 145, ψ᾿ποὰϊ τηεηιοηίηρ ἴπαὶ οἵὗἩ τῃ6 

υη]υδῖ; δηὰ 51. Ῥϑὺὶ βεῖβ ἔοσίἢῃ [ῃῈ τεβυσγεοϊίοη οἵ ΕΟ τ βείδη5 

1 (ογ. 15, ἴῆοβε ῆο τὲ ποῖ, ἀρραγεηῖυ, Ὀείηρ ἴῃ ἴῃ6 Ὀδοκ- 

ξιουηά οὗἉ Ὠΐ5 [που ρῃς5 δηα 50 υππηεμιϊοπεὰ (νυ. Βτ. ΔΑ 84.) ΤῊΣ 

τεϑυττεοϊίΐοη οὗ ἴδε σίοκεά ἀρρεαῖβ ἰῃ ΟΤ. οὐἱγ Ὀη. 125, δπά 

πη ΝΤ. εχρ] ον ΟἿ πη. ο5 9 Ἐδν. 2011} (υ. Βγ. Ὁ 28). ΤῊϊ5 
ἰηἰεγργεϊδιίοη, ρίνεη Ὁγ Οῦ, Ἐ,, 7, Βᾶ., 15 τπῖογε βυ δῦ ]α, ἰη νίονν οὗ 

ἴῃε Ιαῖς ἀαῖϊα οἵ ἴῃς ῥβ., ἴδῃ [6 ὑβυ8] τηοάδγῃ ἱπιογρτγειδιίοη, 

“ οἰδηὰ ἴῃ τὴς Ἰυάρτηεηῖ," ἴῃδὲ 15, Οοα᾽ 5 ῥγον ἀθηκίαὶ Ἰυάρηχεηὶ ἴῃ 

ἴδε οουτεε οὗ ἢυϊηδη Πίβίοσγ. ΤῈ σοπρτοραδίίοη οἵ [πε τὶρῃίθουςβ 

ἸΏΘἢ ΠΙΔΥ Ὀ6 Τοποείνεά 858 ἴῃς σοηρτερδίϊοη οὗ ἴῃ Ζεαϊουβ [ενν5 

τοῦ ψῃϊοῃ ἴῃς ψίοκεὰ που Ὅς Κερὶ ἀραὶ Ὀγ αἰϊνίπε πα ρ- 
τηδηῖ ; δυΐ Ὀεῖζεῖ, οἱ της σοηρτεραίίοη αἴεγ ἴῃς Ἰυάρτπεηῖ οἵ ἴῃς 

Τεβυττεοϊίοη, ἴῃ ψὨϊοἢ [Π6τα οδη θὲ πο ψίοκαά, ἰοῦ (εν ἤανε ποὶ 

Ὀδεθὴ Ῥοττηϊ δα ἴο τίβε. --- θ. Τῆς ϑ1γ. σοποίμ ες ἢ Ὁνο ἀηττῃ. 
ἰἸοιταιηδῖοιβ βυτιπηηρ ὉΡ ἴπ6 σοηϊταθι αἰγεαάγν ἀγαννη. ὙΏΕΙΕ ἅΓα 

ἴνο ψᾶγβ. 7014 τᾶν 97 1“74ε γίρλίεομς ῖ5Β. ἃ ΜΑῪ ΜΙ ὨΪοἢ γαλευελ 

ἐποιυείδ,, ποῖ τρθγοὶν {Ππεογεῖίοδ!ν δηὰ ἰά θα! ν, Ὀὰὲ ῥγασιοα!!ν ἀπά 

ΤΟΑΙῪ ὉΥ Ῥετβοηδὶ δοαυδϊηΐδῃσε ἢ δηὰ αἰδητῖνα βιρεγνβίοη οἵ 
ἷϊ, 580 1πδῖ ἴτ 15 Ὑδμε᾽ 5 αν, ἰδδαϊηρ ἀηΐο ἴγαε δηὰ ἰαβιίηρ μὰρ- 

Ρίῃεβθβ. ζΖῆ4ε ταν 97 τυϊεξεα γιέϑι 15. ἃ ΜΑΥ ΝΏΪΟἢ ροσίῃ οἡ ἴο δνϑῦ- 

ἰαϑιίηρ σταίη, οἰ. 693. ΤῊςε 5. Ῥερίῃβ ἢ Παρρίηε85 ἀηα σοπο] 65 
ΜΠ ἢ σταίη, οἴ. Ῥ5. 112. ΑΙ] ἰ8 σοιηργεμεηάεά Ὀείνεθη ἴμ6856 ἴννο 

εηἀς δΔηά ἴῃ ἴῃ 656 ἵΜῸ γᾶ γ5. 

1. ἘλλΦᾺ] οπῖτ. Ρ]. δρβῖγ. τὸν οὐ θν ον Ἐν 119. Τρ. ΒΝ τῷ. ΒΌΒ., 

33 ἴν αἰνψαγε Ἔχοίδπι., οἵ τηᾶῃ (πενεῦ οἵ (04), Ο με λαλῥένιεες, Λα ὴν ἱξ οὐ ὅδε, 

ς. Τῶν εἶδν.. 112]; ῪΝ 322 846 13 ΡΥ, χ18 834 2814, 5) Ρ85, 349 40" 0412 1278; 

ὩΣ, 2112, Ὁγὴ 8916 1.44156.}6, ρίς, 213 321 4132 845 τοόϑ 1102 1281 15. 30}8 

θη. 1212, οἵἴμες ψογὰβ Ὀϊ. 3321 Κι, τοϑ' ὃ (-Ξ 2 Ὁ, 9.1) 7}. “17 Ῥ85. 655 τοὶ 
1283 13γγ83 τ465 Ῥε. 8582 1421 162) 20] 2018 Εο. 1οἹΤ 15, 322) 563. --- ἀν ] τε], 

ῬτοΏ., συ Δ} οπιϊτιςά ἰπ ψ, ἀυ. πετο; οἴξῃ ρἷοββ οἵ ργοβαὶς σορυ 58. -- τοπ, 

ἼΣ, 20] Ρίβ. αὐϑβῖγ. ἐπι ρμδίίς ργεβϑεπίβ οὐ Ἵμαγδοϊετιβιίο ἀπὰὶ οβία ]Π 5ῃ 64 καῖε 

οζΥ ςοηάϊείου, Ενν.5 125, (ς5.5 106.2. ὩΞΏΔΙΙΥ ἐχρτοβϑοὰ πὶ Επρ. ΟΥ̓ Δυχ] ἰαγυ οὖ, --- 

Ὁ; ΓΥΡ] 10. τοῦ 2116 2218, Σ πγρ εοηι σοί, εἰ μὲν 85 (1) σώσετε, στ ίανεε, Στ 
υϑεὰ οἵ Οοὐἂ, Ῥε55. 33}} 732} 1Ἰο618 1071}, οἵ. 1103} οὗἁ 1115 Γἀνῦ; οὐ (2) 2ηρηδοιο, 
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αἰεεῖρνι, βίαν, οἵ τλβη, 11 135(}) 145(2) 205 33}0 τοῦ48, --- Σ»λ, δα]. τοίεξεά; 

ἷπ Κ᾽; εἰπεῖ (1) συν οἵ ΒΟ. ΠΥ ἴο σοά ος Ηΐβ8 ρεορὶς, βυύῃ. ὀρεἼρεὲδς,; 88. 
1718 714 το95. 67 1406. 9; ς0]]. οδ' Ὁ τοῦ. δ. 4. 18.1δ ς (4 5811 9418 11019; ρ], 35 710 
915 1136 19 1» 288 3118 58. 688 "5 1 8523.4ὲ 918 928 945. ὃ 9)} 10 435 

το ῦϑ. δι. 96. 110. 113. 7.204. 1411}0 1.4ς30 14.758) οὐ (2) συν οὗ 5'η δραϊπβεὶ Οοὰ οσ 

ταᾶῃ, εἰ ΠίσαΙν νϊοκεὰ: 86. 11δ 3210 3635 2.10. 13.3]. 83, δ᾽ 11.210 ς0]1, 2422 103, 
ΡΙ. 11.4.6.6. χρΡ 3618 37.4.18. 17. 30. 38, 84. 88. 40 το16 γ,38.13 Ἰοδὶ8 11210 1469; ψφ 

γμ(Π) 759 τοῖδ 119119,, ΤὨΪ5 ψγοτὰ ἰβ {π||6 πβθὰ ἴπ ργεῖχ. “τ. ἀπά ποῖ δἕ 4]} ἴῃ 
8686 (2). 11 ἰ5 οἰ ΕΗῪ υβεὰ ἱπ ΕΖ., ΝΥ. 1., δῃηὰ ψ, δι. ῬΥΎΣ. τ ὈΝΒῚ 13] 

Ρδτ. «Δ. Ζ 7. ἴῃ Ἅ, (1) τῦαν, γοαα, ῥαίά, 213 730 8ο}δ 8043 τογ6. 7.40 ττοῖ, 

(2) ἢ. οἵ εουγβε οἵ ᾿ξ οὐ δοϊΐοῃ, υπάδγίακίὶπρ τοῦ 1888 3.6 χγὅ. 7. 35. οΥ11 
1025} 1105] 1281 1105 1469, (3) ε5ρ. οἵ πιοταὶ δοϊίοῃ δῃὰ Ἵδβαγαοῖεσ ς᾽ 393 4014 
5028 ττ05. 38. δ. 168. (4) οἵ ἀυΐϊγ (οοπιπιαπάεὰ Ὀγ Οοά) 258.13 328 1190] 1435, 

(5) 5βρεοῖξ, ἱπ ροοὰ βεῆβε 16 3)}6 ᾿οιξ δ 1105 11029, οὐ (6) ἱπ Ὀαὰ 5επβες 

1.6 ,γχ6δ 1Ο7]7 11039 12024; (7) ΝΥ οἵ Οσοά, Ηἰ5 πιογαὶ δἀπιϊηϊβιγαϊίου, 1 851 
77} 8514 1037 1186 1451, οὐ Ηΐ8 σοχηπιαπ 8 1823 2ς4.9 2211 χγ8ὲ ς 116 ρη8 5114 
8611 ος10 ττ08. 14. 27. 82. ὅ8,--- ξΌΝΝΩΠ Ρ]. δά]. [νϑπ]. 88. οὔἱγ ἢ. πνϑῃὶ Απὰ. οἷ; 
αἷνν. ἴῃ Ψ᾽ ἴῃ δἰ ἢ] βεη86, τῆοσα σοιηργεῃεηβῖνε ἴδῃ Ὁ» Φ , δηὰ δπτῖῖ ἢ. Ὀν τὴν, 

ἴποβε ψ8ὸ 41] οὐ ετῦ ἔτοπὶ ἴῃς ποσὰ οὗἉ τίρῃϊ 21. δ 2:5 269 ς11δ το48δ6; ὑϑεὰ 
ῬοΙᾺ ἴπ εαυ]εβὶ ἀπὰ Ἰαΐεβὲ Γι. --- Ὀνχῦ 2003] ΡΒτ. ἀ.λ, Σ 290 πιΐρμί Ὀς σεσί, 
2ίαεε ὁ οἰμέρρ ἄστυ, ἃ5 (ὦ, ἜΣ, οἴ. ὩΦΥΟ ὝΨ οἷϊγν 88 ἀνε! ηρ- ρΊαςς το 76. 7. 86, οσ 
Ζίομ. 85 ρἶδος οἵ επί τοπεηεηῖ οὗ σοὰ 13218; δυΐϊ Ὀεϊζετ σένα, φεσσίον, 

ατϑρενιδίν, ἃ5. τογῦ, Αἰπ., ΚΙΤΚ. --τ νοὶ φερνε Ῥτ, 122 δὲ ο7.8 1.31 1456 1:13 
1055. 39. 201 21}}-34 2210 249 15, 2030, αὶ τεγπ) Ἄσμαγαςίεσγίβιὶς οὗ ἔ}}Ὺ ἀενεϊορεὰ 

Ἡρέφονε, ποῖ αϑεὰ ργοῦ. Ε}} στεεῖκ ρεγοὰ. (δ λοιμῶν ἰ5 ἱπίεγρτεῖ. αηὰ ἀοες 

ποῖ ἱπιρὶγ ἃ ἀϊδετγεηῖ εχ. Ἐ δερλίδενιδίαε, ἰαῖκεβ ἴῃς νγοτὰ δ5 δβιβῖσ, -Ξ- ἀσρεέρες 

2επγὶ, Αὐρ. ““ΜΏοβε ποτὰ βργθδάθι ἃ5 ἃ Ἵδηκετ."-- 3, ὉΝ 5] τῷὸῊ νι" 
ὀμέ γαϊλεν, ον ἕλε εοργ 47}, βιτοηροτ [Β8ῃ 39, διέ, ΒὺΒ. “ήαξξερλ αν. αϑεὰ 

αἴεν ὉΝ ἐχοερῖ ὅπ. 156 Νὰ. 3558 Νε., 22 (ν. Ιηἴτ. ὃ 12). τον ΠΙᾺ Γ.2] οβίγ. 55. 
πο π.ἢ ψσν (1) ἴδε [ἂν ἴῃ ἰἴ5 σοπιρ]εἰίοῃ, 88 195 γ85. 10 8981 9413 τος(δ 

1101 Ἐ 21 τ. (Ὁ. ἴχι.); π΄. εἶδ. ψ, (2) οἵἉ ἱπϑίγαοϊίοι οὗ ροεῖ γ81, (3) οὗ 
ἀϊνίπε τεδοβίπρ, ἴθ 186 ταϊπα 3751 4059, Τρ. θα. τὰ, ΓΚ Σ, οἵ, 1910, ου ρτουπὰ 
παῖ τ[Β6 ροεῖ ψου]ὰ ποῖ τερεαῖ Βἰπηβεὶξ ἴῃ βγη. ᾿ἰπε8, Βαΐῖ [Βς υβε οὗ ἰάἀδῃςς δὶ 

ψογάβ ἰπ 5γη. ᾿ἴπὲ5 ἰβ ποῖ ὉΠΟΟΙΏΠΠΟ. ἴο ΕἸπρμαβῖζε [ἢ νατίαἰΐοῃ ἴῃ οἵμεν 
ψοτάϑ,. ---  ΥΡ0] ς. 3. (1) εἰεληρἠ ἃ5. τόδ, 80 υϑυ}γ, Ῥυϊ (2) Φ θέλημα, 
Ῥ πυοἱηρίας, τοδί, ῥωγῥοτε, 88. 15. 4438 4610 4814; εἶπον, (3) αεέγε, ἐοπερίνεν, 
Ῥβ. το γῆν, ---- 7οβ. 15 μᾶ5 ΠΟΛῪ ὉῸΝΝ 12 ΓΙ ὙΡῸ ΠΙΠ ΠΉΣΠ Ἣρῦ ΦΊΟΣ κῦ. Ὑδε 

τοΒδηρε ἔγοτῃ 5 ἴο ἸΏ γγ8 ἤδοαββ. θεοϑυϑε οὗ οι ἰββίοῃ οὗ “ρὸ ἴῃ ῥζενίοιις 
Ἰἴπε, οἴβεγνῖβε ἴξ πουἹὰ μανε ξυγηίϑῃεά ἃ ροοὰ ἰεϊγατηεῖεσ. ---- 25} Οδὶ 

ἱπιρί, ἐτεχυεηίαίἑνε  Π: (1) φγοιυὶ, φγοαν, φιοαρ, ἀοΐ ἴπ ψὙ. (2) τε» 

ς. δος. τεῖ, 3818, δι]. Ἰυν 3528. 7134; πρ 3750 “ῥεαξ 805. 11:ἴ. (3) τόδε 
ἰπαάϊἰδιϊποῖ βουπὰ 85 ἴῃ 30] ] παν, τηεαϊταιίοπβ, ο. 2, {πὴ 637 γγ1δ; 850 ῥτοῦ. 

γ7] «8 Φ ἴον 3ἢ 2.) 1435; 50 ῬΟΒ510]Υ 705. 15 δῃὰ βετε. (4) Βυῖ Ὀεῖϊϊετ οὗ 
ἴδε Ἰονν, τηυττιυσίηρ δουπὰ οὗ τεδαϊΐϊηρ αἰουά ἴο οπεβεὶϊΐ, ογ ἴ8ε τερεϊπ οι 
οὗ βιυάγ, Αἰπβ.; (5) ἑπιαφίρε, αἰξυΐδε, ς. δος, 21, ἃ5 Ῥῖ. 1538 243. --- ξ Ὀ0.} 



ΡΒΑΙΓΜ 1. 9 

Ξξ ον Ἔς δὰν. ἐπ φὰς αἰαγέένεε, ὃν αν, “Φ. τον, αἶδο 326 424 ς 511, ῬΟΒΒΙΟΙΥ 
13} Θ, αἷδο 882 ((οτ Ὅν" τὰ, Ὀ00); || τοῦ 225 429 781} οἵδ 1215. --- 8, Π57}} 
Ἄἐδηποὶ Ἀγ οοηβες., ἔογ ἴμετε 18 ὩῸ ργενίουβ ἱτωρί. ὑροῦ ν Βΐ ἢ τ οδῃ ἀερεμά. 

Τῆς ΟἿ ῥγενίουβ ἱπιρί, 15 ἐγεχυεηϊδιίνε. [1 σαπηοῖ Ὅς σοπβες. ἴο ἴδε 5βτ, 

85. ἃ Ψδοῖς, ἕος ἰξ ἱπίγοάοεϑ ἃ 5ἰπ}}}6, ποὶ ἃ οοπβεαμεποα. [Ιἢ ἰδεῖ, ἰΐ 15 ἃ 

δρ]ς οἰϊαϊίου, ἤτοι [ε. 1.75, θεγε ἰδ 18. 0 ἐορδός, ἴῃ ἰ18 οοπίεχί. Βυΐ ἴάκεῃ 

ἴτοῖλ 15 οσοπίεχὶ ἰξ σδῃ ΟὨΪΥ Ὀε 1 οοπη). οὗ ἰαῖε βίγ]ε, ἰηϊσοά υοίηρ ἃ πεν δηὰ 

ἰπάερεπάεπί οδυβε. --- ὉΝῸ 7) Ὁ; )γην' γ}9] ἰβ ἴγε βᾶπιε 5 76. 178 Ἄχοερῖ ἔοτ 
18ε ἱπδετίοη οὗ δρ. 76. ςδῃποῖ Βανε οἰϊεὰ ἔτοτῃ Ρβ., ἔογ ἴῃς οἴδυβε ἴῃ ]ς. ἰ5 
Ρατὶ οὗ ἃ Ὀεδυϊίξιϊ 5ἰπιῖ]ς, ἀπὰ πεσεββαυῦ ὈοΪ᾿ ἴῃ σγηΐαχ δπὰ ἰάβα; ψβετγθαβ ἰξ 

ἰδ Ἰοοφεὶγ δἰϊδοῃεὰ ἴο Ρ58., με ἢγβὶ οἴδυβε οὗ ἃ πιοβδῖς οἵ ἴμγεε βαυ]εῦ ρᾶββαρεβ, 

πἰϊδουϊ πιεαθυτε ἀπὰ ἀϊβιυτοϊηρ [με ΞΥπαπλεῖ τ οὐ β. ---- δεγιρ Ρῖς, ρ888. τε 

7κ.1γ85. νην σαπερίαν (τοὶ α») 9214 ἘΖ. 178. 10. 22.328. 10.10.15 Ηρ, οἰδ(}}., 
ἘΓΡΌΨΊῚ ἡγαπορίανίεα «ἀοοί Ῥβ. 1285. -- Ὁ 29. διε οἶα! τναϊεγοουτβεβ υβεὰ 
ἴο ἱστίραϊς γαγάεηβ, ρακβ, απὰ δὐδῦϊε ἰαπά; 80 πεῖε 15. 322 ΡΥυ. “16 21], οἵ, 

ΡΞ. 465; ἔφ. οἵ ἰεατβ ἴτοπι ἐγεβ 58. 110}35 14, 348, οἔ, [Ὁ. 295 οἵ ουἴταῃ οὗ 

οἷ! ἔγτοτῃ ναῖ; Ὁ.)0}0 εἶδϑυν. οἵ ονεγῆον οἵ τἴνευ 15. 3035, ςρ. οἵ ἀουνπία!! οἵ ταῖῃ 

Ῥς ὅς 10, --- ἸΏΡ3 ἸΓν γ)» 07 8 ρεπεγα)ζαιίοη οἵ ΕΖ. 4713α, --- δ ΡΣ ἐπὶ Αἷς σδάσορε, 

ἐς. οἵ τῖρε ἔτυϊς Ηο. 211 70. 5325, νῆση ἰοοὰ 5 πεεηεά ῥ5. ΙΟ457 1.45], οἵ ταῖῃ 
Ὀι. 1118. 2812 76. «Ἢ ἘΣ. 3455, ἀρρεάταποε οὗ σοῃβίε!]αϊίοη [Ὁ. 3852, ἀρρτορτίδϊς 
εἰπῆς Ῥτ. 1528 Ἐς, 311, ---ῶγν Ὁ ἸΠΟΡῚ] ἀΐτεοι οἰτατίοπ ἔτοπι ΕΖ. 4712), ---- γον 
διςῃαῖς ροεῖϊς κί. ζὮ πον ἦκα γοέϊαρε, ΟΠ μετα ψ, υϑυδ}ν οἵ ἐδάϊηρ 15. 159. 34, 

645 ]ε. 812 ΕΣ, 4713, --- 2) ΟΔ] ἱπιρί, Ὁ32) (1) εἰν, ἀγορβ αἴρτυνι, 1845 τε 
2 5. 2245, οἵ ἐχβαυκίίοῃ οὗἉ 5γαςῖ)5 ἴοες Εχ. 1818 (Ε) 70. 1418. (2) μιΐ κα 
Ἰελί ος ἤονετν, τούλεν, ,αις 15. 159 244. 281.4 32,14 “οἷ. 8 645 7ὲ. 818 ῬΞς͵ 22, 50 

Βετε δπὰ ΕΣ. 47}3. ---- 92.) ποῖ βυ0]. δ5. ΑΝ. δἴτεγ 65, ψίςἢ ῥτοῦ. τᾷ. Οα] οἵ 
ν".; Ραϊ οΝ). δες ΗΙΡΆ., 5ο Ὦτ. δοςοτά. ἴο 705. 15 οἡ Ὡς ἢ τε οἴδυβς ἰ5 

Ῥαβεὰ. ὅες νι ῖ, --- προ ν}] ΗΙΡΒ. ἱπιρέί ζπῦς ΟἹ] λαυέ σπέος 4.5, ΤΠΠΡΉ. 

“αν ἃ λέν Ἰλγομρὰ 10 φεζίεες οὐ υἱώον}, οἵ ταᾶτι 377 ἃ8 πεσε; οἵ Οοά 1183, 
--4. 155] ποί το, βίτοῃηρ δι 655 ἴο ν.͵5, 1ἰ ἰ5 τὸρεαῖςα ἰπ (5, 80 ἵΝε., 

Οοτῖ, Βᾶ., (Βε., Ὀυϊ Ὀγ ἀϊτῖορ. : οχαοὶ δηιιῃ. ἴο ν.16 γεχυΐγοβ ἀἰϊηχοῖοτ, --ττ Ὁ; 85] 

ἀγήεΐε, Ἀετα ΟἿΪΥ ἴῃ Ρ5. θεοδυϑα οὗ δητι ῃοϑἷβ ἴο ΘΝ ν.1α, τ ἔξ γ5:} ὧς ἐλαΐ,, 

ΔΙνιαγβ ἃ5 ἀτίνθῃ ὈΥ ἱη, ἀπά ο. 5 οἵ 5'πι.; οὗ νἱοκοα 256 110. 1.28 70. 211" 5 

Βετε; οὗ Βοβίῖε παίίοπβ 15. 1713 205, οἵ Τυα}ῃ 5 ρονεῦ 15. 4118, οὔ ραββίῃβ 
τἶπις ΖΡ. 23. --- ὙΦ Ν] τεϊδῖῖνε ὉΠ ΘΟ ΟββΑΥΥ ργοβαῖς ρ]υ55, ἀυβίγουβ πηφάβυγο, τον 

Ὁ) 5Ἴ.] Οἱ ἱπιρί. 3 ἢ, ψΠ σέγονιρ 5[., Οο5.5 ὅδ), ς Κ᾽ Ἢ ΟΔ] ὠὐγέτς αὐοι, μὸτα 
«ΒΗ, θαὰϊ 5πλοῖε 685, πιαη 10. 3218, ΝΊρΡΗ. δὲ εἰν τέσ, οἵ ϑπιοκς ὈῪ νἱπα Ἐς. 053, 

«οἴ. Ρτ, 216; νατίουβ (Πηρβ [ν. 268 15, τοῦ 412}, 1325, Φ, ἘΠ, ΡΝ δ ἀπὸ 

προσώπου τῆς γῆς, 50 Βὶ.» [).». ἰπ οτάετ ἴο ρεῖ τὶ οὗ ἀργυρίπεββ οὐ ἤτϑῖ πα. 

Βαϊ (΄ ἰ5 δῇ Ἔχρίδηδίουυ ρῖοϑβϑ. ---- δ. 2 15. 5} “μον σγοιφια ογ σμολ τον έοηις, 

Ζλεγοΐονε, ἰαϊγοάαοίηρ, ποτε ρεπεγα!ν ἴΠλπ ΠΝ τῆς οἰαϊοηιοηΐ οὗ ἃ γχολ ταῖῆοτ 

ἴῆδλη ἃ αἰδείαγαίίον᾽" ΒΌΒ; αἷβο 185) 253 427 453. 8. 18.463 ττοῦ 110} Ὁ. 157. 155.159. 
--- ΞΡ] ἀεῖ, ντίτίεη ΟΑ] ἱπιρί. 3 Ρ]. σύδε κε, οὗ ταβυτγοοιίοη, (δ ἀναστήσονται, 

Ἐ γευμενρανε, Ζ,, 8811 15. 2614.19; τηοβὲ τηοοτηβ, θεοαυκο οὗ βαρροποα δατὶν 

ἀαῖς οὗ Ρ5., “απο, αὐτάς, ο, 3 8ἃ5 245; πὸ οἵμοζ τιηρ. οὐ μὰ] βυὶϊὶ5. οοπίοχί, τς 



Ιο ῬΘΑΙΜΒΈ 

503] ἐρ τὰς ἡμαρννεενεί, [Ὰε τεἶπιε ἤθε Οοά »01}} ργοπούμος Ηἱΐβ ἔπαὶ Ἰυὰρ- 
τηεπίὶ δ Ηἰβ δάνεπί, ἃ5 Ες. 119 12}4 τῷ 701 Τπ. γ10. 23.306. ΤῸ ἴθ ὑδυ8}}} ἰῃϊεοι- 

Ρτεϊεὰ ὈΥ τιοάεγῃβ οὗ δῃΥ Εἰβιοτὶς Ἰυάρτηεπί. ζΌθΦῸ (1) σε οὔ ἡμάρπεεηί, 

ἀεοϊάϊηρ ἃ οᾶ8ε, Ὁ Οοά, ἰπ Εἰβιογὶς ἔπιε οἱ 3528 γό!0, οἔ Πανίαϊς Κίῃρβ 122; 

(2) “ἐε 2γοεεςς, ῥγοκοάμγε, ἐϊέραίίον, Ὀείοτε ἴῃς Ἰυάρε 112ὅ 1432; (3) 4)ε 
“εμέερες οὐ αἰεείεῖον 71 (Ἰ{ τὴς ἰβ υϑεὰ, οἴπεῦννῖβε 85 (1), 80 ῥοββί ΕΪΥ οτίρ᾽ πα}), 

173; (4) “ἀὲ ἐχοωρίίορε οὔ τάς ἡμάρνιεμ οὐ. Ἢ ττοϑὲ 1467 149, οὶ ἴῃ ἐχεσυϊΐοη 

οὗ τοῦ 4812 ογ8 1035 τοςὅ:7, (ς) αἰἰγίρυϊε οὗ τε Ὁοξ᾽, σέο, οἵ Οοά 338 
475 οολ 4 1117| 450 367 72} (38 Ρ}.), “Ὃν δ: θαβεβ οὗ ἀϊνίπό ἴβγοπε 8016 -- 9ογ2; 
οἵ τηᾶῃ 378 80 γ22 ο41δ τοι! τοδδ; (6) ογωϊΐγιαρες Ῥτοτηυϊραϊεὰ ΌΥ Ὀρξ', αὰρ- 

τηεηΐ 85 ἰανν 1010 259 815 1107 531 147, (7) ἀξείςίονε οἵ ἴμε ϑρδ' 'π ἃ οᾶβε 

οἵ Ἰανν (νυ. Βτ. εχ. 252.4.}; ρ], οὗἩ βεγῖεβ οἵ ἀεοϊβίοῃβ; ἰῃ (ονῖ. οοάε δὰ Ὁ, 

ΤοοἸ]δοϊίοπ οἵ ρεπίδάεβ ἴῃ σοηάϊτῖοπαὶ) οὐ ᾿επιρογαὶ οἷδιι568, ο. 3 οὐ ὍΝ ἱπ Ὁ, ἰπ 

σοι διίοη “Υ ρη Ὠῖ. 41-, ἰπ Οοάς οἵ Η δηά αδῇενς ἴῃ Ἴομρῖπ. ΓῊΡΠ 

“Υ 1ον. 1894-, οἵ, Ῥ5. 1838 (Ξ 2 5. 2228) 8951 14η}9;) (8) ταὶ ψ μος Ὀεϊοηρβ 
ἴο οπε ὈΥ ᾿υβιῖοα οἵ ἴανν, Πῖ5 χήρλά αἴμμε, 140}8, (9) μἄάε ἡἔγπιδ οὔ γμασπεενε, 

ΟἿΪΥ Βετεὲ Ψ 85 αῦονεὲ. Εὸτ οἴμεγ υ865 ἴδῃ ἴμποβε οἵ Ψ 5εὲ ΒΏΒ. -- 

ΤῸ27 οβῖτ, 556. ᾧ ΠτῚ οολιργέραϊίον, οὐ ἐονιβαπν, ῬτΟΡΕΥΙΥ δββοτη θεὰ ὈΥ ἃρ- 

Ῥοϊπιπιεηῖ, ψῦ.. (1) οἵἉ παιίϊομβ 75, οἵ δῆρεὶβ 82', οὗ εν]-ἀοετθ 22), οἴ. 
το 617. 18. ο( Ὀ0}15, ἤσ. ποῦ ]ε5 6881, Οὐγὴ 861"; (2) 5ρεςϊ, οἵ ἴΒε σοῃρτερα- 

τίου οὐ βταεῖ. 6 συναγωγή 743 58 υϑυ8] ἰπ Ρ, ΑἰΞο 629 (65), 1111 (1} "0), 50 

Βετο. (ὁ Πα8 μεῖς ἐν βουλῇ 85 ν.3δ, γυΣϑ, ὈῪ εὐϊτοτίαὶ δϑϑι πη] δτίοη 15. ατστοτ. 

ΠΏ Ϊ5 1ἴπε 15 {τἱπιεῖετ; ψγῈὲ 5ῃου } ἃ ργο 8 Ὁ]ν ΞΌΡΡΙΥ ν]ν. ἸΝ12, [1 5 ἱροῦ, τμαὶ 

Ῥοεῖ 5ῃογίεηςι Πἰδ ᾿ἴπὲ ἴὸ τῆακὸ ὈοΚἢ ἸπεῈ8 ἀδβρεηάδθηϊ ου 100". Τμαῖ Ἰοοκϑ 

πούς κε τπὸ οΥΚ οὐ ἃ ρῥγυβαὶς σοργἶϑβῖ, --- δὴν αν 1 οὶ. ρα, (1) γιὸ, 

γίσλίοομς ἴθ ρονοτηπιθηῖ, οὐ Οὐή, π᾿ βόποτγαὶ 110}87 1204, ἴπ ἀϊδοτγίπιϊμδίϊοη 

410.12 τα ἴῃ γοάοπιρηίοη 1168, ἰπ 411} ΗΝ ννᾶγ8 145}}; (2) γέσάμεοιες, ἃ5. νἱπάϊ- 

οαἴοὰ δηὰ Ἰυβιποι ὈγῪ Οὐ, (4) Βῖ5 ρθορία ὀνεῦ ἀρδίπδὶ ΘΠ ΠῚ 165 58. ςο]ὶ. 115. 5 
140 3119. ς 538 ς8}}.1} 6.11 7511 9218 9.21 97} 1418, ΡΙ, 331 528 684 699 97}3 

11815.39 1.2ς8.8 1.014. 1.28 140", ραββίπρ' ονεγ ἰπῖο, δηἀ ποῖ αἰνγᾶγβ ἀἰβιϊ ρα ἰ5ἢ- 

40 16 ἴτοπν, (2) Ὀδοαυδε οἵ Ζθ] [οτ τἱρῃιθουβποβ5 οἵ 1ὡ,ἅνν, 56. 60]]. 312: 16. 31. 35. 80. 2 
243). ΘῈ, ο]. 3415. 2.γ17.39.00 δηὰ Πετο τοῦ, (3) 252. χίψλήεοες ἴπι σοπάπςϊ ἀπὰ 

οδιαταςσίοτ, πιογα εἰ σαὶ (Πλπ ἀθονς, δ8 ἴῃ ἿΝ. 1... 538. 90]]. 518. γἱθ 27 11.24.6, 
Ῥ]. 3211, --τθ. Στ9] αὶ ρμίς. Ιη οἰαββῖς ὑβᾶρα ρῖς, Ψψου]ά πρὶ σοπίϊπαουβ 
Κηον]εάρε 5. αἰδίίηρ. {τ ἰπιρῇ. ἐγοφαςπίατνο, οἵϊ-τορεαίςα δοιίοη, Ραϊ [Πἱπιρῇ, 

ἼὭΝΠ ϑυρροβίς ἴῃ 500}} ἃ Ἰαῖς Τὴν, τῆς Ἰαῖς 110}. ἀβᾶρε οἵ ρῖο. ἔοτ νεγθαὶ δοιίοι 
ντπουῦϊ εἰδιϊποιίοη οἵ Κἰπι! τ 5ρθοτς οὐ ἴππὸ.. Σν ν. ᾧ ΟΣ] ἴθ Ψ μᾶ5 Ὀυϊ ἴννο 

οἴαξβοβ οὗ πῆρ. (1) ἔμοτο, κανη 10 ἤμοτο ἰλῖηρδ, οὐ πᾶη ἄμσιυ, τριαεγσία πεῖ 

η,316. γ49 815, βνιοτὼὺ σο ὡς ο φοραίς απο ἐεὐΐ 7118, ἤπιοτο ὧν ἐχρογίεμος οἱ τα, 
(Ξ 53Ὁ) 307 7375 γ5᾽} δ2ῦ δοὶδ 9011} οΖ7 13014; δὲ εομσεῖομς, στοαγο ὁ 3511.15, 

γεροζηῖςε, αὐὐμε, ἀοξηποτοίοιίψε οτῦ, αρδεῥαΐε, ἐκ βεω 358, ἔποτο λα ο.. 5 44 2οἷ 

4112 4611 ς0}» ςοῖ} 8.219 τοοῦ τοῦ ττο7} 1552. 1208 14ο138; τῃ6 5σὰπ Κπονβ Βῖ5 

δοίην τοῦς (2) ἄμοισ ἃ γνόγβοῃς δὲ σέφπαϊηοι τοὰ Ἠΐπὶ ἀπά Ὠΐϊ5 δῆδίτγϑ, 

(4. 58}. πιδπς ἄσιοτο (δά ἴπ Ἰπι Π ροπῖ νροσπῃρ ἀπά οὐυὐξάϊεπος. 3611 γ)ο6 8γ9, 

115. ἤᾶπὶς 911 911}, ΗΠἸ5 ννὰγ5. 0γ95 95)", 1115 Τοϑι πμοηὶο5. 1199: 135. Ης Ἰαὰρ- 



ῬΒΑΙΜ Ι. 1 

τπεηῖϊβ 1473; Ὅς δοαυδίηϊοα ν ἢ πιεη 1868 τοι; (δ) 5.0]. σοά, ζμσιν ἃ ρΡεῖ- 
Ξ0ῃ, δὲ σεφεαέρζεα τυΐὰ ᾿ἶτα, ρευβοηδ}ν ἱπιεγεδίεα ἴῃ 5 δοϊϊομβ δηὰ δῇαίσβ, 

τακὶπρ ποῖΐοσε οὗἨ δίπι δἀπὰ τερδγάΐηρ Ὠἰπι, 9. ἄξειν 50 μεῖς 8ἃ5 37}8} 442 6039 
941 1031}4 1385 1305... 3.5. 1.126 1445, ἴον» 5 501}, ς,. 0) ΓΥΧΩ 318, ς, Ὁ 699, 

αὔβ. 4030 731} 1.30}. --- ἼΞΝΩ] ΟἿ] ἱπυρί. ἱ.Ρ. ἔοτ ἽΝ, ς. ὙῚ ΟἿ Βετς, εἶδυν. ἼΩΝ 
νΡ. ζ Οαἱ, (1) δεγίσλ, ναρεἶτὰ σισαγ, αἷς 4911 119032, εἸηρ ἢ ϑὶβ ου τηοσίδὶ ν 1469, 

18ε νυἱοϊκεα ὉΥ ἀϊνίης Ἰαάρτιηεηι 3729 68 7321 0210 5βο Ἠεγε; βίτοῃρεσ πλεϑηΐην 

ὁε ἐχέεγρεϊ μαίκαῖ, οὗ 15ταεὶ 8017, οἴβετ παιΐομβ 212 8118, οἴ. οἵ; οἵ ἱπαῃίϊπιαϊς 

τηΐηρβ, ἃ νεβ86] 3118, βεαᾶνεῃβ δῃηὰ βαγίἢ 1022; (2) ἤφ. ἴπ6 ππειηοτυ 97, πᾶπις 

415, Βορε 939, ἀεβῖίγε 1212, ρἷδος οἵ Ηρῃι 1426; (3) δὲ ἠοεΐ, εἰν αγεαάϊ, οἵ 58Βεερ, 

Βᾳ. ττρ]76.:Σ:.ἢ. ἐὐτηεῖετ Ἰΐπε δ ἴδε επὰ 5 ροββίθ]ς, θαϊ ποῖ ργοῦδθϊθ. ὍΤΒἊ 
ἰπί. αρ5. Ἴ3ν [88 ῥγοῦθὈ]Υ Ῥεθη ἰοϑὶ ὈῪ σοργίβι δἴγοῦ θεζᾶυβε οὐ ἰάθη οὗἁ 

Ἰεϊϊετβ τ νη, ΤῊΪβ5 15 50 δρρτορτγίαϊε πιεῖ τ δ! ἀπ ἱπιεηβίνεὶν [Βδὲ ἰτ 
ἰς δίοχεῖμεσς ργοῦδθϊε. 

ΡΘΑΙΜ 11., 4 5τε. γ. 

Ῥϑ. 2. 88 ἴ86 Μεβδϑίδηϊς ἱπιίγοάιιοϊΐοπ ἰο 18. [{ ἀδδβοσίδεβ {88 
πδίΐομβ ῥἱοεϊίηρ δραϊμδὲ Ὑδαθ ἀπὰ Ηἰβ8 Μαββίδῃ (ν."  ; δπᾶ πῃ 
δηκίβεσ. Ὑδῆνσοἢ Ηἱπι861} Ἰδυρ αἰηρ δὲ ἘΠ6πὶ πὰ (611Πἰπρ' [μ6πὶ οὗ ΗΪ8 

ἰπϑίδι!διίοπ οὐ Ηΐ8 κίῃρ (ν." 75). ΤῈὸ Νοββίδῃ {μθῃ οἰΐθ8 Ἐμ6 τψοσά 
οὗ Υ̓δνσε οοπδιϊτυιτίηρ Εἷπι ὅοη οὗ Θοἁ δπὰ ρσἱνίηρ πἷπι [86 πδεϊοη8 

88 δἷβ ἱῃποτίϊδηος (ν.} 5); δηὰ ἱπ ἀπεὶϑίσ. γᾶση8 ἴποπὶ ἴ0 ΒΕΙΤΘ 
Υ̓δανοι (ν." 122. 0ΕΑΑἍὔἰξυτρίοαὶ δάδιεῖοη Ῥσγοποῦποθδ 411 ΒΔΡΡΥ ΨῈΟ 

δεθεὶς σεΐτιρε ἰπ Ηΐπι (ν.13), 

ΝΥ ἀο παιίοπϑβ σοηβεπὶ ἰορείμετ, 
Απὰ ρεορ]ςα5 ἀενίδε ρα π5 ἰῃ ναὶη ὃ 

Κίηρϑ οἵ δαγίἢ ἴακα (ῃεὶτ βίαπα, 

Ἀπὰ ρτίποθς ἀο οοηβαὶ ἰορείΠεγ, 

Αβραϊηϑὶ Ὑδῆν ἢ δηὰ ἀραϊπϑὶ Ηἰβ ἀποϊπίθά : 
“Τὶ υ5 ἴἰεᾶσ ἀρατὶ (Ποὶγ θδηα5, 

Απὰ Ἰεῖ υ5 σςαϑί ἀνᾺν ἴγοπι ὑ5 {Ππεὶγ σοτα5.᾽" 
ΟΝΕ τῃτοηδὰ ἰπ ἤδάνεδη ἰδ ρἢβ (αἱ 1Π6π|}, 

Μγ βονεγείρῃ 1.οτὰ πιοοκβ αἵ ῃοπι: 
Τῆεη ἰπ Ηἰβ δῆρογ Ης βρεᾶᾷκβ ὑπίο (ἢ πὶ, 

Ἀπά ἰη Ηἰ5 Ὀυγπὶπρ δηρογ ἰογγίῆοβ ἴῃ πὶ: 
(ΒεοἸατίηρ) ἴπε ἀεετες (οἵ λῆν ἢ), 

“Νον 1,11 Πανς 5οῖ Μγ Κίῃρ, 

ὕροη Ζίοη, Μίγν βασγοὰ πηοιπῖ" 
ὙΔΗΜΈΗ καἰὰ υὑπίο πιο: 

“Μγ 5Ξοὴ τί ἴπου, 

Ι, τοτάαγ, πᾶνε Ὀεροίίεη (ῃδς; 

ΓΝ] εῖνε παιίοηβ ἔοσ ἰπἰπα ἱπποτίίαπος, 

Απά ογ ἴῃ γ ροβϑεϑβίοῃ [Πς επἀ5 οἔ ἴῃς βατίῃ; 
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ΎΤΒου 584}} τις ἴθ οτ ἢ Ὦ 8 ἴτο 5οαρίσα, 

4.5 ἃ ροίϊεσ᾽ 5 νεϑϑβεὶ ἴδου 5384)1 ἀδϑῇ ἴἤετῃ ἰῃ ρίθοαβ." 
Ἢ νον τδεγείοσε δοῖ ργυάεηιγ, Ο Κίηρϑ, 

Βε δὐπιοηίβῃεά, ρονετποῖβ οὗ δασίῃ, 
ὅεῖνε Υδῆνεἢ νν ἢ (δαγ, 

Απὰ τσοϊοῖος ἴῃ Ηἰπι νἱἢ {τεσ} Ὁ] Ὡρ. 
ΚΊ55 βἰποεγεὶῃ, ἰεσὶ Ης Ὅς ΔηΡΤΥ, 
Ἀμπὰ γε ρεγβῃ ἔτοτι ἴῃς τἱραϊ νὰν, 

Ἐογ αυΐοϊὶγ Ηἰβ δῆρεσ ν1}} Ὀς κὶπάϊδὰ." 

Ῥεβ. 2 πὰ 72 ὅτε πἰῖμουῖ 8 ἴῃ {Ππ|ε5 ἴῃ 35. Βυὶ Φ' Βεας ψαλμὸς τῷ Δαυίδ ἴῃ 
6 ε οἵ Ρβ. 2 ἴῃ ΘΒ ΑἸὰ. (οπιρὶ., απὰ ἴῃ {|| οὗ Ῥβ. 72 ἴῃ 42 οοἀά, ΗΡ. πομε 
Θδυ]εν [Β8ῃ οἰενεηῖῃ οορυτγ. ΤΏαβε ταδὶ ργΟ ΘΌΪΥ οἱ εὐϊτοτία] ςοπ)εσΐατα. 

Ῥ5. 72 αἴϊος ἀοχοίορῃ, δπὰ ἱμεγείογε δέϊετ αἰἱδομβπιεπὶ οἵ ἀοχοϊορὶεβ ἴο ὑ, 

ἐπάϑ στ ἃ βιδϊειηθηΐ ΜΒ ]ΟὮ ἱπιρ] 165 ὑμαὶ Ρ5. 72 οοποϊυάεὰ 38 (ν. πίτ. ὃ 27). 
Ῥβ. 2 ψὰβ ἱδεγείογε ἰπιγοάυςίοτυ ἴο 8 ἀπὰ Ῥβ. 72 118 ςοποϊυβίοῃ, διὰ Ρεΐηρσ 

πδεὰ ἔοσ (δε βᾶτῃης ρυγροβε ὉΥ ἴδε εἀϊΐοσ οἵ ἡ, Ββ οπιίῖβ ἴῃς τείεγεπος ἴο 38. 

Τῆς Ρ5. ἀδβοσῖθεβ δὴ ἰά δὶ 5ἰϊυδιΐοι, ἴῃ [86 απίνογβαὶ ἀοτηϊπίου οὗ [86 τχομδύοΒ 

δηὰ [δε ναὶπ ρῥ]ο[τἱπρ οὗ με παϊϊοπμβ. ϑυςὴ ἃ βἰϊυδιϊοα πενεῖ δτηεγρϑά ἴῃ ἴδε 

Βἰδίοτγ οὗ βγϑεὶ Ὀεΐογτε ἴῃς βχὶϊθ, ἴῃ αν ὰ δπὰ μἷβ βυοεββουβ ; οὐ βι βεαεηὶ 
ἴο ἴῃς εχῖϊς, ἱπ τμ6 Οτεεὶς Κίηρβ οἵ Ῥα]εβίϊπε οὐ ἴμε ΜδἼοδθεδπ ρτίποςβ. ΤΒς 

5βἰτυδιίοι ἰ5 γαῖ μεν ἰμδὲ οἵ ἴῃς Αβδυγίδῃ ἀπὰ Βαργυ]οπίδη του] -ρονεῖβ, αραϊπεὶ 
ὙΒΙΟΒ ἴθετα ψγὰ5 σοητπα8] ναὶῃ τε ρε]] οι, δοοοτάϊηρ ἴο ἴΒς Ηεῦγενν ὑσορβεῖβ, 

δηὰ ἴδε οὐυπεϊίοττῃ τηοπυπηεηΐβ οὗ {μεβς Κίηρβ. ΤὮς βατης που] ά-σῖάε ἀοτηϊπίοι 

ννὰ5 Βεϊά ὉγΥ Ῥειβία δηὰ ΑἹεχαπάδσ, Ὀυὶϊ ἴμβετε 5 ποῖ ἴῃε βᾶπηε 5βἰϊυδϊίοη 

οἵ ρ]οιξπρ πὰ τεθε]]οημ. [τ 15 ργοῦδθ]ε ἴμαὶ ἴῃς ροεῖ ἰΙ468}1Ζ65 ἴμ ἀΥ̓ΠαϑΥ 

οὗ Πανὰ ἰπῖο ᾿υβὲ βυο ἢ ἃ νου] -ρονγεσ 85 Αϑβυυία οὐ Βαυγ)οηΐα, δὰ μαὶ ἢς 

ψντοῖε ἀυγίηρ [ἢς βυρτεμιδου οὗ οπε οὗ ἴμεπὶ. ΤΈΣ βεαὶ οἵ ἴμε ἀοπιϊπίου 8 

Μι. Ζίοη, απὰ τΒογείοτε τε οαπποῖ [πη κ Ὑ ἢ Ηἱ. οὗ ἃ Οτεεὶς κίηρ, βυς ἢ ἂς 

ΑἸεχαπάες αππβευβ, οὐ ψ 8 Πα. οἵ ΑτἹβίορυϊυβ 1. ΤΈε Κίπρ οἶϊεβ ἃ ἀϊνίπε 

νογὰ 85 μἷβ {π|6ὲ ἴο Ηἷ8 ἀογηϊηΐοθ. ΤὨΐβ 5 θαβεὰ οἡ ἴῃς οονεπδηΐ τπιδάς ὈὉΥ͂ 

Υδμν ἢ σῖἢ Πανίὰ, 2 5. γ11:16 τ,ἢ υ ΟΒ. 17}01., δἀοριΐϊπρ ἴμε βεεὰ οἵ Ὠανὶὰ 85 
βοῃ οἵ Οοά. ΤῆϊΞ 15 ραταρηγαβεὰ Ῥεβ8. 8925. 132}1-:12 (Βγυ.ΜΡ 136 μα. 368 αι) 

Τῆς Κίπρ, Μεββίδῃ. δπὰ ὅοη οἵ Οοά, οἵ τμΐβ Ῥβ. τυυβὶ θὲ οὗ ἴμε ἀγπαδβὶγυ οὗ 
Ῥανίά. Τβοτγείοτε τὸ Ἵδηποὶ τὨϊηὶς οὐ Μδοοαρεδῃ ρῥγίποεβ στο ψετε ποῖ οὗ 
ἴδε Ἰἴπε οὗ Πανὶ. Ὑε ῥβ. τεΐετβ ἴο ἃ δἰτι μβάδυ, ἃ {ἶἰπις οὗ ἴῃς ἰπβιδι]διίοη 

οἵ ἴδε κίῃρ οἱ Ζίοη.  ε πιυβῖ ἐβετγείοτε [μϊηὶς οἵ ἴῃς ἀδΥ οὗἉ [με ἱπβιϊζυϊοη οὗ 

ἴδε σονεηδηῖ, ἡ ΒΊΟΝ 5. Ἰάδα]ν σοι πε ν ἢ ἴῃς Ἰηβι]] αἰτίου οὗ ἴῃς ἀὐπδϑιῦ 

ἰπ 7εγυβαίθετη. [ἱ 15 ργοῦρδῦϊ]ε ἱμαὶ [Ὡς Ῥ8. τεργεβεηῖβ Ὀανὶὰ 85 Βἰπιβοὶ βρεακὶηρ 

ίοτ Εἰπιβε} δηὰ Ἡΐ5β βεεὰ ἴῃ ϑἴτβ, 11. δπὰ ΙΝ΄.; ᾿ι8ῖ ἃ5 ἴῃ 5ῖγ. 11. Ὑδῆν ἢ βρεακβ, 

ἴῃ δῖτ. 1. ἴὩε παϊίΐοῃβϑ. [1 ἰ5 ἴσυς [μδῖ, ἴῃ δοῖ, Πανὶ ἃ νγὰβ ποῖ ἱπϑίδ]εὰ ἰπ 7ετυ- 

βϑϑίειη δηὰ οἡ Ζίοῃ, θυῖ αἱ Ἡεῦτοη ἤγβὶ ὉΥ 7υἀ δὴ 2 5. 21-4, αηὰ [Πδπ βοζης 

γεαῖβ δῆες ΟΥ̓ 41] τε {τἷδεβ “1 δ; δῇεν βενβὴ γεδϑγβ᾽ τεῖρπι ἴθ Ηεῦγοι Βς 
οαριυτεὰ 7ετιβαίετη ἀπ τεπιονεὰ ᾿ΐβ οδρίτοὶ τ μετ 5.69 Πμουϊ ΔῊΥ ἔατῖ πεῖ 

ἰπϑια]]αϊίοι ; δπὰ ἴμε σονθηδηΐ εἊβι Ὁ 9 8εὰ Ὁγ Ὑδανε σοπβιτηεα Βίπι ἱπ Ηἷ5 
ἀοπιϊηίου ἴδετε. Βαυῖ ἴδε ροεῖ ςοτῃθίπεβ 811 ἴμεβε β8ενεγαὶ [Ὠϊηρβ ἴῃ οης ῥἷο- 
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ἴατε δπὰ τεραγὰβ ἴΒεπὶ 81} ἃ5 (Ὡς ᾿πβιδ]]διΐου οὗ ἴ86 ἀγῃδϑῦ ου Ζίοα. ὕηάενι 
ἴδεδε οεἰγουχηδίαποεβ, ἰὶ ἰβ ποῖ 50 ἱπιροτίαπὶ ἴο ἀείεττηὶπε βοὴ ἴῃς Ρ5. νὰ 

πτιτεη, ἴος ἱπ ΔῺΥ Τοαϑε ἴδε Μεββίδηϊο ἀὐπαβίυ ἰ5 ἰῃ νίενν. [{ τηυβῖ, Βονενεσ, 

ὉὈς ἰαΐεν ἴμδῃ ἴΒς σονεπαπὶ Μ᾿ ΙΟἢ τ ηἶΚκ5 ΟἿΪΥ οὗ δῷ ενετ]αϑιϊηρ ἀοταϊηἰου δὰ 

ποῖ οὗ ἃ ψγοτ] ἀ-σίἀςε ἀοπιϊπίοπ ; δηὰ 50 πιυβὲ Ὀς ἴῃ [με ρετίοἀ οἵ με βυργειηδου 

οὗ ἴὰς νου] ά-ροννεῖβ, με ἢγβὲ ἀπίνεγβαὶ ἀοτηϊπίοη οουἹὰ θὲ ςοποείνεά ἴῃ 

ςοπηεοῦος ἢ [Πε απίνογβαὶ τὰὶε οἵ ασοὰ. Ὑβετγείοτε νγε οδπποῖ {πίη οὔ τΒς 
{τἴτως οὗ Πανίὰ (οἷον βοβοΐαιβ ενεῃ Ρε.), οἵ οἵ ϑοϊοιηοῃ (Ενν., ΒΙεεἷς, Κίγκ.), 

οἵ οὗ ὕζείδῃ (Μείετυ), οὐ ἴδε τἰπης οὗ [86 ργόρβεον οὗ ᾿τυπιδηθεὶ (Π6.). ΤΒς 
ελι]1εϑὶ τἶπηε οοποαῖνδὈ]ς του] Ὀὲ {πε τεῖση οἵ Η6Ζεϊκῖδ (Μαυτετ, Οτ.); θὰῖ 
ΤΩΔΗΥ͂ δτρυπιεπβ ροϊπὶ ταῖ μεσ ἴο ἴῃς τεῖρῃ οἵἉ }οβίδῃ, οὐ {με {ἴπιὲ οὗ 7εγεπιίδῃ. 
Ὑῆεβε ἃγε αἷ5ο ἃραϊπϑὶ ἴῃε υἱενβ πα ἰξ τγχᾶ8 σοτηροβεά ἴῃ ἴῃς ργε- Μδοοδθεδῃ 

ὕπιες ((Βε.) οσ ἴῃς Μαδοοδῦεδῃ (Βᾶ.). Τῆς ἰαῆσυαρε ἀοε5 ποῖ ίανουτ ἃ ἰαῖς 
ἀαῖε, ππ]|ε58 γ0)) ν.ἷ, ὈρᾺΣ ν. ἀπὰ "2 ν.13 ΡῈ Αταπιδλίβιῃβ. Βυΐ [86 } ἅτε δ]]} 
ξοοὰ Ηεῦ. πογάβ δρρτορτίαϊε ἴο ἴδε ἀγε οὗ 76.» ἴο ν Ἀ] ἢ αἰβο {πε ρῆγαβε 

ἸΌ ΤΥ ΟΊΟ ὯΝ ΠΡῸΣ ν.ὃ ροϊπῖδ. ὙΒετε ἰ5 ἢ ἀδρατίυτγε ἔγοτῃ βίγιοϊ οἰδϑβϑὶς δῖ υ]ς οὗ 
Ξγπίαχ. ΤΈς 5[}]ς, τμγίμπι, ἀηὰ ροςιὶς ςοποερίίου ἃγὰ οὗ [με Ὀεβί ἴγρεβ. ὙΒετα 

δ ἢο ἀερεπάεῃοε οα οἵδετν 11ϊ.; ἴδε ῥ5. 15 [Ὠγτουρβουϊ οτί ρίηαὶ ἴῃ σοποερίίοη. 
ῬΞ, 599 Π85 ἐββεη δ} ἴπε δαπὶς ἵνο ᾿ἴπε8 85 2, ψυοϊϊῃρ οὖν ῥ5.; Ρ5. 59 5 ἃ 
ὉΠ90, ΡγοῦδΟΪΥ ἴῃς οἰἀεβὶ στοὺρ ἴῃ Ψ (νυ. ἱπῖγ. ὃ 25). ΤΗὶ5 ψου]ὰ ῥγονε ἴδε 
Ρτεῖχ, ἀαὶς οἔ ἴῃε Ῥβ., νγεσε ἱΐ ποῖ ἴμδὶ ῥ5. 5993 15 ργοῦδοϊν ἃ ρῖοββ. ΡΒ. 110 
868 ἴδε 5σδης ἽβϑδἜ}ηῖδὶ εις. ΤὭετε 5. ἃ ροββὶ Ὁ]ς οοππεοιϊίΐοῃ Ῥεΐσεεῃ [Π6 

Ῥῃ οὗ ν.ἴ6 δηὰ ἴδε ΣΝ ὍΝ) 110], ΤῊΝ »5 Ὁ) 110Ρ, ΔΕ ΒουρΡ ἢ [Πε βἰτυδιίοη οὗ 86 

Κίηρ 15 ἀϊπβίτηϊϊατ. ὙΠετα 8 ροββί ΟΪΥ ἃ νεγῦδὶ σοτγεβρομάδπος θεΐννεθη ΠΥ) 

ν.ἶς ἀπά ἼΓ Ιτοῦῦ, 1ι ἰ5 αἰβῆουϊτ τὸ βῆονν ἀερεπάεηος; Ῥαΐ ῬΓΟΡΔΌΪΥ 110 

ἷς οαυ] ον; δἱ Ἰεαϑὶ ᾿ξ τεῆξοϊβ ἃ ποτὰ νγαῦῖ κα σοπάϊτίοη οὗ πε ᾿ανίάϊς τηοῦ- 

δῖος. 5. 8035 Πα8 ἴπε βᾶτης ἰάεα οἵ Ἔχίεπϑοῖνε ἀουηϊπίοπ πὰ 80 ηβῃΐρ ἴῃ 122 
βγεονε δπὰ γνκ ὉΡῸ τῶν. Ἡονενοσ, νι Ῥ5. 132 ἴξ ἰδτιεπίβ ἴθ ς [αἴ]υτα 
ἴο τεαϊζε ἴε οονεπαηὶ δηὰ ἰβ ργοῦδοὶυ ἰαῖεσ ὕμδπ Ῥβ. 2, ϑὩοἢ 'β 580 ᾿οῃ- 

βάεηϊ οἵὨ ἰἴ5 τεαϊζαϊΐοθ. Τῆς 5. 15 ςοπῃροβεὰ οἵ ἔουτ 5ϊτ5. οὗ 7 {γ᾽ πιεῖεγβ ἐβο ἢ. 
ΤΒετς ὅτε ἴνο Ρδτῖβ ἐδ ἢ οὗ ἴνγο δης. βῖτβ. ΤῊΣ ἴνγο ρατίβ γε ἴῃ ἱπιτονετῖ δά 

ῬΑΓΔ]}, οσ ἱποϊ υβίοπ, ϑίζ. ἵΝ'. 15 βύποι. συ ἱτἢ 5έγ. 1.; [ἢ ε5ςε ἱποϊυὰς ϑῖτ, 111. βσγποι. 
σι 51τ. 11. ὙἘε μᾶζα]. οἵ τῆς Ἰΐπεβ οὗ βῖγβ. ψυ ἢ ἴῃ σοττεϑροπαϊΐηρ [1π68 οὗ 
ΦΥ̓ποῦ., οὐ ΔΏΠΙΉ. δῖγα. 8458 ποι βίηρ ἴο βυγραββ ἴ1. Α πυρεν οὗ 1ἴπε8 ἅτε ἴῃ 

διβϑόπδπος ἴῃ Ὃ ---ν, 6 δ, 4α δ,ὅα ἢ ΤΈς 5. ἰ5 Μεββίδηϊς Ὀεσδυβε ἰξ ργθβεηῖβ ἃ 
ποτ ἀ-σῖάς ἀοπιϊπίοη οὗ [Ὡς ὅοη οἵ Πανὶ ά, βυοἢ 85 ννὰβ ποῖ ἃ Ὠἰβίοτί δὶ γε! Υ 

ἷπ ἰῃς εἶπιε οὗ τς ροεῖ οἵ ἰῇ δὴγ ργενίουβ οἵ δι βεαυεηΐ {πιὸ ἴῃ ἰβίοτγ, θαζ 

τετηδίπβ δ ἰάςαὶ αἱ ἴῃς ροαὶ οἵ ῃἰβίοιυ. 7εβι5 οἵ Νζαγείῃ ἰ5 γτεργεβεπιεὰ ἴῃ 

τὰς ΝΊΤ. 658 πε ϑοη οἵ Πανὶ δπὰ Βεῖτ οἵ 115 ἰΊάεα]. Οοὰ αἱ μὶβ θαρίίβπι τεοορ- 
τἰσεα Πίπι, “ 7ΖἌσοιε αγί νι» δείουεα 50" (1 15, Μεβϑίαπίς 5905) ΜΚ. 11}, δπὰ 

δἱ δὶς ἱγαπβῆρυταιϊίοα (ΜΚ. 958). 1π ἰδ τεΐρῃ ἔγοπι βεανε ονεῦ πε σου] με 

5 στδάυδιν (1 6] πρ τ. ΉΘα ΒΘ δβδοοπάεὰα ἱπῖο μεᾶνεη δηὰ 88ῖ ἄονπ οη 
τῆε τίσι Ββαπὰ οἵ Οοά, με νγᾶβ ἱπβίβ!]εὰ δἃ5 ὅοῃ οἵ Οοὰ ἰπ δἷ5 νου] -νἱά ας 

ἀοπιϊπίοη 645 Μεββίαῃ. 80 8ῖ. Ρδὺ] Αοίβ 1388, Εοπι. 15, ἀρρὶῖε8 115. Ῥ5. ἴο Βἴπι. 
ΑΙΞο Ηεβ. 15 σοπιδίηςβ οὖσ Ῥ5, στ 2 5. 715, ἀπά τείετβ ἴἢετ ἴο ἴδε ἐπί βγοπεὰ 

ή 
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ΓΟ γίβι, οἵ. Ηεῦ. 5δ6, Αοἰβ 4356 Δρρ]ϊε5 ἴῃ ἔγυ 685 γε θεοῦ οὗ ἴΒ6 πδιϊοῃβ ἴο 
18ς γαϊπεγίηρ τορεῖπεν οὗ Ηεγοὰ δηὰ ΡΪαίς, ἴῃς Οδηι]ε5. ἀπ {με ρεορὶς 

οὗὨ Ιβγᾶεὶ ἀραϊηϑὶ ἴῃς σσονση τρθῖβ οὗ [εβυ5. Τῆς παπΐνοετβαὶ ἀοπηϊηίοι οὗ ἴῃς 

Μεβϑβίδξ ἰ5 βίαϊεἀ ἴῃ οοππεοίίοη ψἱτΒ ἴῃς ἐπι μγοηειηεηὶ ΡΒ], 2101. 11 ἰ5 ΟἿ]Υ 
διδάυδ!ν γε] ζεὰ, ἔοσ ἢς πηυβὶ τεῖρῃ ἀπ|}} ἢς Βαῖἢ Ρυΐ 4}1} ιἷβ ἐπεπιῖεβ ὑπάοτ 

μιἷ5 ἱεεῖ, 1 Τοῦ. 15 39.388. Αἰ ἴῃς ϑεοοπὰ Αἀνεηῖϊ Πα ἰ5 ἴο τυὶς 1} ἃ τοὰ οἵ ἰγοῃ, 

Βεν. 253] 12 1οἷδ, ΤῊς Ρβ8. 15 ἃ ρύόρεῖ Ρ8. ἔου Εδϑβίεσ. 

δίγ. 1. Τῆς Ρβ. σοποεῖνεβ οἵ Ὑδῆνεῃ δ5 βονεγείρῃ οἵ 411] ἢδ- 

τίοῃβ ; δηά οἵ ἴδε Κίηρ δποἰηϊθα Ὁγ Ηἰπὶ, 85 τυϊΐηρς ονεσ ἴῃς Κίηρβ 

οὔ ἴῃς δατίῃ. Ηἰ5 Κίηράοπι ἰ5 ψοτὶ ἀ-νὶάς, οἴ. 8903, ὙΤῊΘ παιίοη, 

κε ἴοβε βυδ)εοϊεὰ Ὁγ [ἢε ποτὶ ἄ- ρονεσ Βαρυίοη, σὰ ἱτηραῖεπὶ 
οἵ 115 ἀοτηϊηΐοη, δηὰ δοσοσάϊηρὶν ΤΕΥ 5ΘΟΓΘΙΥ ῥἷοῖ ἰορεῖμεσ ἴο 
ἴῆτον ἴἴ οὔ. ΤὨΪϊ5. 15 ρτδρῃϊοδιν ἀδβοσ θα ἰῃ 4 5γῃ. ᾿1η685. -- 
1. σὰν ἦν παδορς ἐοηδοη Ἰορείλεν 9] ταεεῖ ἴῃ σουηοὶ! ἀπ σοτης 

ἴο ἃ σΟΙΏΠΊΟΙ ἃρταοτηεηΐ ἴῃ [Πεὶγ ἀθβϑῖτε οὗ γε] οη ; 50. πιοβὲ 

ῬιοῦΔΌΪν ἔτοπὶ τηηρ. οὗ ΗΘΌ. 5βἴεπι δηὰ σοηϊοχὶ ; “τὰρε" ΑΥ., ΕΥ., 
ΡΟΝ, “ταρε [του νυ ̓" ΡΒΨΝ, “ τυταυ το 5}} ἀ55ομὉ ]ς ̓ Εν πὶ, Κι. 

Δηά 50 νι ουβὶυ, τηοϑὲ τηοάθγῃβ, ἅγε ποῖ βυβίδἰηδα ὈΥ υϑᾶρὲ ΟΥ σοῆ- 

Ἰεχί. --- δεοβίες ἐσυΐδε ῥέαης} ἴο τῆᾶκε {πεῖν τε θα ΠΟ π ϑισςθββῆι 41} 
ἐπ υαΐμ} ἴου πο ρίδη ἴῃδὶ ἴεν σδῃ τπίηκ οἵ, ἰ8 ροββὶ 016 οἵ τϑβὶϊζα- 
τἰίοη. 2. Αἱπρε οΓ εαγτὰ ἑαζε ἐλείν εἰαπα αἵ τῆς μεδὰ οἵ [ῃεἷγ ηᾶ- 
τίοηβ, ἴο ἐπι οϊάθη τῃθπὶ ἀπά ἀγουβα [Π6ἷγ σουγαρο ; ἤηδΙγ, 2γίρμεθς 

“ο εοπομί ἐσρεζλε᾽7} ἴῃ ογάεσ ἔοσ σοτηπιοη δοίίοη ἰῃ σϑαὶ σας ]]οη. 
ΤΕΥ τερᾶτὰ {Παπηβεῖνεβ 85 ἰῃ Ὀοπάαρε, Ὀουηα ὉΥ Ὀαπάβ δηά τἰεὰ 
ὃν οοτάδβ, ἃ5 οδρίϊνεβ δηᾷ 5ἰανεβ ; δηά ν ἢ οπα νοῖος ΠΟῪ σάβοῖνε : 
8. 7εΓ ως “α» αῤαγί Τἠεῖ» δαπαῖς Π 4π4 ἐξέ μις εασέ στυαᾶν ον" τις 

2λεῖγ εογας] ΤῊΪ5 ἰ5 ἴῃ 6 ουΐσοτης οὗἁὨ ἴΠεῖγ ρ]οιϊτίηρ, ἴῃ 6 οἸϊπιαχ οὗ 

τῃεῖγ εἤοτγίβ, νογὰβ δηά ποιῃίηρ τόσο. ὙΠΟΥῪ ὩΘΝΟΙ ρβεῖ 50 [ΔΓ 85 
δεῖυδ] το 6]]ἰοη. Τῆδ τοᾶϑοη ἀΡΡΘαΓΒ ἰῃ ἴῃ 6 δη 5ἴτορ 6. 

δίς. 11. ἀδβογίθεβ, ἰῇ 4 5γη. ᾿ἰπε5, 4-ὅ, Οηπε τἀγοησά ἐπ ἀεαυεη) 

ἴῃ 5. Ὀ] τα σοηίγαϑί ἱἢ [ῃ 6 Ρ]οςτηρ παιίοηβ. Ης ἐσωρὰς α΄ διδ») 

ἴδοβα παιίοῃβ σοηβητηρ ἰορεΐδετσ. --- 1. σουεγείρη Ζογα Ἴ αἰνίηρ 

τὴ6 νογὰ ἰἴ5 οτίρίπδὶ πιηρ. τ Ἀ] ἢ δ ποσὰ ϑυϊεα το ἴΠ6 σοπίοχί 

τῆδη ἴΠῈ ῬτΌροσ δῖε “ρηαγ, οἵ ΝΒ. ---- σιοοξς αὐ όσον] ἴδοβε 

ῬΘΟΡΙ65 ἀδνίϑίηρ Ρ]Δη5 ἴῃ ναΐῃ. --- 7κ| ΠΣ ἀηρερ 112 τῥεαΐξς τρριΐο 

ἠλθ᾽] ἴῃοβε Κίηρβ ἱακίηρ (μεῖς βίδηὰ ; δῃὰ ἤμα!ν ἐμ 4Π|ς ὄμγρῖηρ 
σηρεν ἱεγγίβες τἀερι} ἴῇοβα ὑσίησαβ σοηβυϊίηρ τορεῖμοσ. Νοιδίπα 

ΤΏΟΓΕ 56 Ὠδοδϑϑαῖγ. ΤῊΘ Ὠδίίοη5 ἅγ6 ΓΕΔΑΥ ἴο γονοὶῖ, θαΐῖ Ὑδῆνθῃ 
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ἰδ τεδαγν ἴῸΓ γγὰσ ; δῃά Ης τειτῆε8 ἴΠ 6 Ρ]οϊίεβ 50 {πᾶξ {ΠΕΥ οδη ἀο 
ποιϊδίηρ. Ὑδῆν ἢ 5 νογ5 βουηά ἔοστῃ ἴῃ δηςμ 6515 ἴο τε νογὰβ 
οἵ τῆς ρῥ]οϊίεῖβ. 6. 7. 7 λανε «εὐ Μγν ἀΐμρ] Ἦξ ἰ5 αἰγεδὰν ἰηβίδ)! θά, 
ὙΔ ἢ 5 ΓΕβρΟηβ6 ἴο ν.ἦ --- χῤοπ Ζίοη, 27 ταεγεη νιομη, ἴῃς 58- 
οτοά Ταρίϊο], ἴο τ ἢ [ἢ 6 να554] παϊίοηβ δηὰ Κίηρβ ἀγα θουπά, Ηΐ5 
τΈβροῦβα ἴο {Πεὶγ γεδοϊυϊίοη, ν.3, 76. Φοωαγίηρ τΔε ἄξέγες οὐ Υαλ- 
τυελ] 50 ( ; ἴμεβεὲ ἃγε, δοψενεσ, [ῃ6 ψογάβ οἵ ἴῃ6 ροεῖ ἀδρεηάϊηρ 

ου ν-ὅ, δηά ΡῬγοῦΔΟΪΥ ΟΥ̓ ρΊ 4} ἰτηπηεά ἰαίεὶν (Ο]Π]ονίηρ ἰζ, [ῃς ἄδογεα 
Ῥείῃς ἴῃς νογάβ οἵ ὑδνεῃ ν.", [ῃς ἰηνίο Ὁ]ε αν Ὀἱμάϊηρ 41} ναϑ8- 
5815 ἴο Ηἴ5 ἀοιηϊηίοῃ : ἴῃ δηιτῃ. ἴο ν᾿, Τῆς ἰγδηβροβίτοη οἵ τἢ}}5 

Ἰης Ἰεὰ (ᾧ το ἱπίεσργεῖ ᾿ξ ἂ5 ψογάβ οὐ ἴμε Κίηρ Ὀεριπηΐηρ, ποννανοσ, 
ν.5, δηὰ 38Η ἴο πηᾶκο (ῃε ψογάβ οἵ {πε Κίηρ Ὀερίη νΠ ν.ἷ, θοιἢ δὲ [86 
Ἔχρεηβε οἴ ἢ ράγᾺ}}. ἀπά 5ῖγβ. Τῇβ Ρ5. ἴῃ 115 ἄβογεδ ἰ5 [ῃἰηκίηρ οἵ 
τῆς σονεπδηὶ ψῃϊοἢ Ὑδῆν ἢ πηδάα ἢ Πανὶ τγουρῃ Ναίμδη (ἢ ς 
Ῥτορβδεῖ, οοπϑτυατρ Πᾶν δηᾶ ἢϊ8 ββεὰ δὴ δνϑηδϑιίηρ ἀγπαβίυ. 

Τπμαὶ ἀγηδϑῖν ννὰ5 δεῖ οὐ ἰηϑ[4 6 ἃ ἴῃ αν α, δηὰ σοπιϊηπεά ἴῃ ἢΐ5 
βεεά ἔογενεσ. Τῆΐβ σονεηδηϊθα ἀομπηϊηίοη σδηποὶ δε ἴἤγονῃ ΟΥ̓. 
ΤΒουρὮ ἴἴ Ὀὲ ᾿ἰπλϊ το ἴῃ τΠ6 τἰπλὲ οὗ ἴῃ6 ροεῖ ἴο ἃ 5π18}} ἰδ τι ΟΥΥ 

δηά ἴο ἃ 5Π14]} ρβορία, ἰΐ 5, ἰῃ 5 ἰάθδὶ, γνου] - ψῖάθ, αηΐνοῦβαὶ, ΟΥΘΓ 

41} (ῃς παιϊοηβ δηὰ Κίηρβ οἵ {πε βασίῃ. Τῆε ἰάθαὶ ν}}} σογίαι αν Ὀς 

γοΑ]Ζεά, ἴογ ἰΐ ἰβ ἃ ἀϊνίης ἄδοτεα ; δηᾶ [πουρῇ παιϊίοηβ δηα Κίηρβ 

ΠΊΔΥ ῬΪοῖ ἴο ονογίῆτγον ἴῃ 6 ἀοτηϊηίοη, ἃ5 ἴμεν ἀϊά ῃαἰ οὗ τ1π6 ψοτ]ά- 

ῬΟνψ ΙΒ οὗ Αβϑγυγία δηὰ Βαδυ]οηΐα, {ΠΘῪ Ψν}}} ποῖ βυσςσεδά ; ἴογ ἴΠῈ 

ΨΟΓ - ΡΟ ΟῚ οἵ ἴῃς Κίηρ 15 50 ἰάἀδητῆεα νντἢ Ὑδῆνν ἢ ̓ 5 ἀογηϊηΐοη 
ταὶ {παῖ νεγὺ τουρῆς ν}}} ἰουγ γ τῃ6 τα θε]]Που5. ἰηἴο συ Πγϊδϑίοη. 

Ζίοη ἴδε “σεγεα γισεμί, σοηβεοτγαῖθα Όγ ἴῃς {[πΠεορἤδηὶς ργοϑεηςα οἵ 

Υδῆν ἢ ἴῃ Ηἰβ ἴθηρ]6, 5 πε 8εαΐῖ οὗ ἰῃς ἀοτηϊπίοη, [ἢ τεϑίάθηςε, 

οὔ τς δηοἰηϊεά Κίηρ, ἴῃ 6 σαρίτοὶ οὗ ἴῃς νου], ἴο ψῃϊοἢ 811 πδιίοης 

Δα Κίηρθ δῖ Ὀουπά, ψῃεῖμηογ ΌὉγ οοτάβ οὗ ἰονε ογ θαηάς οἵ ἴτοῃ, 

εἴ, 15. χ᾽; ΜΙ. 41. νῇογα τῃ6 τηουπίαίη οὗ ἴῃ6 ουδὲ οὗ Ὑδῃνεῃ 

5 [ῃ6 τοϑοσζί οἵ 41} πδίίοῃβ ου ἰῃϑίγυσιοη δηα ρονθγημπηθηΐ, ἴῃ ογάθγ 

ἴο αηΐϊνετϑαὶ ρβᾶςα. 

8ιτ. 111. 75. γαλισεὰ εαἱα πηίο νι} Τλανὶα Ὠἰτηθ 6  [5ρεακϑ ἃ5 ἴῃς 
(δῖ εσ δῃά ταργαβθηΐαϊίνα οὐ ἢϊ5 ἀγπαϑίυ, συοϊίηρ Ὑλἤῆννο ̓ς νογὰς 

ἴο τα ὈΥ Ναίῃδη ἴΠ6 ργορῃεῖ. Τῇεβε ψογάβ ἀγα ἴῃ ἴῆτγες ῃτο- 

δτεϑϑῖνε σου ρ]οῖβ, βὰς ἢ ἴῃ ϑγη. ραγα]]. νη [156 10, --- 271. σον αγέ 

“ον 17, ρ-ἄαγ, ἔαυε ὀεροήεη 1426] Ὠανὶἃ ἀπά ἢἰ5 5εεὰ ψϑγα 

δαορίεἃ 85 Ὑδῆνθῃ 5 θϑοὴ οἡ ἴῃε ἀδγν οὗ [6 ᾿ποιτυτίοη οὐ τῆς 



1ι6 ῬΘΑΙΜ5 

Ῥανϊαϊς σονεπδηῖ, ψἤεη ἤσθιε Πανὶ τεϊρπεὰ ὈῪ τὶραϊ οἵ αἰϊνίπα 

5Οηβῃρ. Τῆδ ροσδῖ ἰά θα! σοτρίηθ5 {πε ἰηβια!δίίοη οὗ Ὀανὶά, 

2 5. 2., ἢ της σονεηδηΐ τεοορηϊτίοη οὗ βοῃϑῃΐρ, 2 8. 1.5; αἱ- 
τπουρἢ τς ἔΟΥΠΊΘΙ ἴοοῖκς ΡΪάοα ϑοῦης γεδγβ δαι]ϊεσ. ΤῊΪβ νγὰ8 δῃ 

υῃ ΟἹ] ἀϊηρ οὗ τῇς θυ! εσ σονθηδηΐ ἢ 5γαθ] τ ῃοἢ σοηβιυϊοαά 

Ιϑγδ8ὶ 85 ἃ Ῥβορίβ, [6 βιβίθογῃ 8οὴ οἵ 6οά, ἔχ. 4355 (7.0), 
Κιπράοτῃ οἵ ρῥγιεβϑίβθ, Εχ. τοῦδ (Ε.). Νον τῃε Ῥανίάϊς Ἰἴης, ὉῪ 

ἀϊνίηα ἰπϑιτυϊτοη, Ὀδοοπγθ5 [6 βοὴ δηά Κίῃρ ἰῃ ἃ ηδίίοῃ, νυ ϊοῦ 

Τειηδίη5 ὈοΪῃ 5οῃ δηᾶά Κιίπράοπι ἴῃ ἰάγρεῦ ταἰδίϊοηβ. ---- 8. 7ΖΔε 

παήορις ἢ ἐς “πεῖς 9 δις σαγηλ] Α απίνετϑβαὶ, νου] ά-ψ| 6 ἀοτηϊηΐοη 

ονεσ [Π6πὶ ννὰ5 ποῖ σοηϊεπιραἰεὰ ἴῃ ἴῃ σονεηδηΐ ἢ Πᾶν 4. ΤΠῈ 
ἑπλεγίίαπεε ἢ ῥοσσέσείοπ οἵ ἴῃ6 Κίηράοτῃ οὗἉ 15Γ86] ψγᾶ5 ἴῃ 6 ΠΟΙΥ ἰδηά, 

σεη. 1215, 4019“: (νυ. Βγ. ΜΡ 481. 4). τῆι οἵ Πανὶ 4᾽5 Ξεεά, ἴῃς ΠΟΙῪ 
Ιαπά απὰ μοὶγν ρεορίβ. Τῆς σταϊὲ οἵ Πανὶά οἜχιεπαβα ονοσ Ατητηοῃ, 

Μοαῦὺ, Εάοτῃ, ϑγγία, ΡΠ δῖα ; θὰϊ Πδνοσ τοδοῃδα {πῃ ἐχίεηϊ οἵ ἴδε 

οἰ δπηρίγες οἵ Εργρῖ, Βα γ]οηΐα, οὐ ἴῃ6 Ηϊε5. ϑυὈΒΘα ΘηΠΥ 
τε Κιπράοπῃ οἵ Πανὶ ννὰβ αἰν! εἰ, ἐδ βεοίίοη νγὰβ γτεἀυσεά, δηὰ 

ἤμδ!γ ἀεοίγογεα, τη Νογίμεση Κιηράομι Ὁγ Αβϑυγία, ἴῃ 6 ϑουῖῃετη 

Ὀγ Βαυγίοη. Τἤεβθα ἅγοβα 50 ΟΟΘβϑιν Εἶν ἃ5 ἴῃς ρτεαὶ ψοτὶ ἀ- ροινεῖβ ; 

πιακίηρ ἰξ ενϊάφης τπαῖ 1Ε της Πανιάϊς Κιἰηράοπι ᾶ5 ἴο Ὀὲ ἴῃ (δεῖ 

δῇ δνετ]αϑτηρ Κιηράομι, ἰξ τηιϑῖ 6 ἃ ψογά-ρονεσ, ἀηά ἤανα υ]τἰ- 

τηαία δηά πηΐνετγϑαὶ Ποπιηΐοη. ΤῊΪβ ἰορίοαὶ ταϑαὶτ οὗ τῆς Πανὶ άϊς 

οονφρηδηΐ, ᾿π 1Π6 Ἰρηῖ οὗ τῆς Ὠϊδίοτυ οὗ Βανγίοηΐα, Ὀθοοτῆθβ ἴο ἴΠε 

Ῥοεῖϑ οὗ Ρβ5. 2, 80 δῇ εἼβϑϑβηῖία] ρατί οὗ [ἢ οτρίηδὶ σονεηδηΐῖ, δηά 

15. Ῥαυΐ πεῖα θα] γ ἴῃ ἴῃ6 πουῖῃ οὗ Πανὶ Ὠἰμη56]{, --- 9. Τῆς πι]ε 
οὔ τῇς Μεβϑίαῃ 5 ἴο "6 στ αὐ ἡγον φεσῤήγε, Ὀδοδα56 ἢ6 δδ85 ἴο ἀο 
ψ ἢ τα ] Ποῦ 5. Ππαϊίοηβ, απὰ ἴῃθ5ε Μ}Π ΟἾΪΥ ΟΌΕΥ δὴ ἴτοῆ πῖὶε; 

ἐνθη τπουρῇ 41} {ΠΕῚΓ ἀτγὰν οἵ Κίηρβ δηἀ παίίοηβ 816 85 Ωα0ἱ 2οήίεγ᾽ς 

τοφσε θη Ὀτουρης ἴῃ σοηῇϊοι ΙΓ (6 ρόνγοσ οὗ ἴῆ6 οἠς Κίπρ 
γὴΟ ΤΌ]65 ἃ5. ἴῃ6 βοὴ οἵ (σά. 

Βίγ. ΙὙ. 1 νι ἴακε (ἴῃς ἰαδῖ ΠἰπῈ οὗ τπ6 Ῥβαϊτὴ 45 ογὶρίπαὶ, 11 15 

ΠΘΟοββατυ ἴο (ΠἸηΚ οὐ ἴῃς ροεῖ 5 βρβακίηρ με ναγηίηρ ; Ὀαῖ ἴΠεῃ 

6 ἅτ δἴγιοκ Ὀν ἴῃ αὔϑεηος οὗ ἴπΠε Μεβϑίαῃ. [10 Πόνανοσ, Μὰ 

Τορατά {παὶ ᾿ἰη6 ἂ5. α Πτατγρῖςα! αἀάπίοη, ᾿ξ 5 Ὀειῖογ ἴο (Βῖηκ οἵ 

Πανὶ Βἰμη5 1 Γ ἂ5. ναγηίηρ τῆς Κίηρθ. ὙΠογα ἅτε τἤγοα σουρ]εῖβ 

οἵ ψατγηΐηρ, ΜΠ ἢ α΄ σοπο]ιάϊηρ πε σἰνίηρ [η6 σθάβοῃ ἴοσ ἴ. ὙὍΠὲ 

βτοὶ ἀηπ βοσοη τὲ 5νη. σοιρ]εῖβ, ρτοργαδϑῖνα οὴς ἴο ἔπε οἴδεγ; 

τῆς {Π]γά 15. ἃ ϑσγῃίῃ. σου θ]οῖ ῥγορτγοϑδίνε ἰο ἴῃ βδεοοπά. [1ι}1η6 ὉΥ 
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Ἰἴης τἢ]5 δηιἰϑίσ. οοστοϑροηάβ ψ τ 115 ἐσ. 10-11. 4: γόφπεν,Ο 
ζίηε]. Υου ᾶνα ἴο ἀ6α] ντἢ Ὑ δῆθ᾽ 5 νοτγάϑ, νος ἢ ἐς σόνιοπίτλεά, 

ξουεγηῖονς 97 ἐαγίλ]. Υου ἢανε ἴο ἀο νὰ Ὑδην ἢ 5 5οη, ν.ἶ [|.δεγῶέ 
γαλευεὰ εὐὐμὦ 7447}, 845 να558]5, ποῖ ἴῃ ἴῃ υ508] τεϊρίουβ 5εη86 οὗ 
ψοτβἢὶρ δηὰ οὐεάϊεηος ἴο ἴῃς Ὧν; ἴο 5εῖνε Ὑδῆν 5 500 15 ἴο 

βεῖνες Ηΐπι, ν.ὔ. ---- γεγοίες ἐπ Αὔένι τού ἐγενιδδηρ]. ὙΔΉΕἢ δὰ5 
ξίνεη ἴῃς παίϊοῃβ ἔογ ἴῃς Κίηρ᾽β ἱπμεγίίδηςς, ν.85, (παῖ 15 ἃ τεᾶϑοῃ 
ἴοσ τε)οϊοίϊῃρ ; Ὀυϊ [μα ΟΥ̓ 5ῃου!ὰ θὲ δοοοιηραηϊεα νυ ἢ ἰγετα] ηςς 

Ἰεβῖ Ηδ 6 ἀϊβρβαβεα. ---- 12. Αἵ εἰπεογεν} τῇε Κὶδ5 οὗ ἴπ6 βδηὰβ 
πῃ ΜΟΙ ΒὮΪρ, οὗ, 10. 217. ὙγοΥΒἢΪρ ἰπ Ρυλν δπὰ δά εἰν, “ τ ἃ 
Ῥυγα ἢοατὶ ᾿᾿ Τ0ὈΘΝ. Ῥεοδυβε Ηεδ [85 ρίνθη ἴῃς δηᾶϑβ οἵ ἴῃς βαγίῃ [οσ 
ἴῃε Ῥοββεββίοῃ οἵ Ηἰΐβ Κίῃηρ, ν.ὅ. (Οὔ ραγαρῆγαβεϑβ οἵ ῃδὰ ἃ αἀἰβεγεηι 

τεχῖ ἴῃ τεπἀδτίηρ “ Αγ ΠΟ]ά οὗἉ Ἰηβίτυςτίοη, ΕΥ̓". “ Κιβ5 [ῃ 6 50η,᾿ 

ἴῃς Μεβϑβίδῃ, σδηηοῖ ὃς 7υϑεῆεα ὈΥ υβᾶρε οἵ σοπίοχί, δῃὰ 5 Ὀαβεά 
ΟἹ ἃ τηϊβηϊογρσείδιίοη ἀπε ἴο ϑγγίας δηὰ Αγαπιαίο ἱπήπμεησαε. [1 

ἴδε τυ ]οῖβ 40 ποῖ γθηᾶδυ βίησεσε Ποιῆαρθα, [ΠΟΥ ΤΩΔῪ ἔξει ἀεί 16 δέ 

4η60} ᾿1 ἐπε γε 2εγίελ]. Ηδ τὰ]ε5 ν ἢ δῃ το 5ΠΕΡΊΓΕ, νι; γοῦ 

Πδῃποῖ χαϑίδὶ 1ΐ δ σσ βϑί Ϊγ, γοὰ 1} ρετϑἢ 1 γου ἘΥ, [πογείοσα 
ΒΌΌΤΑΙ ἴῃ [ΟΥ δηὰ ἔβασ. Τῆς σεᾶϑοη ἴοσ [ἢ 5 ῬΑΓΏΪρ᾽ 15 ον" ρίνεη, 

ον φυΐεξέν Ηὴ ἀπρεν τοίὴ δέ ζίπασα]. ΤῊΪ5 ἰ5 τπ6 οἰ πιὰχ σοττα- 
Βροηάϊηρ νὶτῃ τῆς οἰἰπηαχ οὗὁἩ τς ρῥγανίουβ 511., νὃ, Α ἸΠπυγρίοδὶ 

εὐϊῖοτ δά 48 ἃ ρεῆθσγαὶ βἰδίδιηθης ψηϊσῃ ἀοαβ ποῖ βυϊξ ἴῃς ἰά468] 
5ἰτυδίοη οἵ ἴῃς Ρ5., Ὀὰϊ τῇιοἢ ἰβ ἀρρσοργίδίε ἴο ἴῃ οσοηρτεραιίοῃ 
ΏΘη ΠΟΥ 86 ἰξ ἰῇ νΟΙΘΠΪΡ. --- 7222) αγέ σἦἤ «ἐοξίηρ γοωρε {π 
σι. 

1. 2 πρ5] 21 4210 4331. 413. 36. .,2ὁ5 6811 7411 γ0}0 8018 1153; Βυΐ ᾧ πδὺ 
1οἱ 223 42} 413 γ41 8816; πο 5διβίβοϊοσυ εχρίδπαίίΐοῃ οἵ ἀϊβεσεπος [85 γεῖ 
Βεεῃ ρίνεη (60 ες.5 102.(2)1, (65.49.38: 1028. Κα ὅ, 1. Ρ. 1064: Π. Ρρ. 4616, 617 4), Β2)8.). 

(4) εχροπιυϊαϊίοη, ,“ογ τυλαΐί γέαφον, τυὰγ, τυλεγέογε. ς. νῇ. οἵ σοάὰ 222 4210 
433 741 8ο)δ; οὗἉ παϊοπϑ 27; ἱτηρί. οὗ σοά [οἱ 4434- 25 γ)411 8816; οἔἉ τηδη 4219 

ΞΞ 435; τοουπίδίπ5 6811, (6) Περτσεοαδιίηρ, τοὰν «ἀομία, ς. ἱτηρί. οὗ πιδῃ 496 

γ0}0 τ 1153, -- Τ γ0}] α.λ. ΟΔ] ρΡΐῇ. 3 Ρ]. νὴ ἀβυδ!γ ἐχρί αἰ πεὰ 85 σορ. νὰ 

Τρ πὰ 50 ὦ μος, ἐμεσεμέζμοις σσεεριὀἠένηρ, αἴετ ἘΠ ἐμγδαδερεμν, Ὀαϊ ἴῃ Ἰαῖς 
ἩξεΡ. τμὲ5. τηηρ. 5 οοηβπεὰά ἴο ἩΠΉρ., πὰ ἰξ 15 ἀουθε] νεῖμεν ἴΒς τηηρ. 
ἐπα μαίμε ἐπ’ οὗ 38. 15 εαὺὶγ. Αἱ 41}1 Ἔνεμίβ [18 τηηρ. ἰβ ποῖ βυϊξεὰ ἰο ἴῃς 
ςοπῖεχὶ ἴῃ δὴν οὗ [δε ἔοττῃϑβ ἔτοῃῃ ἴῃς βἴετῃ ἴῃ ἴῃς Ηςῦ. οὐ Ατδῃ οὐ ΟΤ. Τῆς 

οτάϊμδιν ταῆρ. οὗ ἴδε κἰπιρὶς ἔοστη οὗ (ῃς βίετηι ἰῃ Ασὔᾶτα. δπὰ ὅ'υγ. 15 σότεγυε, 
ἐτρβεγίεηεί, Βο Η]ΡὮ. οἵ Ἰαῖε Ηεὺ. Ιε 15 Ῥείϊεγ ἴο Ὀυϊ]ὰ οἡ 1858. Τῆς πουῃ 
[051] 1 τὸ 9516 πιυβὶ τιεδὴ εἰἴπεῦ σονηβα»», εονεβανἑομσλὲβ, οὐ ἐορογα,; 80 

Ὁ ᾿ 
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(Βα ἐν ὁμονοίᾳ ἐν εομεογά, ΑΝ. ἐπε εοριβαην; Ὀυϊ 53. ἐπνε ἐξγγονγε, ἘΝ. τοὐδὰ τ1.ε 

ἑἀγομερ' ατε Ὀοϊὰ ἀπδυϊϊεὰ ἴο ἴῃς ἱπιίπηαϊς ε]]οννβμῖρ οὐ ἐγ πάβαῖρ 'π 5 γη. Ἰΐπε. 
ΤΒς που [2] 11 πὸ 645 -Ξ- 3. α ἐμνεμέίμ, 66 ἀπὸ πλήθους, ΑΝ. ἐκεηγγεες 

ἐομ, ἘΝ. ἐερεδ, Ὀὰΐ ποης οἵ ἴμεβε 5 80 ἀρργορτίαϊε 48 εοριῤανέονσλὲρ, εοη:- 
εογαἶ, οΥ ῬοβεὶὈΪΥ ἐορορίγαςν, ἴοτ βοῖῃς βυο ἢ! τηηρ. 586 Ἔπὶ5 ἴο ὃὈε τεχυϊγεα δγ τῃς 

ΒΥΠΟγηουΣ ῦ, [Ιζ ἰΒ ποίου παῖ ἴθ οὐγ Ῥβ. Ὁ) νυ. 18. Βυποηγτηουβ 

τὐϊ Υἱοῦ ἴτοτη πον ἄδποπι. ὍὉ (δες Ἀεῖον), ὧἀπὰ ἴδε βγῇ. ραγαὶὶ. υγρεβ ἃ 

δἰ ΓῊ τ τηπΡ. ΒΌΟὮ ἃ5 δὲ ἐπ ορρεεογαΐ, εορσοη ἐορεθλεν, ἴοτ ἐορσέρεσς ἰδ ΔῊ ΘΆΞΥ 

ἀετίναδεινε ἔτοτλ φόρεσε, [8 ες ποσγιηδὶ τληρ. οὗ βἴετη ἰπ Αγαπι. ΤὨϊβ τηηρ. Ὀεβὶ 

8115 [ες σοπίεχῖ, ϑ0Β ἃ ροεῖ 88 ἴδε δυΐῃπου οἵ ουὖγ 5. ψουϊὰ Βαγάϊν Ὀερίῃ 
τὶ δὴ δπιίοἰϊϊππαχ. [1 βῃουϊὰ δἷβο Ὀς βαϊὰ {παῖ ἴπεβϑς ἴἄτες υ8ς65, ἴῃ 6 ΟἿΪΥ 

ομςβ ἴῃ Β[δ]. ΗςεὈ., ἅτε δὶ] ἴθ 8. [τ πιαὺ αἷβο Ὀς βαϊὰ ἴμαῖ [Βς Αρβεῖ οἵ νῦν 
Αγ. πῃ. 67: 13. 16 σφπποῖ ΜἸΒ Ργορτίεςν Βανε (ἢς βίτοῃρ πιῆρ. οὗ ἐμηεςο μος 

αετορεὀἠένσ. ΤῊς Ῥετγβίδῃ οβιςϊα 8 σγου]ὰ Βαγαϊυ σοπῖς ἴο ἐμπεὶγ ἱκηρ ὉΡ “Ὁ ν.ἷ 16 
ἴῃ βυςἢ ἃ ἰδβῃίΐοῃ, ποῦ ὑνουϊὰ {πεν Ὀς Πἰἰκεἰγ ἴῃ (85 ΤΥ ἴο 8585ειμῦ]ε ἴο νγαῖο 8 

Ῥδηϊεὶ αἱ ργαγεσ, ν.}3, ΤΒς οοῃΐεχὶ δπὰ ἴῃς βἰϊυδίίοι τνου]ὰ βυὶϊξ Ῥεϊίεσ {μεῖγ 
ςοτηΐηρ ορεῖδεν ἐρξ εομεογα οἵ ἐμ εογενίορ ἐοησορΐ, τοί ά οὴ6 ἀεεογαῖϊ, ἴο σταῖς Β 

Ῥδηϊεὶ δηὰ ἴο ἱπἤμεπος ἴμε κΚίηρ. (δ ἐφρύαξαν δελαυε σγγοραμείν βεετὼβ ἴο 

Ῥε ἃ Ραζαρῆγαβε, ταῖμεσ ἴ8δὴ ἃ ἰγαῃβίαἰίοθ. ϑίπος τυττπρ (ἢ δῦονε 1 δανε 

ποιίοςἀ ἴμαὶ ΕἨτ. ἴαἶκεβ Ἔβϑεηι ιν ἴῃς βατὴς Υυἱονγ ὙΠ τηα. ---- ὉΝ} Ρ]. 53 ἴ, 

ἴῃ Ψ, αἰνναγβ οἵ ἐογεῖψη πδίίοῃβ ; 85. ς0]}. οἵ ἐοτεῖρψτι παϊΐουβ 431 1ος1δ. 18 1.,.γ,0, 
οἵ Ιβταεὶ 3313 836 τοῦδ, --- ὈνὉ 5] Ρ]. οἵ ᾧ ὉκὉ ῥσορ. εσγερίονε, υμέραν' ῥεοβίε 
(Β08Β.); ρΡοεῖ, 55. 2εοῤίε, ὈΟΙΒ οὗ Ιβγαεὶ δηὰ Εάοπῃ Ομ. 2533 (7), εἶσιν. οἵ 
1βγδεὶ 15. 516; υϑυδ!γ Ρ]. οὗ ἔογεῖψιι ρεορὶςεβ 22 γδ 9» 445: 1δ.4γ78} 5710 65 6η5. 5 
1οφι6 τοϑὲ 14811 1.497. --- 2)Π}} Οἱ ἱτωρί, 3 Ρ]. "ἢ (5εε 13) ἐτεχυξηίαιῖνε οὗ 
τερεαϊςὰ δοϊίοη, ἰῃ [με αἰβουββίοῃ διὰ εἰαδογαιίίου οἵ ἀθνίοςβ ονεῦ ἃραϊηδβὶ ἴῃς 

εἰαρβαῖῖο ῥγεβεπὶ ϑ)λ. ΤΆῊς [εἰγαβιῖς ἢ Ὀερὶπβ δηὰ οἷοβεβ νῖ Ρΐ,, ἱποϊαἀϊηρ 
ἴδε ἴννο ἱτωρίβ. Τῆς Ἴβδηρςε οὗ ἴδηβε ἰ5 δο7νϊκνναγὰ ἴῃ ἃ φιεβίίοη. Ιἰ 18 ὑσοῦδ- 
δ]6 Βαϊ [με ᾳυεδβιίοη οἴοβεβ ψνἱτΒ ν.Σ, απὰ δαὶ ν.2 15 ἃ βἰαϊεπιεηὶ οἵ ἴδοι. --- δ 
διηὰ 5] δζὲ τηἰχεὰ ἴῃ ΜΤ,',, θοίἢ δά). [ἢν] νΌ. ΗρΆ. (1) οι οι οὐ ἀρισ», 

οἵ ταί, ερηῤέν νεββεῖβ, ποῖ ἴῃ Ψ. (2) ς. ἃςο. ἐγατυ βυοτά, εἰϊῃεν ἔγοτῃ βεδ αγά 

(επιρίγίηρ 1Ὁ) οἵ 85 υβὶηρ᾽ ἴο Ροὺγ ουἵ Ὀ]οοά, σοτηπηοι ἴῃ ἘΣ., ποῖ ἱπ Ψ, δὶς ἢ 

565, Ββονγενεγ, [ ἀγατο σέ ἴατος Ῥδβ. 358 1848 (ἰεχί εττ.). νὰ δάϊ. ἰ5 ποῖ υϑεὰ 

ἴῃ ἘΠ οἵ γ᾽ εἰϊμεῖ ἴῃ πληρ. ἐρεβέν οἵ νεββεΐὶβ, οὐ υσέρ, ἑαΐϊε, τυογελίδες οἵ Ῥετβοῦβ 

οὐ τΒίησβ. νὴ δα]. 8. υβιδ!γ ἢ δἀνεγοϊαὶ ον ἐμ υσίρμ, οἵ Ἰαῦους πἰϊμουῖ 
θεπεῆὶ οὐ δἀναπίαρε ἴον. 2616. 30 (Η,}) 15, 494 6ς33 70. 3016, Δουτενίαϊοα δὴν 

Ῥε. γ31815. 207 1ε. ς1δ5 -Ξ ΗΌ. 218, 11 'β ργοῦ. [αὶ 51 ἴῃ 8. 27 Ὀεϊοηρβ πεῖς 
Ξε ἐμ υαΐη, ἀπὰ τῃαϊ Ρ». 45 5Βμου]ὰ θὲ ροϊηϊεά νὰ ναί», μρῤγοβέαδίς ἑλτπς 
[319 85. Ῥυ. 12}} -- 2813, 1 ῥβ. 21 ἰβ ἴρ πανε παὶ τηῆρ., ἰξ αἷβο βΒῃου]ὰ ὃς 
Ῥοίϊηιεα ῥνᾺ.--- 3Ὦ, »5.)}] ἩΠΡ. ἱπιρέ, οὐ σταρῃϊς ἀεβοτριίου ψ [315], ΝΊΡΕ., 
ΗἸΡΒ., Ηορξ. ὅτε ἀοτίνεά ἔτοπι [3.3]. Βοῖι ΝΙΡΒ. (ν37)) διὰ Ἡϊῆρ. 
(ν35») Βανς ἴδε βᾶπιε πιῃρ., εἠσζίορε ονεέσεῖς ἑαἐε ονεδς εἱαπά, ἃ Ηρ. δῇς. 
Βεῖς (23) δπὰ 1 5. 1715 ἑαξέριρ α τἰακαὶ ἐο Λρλϊ, εἶδον. ἴῃ Ἅ ἑαξίνρ ὦ «ἰαπα γ᾽ 
οἣς δραίηβι ἴῃς ννοσίκογβ οὗ ἱπίφυϊον 9415; λολώέν ογεε'ς σγομραῖ 55; ἴῃ ἃ ΨΆΥ οἵ 
μς 3656, Σ ΝΊΡὮ. “σξε ὀρ: εἰαπά: ο. 3 οἴ ρίαος, σοά ἰο ρἰεδά 82] ; φυεεα δἵ τἰρᾶϊ 
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βαπὰ οἵ πιομασγοὶ ἴῃ σατο οΩΥ οἵἉ τηδττίαρε 450; «αν σι, οὗ ταδὶ 395 (ἴεχὶ 
ἀ80.); οἵ δαννε μ᾽ β νοτά 1955.  ΗΙρἢ. (1) “ες τἰαέίονι 4118; (2) βκ, δείαό- 

ἐμά, Ὀουπάδευ 7417, οἵ. Ηι. 225; (3) ἐμ 1ο εἰαμαῖ ἐγέεί, οἵ νψεαῖειβ γ818, 

Τβετζε '5 Ὡο βυβιοίεηϊ γεϑβο ἴο βυϑιίϊαϊς ἤδγα ἸΣΡΓΝ 8δ5 1,86. ὟΝ ε., Οοτί. --- 

γῆν 229] Αἰρρε ο7 ἐαγόι. 283 7618 8035 14811 ΕΖ. 2781. 413; φ ἢ ἢ5 ργεῆχεά 
Ῥεβ, 1026 1181 Κὶ, το38 -- 2 (Β. 923. 25; φατϊϊες κίηρβ οἵ ἴῃς ἰαπά 705. 12}.7; 
αἰπυῖϊας ἐγκ Ὅ09] ΡΒβ. 210 15, 4038, ψ 8 9 ῥγεῆχεὰ 8. 14811 Ρχ, 816; α͵50 
ἰδ 6. μἡ [ὰ }...:} ὃ αὐ ἐὰδ ἀἰνηράίοπις ὁ εαγίά Ὁϊ. 2825 2 Κ. 1915.19 (-- 15. 
3): Ὁ) Εξτ. 12(-Ξ 20, 3632) 15. 2311 6. 154 245 2525 2018 341. νους Ὁ9 
Ρε, 6833, ΟὨτ. υ5ε5 ταῖμεν ἐγχ ΝΠ ΓΛΡΌΌΘ (92) 1 ΟἈ. 2050 2 (Ὠ, 129 1710 χοῦ, 
Τῆς ρἄγαθεβ οεπῖτε ἴῃ ἴῃς (ἰπὲ οὗ Ἰεγεπαίδῃ. ἘΌΝ] 2 γέμεες, ΟΔἹ] ρῖς. 
[ν 113], οαἱγ Ρὶ. ἢ Ὀϑθο Βεζς (22) 7. 5 ΗΒ. 119 Ἀγ. 816 311; ἠονοον' 15. 403, 
-- πὸ}}] ΝΙΡΏ. ρὲ, ἐπιρμδῖῖς ρῥγεβεηΐ πον ἀεποτι. τὸ Οε5.518. (Ὁ. υὖ)ν 
ρους), ἡγεέαΐ αοιί, ἀἴδειδς, εορομέΐ, 3. ἰγαςίαδεμί, Σ συσκέπτονται, 80 Βᾶ., 

Βυ., Πυ., 50 πον 31}, (δ (οἵ 22) συνήχθησαν 5εεπι|5 ἴο ἢᾶνα τὰ, γὙ}λ), 80 

[Δ5.. Οοεῖ, 208.; 6 ε5., 55., αὐ ἀεγῖνε ἔγοπιὶ τον μα, δεαῤἑ πα, ΝΊΡΗ. τἱ ἐπ 

“σμείαυε. ἢ Ἢ] 85 δάν. ἐορείλεν.. (1) σοπιπιαμίτγ, ἰῃ ἀοιίοη, σοηβυ}ῖ. 2331} ; 

Ρίδες, ἐῃε σαν ῥέαεε 8818 1.1.1; ἴῃ {ἰπ|ε, αΖ 216 ταριε {νι τ41}0,. (2) αὐ ἰο- 

σελεν, αἰορείλεν 3118 4οἱδ᾽ 418 6210 γ46.8 ο88, (3) τορεῖῃμεγ ἰπ ἴῃς βεῆβε οὗ 
αἰξξε, ἴῃ οπς 85 νγε]} ἂβ (με οἵμεῦ 493-11, ὅεε Β2Β. --- »] ἀγα νεεΐ, τερεαϊβαὰ 
Ὀείοτε ἸΏ, βεραγαῖεβ δπι ἐπ ρ ἢ διὶ Δ Π}Ὺ ἔτοπι πγν, ὙΏοτε ὅγε ἵννο θεδῖβ 
οἵ δοςεηΐ οἱ ὙυΘ ΟΚῚ, --- πολ: Ὡ. π|. 5[. “Πὲς σποῖρίεαῖ, 5[. τοίεττίηρ ἴο Υδῃ- 

“ἢ. ψπΡῸ αντοῖνι, 8ρες. εομσεεγαίς ἴο ἃτπι οἷοε. ἔπ 5 υδεὰ οἵ δΙρἢ 

Ρηεβὶ οὗ βγεῖ [ν, 48: δ. 16 616 .(Ρ) Ῥς, 8410; οἵ Ογτυβ 85 σοχγητηϑδίοπεαά ὈΥ Υδἢ- 

μῈΒ [5. 45]; οὗ ἴῃς ρτγίποε Πη. 936. 35; οἵ ραϊτγίαγοβ 5. 1οκἱδ -- τ (ἢ, 162; 
εἶσνν, οἵἉ Κίπρϑβ οὗ Ξγαεὶ ἀποϊηϊεὰ Ὀγ ἀἰνίπε σοταιπδηὰ 1 5. 128: δ 165 207 247- 1- 11 

2065..11..6. 28. ,Ό, 114. 16 1023 211 1.4. 439 ΗΡ. 13:8 Ρβς, 207 288, απὰ 6εβ8ρ. οἵ Ὀανίάἀϊς 

ἀγπιδϑῖν τ Μεβείδηϊς ἰάεα}5 Ῥ55. 25 1.80] (- 2 5. 2251) 8939. 83 1.3.210 (-- 2 (ἢ, 
652}}Π 1 5. 2.0.8. 8. ΠΠΏ})] ΡΙ 6] ἱπιρί, σοΠοτῖ. 1 Ρ]., ἐχργεββδίπρ τεβο]υϊίοπ, 

τος τοῦ, οὐ Ἄχμοτγίδιίοη, ἐσύ μς “εα» αραγί. ΤΌΓΣ ΡΙΕῚ “ταν αραγί, σπαβ. ς. 

ἃςς. ΓΥΛΟ Ὁ ]ς. 29 ςὅ 1ο" Νὰ, 118 Ῥ5. χ' 10 714, ---λθυπλ 0.5} 3. Ρ]. 5[., }16τ 
ἴοττῃ ἴοσ ὉΠ5)-ν υϑεά ἴο 5βοΐϊεῃ, ππᾶΐκε πιογε δὰ ρῃοπίουβ ἴῃς ἐπαϊΐπρ; εβρες. ον 

ἴῃς δοβδοῦδῃςς ψ Ὡς ἢ ςοπίϊπιε5 ἴου βὶχ ϑυςσοεβϑὶνς ᾿ἰπε5. ἢ 0.5} Ξξ πον 5 δονιαΐ 

(ν Ὃν δε, δέμα); 5.0]. δοραῖς »ιααΐρ τέγος ([μ056 ἱπιροβεὰ Ὀγ Αβϑυτίδ) 15. 2822, 

εἶσιν. οὐ). πιαάε ἴο βυπιθο χε ἴποβε οἵ Βδθγ]οη 76. 272; Ὁ πῦρ ἑρστϑ δοραΐς 5. 

1166 15. 523 10. 395; «οἴ. 1218; εἶδθνν. “Ὁ ΓΓ) 28 107}6 16. 229. ςὅ 10" Νὰ, τ]ᾶ͵ 
πο προ θ}}] γᾶν «ςοὔτά. ἢ Ηἱρ᾿. ςομοτῖ. 1 Ρ]. --- 255] τευρ]οαϊίοη οὗ 13 

ΜΊἼ κἰτορ 5{.1 Ρ]. 28 10312; βαπὶιὲ 88. 3 πῃρὶ. (Ὀυϊ Οἰϊοπίαϊς Ροϊπξ 1 Ρ]. 932 
Βαοτῦδ. ». 57, Κα δ.1- 390), --- Σ ΓᾺΡ Λουϊτίεα εογα, γοβε. 2} αἰϑ831 1294. ---, 3: 

ΟΔ] ρῖς. ποπιῖπαὶ ἔοτοε : ἴῃ ογάϊπαγΥ πιπηρϑ., σ1), εὐ ἀοτον, ἰτοοδ, ἀο ποῖ ϑυ 

Βετα, ΟἿΪΥ ἴδε Σ ρτερῃ. ορδ ἐγ ίρρ οὐ γον. (1) ἀϑυα}]}γ οὐ Οοὰ 95 209 ς 53" 
10218 1321}; αἷφο Ἰγϑτ᾽ Π)9Ὁ δέσες οΥ 2715 εἰ μέριρ ὠμλγοηφα (Ὠεάνε αι) 33}; 

Τοτο ΟΠ 4714 τοάο ἐχαδίς 19 οἱ! ερίλγονεα τι3δ) ὙΓΣΘΣ ἀπ απ 4} 

"ορε ορε τυλίελ 2“7ε ἀἰεεέγεα (ὁ εἰ ομλγορεα 6817; ὈΝῸΝ2 26 123}; ς. δ΄ δρεὶ 

κο1" οὐ; ὈἸ25 2019; ς. Ὁ ἀοεὶ ΝΌ2 "7 47); δες. ἐρεὶ Ἰνν 912; Ὀλυ»(5) 803 
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9ο᾽; Ὀπσν γύρπσ 226, (2) οὗ Ὀανίάϊς Κίηρ, Ὀείοτε σοὰ 618; δἱ Ηἰξ τἰρδι 
Βαπὰ 1τοῖ; ϑυσοεββῖνε Κίῃρβ ΚΌ25 13213; ς, δος. ΓΊΚΌΣ 1225. --- ργιξ.] ἱπιρί, 
Οὶ ἱ. Ρ. στδρῃϊς ἀεβξογιρίίου. ν' ζ ὕπξ' ἐααιρή αἵ, οἵ Οοά, ς. Ὁ 3712 595; οὗἉ πιδπ, 
ς. Ὁ» 528... Α5 599 ἀερεηάβ ου 42, ἰϊ ἰβ ργοῦ. 1πμαὲ γ05 (οἸ]ονγεὰ Ῥγήρη ἴῃ οτἱρῖῃδὶ 
τεχί, ΤΆΪΒ ἰ8 βυβίαϊπεὰ ὈΥ (5. δῃηὰ τῆγπιε οἵ ρῥγενίουβ δῃὰ βυρβεαυεπὶ ᾿ἴπεβ. 

ΡΙεΙ τρογί, ῥίαγ το425,---νγῖν (Ροϊπιηρ ὃς ἴο ἀϊδιίπρ. ἔγοτῃ "-, υϑεὰ οὗ 
ΤΔ6) : οὐ βίπΑ}}Ὺ σι» «συεγέΐρηε ἐργα 1632 868:4.δ; 50 Πεῖε [[οὴς δηϊδγοηεα 

(Ἰἰουρἢ 599 οἰϊεβ ἃ5 1"); 5 8εαυ ΠΥ “οραν, ἃ5 Ῥτορεῦ πᾶτας (Ψ. [πῖτ᾿ 
8.32). τ} 1 ΟΕ] ἱπιρί. 3 Ρ. οἰϊεὰ 85. 2 Ρ. 59᾽ ν 7 "5" πισεξ, ἀεγίαξ, αἰϑο 8οῖ 
πὰ ρῥζοῦ. 3516 (ὦ). ΗἸρἢ. 225 βϑᾶπι|Ὲὲ τπῃρ., ὑσοῦ. αἷϑδο Οδὶ οτίρί πα]ὶν. ---- 
δ. ζ|Κ] δάν. νυ. Β2Β. (1) φρηβογαί (4) Ῥαϑβῖ, “έν, 5η. ῥμῇ. 8933, (6) ἑαΐυτε, 
36. ἱπιρί. 5610(2); (2) ἐωρῇ. οὗ ραγιϊουϊας ξεαΐαγεβ οὐ ἀσβογιρίίου 25 405(2) 
9612; (7) ροϊπιίπρ Ῥαοκ ἢ επαρα. ἴο ἱπί, ψῖ 3 1262; (2) ἐορίεαὶ 

σεφιδνῖεέ, 84. ἰπηρί, 1914. 5131.21 ῥοῦ( }) 1195: 93, --- ΛΟ Ὁ 7 [0] 5[, ἔοσ σῆγτως, 

ῬΓΟΌ. ἱπεγείογε οτρῖπαὶ οἱοβε οὔ πε : υδ08] ρτερ. ψἱτ 2 τ, το 3} Ῥσερ. 3 διὰ 

5.. ζῆν: (1) πορέγε 88 οτβᾶῃ οἵ Ὀγεδι ΐπρ 1.89.15,. Ξγ 6] πρ 1155; ὉΔΌΝ Ἴ.Ε 

Ῥτγοϊοηρεά Ὀτεδιΐηρ, ἠργιρ «τέγη οἵ Οοα 8618 το 35 ̓ι4ε), Βαβεά οὐ Εχ. 345 (7); 

εἰἶδνν. (2) ἀριρεγ, (4) οἵ πιᾶπ Ῥ55. 378 55 1243 1387; υὑϑυδ}]γ (ὁ) οἵ Οοἀ 212 
τοῦ γ41 γ68 7821. 81. 88. δὴ 8ις6 9011 10649 110Ρ, ἢΝ2 25 62 77 2110 279 206 ς65 7719 

907 95}, ἣΝ Ἰγγπι 6925 γ849 854; ἀεποπι. νὉ. ἐ Ν ἰ5 ἴἵεττῃ οὗ ἢ. Οἱὶ δε αριρν»Ἅ, 

οἵ Ὑδῆνεῃ, ο. 3 8556 1 Κὶ. 8'6 (-ΞΞ 2 Ὁ. 688) 15. 121 ΕΖτε. 914, 5. ῥ5. 212 ὁοξ 

795 ἩΠΙΗΡ. ἐωώ, οἵ Ὑδθννεἢ ο. 3 ι. 157 431 οὔ 3 χ Καὶ, τιϑ 2 Κ. 1γ]8. - 

ΔΔΠ2] ΡγΕρ. 32. 5, γ)»Π ππὶ. ΨΣ πππ ΜΠ ἣν 500]. το650) 1243 ἀρετ' ὀτεγνι ἀκτέον 
Ῥυῖ νἰϊδβουϊ ἀπ 50. ἱπιροτγβ., ον ἢ 188: ἴοτπι οἵ Ε]}).. οἰ ον τ ῥρτεδχης 

ντίϊετβ, ποῖ οἱ ΠΡ, [6., Εζ., 15.2 Ὁ Πρ. ἀλέα οη σε ἴῃ νεχαῖίοῃ Ρ5. 37}. 1 
Ργ. 2415, Σ γγπ αἰνν. οὐ Οὐ ̓ 5 υγηὶηρ ἀπρὸτ, ἀϑυδ}ν ἴῃ Ρἢτ, ἣν ἸγΠ 6935 γ849 

854 5 ἔχ. 2212 Νὰ, 25 321} 705, γ28 (4}} [) Ἐν, ΡὮτ. ἙΒΙ ΕΠῪ ρτεδχη!ς ῥτορβεῖς; 
ὩΝ ἰ5. ὁυηἰς ΟἿ]γ ἔχ. 157 (5ϑ0ηρ5) Νά. 1315 ΕΖ. 712 (ἀε]. (ο.}}} Ῥ5, ς 810 (ἀυ0. 
τοχι) 8817 (0], ὀπγοῖς οὐ ὀμγηῖη ἀηρ 67). [ἰ ἰ5 φαϊϊς ῥτοῦ. ἴμαΐ ἴῃ 25 οτ ρί πδ}}Υ 

τῆς ἰεχῖ νὰ ὋΝ γγπ ΨΠΙΟΝ 5. σοτίδ ΠΥ παῦε τὨν τ πιὶς δὶ. --τ 55 3.1 ΓΙ εἰ 

ἱπιρί, (1}} 5[, [οὐ τῆγτης, {2} ποῖ ἴῃ ΟΔ] νυῖ ΝΊρῃ. ὁὲ αἰϊε γε, αΐς- 
»"ανϑῶ, ἐογγβεά 05. 8.15. γ0 0 485. 8.218 οοἵ 10439 Οπ, 458 (Ε) Ἐχ. 1ς1δ (50π6). 

ΤΊΕΙ 50}}}. ἡ ἤν ἢ, ΐηαν, δ γ᾽ Ῥ85. 26 8316, εἶσιν. Ἰαῖς. 2 Ο, 3218 Ππῃ. 119 

10. 221". -- 6. Ὁ,Ν}} 0 ἱπίγοί, (δ, ἘΓ, 3, Ργόπ, ετηρῃαῖῖς, βοϊοπηπ ργοοϊατηδίίομ, 

τ ΣΟ] μῇ, Δ] δοτῖβε οὐ βἰπρὶς Ἠυϊδιοτίς. δεῖ, ΥῬ. νατίουβὶΥ ἐχρίαϊπεά: 

(1) δομγ οί, οἵ ἸΠσατίου. ἀπά οἵ πιοϊθπ πποίαὶ], ἀπά 50 αμοΐημή Κίηρ; 50 δ 

Σ ἔχρισα (ι(. Λεῖβ 477 ἔχρισας) ()ὲ5., Εν, ἠὀῬΘΝ, (2) τοέατφ ἃ τοεὖ, αἴϊτετ 

Ι5, 257, 50 ἐδιασάμην Αη. Ουΐϊπία 3. (3) Φ' κατεστάθην, Ἔ  ογαἰϊνεαζπς τπι, 

ΞΘ. τοί, ἐεσία δ, οἵ. Δ5. πα τάξη, σποηςθ πασίξις ῥγίρες, οἴ, Ἠδ. [102] 705. 
1351 102.. 32 ΜΠΊ, δ’ Τ5. 8213, 5ὸ ΑΥΝῸ ΕΝ, πιοϑῖ πιοάθγῃβ, Ψῃο αἰβες ΟἿΪΥ͂ 85 
ἴω Μ ΒΕΙΠοτ (3) ἰ5. ἀοτῖνοι ἔγοπὶ (1} αἋ5. Π6., Ρο, Βα, ὅ8.), οὐ ψῃθῖθον ᾿ς νᾶ5 

ἀπ ἸῃΠορο πε οπὶ οὐἱμῖπαὶ βίεπν, Β1)8.. ὙΠοτα ἀγὸ Βαϊ ἵννο Ἔχατρ]ε5 : μεῖς (26) 

4λᾺ] μῇ, ἀη0} Ρτ, 835 ΝΊ ΕΗ. ΡΓ ὑπϑθ; θὰϊ (δ τά5. ΝΊρῃ. Βεῖε αἷϑβο ἐγὼ δὲ κατε- 
στάθην βασιλεὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ -- "15 ἼΘΌΣ ὩΝῚ γιοῖν {0 7 τας ἱρηείαἐρα Πὲς ξένης. 
ΠΝ ἴ5 ργοίεγγο ὑγ 1ὰ, ὙΠογα μὰ ὕθεη ἂῃ δβϑιπα]ατίοη ὉΥ Θ᾽ οἵ Ῥ5. 26 ἴο 
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Ῥε, 833, Ὡς τεαυϊγεά ὙΦ ἔοσ τὸ οὗ ΕἼ νϑ δηῃὰ βιυδοτγάϊπαιϊΐοη οὗ ΠΡΌΣ ἰῃ 

Ῥίς. εἶδυβε. Ηονενεσ, Ἐ τάβ. σαρμείρρε εἰς. ἸῊ 5115 σοηϊεχὶ δῃὰ ἀϊνί βίου 
οὗ βίζσορεβ. Ἱπιίσοἀυοιίοη οὗ ἴ8ε ἱκῖῃρ, 88 ϑρεακίηρ ἱπ ν. ἱῃπβιεδὰ οἵ Ὑδηνεῖ, 
ἀεβίγογβ ρϑγβ]]. υἷι 511, 1. ἀῃὰ τπϑεβ ν.7 τδυϊοϊορίςα!, -πτῬ᾽9] σεν Σίν, 5ὸ 

45 Ὑδῆν ἢ 5 τεργεβεηϊαϊνε τ-- ὙΠῸ ν.3; 66 ὯὉ"Ὸ τ- , ὈΟΙᾺ ἰηΐοτρ. οἵ οτίί- 
πᾶ] ἼθΌτι --- ἢ) πιὰ. (1) ἔος κίῃρβ οἴμεν ἴβδὰ ἴδε Ἰίῃς οἵ αν ὰ 3316 4514 

1ος 9. 80 (τᾶ, κΚ.} 1.511. τ- 1619. 20, ᾿Ϊ,͵ 566 ν.3 ζ (2) ἴος κίῃρ οἵ Πανὶ 5 1πε 
(εἰζῃετ τεδὶ οὐ ἰάεδὶ οὗ Μεββ. ρσοτωΐβθ) 26 1851 2010 213: 8 4ς3. 6. 13.16.16 611 6313 

721:1 8019 144}0 (τά. 56. Ὁὃ-.). ζ.(3) οὗ Οοὰ 85 “δἔξε ξέρρ κὃ τοἱδ 247. 8.9.0. 10 

290 415 475: 1.3 4858 68:5 γ413 844 ο 5 ο85 οο" 1451 1403. ὙΏετε ἴ5 ὯῸ ὑβᾶρε ἴῃ Ψ 
ἠαπεϊέγιηρ [Ὡς ορί πίοι οὗ βοπις τεοςηΐ βομβοΐαγα (μαὶ Ἴ) νγῶβ ὑβεὰ ἕοσ ἴῃς παίΐοι 
88 ἴῃς Κίηράοπι οἵ Οοά. --- Ἴλνς Ὁ}}] μῥονε Ζέονι, ροεϊϊς πᾶῖὴς ἔου {με οἱ οὗ 

Οοά, νἤετε Ηε τεβὶἀεβ 85 κίπρ ἀπὰ ἔτοταη ψἤεπος ἴῃ ἱπεορμαπὶς ργεβεπος Ης 

τῦϊεβ. ΦΊΝῈ βυδ!ν ἴπ Ψ αἴοης 912. 16 4818 ς 130 6 ς3 6οδδ γ6δ 845 872. δ ογδ οοἱ 
10215. 11.33. 1261] 129 13218 11γ}-8 14610 1...712; ἸΥΧΣΌ 147 (ΞΞ 537) 2ο5 τοῦ ττοῖ 

1285 12,415 1352] 1403; ἸῈΣ ἼΠ 485.12 γ43 γ808 125] 15. 2428 - ; Ὕ ΥὙΣ 1338. 
πότ 5] σιν ἀοὴν πιοιερεῖ, οβῖτ. Βεϑὶ ἰσαπβίδιεὰ ἰπ Επρ. ὈΥ δα]., ποὶ »ρομρρε ογ΄ 

εν ἀοίδνεοιςσ,. (ΘΟ ἅγιον αὐτοῦ ἰ5 ἃ ἀἰϊῇ, ἱπίετρ. ἔγοτι ἢἢ οὐὨ δῃ οτίρῖπαὶ ϑιρη, 
ἐνῷ Ἣπ δβ βεαὶ οἵ Ὑδῆνε 5 ργέβεπος 3 165] 418 482 909, εἶΞνν. 15. 119 2᾽}2 

567 ςη18 6ς11.25 662), ΖΡ, 311 70. 2' ΟΡ.16 Ζο. 85 ΕΖ. 2040 7ε. 3138 ὕλη. 916 Ὁ, 
ἴῃ ΕΖ. 285 ἴῃς τείεγεπος 5 ἴο ἴΒε Οτἱεπῖαὶ ΟἸγτῖρυβ ἴῃ ΝΟ. Αϑία; τυ ὙΠ ΤῈΣ 
ΟὨΪγ Ρβ. 2 7ο. 417, τῷ ἢν “ Πη. 1156, Ὑῆε βδογεὰ πιουπὶ εἶβυν. ΚΣ ὋΣ 

(δες δθονςεὴ, "νν ἽΠ 248, ὈΟΝΠ ἫΠ 6816, ἀηὰ ἼΠπ(Π) ἀεβηεά ΌΥ οοπίεχι 68:7 
η85; εἴ. Ὃ ΥΥΛΙ 871 ττοῦ (Ὁ) αἷβο 305 (Ὁ) γ6β (ἢ). --- Ἴ. πθΌΝ] ΡΙ. ἱπιρέ. 
1.36. ςοποτί. προ; δἰϊδοδεὰ Ὁγ Εθ 48 ρῖο. εἶαυιβε ἴο ῥγενίουϑβ ν.; 50 44., Ἐ, θυ.» 
διὰ ὈῪ “5 δ5 ἃ ἢπα] οἷαυβε ἰτηρέ. 3 55. Α5 υϑυ8] ἱπ 50 ἢ ο8865 ἴΠΕῪ 8τε ναυεὰ 
ἱπιεγργειϊδίίουβ οὗ δῃ οτίρίπαὶ ἴεχὶ ψΒο ἢ ἰπ 1815 οα5ε νου] δὲ Ἴρο ἱπέ, 608.» 
υ. 6ε5.3118.. 8ις. 11. 15 οἣς Ἰἰῃς ἴοο 5δοτῖ, ψμ]οὮ ἰβ ἱπιργοῦ. ἐπ βῃ ἢ δὴ τί βεῖς 
Ῥοει. ΕἸΒετ ἰϊ μα5 Ὀδεη οπιτεαὰ ὈΥ σΟΡγὶϑὲ, οὐ 18 ἴο δὲ ἑουπὰ ἰῃ ν.ἴ, νυ μῖο ἢ 

ἧς ἴοο Ἰοῃζ. ν.75 ββεπηβ πιοῦε δρργορτίαϊε θείοσε ν.δ, θεῖς ἴξ ρῖνεβ ἤπε δηῖι, 
ἴο νι 3.; 5ςο Β[., (με. ; ῥγοῦ. ἰξ ννὰβ ἰγαπβροβεὰ ὉΥ βογὶ δαὶ εγοσ. ΤὨϊβ οοσδ- 

δἰοπεά 411 τς ἀἰθης αἱ ε. --τρῦ Ὁ ΣΡ τι. τι. σορεοζλἑρρ ῥ᾽ έτεν ἐδεαῖ, α τέαέμέε, οὐ 
ἀἶμε, (1) 2γερεσιὀεα ἠέ πεῖ, ὀοτεάανγν, οἵ Ὠεανεηβ 1485, (2) εηαείρερζ, ἀἰξεῦ ἐξ, 

ογάίαμεε, ἴα οἵ [εβιῖναὶ 816; 80 Βετε, ἄεογες οὗ Ὑδθνε δ τεβϑρεοϊίῃρ Μεβ8. 

Ἱκῖπρ ; οονεπδηΐ Ψ ἢ ασοῦ ΙΟ510; ἴανν ἴῃ βεθετγαὶ 945) οοἵ, Ρ]. Ὁ) τἰσλμέές, 
οἵ ἴδε [ὺὖν 5οἷδ Ἰοσήβ 1105} 511 (πὶ. χ|} χ4γ1ῦ, ΓΆΡῚ Ρ]. οἵ πρῃ πιξ, «ἰαήμέες 
οἵ ἴγρε οἵ Ηοϊϊηεββ οοάε (βεε ΒΒ. Βοσ. 351) 1838 8082 11915 (). ἢ Ῥζοῦ. Βαϊ, 
τὶ Ηουν., ΒΙ., ατ., ε., θυ., Οοτῖ, οτἱρίμαὶ τεδάϊηρ βεῖε γγὰβ Γ᾽ ὑπ ἀ6- 

“7 ὲε 977 γαλεσεά, »νὈΪΟἢ ἰ8δ ἰανουτεὰ ὈΥ τβ5.; τὸ πρόσταγμα κυρίου. κύριος 

εἶπεν (Ὁ, ῥ»αεεεῤίμπε εἶμ. ἀορείρμως ἀχὴΐ ἘΠ, αδὲ Ξγαεεοβέμνι. ἀονείρετς αἰχὲ 3. 
ὅπ νεϊτβοῦς ἀττίοὶε ἰβ ἴοο ἱπάεβηίςς. ὃν ἰ8 ὑσοῦ. ἱπίογρ. οἵ 38), 65 ἰϊ νγαβ ποῖ ἴῃ 
ἴεχὶ οἵ Φ' διὰ ἰ5 ἃ ἰαῖε υβεὲ οἵ ὃν ἴοσ ὕγ. Τδε επιεπάἀδιίοπ τν, Ηουδ., ΒΙ., 

νε., ἰ5 πηρσοόῦαθὶς. 3, 44., Θ, ῷ, 4 εοἀά, ες ΒΕ. Βανε ὃκ -Ξ Οσοαϊ, νυ βοτὰ 

Ὁς, ΕΥ̓͂ δῇ εἴσου οὐ ταπβροβιίομ, ἔοσ ἂἃπ οτὶρίπαὶ ὃν ὅπ, ΤἈΐβ, Ββονενεῖ, ρῖνεβ 

Ῥαά πιεᾶβυσζε. 66 15 ἰπ 4}} τεβρεοῖβ ἴἰ8ε Ὀεβὲ τεδάϊηρ, --- προ 52} 18. ἃ ἀείεο- 



22 ῬΘΑΙΜ5 

ἔνε {πε; δὰὰ ὕλῃ αἴες 2 5. 716 (30 οὐ πλην μῈΠ}); [86 νὉ. οταϊτἐθά ὉΥ 
Ρτοβαὶς οοργίβξ Ὀδοδυβε Ὁμηδοθββασυ ἴὸ ἴδς βεῆβε, τῇς οορυΐα οἷϊεη Ὀεὶπρ 
παρ θὰ ἴῃ ῬεΓβ. ΡῬγοθο 8. πρὲ νὴ φααελ ἴῃ Ῥᾶυβα, ἴογ πῃ, δῇ βαυὶν 
ΤΟΡΥ δι᾽ 5 τοϊβίαϊςς ἴο νν Ὡς ἢ αἰτεῃείοι 1 οα]]εὰ ὉῪ Μδ5. ---- 2} εἸαρ ἢ. 5. δῦονε, 
ν. δα -- [05] 2σ-αν, διεὶς ἀαν: 27 951 1109]. ---- Ἴ), 9.5] Οδ] ρετί. οἵ οοπιρ!εἰεὰ 
δοϊΐοῃ ἴῃ {πὸ οἵ βρεαϊκεσ ἔοσ ΕΣ ΜΒΙΘὮ 15 ἐχρίαἰπεά Ὁγ Ἐπν.5 199) ἔγοτω 

δἰἰταοιίοι οἵ ἀπιεοεάεπι"; ὈῪ Οε5.5 “4 δ8 ροββί!γ ἀεζίνθα ἔτοτι "ὖν ; ΌῪ Ηα. 
85 ἀπε ἴο τεπιονδὶ οὗ δοσεπὶ (οἷ, φρρηδν 16. 1510; 2πν Νὰ, 1115), Ῥτοῦ. 
ςοργ βι᾽ 5 πιϊβία κα. ξ τῶν νὉ. Οδὶ υβεὰ ὼ δ. 208 τ, ἔοτ τηοίμεσ Ῥεδσίηρ οδ!]ὰ, 

80 ΡΆ5. 487, ἤρ. γὶδ; (2) οἵ ἐαῖμες θερείτηρ οὨ]]ἃ, ἰπ 7 χα τὶ (Ξε α Ὁ, 119:δὲ) 
Ρι, 3218 (βοπρ) Νὰ. 1112 (Ε ὈοΙΒ ἀν.) ; εἶδνν. ΟΥΪῪ Ρτ. 1731 2332. ΠΛ. τὸ; 
Ρ. δῃὰ ΟἈ. υβε ΗΙΡΒ. Ὑδν ἴπ τὨΐ5 βεηβς, 5ὸ Ἐπ. 418 .ἐ8ι. 7. 111 2 Κ, 2018 -- 
15. 397 7ε. τόδ 295 ΕΖ. 1810.14 ,γ38 Ἐς͵ «ἰδ 68 Ἰς͵, 41 ΤῊς ὑβᾶρε οἵ ουτ ἘΞ. 

5 εἰϊμεν εαυὶν οὐ νεγν ἰαΐς, ποῖ 'π δοοογὰ νἱ τΠμαΐ οἵ εχῖϊὶς ᾿ἐξοσαῖατα. ΝΊΡΆ. 

δὲ ὀογρ. Ῥ88, 2253 γ85, Ῥυδὶ ἐξ ὀογη . 875 δ. 5 οοβ, --- 8. 250 ὉΝ}} 5 ῥγοῦ. ἃ 
ῖοββ. [1ἴ πιδῖκεβ Ἰΐῃς ἴοο ἰοῃρ, Βονγενεσῦ ψψὰ πιΔῪ αἰνίὰς νεῦβ. ; δῃὰ βίγ. 5 σοπὶ- 

ΡΙεῖς νϊδουϊ ἴξ 88 δάάϊιίομαὶ ᾿'πε. 11 νγὰβ παΐυγαὶ [μδὶ ἃ ρῖοββ οἵ ρεϊ τίου 
5βου]ὰ σοτμε οἱ ἴδε τηδερίῃ οὗ βυοἢ ἃ αἰνίπε ργοχηῖβα γεῖ ὑηγεα]ζεὰ ; ςἔ. ἔοτς 

εἴτα αν ρ᾽ο885 1 1035 --- Π)5.}} 1 ἱπιγοάυοίηρ ἀροάοκίβ οὗ ὑμν', Ὀὰϊ ῥγοῦ. ἐξ οσἄπις 
ἱπίο ἰεχῖ ψν ἢ ρίοββ; νῦΌ. Οαἱ] ἱπιρί. οοδβοσῖ. οἵ 1), ςοττεβροπάϊηρ συ σοδοτῖα- 

εἶνε οὗ ἵψο ρσενίουβ βίγορ ῃεβ ν.ὅ: 15 "πο πΠ Ὁ 0] ἑηπλεγίίαπεε, οἷ. ται; ἃ ἴεγῃι 680. 
οδαγδοίογίβες οἵ Ὁ. δηὰ 7ς., Ῥαϊ α]5ὸ ᾿υβεὰ ὉΥ Ῥ. ἀπά ἰαῖες τυτίϊεσβ, 2 ΠΙΠΝ} 

2οτεε:εΐίον, α.λ. ψ, Ὀυϊ ἴεγηι οἵ Ρ., ΕΖ., (τ. --ἰνλλτορΑ] ερπαΐς, ἐχίγεν ἐλνεΐές 

οὐ εαγίά. ὙΒετε βῃουϊὰ Ὀε ἃ βϑεοοπάδυ δοςεπῖ βεγε, ΤᾺῊς ρῶτ. εἶβιν. 2238 ς90}4 
6η8 η28 (Ξ Ζο. 919) οϑϑ (-ΞΞ 15. 52}02) 15. 4:23 ]ς. 1619 Ὁ. 3217 5. 210 ΜΙ. ςὅ 
Ῥε, 30. ---θ. ὈΡ 21] Οδὶ ἱπιρί. 2 πι. 5έ, 3 Ρ]. οἵ »»ὺ ὀγεαξ ἐμε ῥίεεες, 80 Σ, ἅ, 
Ατϑῃ). οὗ Υχ, ποῖ υϑεὰ εἶκιν, ἰῃ  ; Οαἱ] οἠἱγ 70. 3429 πὰ οἴδεν νεῖγ ἰαῖε μα8- 

8αρεβ οἵ Οτεεὶς ρετϊοά (βες ΒΌΒ.) 76. 1116 1.13 Ῥγ, 2519, ἩΠΏΉρο. ΟὨΪΥ 15. 
2419 (Ὁ) Ρε. 185, Βυῖ δ΄ ἔεν. 21: ποιμανεῖν, ὈΡΓᾺΣ 35, Ἐ͵,3 γε ας «ἀεῤλενα δίησ 
ουεν ἐλ ερ:, ἰδ τοῦς βυϊϊεὰ ἴο ἴῃς οοηΐεχ οὗ 1δ8ς βοερίτε, Ἔνεη ἢ ἰξ Ὀε οἵ ἴτοῦ ; 

80 781). 2. οἔ, 289. 2916 803 2 3. 52 γ7 7ε. 318 ΜΙ. ς5 ΕΖ. 3)32 Νὰ. 315. 
-ο 69} Ρδτ. α.λ. ζ Ὁ» Ὁ π. σοά. (1) τερβῥίγε οἵ τποθατοῖ 29 457: Ὁ 1258, οὗ 
τοὰ οἵ ΥΔΗνεα 23' 8055; (2) ἡγδε 745 γ8Ὅ5. 57. 68 Ἰος 5] 1.228. 4, --- ὈΣ9)Γ] Ρίε! 
ἰτηρῖ. 5. ψ 70). Οδὶ «ἀσδίεγ, νε586}58. 7. 719, ἢρ. 76. 2223 Ὁη. 127 (Ραββίδιγ 

Ρίε1). Ρίεὶ αἰαεᾷ ἐν 2ίεεές, ς. δος. ἰηΐαπίθ, Ῥ5. 137) ἀρϑῖ. τοῦ; παιΐουβ σὴ 
Βα ΐο 5 ἃ νψγαῦ οἷ ]ς. 5139 8. ρεορὶς ἴκο [ατβ 7ε. 1319 4813, 80 Βετε {κε 
ῬοϊξετΥ οἵ. τ Κ, 528, Ῥαὶ ρα88. 15. 279 αἰΐασ βίοῃιςβ ρυϊνετίζεά, -- Ὁ .05] 20,- 
“εγὴς υέ:φεἰ, τάς ὮὉγ ἴδε ροῖζεγ ουΐ οὗ «ἰαγ, δῃὰ 80 δαβὶϊγ ὕγοῖκεῃ 2 5. 1738 [ς. 190}}. 

πτ10. ξ: πΗΡ}] 65. 2γ5 395 1107, οἱ, ἦγν 745 ΣΡ 125 1711} 2οῖ, ΠΩΣ 1132 
11518 1215 253 1318. ττ 55} Ηἰρὰ. ἵτην. 2 εἰ: ντὍ9 (Ὁ εὐνφέάεν", γεέραγα, 
δίνε αἰερμίον ἴο, ο. ἃς, 6410 τοῦ, ς. δκ ρετβ. 413 (2), ς. 2 γεὶ 1ο13, 08. οφὸ; 
(2) λανε ἐνεεῖρλ! ττοῦϑ; (3) σοί τοὐδλ εἰγεμσεεβεοίΐονι, ῥγμαάΐρρεεε, ἐμεῖς 210. χ6., 

Ρῖς. δ) ΨῸ 142 ΞΞ 538 Ατὰ. 518 Ῥγ, τοῦ Ἐδέ. Ργ, ΤΌ. 222; (4) ἰαίετ, γίνε ἐρεεήρα 
Μακε Ῥῃ, 325; οἵ, ὈΣΘῸ ἢ. ἰπ {1165 (ν. 1π|τ.538)..--- γ 0.5} ἴσων. ΝΊΡΕ. ζ πο" 
Οἱὶ αϊτε φἠένεδ, 5.0]. Οοά 9490 Ηο. τοἾθ. Ὁ ΝΊΡΒ, ἠοῖ ογιεεεῖ δε αάνεορ ελεαῖ, ἐον-- 

“ἅ 
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γερά Ῥ5. 219 ἃ5 Ῥτ, 2019, ομαβίεηεα ὈῪ ἀἰβοἰ ρ᾽ πε οὗ Οσοά 7ε. 65 3118 1.ν. 2633, 
ΡΙεὶ (1) ἐἰξελῥέλνεο, εογγεεζ ἰᾺς τλοσαὶ παίαγε, ἢ πιοτε οὐ 1685 βεν Υ Υ δος, 
ἴο οἰτουτηβίδποςβ, 500). Οοὰ 9412 11818. 18. 5}0]. πιδη 5 γεὶπβ 167; (2) πῆοσς 
εν γε γ, ἐἀαεέενε, ἐλασίῖςε, 580). Οοά 6 (Ξ 482) 3012 7ε. το26 2011 4118 4628 

1,ν. 2618.38.; ξοπηοι ἴῃ ΑΥΙ,. "ξ: Ὧ6:] τεϊταοῖϊθα δοοεπῖ οἱ δοοῖ. οἵ (ο]- 

Ἰοννΐπρ' πιο  5}}.; 50 γον ν, 124, νον ν.12ε ; (οσ ρῆτ. υ. ν.3, --- αἱ. ΤΩΝ ΥἼ27]} 
Ο Αἱ ἴσων. ψἱ ἼὩ» (1) ἴδε Ῥυἠτοϊεῖνε πιηρ. σεγῦε νϑἰτἢ βαγνίςβ, ννοτῖίκ, ἰ ποῖ ἴῃ Ψ᾽; 

Ρυῖ (2) 88 ναβ84}5 οἵ Πανίἀϊς Κὶπρ 1844 7211, οὔ Ὑδῆνεν 211 τοῦδ; (3) ν τῇ 

ποιβΗΐρ, 885 Ηἰβ ρεορὶς 2251 ᾿οοῦ; 830 ἰ(0]8 977 τοδϑδ. --- ΠΝ 27 Ζ πντ πιί, 
(1) “αν, ἐρργορ 211 τεῦ; ἀθυ}}ν (2) “αν οἵ Οοά, γενεγέρηςέ, ῥίείν 58 4413 

9Οἷ α11}0 11088; 50 (οΥ ΝΟ, ἴΠε [αν 85 οὔ͵εοῖ οὗ τενογεπος 199, ςοἔ, 7613, 

- νυ] Οἱ ἵπιν. Σ 5.) νὉ. Οδὶ γείοίες.: αἴ8. 1.26 στὸ, | πρὶ’ 147 169 32}1 4813 

537 9611 9η1.5; ς, 2 1405; ἽΓΡΥΦ.2 916 1136 212; ΠΥ 350; “ ὈΥ2 807; 
2 ποθὴ δ) 315 11824 (Οἱ, χ6 15, 259 70. 228; 8}} {πεβ6 τνῖτ ἢ ρετβ. 500]., θα 50}. 
20 Ῥϑ. 135, ΦῸ) 359, 29 (}} υτ᾽02)) 169, γν 9611 971}; 5. ἢ} ονευν μοἸ πιίηρ υβᾶρα 

τοῦϊοεβ ἴξ ἰπηρτοῦ. ἴπᾶὶ 211 ἀπὰ Ηοβ. τοῦ 5ῃουϊά ἤανε ἴῃς ἐχοερίϊομαὶ τπηρ. 
ἐγενεόίε (οἴ, Ατ. βἴδτηβ ἢ ἴῃς τηηρ.. ρο γοπραΐ οὐ αὐομί, δέ ἐχείἑεω ἰο ἐξυτέν, εἰς.) 

Δ Βουρἢ βυρροτῖεα Ὀγ Οε5,, Ενν., ΗἸ., (ἢ. ἕο. Ρ5. 21 πὰ Ὀγ Οε5, ἀπά πιοβῖ 
τοοάετῃβ ἴον Ηο, τοῦ ; δυὶ 6, Ηυ. Ὀς., Ρε., ΑΝ,, ΕΝ., γεζοίεε ἴοτ Ῥβ. 271, δπὰ 

ΑΝ, ἘΝ. ἕο. Ηο. τοῦ (τὴς Ἰαϊίεγ ροββί]Υ ἐττοῦ ἔογ δ'π Ἐπν., ὅτ.). ζ.55) ἢ, 
γεϊοϊείρ. 43 4515 6ς18,. (δ τιῖΞ. ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ, νὨΐο ἢ ἱπηρ} 165. 52 35). 
Ταῖϑ σοτηρ! οἴεβ ἴῃς Ἰΐπε ἀπὰ πιακεβ ἐξ Ἔ πο γον ΞΥποπυτηοὺβ ΜΠ τῆς ρτοσεάϊηρ. 

2 νν88 ον εἀ ΟΥ̓ ἰχῖ. δττὶ Ῥεοαυβε οἵ σοπβιβίοῃ οὗ 1) ΜΠ Ὁ ἴπ 9). το 

ἜΠΑΡΆ] πῇς, ο. 2; οἵ, 556; || Ἴπθ 10. 414; εἶδνν. Ῥ5. 487, οἔ. 15. 3315 αἰδὸ Ἐχ. 15}δ, 
-- 13. ν»ν}} Ρ'. ἱπιν. οὐ ξρὉ) ΟΔὶ ἀδες (1) οὗ αἰεοιίοῃ, ἀϑυδ!ν ο. Ὁ Ρεῖβ. 

Οη. 2735. 11 2011 τοὶ Ἔχ. 47 (Τ) Οη. 481) Ἐχ, 18 (Ε) 2 5. 1488 18 103) 209 

1 Κ. τοῦ Ρχυ. γ15 Επ. 19.162 ς, δος. ρΡετβ. απ. 33} (ἸΕῈ ἀπ. ἔργ) 1 5. το] 20} 
(Γι, 12 81; [δε Ῥτ. 2425; οἵ ἀἰϊνῖπε αἰἰγιρυῖε5, αρ5. ὕ5, 8.511, (2) οἵ ἰἀο]αίτουβ 

σΟΙΒΕΪΡ : ο. Ὁ 1 Κ' 19}8 70. 3127 (μαπὰ ἴο [Πς πιοὰῖ}}); ς, δος. φαῖνο5 110. 1.32: 

Ὃ δ; Οη. 412) (ἀ00.). ΡΊ. δές. (4) οὗ αβεοϊίίοη; ς, δ΄ ροῦβ. Οη. 2013 (ἢ) 

3138. χ21 4918 (Ε ; (2) παγὸ ὁμἱ]ν οἵ νουβῃὶρ; Λα. καταφιλήσατε, Σ προσκυ- 

γήσατε, 3 αἰἰογαίε. ΗἸΡΉ. δἰτε. ς. ὃν οὐ νἱηρθ οὐ σπογαρίπι ρΈπ]ν τους ἢ ϊηρ 

ΕΣ. 318. Βαϊ Ηα. τερατὰβ νΌ. ἴῃ οὔτ 15. ἃ5. ἔγοπη οἵἴογ βἴοπι ΤῊΣ ΜΠ βὺρ- 

Ῥοβεά τπῃρ. αν ἀοίαὶ οὔ, λανεἶΐέ, νυ λυῖς ἢ 15. εἰβεινῃετγο ἴθ ΗΠ. ΟἿΪγ 85. λα] ρῖο. 

ῬΙ. επῖτ. γῶρ ὍΣ ἐφιέῤῥεαὶ τυΐέλ ὀστο τ Ὁ, 1.23.2 (᾿, 1717 (β ββιν αἰδὸ Ῥ5, γ89, 

Β.Β.); 50 Βεζε Ἄμόρι! γομγϑείυες εἰμεν οίν, κ Πις ον ὁπελ ἀιϑεϊολμερ᾽; ἀπά 

1δ5 ες ἐχρ]δὶηβ (δ δράξασθε, Ἔ αὐῥηελενιϊίε, 80. Ἐνν., ΗΠ, Πλο 55. ποτ 27 ἀυ}. 

τπιηρ. 0» (35, ΔΕ., Μαϊτηοπίάςβ, ε5., θὲ ΝΥ, Ρε., Βᾶ., ἀπ τποϑὲ πιο] γη5), 

εἶσνυ. ΟὨΪΥ Ῥτ. 312.3.32 (4. ρᾶββᾶρὲ νεῦὺ ἰαΐς, [}} οὐ Αταπιαΐβυηβ); δῦβεπος οἵ 
ατιϊοὶε ἀπά ὑ86 οἵἉ 12 ν.7 ἱπϑαρογδοϊε ομ)]θοῖίοῃβ, ἀπ πὸ τοίογεμος τὸ ἴῃς Κίην 

ἴπ τ} 15 βἴτ., [πε ἐο]]ονοῖη σ᾽ Ἂ5. ννεὶ} δ5 ργεσεάϊηρ οοπίοχε τείοτγίπρ ἴὸ αν. ἢ. 

Κα. Ἐπ ἢ, εὐδαρερέσε . οἵ μαπάς 5, 182]. 3 (Ξ 2 5.,.22231-30} }}0. ο΄. 225. 580 Δα. 
Σ, 3 Πετε τυογελίρ ἐπ βηπγέδν, ῬΟΒβΌΪΥ τεδ πρὶ 32 ἢ ΠΡ 2, ΠΝ 2; (δ δράξασθε 
παιδείας, Ζ ΜΟΡΟῚΝ 19.)2Ρ τεβί ὑροη ἃ ἀϊετγεπι ἴοχι. Βᾶ, τη ϊπΠκ5 ἴῃς Φ ρατα- 

ῬὮσαβεβ ἴῃ τοΐεγεῃςα ἴο [ἂν οΥ ἰξ ἰταπϑίαϊοβ5 ἴῃ {86 βᾶτης νᾺγ ΠΩ »Ὲν 15. 309, 



24 ΡΘΑΙΜΒ 

ῬΟοΒΒΙὈΙΥ 2 οὗ ἴῃς δνν ἱπ ΡΒ. 199 βυρσρεβίεα [ἢΐ5 τείεγσεποθ. παιδεία οἵ 
τοῖρϊ γεβὶ Ὁροπ ἼΟ Ὁ ΟΥ̓ Ὀ6 ἃ ΡαγάρὮγαβϑε ἃ5 , 1 δρ. τὰβ. “Ὁ Ὁ 85 ν.δ, Ὁ οὗ “᾽Ὸ 
μανίηρ ἴδ] πὶ ουἱἷ δἴζεγ οἵ γ»), 8ο δον. Ματγιὶ βϑυρρεβίβ 2 85 αρΌτ. ΡΣ 

δηά τμθη γρ.) 88 νατίδηϊ οὗ 39.2; 80 Ῥγίηςε ; Ὀυϊ [Πε8ς ταάϊοαὶ οἰδηρεβ τε υἢ- 

ὨοςοαββασΥ. Ὠγ., Οογῖ, Ηυ.: 2 γοῦ) [658 1π||6ὲ ἴῃ [18 ἕδνουτ. ---}}} ἦετέ: Βῃαὶ 

οἴδυβε νυ ἱτ 500]. ἢν). (6 ἰῃβετίβ Κύριος. Ζ} ορι7. αἰνγαᾶυβ περ. ψἱἘΒ ἰτηρῇ. 

500]. 213.γ8 144.6 281 2811] το ςο13 οτ]2͵ --- ΥὙἼΣ ΝΠ] 1 οοοσά, ἱπιρέ, [| βυδ)αποῖίνε 
ἀερεπάεπὶ οπ 10. --- 1] δος. οὗ τείεγεῃοβ Εἰ, Βᾶ,, θυ,, δος. οὗ Ἰπϊτδιίοι Ηἰ., 
Βε., Ἰοςδὶ δος, ον “ἤε τυαγ. Φῦ ἐξ ὁδοῦ δικαίας ΞΞ- πῆς Ὑγτ, ΤὨΪ5 τοῖρῃς Ὀς ἱπῖετ- 

Ρτεϊδιίοη, Ὀὰϊ ἰδ τα κεβ ἴῃς ᾿ΐπε ἃ ἰγἰπιεΐεσ, ἀπά ξἶνεβ ἃ ςοπιρίεῖς δῃὰ εχοεὶ- 

Ἰεπῖ ῥᾶγβὶ]. 02 Ὅλ) π οβῖγ, Ὀείοτε ργερ. 6ε5.5 130. 1), ἔ ποτ νὉ. Οδὶ σεοξ γβαρε 
ἔην ο..3, αἸνδΥ5 ἷἵπ Ψ ἴῃ Οοά 213 ς12 γ8. 111 161 188. δ] (-Ξ- 2 5. 225. 81) 2:9 
313. 349.28 χγιὲ0 ς..2 6411 211 1188.-9 1418 1442; 2 ἴο Ὀς βυρρ δὰ ἱπ ᾿Βουρῆς 
αἱ Ἰεαβὶ 177; 3)0)2 ὍΧ2 3685 572; Ἴ)0)2 ἼΓΌΣ 618 ; 1)0)9 ΓΠΡ 914 (ΞΞ- Εὰ. 212); 
Δρδιῖ ἔτοπι Ψ βεϊάοτη υβεὰ : ὕχ2 [ὰ. οἷδ 15. 303; ἴῃ Ζίοῃ 15. 1483; ἴῃ ροά5 

ι. 3287 (ροεπι); ἱπ αοὰ 15. 5718 Νὰ, 7 Ργ, 30 1452 (ντμουῖ 2); ν᾽ Ὁ Ζρ. 

313, ΤἼΘΠΌ 5. γ:. αἶδὸ σοπησηοῃ ἴῃ Ψ οὗ Οοα 85 γεβέρε οἵ Η]5 ρεορῖς 145 463 

614 628.9 γ17 γχ38 ο13.9 9453 1428 Ῥτ. 1435 7ε, 1717 70. 416; 80 στοςΐϑβ ἔοσ σοῃίθβ 

Ῥπς, τοφὶδ; [α]ϑεμβοοὰ 85 τείυρε 15. 2815. 17, ἔγοτὶ ταῖῃ δηὰ βίοττω 15. 46 259 

10. 245. 

ῬΘΑΙΔΜΟ ΠΙ., 4 5τ8.43 

Ῥβ. 3 ἰ8 ἃ τηοσῃΐπρ Ὀγαυοτ ; {86 ἢγβὶ ἐπ [Π6 ογάθσ οὗ ἴ[π6 Ῥαν ὶς 

ῬτΑΥγΟΥ 0. ὙΤῈ6 Ροβί ὀχοϊδίπβ δὶ 86 ΠΌΡΟΥ Οὗ Βὶ8 δάνδσβασίθβ 

δηὰ τμεὶγ ἀδηγίπρ βαϊνδίίοη ἴὸ Εἰπὶ ἔσομῃ Οοὰ (ν.2 5) ; Δβϑεσῖβ τπδὶ 
ὙΔΆΜΘΗ γ88 ἷ8. δῃ16] ἃ δπὰ μὰ δηβινγεγθὰ δἷτῃ (ν. ἡ. Ηδ μδὰ 
δερί ψἱμουΐ ἔδασ βυδίαϊποά ὉΥ Ὑδμν οι (ν. 57), πο μδὰ δειξε 
411 818 Θπβπιῖ68, ἀπὰ νγ8 μ'8 ϑαϊγαίίοπ (ν." ). 

Ὑ ΛΗΜΈΗ, μον πιᾶτγ ἃγε πιῖπε δάνετβαγεβὶ 

Μὴν το τίϑίηρ ῸΡ ἀραϊηβῖ πα; 

Μδην ἅτ βαγίηρ οἵ πιὸ, 

ὝΠοτα ἰ5 πὸ βαϊναιίίοη ἴου ὨΪπα. 
Τ᾽ Ὑπου τὶ ἃ 5ῃϊοϊ ἃ ἀδουΐ πὶς, 

ΜΥ ρίοτγν δἀπὰ ἀπὸ ΠΠΟττῸΡ οὗ τὴν Ποδά, 

ὕπιο γαλνν οἷν 1 σα] Πα νελα}) τὶν νοῖςς, 

Απα Πὸ αηϑνογοα πλὸ ἔγοπὶ Η5 ΠΟΙΥ πιουπίαϊβ, 
ΠΑΤ1Ὸ πιὰ ἄονη τπηὰ 5θρῖ; 

1 ἀν άκοα, ἴοσ Ης Κορὶ βιυβίαϊ πῃ τη 6. 

1 1πὶ ποὶ δἰγαϊα οἱ πιντίδα 5 οἵ ρβορίὶε, 

ΜΉ ΙΟἢ τοῦυπα ἀὐουΐ νοῦς ἀὐγαγθὰ δραϊηβί πι6, 

ΟΝ Του Ἰναϑὲ 5ῃ τ Ὁ 8}} ΠῚῪ ΠΕ ΠΛ 65, 

ΤΙΝῈ το ἢ} οὐ τὴ8 ϑἸοκοά Τθοα Παβὲ Ὀσόκεη ΟἹ 

Το Ἵπες Υλλν ἢ 6] σοῖῃ ΠὶῪ βαϊναίίοῃ ; 

Απὰ ὑροη ΤῊΥ Ροορ]δ τεϑὶθ ΤῊΥ Ὁ] βϑίηρ. 



ῬΘΑΙΜ Π|. 25 

ΤῊ Ῥε. νὰ ἰῃ 18 (τῷ ν. [πγ΄ δ. 27) απὰ ΔῊ (ἼΟΙῸ ν΄. [πῖτ. ὃ 31). ΤΒε 
ΠΕ ταεηιίοβ δὰ ἐνεπί ἴῃ ἴῃς ᾿ς οὐ Πανὶ ψἱο ἢ ἴῃ ΤΔΩΥ τεβρεςίβ 55 ἴΠ 6 
εχρογίεμος οὗ ἴῃς ροεῖ. Ηἰβ8 ἀεοτίϑίοῃ. 88 οἷς ἐοσβδίκεῃ; ὃῪ Οοὰ 2 8. 167-, 
ἴῃς ἄδηρετ ὈΥ̓͂ πἰρδι 2 5. 171 "4., [8ε τηγτίαάβ οἵ ρεορῖὶςε 2 8. 1.518, 1711, ἀπὰ Ἠΐ5 
Βῖσῃ δῃὰ Βοπούγαθὶς ροβίιοη. Τῆς Ῥ5. σοσίδί ΠΥ Ἔχργεββεβ ἴΒς ἐχρετίεπος οὗ ἃ 

ΤρΟΠΔΤΟΒ, οὐ βοῆς οἰίεΐ οἔὗἩ ἴῃς Ρεορὶς, σγῇοβε Ὀ]εβϑὶῃρ ψὰ8 ψγαρὶ Ὁρ ἰπ δἰἷ5 
βαϊναιίοη ν.ῦ αῃηὰ νψῇοβε Ἄἐπεῖηΐεβ ατε ἃ τηγτίδα, ἰῃ ἀτγτ ἀραϊπβὶ Ὠἷτ ν], Ης 

ὶς ἃ δανίάϊς ςδϊεί ας ἔτοτῃ [Ὡς ΠοΙγ 81] οὗ Ζίοῃ. Ὑδηνεὶ μα5 δησπεζεα Ὠΐτη 
νυ διὰ βυτἴεη δἰ5 ἐπεπιῖεβ ν.. Ὅς ἰδηρυδρε δηά 5:γ}]ς οἵ ἴῃς Ἐξ. αγε βἰπιρὶς 
δηὰ οἵ ἴδε Ὀεβὶ ἴγρε. ΤὭετε ͵5 ἢο τεΐεγεηςς ἴο οἵδε βογὶρίαγε 1}]655 ροββί Ὁ 

ἴο Οεῃ. 15} (Ε) ἴῃ ἴδε ἱπιαρεῖν οὗἩ ἴΒς βῃίεϊά; Ῥυΐ ᾿πβουρὰ ἴῃς ψοτγὰ ἰβ ἴῃς 

δίης, ἴῃς σοπδίγυοιίου 5 ἀἰβετεηῖ, Τα Ἐχργεββίοι “ βαοτςὰ Β1]1}" ἰ5 υβεὰ ἱπ 
Ῥτεῖᾶχ. υτϊϊτηρβ. Τῆς υβς οὗ τὺ ν.ἴ ἰπ [86 βεῆβε οὗ “7 ἐρε ὀαδίίε αγγαν, ἱβ 

εἰσενῆετο [8. 22. Τῆς ΡΒ. 15 ος οὗ ἴῃς οαδυεβϑῖ, αηὰ σδηποῖ νγ6}} Ὅς ἰαΐετ 

18δῃ ἴδς Ρεγίοά οὐ ἴῃς τποθδγοῦυ, νΒεη ἴϊ ψὰ8 ἐχροβεὰ ἴο ἴδε διϊδοϊ οἵ [Βς 
τοΐποῦ βυστουηαΐηρ πδιίουβ. Ι[ἰ ποιὰ 5υἱϊ τε] ἴπε βἰτυδίίοι οὗ [ἘΒοββαρμαῖ 
2 (ΓΒ. 20. Βαϊ, 45 [5 5 ΟἹΪΥ φίνεη ἴῃ (τ. ἀπά ποῖ ἴῃ ἴδε ραγα]]εὶ οἵ Κ.,, ἰξ ἰ5 
Ῥτόρδῦϊς ὑπαΐ τρῶν οἴμεν Ὠἰβίοτίοδὶ Ἂχρετγίεηςεβ, δυο ἢ 85 ἴΠαἱ 'π οὐγ Ῥβ., ἃτα 
ποῖ τεσογάεὰ ἱπ ἴῃς ςοπάεπβεα πδτγαίϊνεβ οὗ ἴῃς ἢἰβίοσίαπβ. Τῆς ΡΒ. γῖνεβ 

ἱπαάϊνϊἀυλὶ ἐχρεσγίεπος, μαὶ ταϊς Ὀεοδῖης οδαγαοίεγίβιῖς ἔοσ ἴῃς παίΐοῃ, ἂἀπὰ 80 

ἴδε Ῥ5β. νγῶβ δἀαρίςὰ ἴο ςοτωμιοῃ 86, ΔΙ ΒουρὮ ἴΒς ἰαησπαρε ν85 Ἰε ἴῃ ἰὰ 
ἱπάϊντά 4] ἔοττη. 

8ι:. 1. 3-8. Τῆς φοοῖ νἱνίἷγ ἀδβοῦροβ σώνσεγεαγίες ἴῃ ἴουτ 
5υῃίῃ. {τ εἴεῖβ 85 1751}, ἃ5 γίείηρ μῇ ἀραίηδέ ἀἦηι, 85 σαγέηρ 97 ἀέφι, 

δηὰ νῆδὶ ἴΠῈῪ 58, 7Ζλεγέ ἐς πὸ σαὐναδοπ 70» ἀζρει] ὯΘ ἀοα5 ποῖ 
Ῥόβ5658 1ΐ, δηὰ ἴπεῖὲ ἰβ ΠΟ ρσοβρδϑοῖ οὗ ἷ8 Ἔἐνεῖ μανίηρ [ἴξ. 

ϑι:. 11. 4-ὅ. Τῆς δηιβίσ., ἰῇ ἔουγ ϑυῃίῃ. {τἰτηεΐοσβ, σοη γαϑῖβ 

Ηιἷβ τϑᾶ] Ἄχρεγίεηςς συ τἢ τμς δοϊΐοηβ ἀπά τννογάβ οἵ [πε δάνεγβασίββ : 
Ὑδμπεὴ ὦ τἀ οα αδοιέ γι6] δῖ. νι; γ1) σίογν αν τὼς γεν τ 
ΦΓ νιν λεαα, τμδῖ 15, [ῃς οἣς ἴῃ ψῆομλ 1 ρίοσυ, δηὰ ἴῃ6 οὔβς ψῈῸ 

[48 Ἔχδίιεὰ τὴν μεδὰ ἰῇ νἱοΐουυ ονεγ δάνεσβατεβ, δης τη, ν. Ὁ; -- 
ὥμο γαλευεὰ 7 καἰ 1 ἴῃ οἢ-τερεαϊεὰ ρ]εδαϊηρ, αἱουὰ τοὐδὲ γι» 

τοΐςε] δοῖῖῃ. νι; 1416 σπεισεγεα γι6] 85 δὴ Ὠἰβίοτ δὶ ἕδοῖ, ἴῃς 
οἰϊτηαχ, δηῦῃ. ν. 3, -- ὥγονι ΗΠ ς ἀοίν πισωπίαίμ] ἴτοτα Ζίοη (νυ. 
22); βδἰναϊίοῃ μᾶ8 σοπῖα ἴῃ τΈβροηβε ἴο ΠΥ ῬΧΑΥΘΓ δηα 1 ἃπὶ ἴῃ 
Ῥοββεβϑίοῃ οἵ ἴϊ. 

8ι:. Π|. θ6-7 μᾶς ἵἴνο βγη. οουρὶεῖβ. Τῇὰ ροεῖ δά Ὡοϊ 
Ῥδοη ἰῃ βυο ἢ ἈΕῚ] δηὰ δηχίεϊςυ 88 ἢἰ5 δάάνεβαυίεβ βιρροβεά. Ηδβ 
᾿ιδά ποῖ θδθὴ ψακοῖι] ἀυτίηρ ἴῃς πἰρῃῖϊ: ἴὰγ οἰμογνίβα, 6 βαγ8, 7 
ἐαίά νις ἀρτυ"], οαἰτλ δἀηὰ υηἀἰβιυγθεὰ ; σπά “(77 ; δῃὰ ἤθη 1 

Βαά Ξυβιοίοης τε γεβσηθηΐῖ, 7 στυσζεά, 707], 811 πἰρμξ ἰοπρ Ὑδηνε ἢ 
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Ζεῤέ τωρίαϊπίηρ σι]. Ἰὐπάοε βυσἢ δῃ ἐχρεγίεησε οἵ ἴΠ6 βυρροτί οὗ 

ΥΑμν ἢ, 7 γι ποῦ φγγαΐα, ἀνε 97 νιγγίαας οΓ ῥεορί. ΤὨε ροεῖ 

5. ἃ Κίηρ, [ἢε56 τηγγίδὰβ ἅτε δῃθπλῖθ5 νῆο Πᾶνα σοῦ ὉΡ ἀραίηβὶ 

Ἀΐπὶ ἰῃ ναῦ; ΠΟΥ ἅττα ἰογείρῃ Ῥθορὶε ἰῇ ΨνΙῪ γτθαΐ Ὠυθ ΕΓΒ. 

ὙΠΕΥ ἅγὲ γομρα σόοι), 80 Ὠυτηθγοιβ γα ἴπον, ἴΠ6Υ δυττουηά (ἢ ς 
Κίηρ δηᾶὰ 5 ΔΓΙΩΥ. ---- “δεν τοεγέ αγγαγεά 1 ̓ΐδ δἀνδγβαγίεβ ρυΐ 

1.686 τηγτίδαάβ ἴῃ Ὀδι1]6 ἀῦτὰν ἀραϊηβὶ Ὠἰπλ. 

864. Ο γἱεε μῤ, Υαλτυεά, ϑαὺέε πιξ, νγῖν Οσοα  ἀρρεαὶ ἴο Ὑδῆνεῃ 
ἴο τίβα ἃρ ἴο δοιίνιν : ἃ ρίοβϑ, ψίνίηρ ἴῃ ρἷεα οὗ ἴμε ρεορὶς οὗ 

Ιβγδδὶ ἴῃ ἱσουϊουβ {ἴπι65, ἤθη βυστοπη θα ὉΥ ταγτίδ5 οὗ δῃθτιῖ65, 
δηὰ ἤδη [ΠΕΥ ψΕΓα ἴῃ ἃ 1685 οδίτη δηὰ Ἵοοπβάεηϊ ἔτατλς οὗ τηϊμὰ 

ἴδῃ ἴπε δαῖμον οἵ ἴλ 6 5. 
δὲς. ΡΥ. 852-99. Τῆς δηιϑβίγ. ψίνεβ ἴῃς 6 ]]- στουπάεα τοάϑοὴ ἴῸΓ 

τε σα]πὶ σοηἤάεηος Ἔχργεββεά ἴῃ ἴῃ 6 ῥγενίουβ 5ῖτ. Ὑδησνεῇ δά 
ΔΙΓΕΔΑῪ ρίνεῃ νἱοΐοιυ δῃὰ ντουρῃὶ βαἰναϊίοη. ζΖάσμ λαεί τρεπδη 

σἤ νης φηφρη 5 ἴΔῸΥ μᾶνα Ὀδθὴ ἀείεαϊεα ἴῃ δῖε; ἴμαΐ 5. ἃ 
τεαβϑοὴ ΜὮΏΥ ἢς [85 Πδὰ ἃ οδ]τὴ δηὰ τείγεβῃϊηρ 516} ρ ν. δ; ---- Ζ2ε 

ἐκεί φΥ ἐλε τυϊεζεά Το ἀεί ὄγοξεπ ο7 7, 50 βενεγεὶγ μάνα ΤΠ ΕΥ̓ 

ὈΘδῺ ϑπλτίθη, ἴπαὶ ΤΟΥ ἅτ ΩῸ ἸΟΏΡΟΙ αὐ] ἴο Ὀϊῖϊδ6. ΤῊΪΒ 5 (ῃ 6 

τεάβοῃ ἴοσ ἴῃς δϑϑύσαησς ἴδαὶ σοά Κερί 5υβίαἰηΐηρ Πίτι 411 ηἰρδῖ 

Ἰοηρ, ν.. --- 79 ΖΆεε δείοηρείλ νιν ταὐυαποη] ὙδΏ ΜΕ γὰ5 ἢϊ5 ῥτο- 

τεοῖοτ, δηά ἱἰξ νὰ8 Ηἰβ δῇαδαὶσ ἴο βδανε ἢΐη. ὙΤῃεγείοσε ἢθ ψὰ5 ποῖ 

αἰταϊά οἵ ἴῃς τηγσίδα 5 οὐ δῃδγηῖεβ, ν.ἷ5. --- ζζοηπ ΤᾺ ῥεοῤῥε γερῖς 
ΖΤᾺν δέξεοίηρ]; ΝΥΝ αὶ τηδίϊεσβ [Ὁ τ1Πθὴ ἴζ τῇ6 ἐπδηλϊο5 ἀγα διταγθά 
ἴῃ ἀΓΠῚ5 ἀραϊηϑὶ [Πθῦι, ν. ὴ ὙΔῆν ἢ 5 Ὁ] βϑίηρς Ποῖ ΟὨ]Ὺ 8ᾶνεβ5 ἴΠπ6Πὶ 
ἔγοτὰ Ἔν]}, Ὀαΐ Ὀεβίονγβ Ὡροὴ 16 αὶ Ἔν σΥ ροοά τῃδῖ ἰ5 ποι]. 

3-8. 50] δάν. ζ ἄσιν ἐχοίατη. 85 85: 10 .212.3130 χ68 668 843 926 1045} 1107: 108 
133}} 1.307. 17, 1. ἱπαϊγεοϊ αυσδίΐουβ 39, τοάγν 425. 13.12.,.,6δ. δ ς 8, ----3.} Οἱ] 

Ρ΄. 3 Ρ.. «233 δὲ γιαρν ἴῃ πυταρεῖβ, οὗ Ἔπεπιΐεβ 53 2519 28} 6οῦ, 'γοτκς οὗ 
ΥδῆνεΒ 1043., ἐξ νεμοά ἴθ ἀυδηεν 45. --- γ} ἃ. ΡΪ. 5ί. 1.0. Σ ἋΣ ἢ, τῇ. 5. 
οΟἹ]]., σάνεγ ταν ες 4411 7410 η843. 61 τογ3, ρ]. 3118 2η3. 12.4.5: 8 60} (ΞΞ- το8}4) 8116 

8034. 48 τοτὲ το 11 1128 110189. 167 1 1624, αρξι, Οοὰ η886 ογ8, ---ὈΌΡ, ὈΥἽΟΝῚ ρίς5. 
οὗ οοπίϊπυδϊ δοιΐου Πγ.5 185, --- Σ οὐ ΟΝ] ἀβυδγ ταν 40 111 163 (-Ξ 1407) 358 
4016 (9) 4210 ςο}2 ς232 ς432 668 γεῦ 1221}; Ὀυΐ α͵80 οἵ αὐοιοί, εονεεεγρεῖηρ 78 4τὸ 
γ1}0 οι, -- 9 0)} Ὁ ῬΡαγαρῆγαβε ἔογ ρεσβοῃδὶ ργοποὺπ σῖό [ἑῬΘΝ.. 30 5 γδ 111 1η18 
269 318 248 358: 1.1 415 545 5755 622. 5 6616 69} 118 863 8816 94} 103..3.5 

1041- 86 Ἰροῦῦ 1167 1136. 129. 167 1203.6 1.306. 1418 1425.8 14.311. 12 1461; ἼΦΣ 

ἡάεε 121ἴ, 90) ἀφ 2518 1ο518 1οοἶ, ὉΨῺῸΣ) τῶῦ 339 1241] (ν. Β.., Βτ. 181. 
1807, 17 54.). --- ἙΝ] ἢ. οβέτ. ἡΝ Σ (1) πολέ, παπρλί, βεϊάοπι, γ᾽} ας ποίλέης 
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395 732, (2) οδῖτ. οὐ τὐτα 5ίβ. ἰτεφυθηὶ ἰπ βεηϑς οὗ αἱρρέα) οἵ τῃΐπρ, Σ 54. ἢ οἵ 

Ῥοββεββίοῃ 95 3410 ςς30 11οἱἷδδ 1468 ψ. Β28. --- ΠΌΡΣ"0.} π. {., ἔυ]16ς ἔοσαι προ" 
δηοίεηι οαϑε επαΐηρ (Κ 111. 512. (δ) Ος5.3 Ὁ (2), Τγ.8 18208.. ηοὶ υϑεὰ Ὁ σταπι- 

ταδιῖςαὶ τηηρ. Ὀυϊ εὐρβοπὶς ἴο τεϊγαςϊ δεσθηΐ Ὀεΐοσα ἢ. ζ πχλῦν π, ἢ. [79] 
(1) ταὐναίίονε ἔτοτα Οοά 583.9 141] (Ξ ς37) 222 1ς8 623 6γ8 608) γοΡ (-Ξ πρεῦπ 
4011) γ833 8οῦ 9115 ο63 982. 8 τοόῤ 110138. 166. 166. 114. 1 4οδ, υἱὶ τ ν᾽ 5. οἵ τε)οϊοἰπῃρ᾽ 

ς. 3 9,6 135 359, σ᾽ νῦν 882 (ἀ0}.). “0 ὋΣ Πι. 3216 Ῥβ, 8027, οἵ, 625: 1, ρ]. 
“ανέρσ ἀείς 425.13 41 ΄τιόῖὶδ,͵ (2) υἱωΐονγ» σπουρῶϊ Ὁ Οοά ίος Ηἰβ ρεορὶε. 
Ἐχ. 152 15. 122 ΗΡ. 35 Ῥεβ. 2οῦ 215: δ 685 11.814. 1δ. 21 1,294, Η]. 1851 288 446 
7413, ΤΒε οορπαῖςε »ὺν βες 188, πρυῦγ 3317 ΒῊ 2. --οὈν 5 Ν 2] 15 ρίοβδ ; τρδῖκοβ 
1ΐπε ἴοο ἸΙοῃρ πὰ ἧς ἐτωργοῦδθὶς ἴῃ 8. 6 ἐν τῷ θεῶ αὐτοῦ -- ἦν ὈΝΟΝΩ δδοννβ 
ὕναὶ φοπις οοἀὰ. ἱπδετίεὰ ἴδε ἀϊνίπε παῖὰς Ὀείοτς, οἴμετβ δἴτεσ ὗν. --- 4, πρΝ}} 
ἐρεῤλαξὶς ἰΒ βυ!ης ΘΠ ἀςεβηϊίε ἰπ τείεσεηςς ἴο Ὑδμννεἢ νἱδουΐζ πεεὰ οὗ πνρρ 

ὙὮΙΟΒ ἰ5. ροκβα, τηδιείηρ ᾿ἴπε ἴοο Ἰοῃρ. --- [120] «ἀέδία οαττὶεὰ ὈΥ̓ ννατγῖοσ ἴοσς 

ἀείεμος 76; οὗ “᾽ 88 νναιγῖίοτ 352; ἢρ, οὗ Κίῃρ 8019, τυ]ετβ 4710, εἶβιν. οἵ 

Υδθν μ᾽ 5 ἀείεηςε οὗ Ηΐ5 ρεορὶς 929 711} 188. δ᾽. 8 287 4130 κ013 8410. 12 11 (9. 10.111 
119}. 1443. -- "Ὁ3] αὐοιέ νιό ἃ 3 αἰναγβ στ 5(5., μετὰ οἵ βῃίεϊ ἃ ; 139} οὗ 

Ἰσδε; γ2}δ 1385 ο»ε ὀελαζ ογ΄. οἴδμετ τιηρβ. ᾿ἰβουρΡῊ τῆοτα Γαπάδτηεηϊαὶ ποῖ ἴῃ 

Ψ Β2Β. --- ὙἼ}2}} σὸν φίονν, ἴὰς οἷς ἴῃ ψβοπὶ 1 ρἴοτγ, οἵ. Ὁ0)29 ΙΟΘΌ, --- 
5.51] ΗἸρΆ. ρῖο. ΟΥΎΣ νὴ ΦΝῚ εἶδνν, 275 110 (τ. φ"δ). ---- δ. “5.07 δος. οὗ 
εἴοβες ἀεβηϊιίοι, τσέδλ σεν πυοΐεες (τλοβῖ) 85 1422. 3 οἵ. 753, Ηἰ., Βδ., Ηα. τερατάὰ 
ἰξ 25 σίνίηρ νὉ. ἀουδ]ε 58}]., δεῖνα πιεηθεῦ σοτηϊῃρ ἤγβι. ΤΈΣ ἜπΡὮ. Ῥοϑβιτἰοη 

οἵ ὃ ἰ6 ψίϊβουϊ σοοὰ τεᾶβοῦ. ΤῊς 11π68 σῆγτης ἴῃ "- δπὰ ἴξ 8 ὑσοῦ. Ὁ 
οτἰ χί πα! οαπὶς Ἰδϑὶ ἰπ Ἰΐπα. --- ΚΡ ΟἿ] ἱπηρί. ἔγεᾳ. οἷ τερεδίεά Τα! τσ τ 
τῇς τεβυῖὶ ἐχργεββοὰ ΟΥ̓ ἡ σοῃδες. ἱπηρέ. ΣΝ, ἀογέσί βἰηρὶς δοῖ. --- ν᾿] 

(1) πϑυδὶν ἰὰ ψ, 67», εαἱ! οἱ γον ἀεϊῥ ἰο Οοά 1479 (τανεῃβ8), ἴῃ ργαγετ, αὔβ. 
43. 2010 228 27] 241 ς610 696 818 τοῇ 1163 (Ὁ) 1190146 120] 1388; 6. δος. 5[. 1γ} 
211 5ο}δ 8065.1 8.810 911 1191 13οΪ 1411 14.515. 18. Ὧν 141(Ξ ΠΣ 536) 189.1|, 

πὸ 185; ς. ᾿ Ῥεῖβ. ςγδ 141}, ὃκ 35 45 281 309 ςς1 618 66}1 865 995, ἱπ νγοτβῃΐρ 

τὴ Ῥ 79) 8019 τος} 1165 18. 11, ο(,  Ἐὁ 995. (2) εαδὲ τρεέο ο. ὃν ὁπ ἴο 
δηοῖδεσς 425. (3) καί, σεεσενορ ς. ἃος, πο, ς, ὃν σοί, ς, ὃν 1τουῖδ, (4) εαὶ, 
πανες 4013 8051 147}. --- [1] (1) ἀδυϑ!γ Οοάβ σρφιυθῦ ἴο ῥργαγεῦ, αρβ, 3815 
ς. δοο. Ρεέῖβ. 13} 205. 223 6οῖ(ΞΞ 1087) 6915 17 818 905 1182] 11025 1.44], 
5 ἍΠΌ 69}5 το ῦ 1437, αῆες κ᾿ Ὁ 95 42 1γὺ 2010 222 861 οἵἱδ 99 1022 118 

1191}46 120] 1188, οἴπετ νῦϑ, 1843 271] 3216 ς δ. Ὁ 86), (2) γειροναἶ, ο. ὅρος. 
Ῥεῖβ. 1835 (Ὁ) 1942, δος. τεῖ. ὁ55..---Θ, 25} δἸηρἢ. δηίμ. πρὶν. “5, -- 
Ἦ2Ψ] Ρέ. δοτῖδι 34. Ὁ οοῆβες. ἱτηρῇ. γεβαὶξ : πλῦνν) σοΒοτῖ. ἴογ 7αβδῖνε 151 Ρ. 

1.220 νὉ. “ίε αἴστυνε ἴο 5ῖεερ 35 49, ἰπ εβαϑε 6814, ργοβίγαϊς ἰῃ ρετῖ! 5γὅ, ἰῃ ἀφδιμ 
419, ἰπ (ῃς στανε 885..--- 1729} υὉ. σὸ το “ἑξοβ, δέ αφἰεοβ, τἰδορ 53 49 οἵ “ 443 
1214, ἴῃ ἀεαῖ 1.39 οὗ, Σ ̓ΡῚ δα]. “ γ85δ, --- ΓΙ Ὁ] ΗΊΡΗ.. Ρέ, δοτῖϑε Σ ψὴΡ ΟἿΪΥ 
Ἡΐρβ. σινσξε ἔτοτη βΞῖϑερ 35 73} 13018, οἵ ἀεδίβ 1715, “" βυ0). 3528 443. 595. --- 
2:00] ΟΥἹ ἱπιρί. ἔτεα. οἷ τερεαϊεὰ, βυβιαῖπ ἀυτὶπρ ἴῃς τρις [γ. δα μοὶ 8δὲ͵ 
ξ Ἴφ Οἱ (1) ἴτβηβ. ἐκαρε οὐ ἠαγ λα»αἱ μβον; 888, (2) Οοά ωῤλολας, τμδέαίνι: 
ΗἰΞ ρεορῖὶς 75 3737: «19 ς45110116 14.519, Ῥᾳ55, ρίο. 1118 (Ὑδθνθ ἢ 8 [νν) 

1128 ἴδς ταϊπὰ, ΝΙΡΆ. τψῤῥονγί ονεσεί 715.--- Ἴ. ΚΝ Ὁ] ΟΔἹ] παρέ. ῥτεδοῦ 
. 
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ξς, 10 αγγαία οΥ 37 27 659 οἵδ 1127 τ10 ]Ά ---- ΓΛ23.] οδίγ, Ρ]. ἢ Π33. ἡ. ἢ 
»ιγγίαά ς. 37 οἵἵ, ἀπ. 2490 Νυ. 1τοδ (7) 1,ν. 265 Πὲ. 3289 322 (2) 7. 20} 
15. 1.87.8 2112 )ο7ῦ (ἱ, 510 ΕΖ, 167-17 ΜΙ. 67, ςἔ, ἀεποιῃ. Ῥυδ] Ῥβ. 144}8.--- 

Φ»}] δεοῤίε πὰ Ψ (1) 55. οο1]. με 2εοῤίε οΓ Οσοά 39 1457 (ΞΞ ς.35-7ὴ 1825 289 
2011.11 3312.3.18.418 ςοἵ. Τ 012 6οΡ 629 685. 85 7.23. δ. 4 7210 γ))16. 21 γ81. 30. 64. 64. Τί 
η012 8οῦ 819. 15. 1. 8.24 88.7.9 8016. 20 946. 14 ος7. 10 χροδ 10 536. 38. 4 γρῥό. 40. 48 
10 782 1118.9 1138 11614-18. 1252 11ς12.14 [4616 .1..415.15 1.814. 1} γχ.294, τῃ6 [αΐατε 

δεπετγαιϊίΐοη 2252 1029, 530 ρβεορὶε οἵ Κίηρ τοῦ; ἴπ πὸ οαϑε Βοβίῖϊε ἴο Κίῃρ οἵ 
Οοά, πὰ τδεγείοσε ἐξ σδπποῖ ὃς ἱπίεγργεῖςα ἴῃ ν.ἷ οἵ δαὶ ρουϊίοπ οἵ 153γαεὶ 
Βοβιῖε ἴο Πανὶ. (2) 35. (0]]. οὗἩ ἐοτγεῖρτι παϊίοῃβ 185.44. 4.710 7418 ο45 τος!δ 

80 ὉΡ 2 227 ἀπὰ 27 οἵ Βοϑβί!]ε (ογεῖρτηι ρξορὶε, αἰδο 1442 (Ὁ ἔογ Ὁ")2}) 1848 
85 Ὁ, Α4ᾳ. 3, Φ. (3) 568- οἵ βἰπρ!ε ρεορῖε 4511, ργοῦ. αἷβο 4512 1141 [Ὀυ σὺ Ὁ 
7414 ἀ.0.). (4) Ρ]. 8᾽Ὁ; αἰνγαγβ ἔογεῖρῃῃ πδίίοπβ 79 1848 3.210 456.18...γχἀ- 10 «68 

6γ5 6851. 81 8051 οδδ- 1. 10. 18 ο89 τος20 τούϑί, οἴεῃ οοποείνεα 85 τα κίηρ ρατὶ υἱι]- 
τηδίεὶν ἱπ ὑγουβῃΐρ οἵ “ 668 8γ5 991] 10228, 500]. ΥὙ}})Ὁ 912 ΥἹ ς 710 674. 4- 6.6 χρϑέ, 

Ῥὴυδ 7716 τοῦῖ, ϑυ τ Ὁ). 472 493 οὐδ 975 99. --- “τ. Ν} 5 ἈΠ ΘΟαββαυΎ πὰ ἀυ}. 

-- 3,330] δάν. γομρα-αὐοιί, δταρἈ. ὧν γΠ11 Ρἢγ. αιλ. Οἱ σεαὶ ρί. ἱπά εξ, Ξυ}]͵ 
ἥλεν ἀαυε αγγαγεώ ἀφαΐμεί της, οἵ, 15, 227, Ὀεβῖ ρίνεῃ ἰῃ ΕΠΡΠ 5ἢ} ἃ8 ραββίνε. 

Τῆς σοπίοχὶ ἱπάϊοαϊοβ ἀῃ σγ }} σοτηροβεά οὗ τηγτίδαβ 567 οἵ 227 ἴῃ Ὀδίι]ε ἀτταν. 

- 8. ΠΡ] Οδὶ ἱπῖν. ςομοτῖ., υγρεπῖ Ἂπίγεδίγ. ---ο ον ΗἹΡΆ. ἰπιν. 5[. 1 58. 

-- ντ[59}} ΝΊΡΗ. δὲ τατιεί, ρ᾽αςεά ἴῃ ἐγεεάοπι (1) ἔτοπι εν}}5 ΌγῪ Οοὰ 8ο"- 5: 2 
110}1] ς, 75. 184, (2) ἰπ Ὀαῖ1]ς δπὰ 530 θὲ υἱωογίοης 3316, Ηΐρῃ. (1) ἀἰξέϊνεν, 

τανε ἴῃ Ῥετ}} 307 7218 ς, Ὁ ρεῖβ. 725 1165 ἔγτοπι εν}]5 1843, οἵ Βεγοῖς τοδῃ, ἔγεφυθπὶ 

ἴῃ εαΥὶγ Γ1.; ἀϑυδ}ν οἵ Οοά, ννῆο 8ᾶνεβ Π|Ὶ5 ρεορῖὶε ἔγοτῃ Ἔχίεγπαὶ εν} 5 289 

6955 τοόϑ 1182, οὐ {πὲ Ρρίουβ διποπηρ ἴῃ επὶ 58 66 γ32.}1 122 177 1828. 3.419. 2γ͵40 «42 
5517 ςγ4 692 γ13.8 7610 863 16 1Ἰο691} 1ο935 11996. 146 1287 14.519, 1ῃ6 Κίπρ 2οἷ- 19, 

Οὐοά ἰ5 βανίουγ 1οῦξὶ δηὰ ἰ5 ἢ Ηἰ5 ρεορὶε ἴο βᾶνε ἴπεπὶ 318; [β5γϑεὶ ρύαυϑβ, 
Ο ταὐτὸ τυΐῷ 7Ζὰν γέρλέ ἡαν»α, ΘΟἿ ΞΞ τοϑῖ οἵ, 15. οἱ]. Ὑπαῖὶ ἔτοτι ψΒΪοἢ οπε ἴ5 

βανοὰ ς, 10 2223 24] 445 κοῦ 10610 1ογ]8:.}9 Ἰοοῦ! ; [Π6τα ἰβ πὸ οἵπεὺ βαἰνδιίοῃ, 

τῆς ϑυνογά βᾶνεϑβ ποῖ 447; (2) ταῦ ἔγτοτῃ τιογὰὶ ἰγοῦ Ὁ} 65 οἵ βίη ; ποῖ ἰῇ Ψ ογ ΟΤ. 

εχοερὶ ΕΖ. 3029 ,γ33,. (3) γίτε υἱώσεν, οἵ ταδῃ 31}7 444, αοα 98). -- ΤΣ τ ΝΣ] 
δε τεάβοη ἢ ΠΡ. μή. 2 πν. δοίϊοπ Ἰαϑὲ ςοιηρΙ|εἰεά, --- ψ22] ΒΡ. τρελ 

(1) ν ἢ ἃ 5ἰπρὶε Ὀ]ονν γ᾿, ΗΓ πὴ οτρίπα), 85. 1,4. 33) θὰϊ ἰἴ ἰ5. ποῖ ἰουπὰ εἶϑυ". 

ἰπ Ψ, ἴτ 5. ποῖ 'π (5 ψ ΠΙΟῊ τ β. ματαίως τε Ὁ Πὴ, ΒοΙἢ γε ρίοββεβ, 3) ἴο πιακε 

τῆς ἐποπηΐεβ ἰηῖο ἰαίεσ το]! ρου. Ἐπ πηῖε5 ; ἰπογείοτε ἴῃς βϑπϊτὶηρ 5 ἴῃς ἀείεαι 

οἵ ἐπειηΐο5 85 ἴῃ Ὀ4ῖ1]6 ἃ5. 78) 5135101.3617|-- δον τὴ: ] ΟἿ] Ρῖς. Ρ]. 56. αὶ Ρ. Σ [3"Ν]} 

Δ] ρῇ. οπὶν π3ν Ἐχ, 2343 (Ε) εἶϑιν. ρίς. πεσε» (1) 58. οἔ παιίοῃ οἵ 745: 10.15 

8933 1οῦ10 ς0]]. γ6 319 421) 435 τς" ὀϊ' 642 1413, ᾿παϊν!ἀυα!ὶ ΟἿ 5ς!8 (Βαϊ ςἴ. 
554) .3}Ν 15. δἰνναγβ ςο]], 1.3}. 1δ᾽18. 4113 (βοββι]Υ 8}} βΒῃου! Ρὲ ροϊπιεὰ "»..) 
ὈΡ)Π 2 Ν 88 τ 441; (2) Ρ]. ρτεσεάοα ὈΥ 52 938. 61} 181 219 ΠΥν 2 Ν 372 

Ἴδοπ ὍΝ 456, ΕἾδνν. 5 ΠΙΡῚΥ σόποταὶ οὐ 179 1 δέ: 88..41. 49.23.9. 2)32.6 γ03 2116. 3:19 
3820 418. ς49 ς6}" ςοὐ 60 683. 33. 4 6.19. 7110 γ29 γ8ῦ8 807 8116 818 8011- 48. δὲ 

9219. 10 1029 1ο642 1101:2 1108 1275132}8 1387] 1303 1.439 12..- Πηγτ᾽ 5) ΡΒτ. 

ανλ. οἵ, 5811,4..316 αἶδὸ ςοτηρατίβοη οἵ τἢ εἶτ ἴςοῖῃ ἢ νεαροῃβ ΚΒ. 578 ς(. ΡΥ. 2014, 

οἴδες ρἢσ. (55) τὴν τσ φμαφλοι Ἰεείδ ἀρὰ 35}5 3713 112}9 18. 216 ςῇ, 70. 169 
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ὉΠ ἢπΟ 1245.-- θ.0. πννὉ] τὰ, τ ΠῊ ἴο γεῖ [πε πιϊββδίηρ ποτὰ οὗ τηδᾶβυγε 

-τ ποΣ 5] (ὦ μαθ ἼῸΡ ὅρὺ ΒΊΟΝ ρίνεβ 5 ἴῃς τηιϊϑδίηρ δοςεηΐ ἴοσ πηδᾶϑυγε. 
ΙῺὰ θοΙΒ ᾿ΐπεβ πὴ ἷἰ5 ἀπδετιβίοοα ἴῃ ἴῃς βεῆβε οἵ ρτεβεπῖ δηὰ δὐϊάϊπρ ἐχρετὶ- 
εὩοε. --- 7.73} π. ἔ. (1) ὀῤεεεέηρ οἵ Οοὰ 39 215 245 1295 1335, οἴ [πε Ρεορὶε ἴῃ 

τεοορηϊου οὗ ρβοοά τηξῃ 1Ο0]7; (2) τοπγεέ 97) ὀἐξσεένερ, βεεὰ οἵ τἱρμίεους 3738, 
Ἰπηρ 217; (3) ὀῤεεσέρρ, ῥ»γοσῤῥενὶΐν 847. 

ῬΘΑΙΜ ΙΝ., 4 5τι. 44 

Ρβ. 4 ἰθ δὴ δνδηΐϊῃρ Ῥσάυεσ. Τμ6 μοθῖ ἰ8β οοηδάδης ἰδὲ τπ6 

Οοά οὗ πῖ8 τἰρμὲ 888 δηβυγεσθά δἰ8 Ῥγαυδσ (ν.,.. Ηβθ {6118 Η18 
δἀνεσγβασὶθθ ἰμαὶ Ὑδαοι πδῖ ΘΠΘΤΏ ΟΧισδοσάϊηδσυ Κίπάποθϑ [0 

Εἷπι, δῃά σγᾶσηδ ἴποπὶ ἴ0 ΓΘΠ1016 δηὰ ποί δἰπ (ν."ὅ). Ηδ ἴμθῃ 
σρο8 ἷ8 ΖΟΙΙΟΥΤΟΓΘ ἰ0 οΟὔἵοσ {Π6 σίρμς βδοσίῆοθβ, ἐσυβὲ ἰῃ Ὑδη ΘΕ, 

Δῃᾶ ῬΓΔῪ ΤῸΓ ῬΓΟΒΡΕΙΥ͂ ἀπᾶ τ86 ῬτίθΒΕν Ὀοποάϊοϊίοη (ν.5 7); [Β6ῃ 
Δἰττβ πἷ8 οὐγῃ υἰδάποϑθ ἂπὰ ρβεᾶοβ πὰ φΌ68 ἴ0 8166} πῃ βϑέβιυ 

(ν.5 5. 

ΧΝΗΕΝ Ι οΔ]1, απϑνεῦ της, Ο σοὰ οἵ πιν τρῶνε; 

ἴπ πὴ αἰβίγεβϑϑ Ἰπου Παβὶ πιδάς τοοπὶ ; 5ῃενν τῆς ἔάνουτ (ΌΥ ὨδΑγί ἢ) ΠῚΥ Ὀγάγεγ. 
Υε 50ῃ5 οἵ πηεῃ, ἢονν Ἰοῃ 5841} τὴν ποηοιυτγ Ὀς ἃ τεργοδοῆ, 

ἍΜΗΙ γε ἰονε ἃ ναἰῃ τπΐηρ, 5εεκ δίϊεγ ἃ Ἰἰε 

ὍΤ᾽ Κπον δαὶ Ὑδηῆν ες μδῖῃ βῆεννῃ οχίγαογαάϊηαγυ Κίπ 655, 
ΥδὮνεἢ Πεάγεῖῃ ἤδη 1 ο94}} ππῖο Η πὶ. 
Ὑτεπιῦϊς δηὰ 5Ξἰπ ποῖ (γε 50η5 οἵ πηεῃ). 
54. (1) ἰπ γουγ Πεαγῖ, (ἰγἱ 5) ὑροπ γουγ δὰ, δηὰ δε 51}}1, 

(ΥῈ 5οῃ5 οὗ πιδηκὶπα) βδογίδος τἰρῃϊ βδοτίῆοθϑ, 

ἈΑπὰ {ταὶ υπίο Ὑδηνεἢ, γε πηδηγ. 
Κεερ ϑαγίης : “Ὁ ἴῃμαῖ Ης ννουἹὰ 5σῆενν 5 ργοβροσυ, 

τἀπὸ τῆς Ἰρῆϊ οὗ ΤῊΥ σουπίεμαπος προπ 15." 

ΔΉΜΨΝΕΉΗ, Τμοιῖι Παβὶ ρυὶ ρἰαάπεββ ἰπ τὴν Ὠδατί 

Μοτε ἴδδη ἰπαὶ οἵ {π᾿ βεᾶδοη γῃθη μετ οογῃ ἀπὰ πεὺν νῆα ψετς ἀθυπάδηϊ. 
[ὴ ρεᾶος αἵ πος ψ}}} 1 ἴδᾶῪ πες ἀοννῃ δπὰ 1 ν"}}} 5]εερ, 

Εοτν Τοιι πηαϊκεϑὶ πε ἀννεὶ] ἀρϑγί, ἱπ βαίεϊγ. 

Ρ58. 4 νγᾶ5 οὐἱρίῃδΥ ἴῃ 18 45 ἃ πιαϊς ἴο Ῥβ. 3, δὴ ενεηΐπρ ργδυύδγ [Ὁ] ον 

παϊυτα!]]ν ἃ πιογηΐϊπρ ργάγετ, [ἰ ννᾶ5 ἴμδπ ἴα κοπ ὺρ ἱπίο ΖΕ πα 1513. ἀπὸ αϑεϊρηςα 

ἴον τεηδετίηρ νἱἢ τῃς τηυβὶς οὗ 5ἰτίηρεα ἱπβιγαπιεηῖβ Π).})2. (866 [πίτ΄ καὶ 39.) 

Τῆε ἀαῖε οἵ ἴδε 58. ἀερεπβ. ἀροὴ ἃ νατίειῪ οἵ σοπϑιοσγαϊίοπβ : (1) Τῆς 
δίρὴ ῥυίςβοὶ Ὀεπεαϊοϊίοπ Νὰ. 636-35 ᾿ς. ἐατη Πα ἴὸ τῃ6 δυΐποτ, ἕοτ ἔνὸ οὗ ἰΐ5 

οἴδυβεβ τηεὶὶ ἰορεῖμετ ἴῃ 1)0 ὋΝ ΠΌΣ ν.ἷδ; δηᾷ 5.52 ν.βὰ ἰς δι σροςῖς ὉΥ ἴα 

Ταῖς Ὀ] εβθίηρ Ὀεϊοηρβ ἴο ἴῃε βουγοθβ οἵ Ρ, δηὰ ν'ὰβ (Ἀπλ]Πἴατ, οβροο δ! ν ἴῃ 

ῬτίεβΕΥ οἶτοὶςβ, Ἰοπρ Ὀείοτε ἴῃς Εχὶϊε. (2) Τῆς Ὀ]οβείησ οἵ Μοβος Πῖ, 33 15 
(ατα]ΐασ ἴο {πε δυΐπον ἰῃ τς ρῆτβ, ὅν 21 νι -- Πῖ. 3319; ΦΎΘΣΥ Ὁ), νυϑὺς 
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ἜΣ ΦῚΏ τ" Ὑτοῦ νοῦ -- Ὀϊ, 333, ὙὭεδε ανουσ δὴ Ἔα  ἀαίε. (3) Τῆς 
Ἰαῆρσυδρε 15 οἵ Ὀεβὶ οἰαββίς ἴγρε. ΨῸΝ 2) νυ. σεθ οὗ ἀϊρά ἀεργέε ἴπι ἀπτ τ. τ ττἢ 
ὈἽΝ 52 πεδνς ο7 ἰστο ἀξργ ἐξ, εἶδνυ. ἰπ Ῥβ8. 40 6210; “Ὅπ ΠΝ ν." εἶδιν. ΡΒ. 17] ΞΞ- 
κϑρη Ρ5. 315, 1{πῦρη μετα ἔγοτι ψπῦῦ ἃ ἀερεπάεηος ρου Ἐχ. 818 οὐ «τ (1) 
ψουϊὰ ἀρρεᾶσ; Ὀυϊ [Ηἷ5 ἀετίναϊίοπ ἰδ ἱπιργοραῦ]ς. 3203 ὍΝ ν.ῦ 15 ἃ ρῆτγ. οἵ Ὁ, 
δεῖς ΟἿΪδγ ἱπ Ψ. Τβετῖε ἃτε ἴνὸ τἜβειαποεβ ἴο ρῥγενίουβ Ρβ., οἵ. ν.ῖ6 νυ 35, 

δὰ νιϑαὸ ἢ 366; Ὀυΐ ἴμεβε ἃγε ποῖ βυβιοϊεπὶ ἴο εβία Ὁ] 5} σοτησλοῃ δυΐποῦ 

οἵ ἀαῖε. Τῆε ἰδῆρυαρε ἕδνουτβ ἃ ἀαῖε ποὶ εδυ]ίετ Βα 76. (4) Τῆς Βιἰβιοτῖςαὶ 

βἰτυδιίοη 18 επιίγεϊγ αἰβετγεαϊ ἔγοτα ἴμαὶ οὗ ῥβ. 3, ὑβετε ἃ ῃομαυ ἢ ̓Ψν85 ἱῃ Ρετ] 
ἕτοτα μοβίῖ]ε ρεορὶεβ. Ἡδετζε ἃ τυΐεσ, Ῥγοῦϑοὶυ ποῖ ἃ Κίηρ, ἱβ βυδίαϊηεα ὉΥ ἴῃς 

Ρεορῖς, Ὀυΐϊ ορρτγεβϑςὰ ὈΥ τηδῃ οἵ βίδιἰου ἀπά ἰπῆμεηος. Βγ ἰγίῃρ, πὰ εταρίγ, 

Ῥαβε]εβ5 τηϊβγεργεβεηίαϊίοη, ἴμεν μᾶνο σμδηρεὰ Εἷ8 ροπί(ΐοπ οὗ Βοπους ἴο οὔε 
οἵ τερτοδοῦ. ΤῊὶβ ἀοςβ ποῖ βυϊξ [ῃς εἐχρεγίεπος οἵ Πανὶ ὰ ἀυτίηρ ἴῃς τεῦς] οπ 

οἵ Αὐβδίοπι; ἔογ ἴἢς δάνογβαυϊοβ ὑεσα ποῖ τηδθῃ οἵ γτδῆϊκ. Ὑῆεβε σεῖς ἢ 

Ῥανία, θαϊ [86 σοπιπιοῦ ρεορὶς ψέγε δραΐϊηβὶ Εἷπι, μβανὶπρ θεεῃ βεάυςεὰ ὈΥῪ 
ΑΡβδίοπι 2 85. 151.δ; δῃὰ Πανὶ ννὰβ ποῖ ἴῃ (αοὶ 'π ρεδος πὰ βαξεῖγ 2 8. 1.)3.--18. 
Τῆς εχρεσγίεμοε οἵ ἴῃε ῥβ. ἰ5. ἴῃδΐ οἵ ἃ τείογπιεσ. Τῆς ἰδῆρυαρε οἵ ἴΒε 5. 
ανουτβ ἃ ῥγίεβὶ δυς ἢ 8ἃ5 Ατηδγίδῇ 2 (, 10}}, ]Ἰεμοίαλα 2 Κ. 11, ΗΣΚίαἢ 2 Κ. 22; 

Ῥυϊ 41} οἵ ἴῃε8ε ἐχοθρεπρ [Βς αβὲ τε ἴοο εαυ]ν δπὰ ποπς οἵ ἴῃεπὶ νγετε ῥγοῦ- 

ΔΌΪΥ βυβιαἰηςά ὉΥ ἴῃς Ρεορὶς ονεῦ δραϊπβί ἴῃς ργίποεβ Τῆς 5ἰϊυδίίοπ ἰ5 ψεὶ] 

ξἰνεη ἴῃ ΕΖτ. 4, ψΒετε Ζεγυῦθαῦθε] ἀπὰ 7}εβῆυα ἡγεγα ορροβεὰ αἵ ἴδε οουτί οὗ 
Ῥετβία Ὁγ 1ἴεβ8 δῃὰ βἰδηάειβ, ψ Ὡ] ἢ δὰ πὸ Ὀα5ἰ8 ἴῃ ἔδοῖ; δπὰ {μεῖς Ββοὔουσ νγῶβ 

εἷουάεα ὈΥ 5υς ἢ αἴίδοκβ δηὰ ἵμεὶς νου τε] βίαγεά. ΤῊϊ5 ψου]ὰ βαϊϊ 8}} ἴῃς 
ςοπάϊοπβ οἵ ἰῃς 5. 

δέν. 1. 2. Τῆς ροεῖ ῥγᾶγϑ ἴμαὶ ψἤθη ἢς ἐαίζς, γα θ ἢ Ψ}}] σπρευδν 

δίηι,. [{ 15 1υϑὲ Ὀδοάυδα Ὑδηνεῇ 5 ἴῃ 6 Οσ φ »ῃν γίράῶ ἴῃς σοὰ 
ὙΠῸ νἱηαϊοαῖθβ ἢ5 οᾶιι56 ἃραίηϑδὶ ἢϊ5 δάνεγβατιεβ δηα δβίδ Ὁ] 15}: 65 
ἢἰ5 τίρῃϊ, πὲ ἢῈ σδὴ 8580 δά άγεβϑβ Ηΐτὰ δηὰ ρύὰυ νι σοηβάξηςα 
ἴο Ηἰτπη. ΤῊΪ5 ἰ5 ἰογβεα ἴῃ ἴπ6 βγη. Ἰἴπθ ὈΥ ραϑῖ ὄχρεγίδησε ; 

ἴῃε Οοά οἵ ἢὶ5 πρῆῃϊ ἢα5 νἱηαϊςαϊεα ἢΪ5 τὶρῃϊ, λέ ἐπὶ ἄΐσίσέςς, 
ἃηὰ ἢᾶ5 »ιαδξ γόον )Ο07 τα. Ὀἰβῖγεββ ἰβ ἤθγα ἃ Ὀείηρ σοηβίζαϊηθὰ 
ἰπῖο βᾶγτονν 1ϊπη115; ῥτδβϑθα ἔτοτῃ στἱρῃτία] ἐτεεάοηι, δηὰ βμυῖΐ ἰπ 

ΟἿ ἜνΕΙΥ 546. Τῆς δηῖῃ. 15 ἴῃ6 τοιηοναὶ οὗ βυςοῦ σεϑίσγαίης δηά 

Ῥίδβϑυγα, ρἰνίηρ, τοοῦῦ δηὰ ἐγεεάοιῃ. Τῇ τϑαυδβὶ [ῸΓ ΔΠΒΜΟΙ 5 
βιγεηρίμοηδά ἱπῖο οάε »ις ἡαυο» (ὃν ἀδαγέμρ) γῖν φγαγεγ. “ὙὍῆῃῈ 
νοτὰ βυσρεβίβ ἴῃς ἔγεε Ὀεβϑίονναὶ οἵ ἕανουγ γαῖμϑγ ἴπδὴ ἴῃ 6 Ἔχθγοίϑα 
οἵ ἰοτρίνίηρ οἰαπγεπου " (ΚΙγΚ) ; οὐ Ρ᾿Γ ἰοσ βυβέεγειβ. -- 3. ΤῊΣ 
68}1 ἃροῦ Οοάὰ [5 [Ὁ] ον ες ΌὉγ δηιῃ. τοτηοηβίγαηος ψ ἢ ἢΪ5 δάνετ- 

βατῖθ5, ῇΟ τείυβα ἢϊ5 τίρῃς δῃὰ ἴᾶνε Ὁγουρῃϊ Πἰηλ Ἰηἴο ἀϊδίγεβϑβ. 
ΤἼΕΥ ἅτε “σης οΓ γιδη] τοθη οὗ τδηΐκ, οὗ ρῃ ἄερτεθ, δῃὰ 50 μᾶνῈ 
δά τε ρονεῦ ἴο τεάυςς ἢἷ8 ἀομοι ἢ} τιρμῖ, ἴο γεῤγοαελ, ἢ} ἀϊδίτεββ. 
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ΤΟΥ πᾶνε ἄοῃς [ἢ15 Ὀδοᾶιβε (ΠΟΥ ἀγα ἱπειηβεῖνεβ [8156 δηὰ ἀΪ5- 
ΒοΠΟυΓΔΌΪΕ τη θη. --- ἢ γε ἔσυε α τιαΐη τἠϊηρ 7] δταρίν δπὰ ψἰϊμουῖ 

τα] γ, τηοτα βρβϑοίβο -- «εξ αὐογ α 4]. Τῆς τερτγοδοῇ ἴμδὲ ΤΠῸῪ 

μαννα Ὀσουρῃϊ ρου Ὠΐπὶ 15 ἴἢυ5 Ὀταπάεα 45 (α͵βε, νους ἑουηάδ- 
ἴοηῃ, δηά 4 1186. Ὑῇδ οἤᾶῦρε ἰδ σοπογεῖς δηά βρεοίῆς ; “ [2156- 
Βοοά " (ΕΝ., τ. ΠὀἑὈ5Ν)) ἰ5 ἴοο ββῆβθγαὶ ; “Ἰβαβίηρ " (ΡΒΝ, ΑΝ.) ἰ5 
οὐϑβοϊεῖς ἔοσ 116. 

δὲ:. 11. 4. Ιῃ τῆς δηιίβιγ., ἴῃς ροεῖ ρίνεϑβ ἢ]5 δάἀάνθγβασίεϑ ἴο ζησευ, 
ἰῃ ἴῃς ἤτϑι 5γῃ. οουρ]εῖ, [δὲ γαλτσεά ἀσίλ τλξίσπ εχ γαογαϊηα 

ἀϊπάπεςς} 85 τ 315 ταηθνίηρ ἴΠ6 ἐχραγίεπος οὗ ν.ἢ, 3Η, ᾿πουρῇ 
βία! πα ὈΥ 55. ἀποίθηὶ δηά τηοάδθγῃ δης πηοβὶ οὐ τς5 ψ ἢ τΠὰ 
τηῆρ. : δίῃ βεραγαϊβά, βεῖ δραγῖ, ογ ἀἰβιηρι 564, ἕο Ηἰπλβε]ζ, ἴπα 

Ῥίουβ, σοάγ πηδῃ, 15 ἢοΐ 50 Μ)ὲ}] βυϊ δα ἴο σοηϊοχὶ δηά ἰ5 ηοῖ 5115- 
ἰΔϊηεά Ὁγ ροοά υ58ρ6. --- Υαλευεὴ ἀεαγείλ τυλεη 7 αὐ φρο Ηρ] 

Ἄσοηβίδηϊ Ἔχρεγίεηςς γεϑυτηίηρ ν.3᾿., ὅ. Ιῃ 1π6 βεσοπά βγη. σουρ]εῖ, 

ἢς ψάγὴβ ἴμεπὶ ἴμαὶ μαά ὕὑσουρῃὶ ἰδ ΠΟΠΟῸΓ ἴο σερσοδοῖ, ἴο 
δφεριδίς ἀπὰ ἠοῖ “ἐμ Ὁγ ἰακίῃρ [Π6 βἴερβ Ὠθο}ββασυ ἴὸ σθα]} 156 {ΠῈὶγ 

τθουρῃῖθ, τηακα τπδπὶ εἴξοῖϊνα ἰη σοπάμσοϊ. Ονοσ δραϊηϑί {ΠεῚΤ 

Ἰονίηρ ἃ νδίῃ τῃϊηρ δηὰ βεεκίηρ ουϊ ἃ ἰδ ἀραϊηβὶ ἢΐτη, [πὶ ροεῖ 

ΜΆΤΩΝ ἴΠετὴ ; 55} (ὙΠπαῖ γοῦ ἤᾶνα ἴο 540) 12: )0 7 ἀξαγή, ἴο γουτγ- 

βεῖνεϑβ, ἰῃ ϑεογεῖ, ψῃ 116 ᾿γίηρ ον γον ὀεά, ἀνὰ ὁθ ἡ] ρῖνε πὸ 

ἐχργοϑβίοῃ ἴο γοῦγ ψιοκαα τπουρῃῖϑ. 

8ὲ:. 111. Τῆε ροεῖ πον ἴαγηϑ ἴο ἢΪ5 ἀἰδβοουταρεα ρεορὶθ. 6. ΤΠ ΠΟΥ 

16 “07:5 ο7 »"απξὶμα) ταθῃ οὗ Ἰονν ἄδργεα ὀνεὺ δραϊηϑὶ ἴῃ6 50ῃ5 οἵ 

τῆεη, τηθη οἵ πἰρῇ ἄερτεα ν.ὃ ; [Π6 πηθδαβαγα 45 Μ)6]}} ἃς. ἴπεῈ δίῃ. 
τεαυγο5 15 ἰηδουίίοη. Ηδ εχῇογία ἴπδπὶ ἴο σσεγίϊες γῖρλ  σας7- 

“}]ώως ψ μῆς ἢε ἰ5 σα] ηρ οἡ {πε Οοά οἔἉ ἢΪ5 τίβιτ, ν.ἦς,, ὙΠ 656 νθγα 

1ῃ6. ποῖπηαὶ βδογίῆςες, ἰῇ δοοογάδησε ψ ἢ ἰαν ἀπά οὐδίοπι (Πυ., 

Βᾶ.), ταῖμεσ ἴδῃ “ οὗ τἱβῃςεουβη655 ᾿ οἤετγεά ἰῃ ἃ τρῃϊ ϑρί ς (ῬῈ., 

Πε., Ηα., ΚΙΓΚ) οὐ. 5 πιρ. οὗ τἱρῃΐθοιιβ. δοῖβ (Αυρ, ΟΠ γυβοϑβίοπη) οὐ 

χἢἰςἢ 7051 γ, οἷ, ν.2, σεπεῦτ. 7. Ηδ τεπλὶη 5 ἢΪ5 [ΟΠ] ον οῦβ τΠαϊ [Π 6 Ὺ 
16 γιαριν ἴῃ Πυτηθεῖβ, ἀηα ἴμεν 5μου]ὰ σν 9. Ὑαλτούλ, ΝῊ Ο 
Πα5 τηδάε τοοπὴ ἔογ ἢἰπὶ ἰη ἴπ6 ραβδὶ δπὰ Ὑη0 5}ε)7ὺ78 ἰν ΟΌΓ ἴο ὨΪΠῚ 

ἴῃ ᾿ἰβ ῥγαγεῦ ν.3, Ηδ ὑἀτρεβ ἴπ6πὶ ἴο ἀξ σανίι.} Ἔχργοβϑίηρ ἴῃς 

ψίϑῃ, [ῃ6 οἴτοηρ ἀδβῖγα, “0. ἡια ἡ 276 του ἐλεεῖν μς ῥγοςβεγν "1, 50 

ἸΡόν, δηιτῃ. το τῆς τερτοαςῇ ἴπαὶ μαὰ5 σοῖλβ ἅροη {Π|Η|Γ ΟΠ] οίσ, οἵ, 

νι, ΤὨϊΘ ἰ5 Ὀεϊζεσ βυϊτεὰ το [με σοηΐεχί πάη [ῃ6 ααδϑιίοη “ΠΟ 
Ψ}} 5ῃεν υ5}᾽ οἱ ΕΝ", ΤΏ 5ῃου]ὰ Ῥερ ἴ6 Ὀεβίοννα! οἵ τῇς 
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αϊνίπε Ὀεηοάϊοιίοη, ΖΩ͂ 2λὲ σλέ 97 7.ν ἐρωμ παρε ὠῤοη τς, ἴῃ 
ΡΙδοα οὗ ἴῃς ναΐη (πίηρ δηὰ τς 1ἴθ, [δι ἰῃ6 δάνθσβατίθβ ἢδνε 
βουρῃϊ ουἱ ἀϑαϊηδί ἢἰπβ. Τῆς Ῥοεῖ ἰ5 τὨϊηἰείηρ οἵ ἴῃς Ὀεβϑίηρ οὗ 
τὰς "ἱρὴ ῥτίεβι, Νὰ, 6.5 (Ρ), πηΐοἢ τίβῃεβ ἴμδὲ (ἢς Ἰφῃς οὗἩ Υδὰ- 
με ἢ 5 306 ΤὩΔΥ 5ϊηθς ὕροὴ Ηἰἴβ ρεορὶς στ ἕάνους, Ὀεβίονίης 

Ῥόδος δῃὰ ρῥγοβροσῖυ. Τῆηϊβ ὈΪεβϑίηρ ἴῃς Ῥβαϊηγὶϑὲ βθοἷκβ αἰ γον 
δοτὰ Ὑδν ἢ ΗΠ πηβεϊΐ, 5ο 6η3, οἵ. 44 80,5. 

ϑις. 1Υ. Τα δηιβίσ, δϑβεγίβ ἴῃς ροεῖβ ρἰδάπεββ, ρεᾶςς, δηὰ 
βδίειυ, ονεσ δραϊῃηβι ἴῃ 6 Ὀγαύογβ οὗ ἢ ῬΘΟΡΪΘ ἴῃ ἴΠ6 Ῥγανίοιυ 8 517.) 

ἴῃ ἰηϊσονοτῖθα ρᾶγα οὶ οἰαυ8ε5. Υαλτηυσά, Ζάσω λας ῥιέ σία πεςς 
ἐπ ιν σαν] ἴμα τεβροῆβε ἴο ἴῃς ῥγαυδῖ ν., ΤῊΪβ ἸΟῪ 5 στεδῖεγ 
(δὴ ἴ[παὶϊ οὗ ἴοϑεὲ σῆο ἰῃ Βατνοϑὶ β8θάβοῃ στοὐοῖοθα ἴηι δε» ἐογπ 

ἀπά πεῖν τοίη τυόγε αὐωπάκση ]. ΤῊΪΒ ἰβ ἰπ σθβροῆβα ἴο ἴῃ ρεῖϊ- 
τίοη ν. 5, Ηδξ σεβοῖνεβ ἴὸ Δ» εἰτπὰ ἄστυ ἀπ ρὸ ἴο σε σέ οπεε, ἐπ 
2εαεε, ἰὰ τῃ6 ἜΧΡοτΊΘηο6 οὗ [μδῖ 5βᾶτης τυϑηρ υηΐο Ὑδηνγεἢ πῃ ἢ 

Βε 88 σοῃητηθηάοα ἴο ἢἰϑ [Ὁ] ογεῖβ ν. Ὁ. Ης εηὐογβ ἴπ6 οδἰπὶ 
Ῥεδοα ψιϊοῃ ἰ5 ἱπηρατίεα ἰῇ ἴῃ6 ῥγ βΕν Ὀεπϑάϊοϊοη ἴοσ ψ Ὡς ἢ 
ἴμεν δὰ αϑεὰ. ζΖῆοω »παξεςΐ νι ἐυεί αραγέ ἐπ σα7 2 }}} τεβροῦβε 
ἴο ἴῃ οὔετίηρ οὗ τίρῃιϊ βδογίῆσεβ ὉΥ ἢΐβ ρεορὶς ν. 5. [ἢ οδίηι, 

Ρεοδοοίω] ἰτυδὲ ἢῈ ροεβ8 ἴο 8ῖδερ Ὁροῦ δϊ5 Ὀεὰ ντ [815 Ἔνδηΐηρ 
ῬΓΑΥΟΣ ὑρου ἢΪ5 1105. 

3. »ΝῈ103] Οδ] ἱπέ, οβῖτ. βῇ. 5 Ῥ.» [δι ρογαῖ οἴδιβε ; ἵπιν. ΟἿΑ] δῇ. ἱ Ρ. 'π δροάὰοεὶς 
ὍΣ ν΄. 35. --τ- ῚΣ ὯΝ] Ρᾶτ. α.λ. Οοα ο΄ »εν γίρλϊ, σ'πο τιρμῖς τὶς, υἱπάϊςαϊες 
ΤΩΥ τίσει, οἴ, γι" τον 1867, ΡΝ 5911.18. Σ ΡῈΣ πιπν: (1) τολαῦ ἐς γίγας, 
7μεῖ, Ὑ δ») γερὰ ῥαίὴς 235, Ὃ Ὑ21 45 511 Πι, 3310; (2) τἱρμίεουξη ας ἴῃ 
βονετηπιδηΐ (6) οἵ τυῖετα 583 9416, ὃ οἵ ἰανγβ 1197- 54. 16. 106. 128. 144. 160. 164. 172, 

(ὦ οἵ Κίῃρ 455 7223 15. 116.ὅ, (4) οἵ Οοἀ᾽ 5 δἰ[ἰτυὰἀς 85 δονετεῖστ : ρεϊβοηίδεὰ 
ἀρεης 8ς11. 13... (ουπάδιίοι οἵ Ηΐ ἴἤτομς 8016 -- ογϑ, ἰῃ Ηἰς ρονετηπιεπὶ 
99 655 9612 -- ο89, ὐτηϊπἰδιταϊΐοι οὗ ͵υβιίοε 718 4811 ςοῦ -Ξ- 975, νἱπαϊςδιίου 

οὗ Ηἰς ρεορὶε οὔ 3539. 38. γος "πον αβδ, ἴξ ἰβ Ἐνευϊδδιϊηρ 119163, (3) τῖρδι- 
ἐουβηςεββ, Ἰαβιϊος ἴῃ ἃ οαυδε 3527 15, 596, “5 ὍὉΦ 79, 2 Ὁ) 1851, 5 2 Φὴ νυ." 
Ὕ γ7ον 171, Ὕ ΝΥ 375; (4) τἱ᾽ριῖπεββ ἴθ Βρεεο 520; (5) εἰ μιοαΙγ τῖρδι 
1718 455 7ε. 2218 Ηο. 1οἷ2 ΜΙ. σ πῷρ 1013],  ὕρὺ 162; (6) τἰρδίεους- 
ΠΕΒ5 85 υἱπάϊοαϊεὰ ἴῃ ἀεϊνεγαπος 4010 110128, (7) δὲν Ἂν σαέες 7) ἴῃς 
(οά Ζεάρξ 1τ1819; ς(, 15, 125 7ε. 3138. φο, --- “31 ετηρβαῖίς ροβίκίοπ ;Ὦ 3 
᾿επιρογαὶ ο. ἋΣ ἔου ὕϑὺ8] ἢ ἋΣ π. ἰῃ Ψ εἰγαίξ, αἰείγεις 321 6οἷδ τοϑ1δ 110148, 
αἰνν. εἶδυγ, εἰΐμετ Ὁ ἪἋΣ 181 6614 τοῦϑ6 1075: 18.10.38 τ ᾧ τῷ ὍΝ 5017 το 25, 
οΥ Ὁ 9 3110 6οἷδ᾽ ἐμεσείοτε μετα αἶδο Ὁ 73, 86 ἐτβηδροσίἑϊοι οὗ ὃ « 
ΠΟΡΥ 515 εἴτοσ, Μογσδϑονεσ, [8 οοῃβιγυςσξοπ ἱτηργονεβ ἴῃς πιεαϑυζς, ἔοσ ἴῃς 

βαρετῆσπου ἴοῃς ἀϊδαρρεδτζβ. ---- Π2115] ΗΠΡΆ. Ρΐ. 2 δῷ. ἀσεί πεσαΐξ γοονε, ΟὨΪ Ὑ1-1 
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Βεῖα ἴῃ [5 ἤρ. βδεῃβε, δυῖ ο(. 1857, ΤΈς ρῥΐ. ῥγοῦ. τείεγβ ἴο ραβὲ Ἴχρεσγίεῃος, 
Ὀγ33, Ικ 5 τεπυριίηρ τὴ ΒΟ.5 9599) ΜΗ7(9) τὸ τπἰπῖκ οὗ ἃ 2γεεαδένε Ρέ. Βετε; 
Βαῖ, 5 Ὠτ.5 9, 1Πετε ἰ5 ἰδοὶς οὗ ενἱάεησε οὗ βυςἢ ἃ ὑβαρε 'π ΗεΌ., νυ. 6 ε8. Β106(85); 

Αἰ βου σ ἢ Ενν." 5322 βυκίαϊῃϑ ἰζ. --- 2) Οδ] ἴτην. 5. ᾿ Ρ. Σ᾿ ν 5 (1) τάσιν Μανοιν, 
δὲ ζγαείομς,; 50 ὉΒΌΔΙΙΥ οὗ Οοά 858 Ὀεβίονίηρ τεἀετηρίΐου ἔγοτι ἐπεπιῖεβ, εν]]5 
διὰ εἰπβ ς. δος. 4 65 ο}6 2:16 2611 277 2011 2110 418.11 «1 ς(62 ςγ2.3 ςοὐ 868.16͵ 
4}} 19; εἶσνυ. 673 1ο214 11οὅϑ- 132. 1.23.8. δ, ῃρῖ υϑεὰ ἰῃ Ξξ οἵ ( εχο. δῦβ. 7710; 
(2) οἵ σοἀ ἰπ θεβίοναι οἵ ἔδνουτβ ἴῃ ποτε βἜπεγαὶ 56η56 : ἡ) ἼΠΔ Ῥγεβ. 
πὶ το δος. ἐέ φγασίομς ἐο γιὲ (ἴὰ φὶνίηρ) 7Ὰ» αι τ1939; (3) οὗ πιδῃ ἴῃ 

ἀεαϊϊηρ τῖϊα ῥοοτ, αἷνγ. ρίς., αῦβ. 1.π 3731:35 112ὅ, ς. ἢ 1ο0912, Ῥοεὶ ἀἐγέεί 
)ανοιιν ἐσισαγ αἱ 1021} ἃ5 Ῥτ, 1431, ἩΠΏΡ. ὅκ ὩΠῸΝ σεεξ οὐ ἐπιρίογε μενοι οἵ 
Οοάὰ 309" 1423. --- ΚῸ7.}] πιδκεβ Ἰΐπε ἴοο Ἰοηρ; 5 ἃ ρίοββ, θεὶπρ ἱπιρ ἰεὰ ἴῃ 
Ρτερπδηῖ οἶδυδε; οἵ, τ1939 --- ΠΡ} ν. [πἴτὶ 8ὶ 1.--τ 8. 2 Οκ 23] Ρ]. οβίτ., 
γοςδίϊνε, π. οἵ τεϊδίϊοῃῃ ᾿ς. ς0]}}. β5. τὖὐῦν, Ταῖς ῥῇγ. ἴῃ Ψ εἶδνν. ΟἿΪΥ ΔπΈ 8. 
σν ἡ 495 62,5, ψνβεγε πιεῃ οὔ μίρῃ ἄερτες ᾶγε σοπίγαβιεὰ Ψ]ἢ πιεῃ οὗ ἴον 
ἄερτεε : 8βο Βεῖε, 6β8ρ. {νὰ ἰπβετῖ ΟἽΝ 22 ἰῃ νι, Ιῃ ἰδοῖ Οὐκ ἴθ Ψ ἀβυδ!}ν 

Τρεδῃ8 ἸηΔῃ 88 ἃ 58εἰ {-τεβρεοῖίπρ ἱπαϊνίυδ] τυ] ἃ σοτίδίῃ δταουπὶ οἵ ἀἰρη Υ 
623, Ββανίηρ ἰδ]επί το "7, βοτπηειπηε8 ρίουβ 2512} 3418 10016 112} δ, Βοτῃηείἑπιεβ 8Π 
ἘΠΕΙΩΥ͂ οὐ νἱοκεὰ 3131 377 1816 ο27. Σ ὉἽΝ 13 ἴῃ Ψ αἷνν. πιαρξίμα 114 1.23.9 
143. (ΞΞ 538) 211} 3130. 3318. γ65 48 66Ρ 8048 οοὗ το7- 15: 21. δ᾽ 1151 175}, Ιῃ 

575 «85 ἴὰ τηυβὶ δανε ἴῃς βρεοίαὶ 5εη8ςε οὗ ΚΝ .)2 1 βι}].» Ὀαϊ [Π|5 15 ἱτιρτοῦ. 
1 ἰ5 οὈ]. ἀῃὰ 80 [88 βᾶπιθ τη. ἃ5 811 οἴμεγ ραββᾶρεβ. --- ᾧ ΠΡ] σιν “ον 

15 749 (7) γοῦ 8947. -- "Ὁ23} ἀπίι}. ΨΠᾺ ΔΌΣ, ΟὨΪΥ Πδτα Ψ. ὍΣ ἰπ [86 πιηρ. 
ἀομομν, γεβιείαζίον, «λαγαείεν οἵ ταᾶῃι ἰδ εἰβεννβεσε ΟὨΪΥ 2 (Ὦ. 2618 Ργ, 2ο 211 

2551 Ἐς, τοῖ; Βαϊ οἵ. γ5.--- Ὁ} Ῥείοτε πῸὉ2 8. ῥτορ., ἱπιρὶ γἱπρ πνῦ Ὀεροπις. -τ- 

ζ. π55}} π᾿ ἔν ἴῃ 118. οτ ρῖ παὶ βεῆβε οὗ ἐρμϑφάγ ποῖ ἴῃ Ψ, Ὀυϊ ἃ5 γέῤγοαεά, εἶδνν. 

355 μ416 6905. Ὁ γ118 τορῦϑ; οἴ, 8056. (ὃ ἕως πότε βαρυκάρδιοι ἵνα τι ΞΞ 

πο 29 5323, [ΒΟυρῊ πυβίαἰπεὰ ὉῪ Ἠουθ., Οεπεῦτ., Ἶνς., ἰ5 θεῖζετ ἐχρ αἰπεὰ 88 
ἄμε ἴο ἃ τηϊδίακε αυἱῖΐε σοπιπίοη, ε5Ρ. ἱῃ Ἐργριϊδῃ Αταπιαὶς βογὶρί, οἵ 3 ἔογ 
3; } ἱποδὶ πεεὶ αἴχετ Αη. οἱ ἐνδοξοί μου 513} ΞΞ "Ἴ23) 1495 »"» ἀομομγαόἑε νιέρε. 

Βυϊ ΜΤ (ο]ονεὰ Ὁγ Σ, ὦ, 55 5υϊϊ58 τα γίῃπι ἀπά σοπίεχί. --- 3 πν } Οδὶ ἱπιρί, 

2 οἷ. 2πν, ἔα]1εγ ἀγομαὶς ἔογτι ἴο ρεῖ (}}-ἰοπ6 4 ρεηυὶ Ὀεΐοτε πιοηοβγὶ.; Οὐ]. 
ῬὴᾺ (Ὁ. 20) : οἱ, τ1ὖ 512δ:6 1001] ἔογ Ἰονὶπρ οἵμεγ [ογπιβ οἵ εν]]. -- 315 ":03} 
Ρἂτ. α.λ. ΝῬ. Ρί εἰ ἱπιρί. 2 Ρ]. οἷ, »π “2 Ῥ5. 17}, Φ 3212 ἐϊΐε, γαϊξελοοά 48, κἾ 4οῦ 
584 625: 10. 4 ν9 ῬΌΠ “ πῦρ5] ρῆτ, α.λ. νΌ. ΗΪΡΗ. ρ΄. δοτγίσι, Τῆς Ἰίπς 5 
ἴοο Ἰοῃρ ἴῃ 3}, εἰϊ μετ ο΄ οσ Ὁ πιυβὶ θὲ ἃ ρίοββ Βαϊ ἰΐ ἴἰβ {πε Ἰαίίεγ, Βες. νγὲ 

βῃουϊὰ τά. ἢ ποπΠ νῦρπ 85 177 3133, ἑάσιν ἐχίγαογάϊνανν ἐϊμάμεςς. ὙῈΕ πιὶϑ- 

ἱπτεγργεϊδιίοι 85 ὙΠ οοοαϑίοπεὰ ἰἢς δά ἀϊτίοπ οἵ "Ὁ; 37 οὐ, Κεη. 28 θὲ Ἐοϑβϑὶ 

τὰ, κῦρῦ. Μοβῖ τεσεηὶ οτἰτἰςβ, Ὀγ., Ὁμε., αγ., γε., Οοτῖ, θα. τά. πϑπ, Ὀυῖ 

ἀἰθεν ἃβ ἴο Ὁ γπ οὐ Ὁ ὑπ οὐ Ὁ πῦπ. ΤμῈ ἀβὲ οἵὁὨ πὃπ ἰ5 50 ἱπιροτίαπὶ 
ἷπ Ψ τἴῇαϊ ἴτ βεεπιβ θεβῖ ἴο ρῖνε ἴῃε σοτηρ!εῖς ἀϑᾶρε ἤθτα. ξ(ποπ) νὉ. ἀβπότη. 
οὐἷγ Ηρ. τάξιν ογεεοε ἐπα. Ῥβ, 1828 -- 2 5. 2225,  πρπ ἢ. τὴ. (1) οὗ πιδῃ 

διπάρεςς (4) ἰονγᾶτὰ τηθὴ ἴῃ ἀοΐηρ ἔανουτβ ἀπὰ Ῥεπεῇιῖβ 1415, (ὁ) ἐβρθοία!ν ἃ5 

εχίςπἀεά ἴο ἴπε Ἰονῖγ, Ὠςεάγ, ἀπά πιίβοσδθ ες 10 012. 16; (2) οἵ Οοά δένει, 

ἐσυϊιφξεινπάνεες, ἴὰ σοπἀεδοεπδίοῃ ἴο ἴπῈ πεεὰς οἵ Ηἰβ5 Ἵγεδίαγεβ Ηἰς ἴ5 υτὸπ 
Ὁ 
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1443; ὑοῦ τον σοἷδ᾽ ὙῸπ ον 501} (50 δ, Β, Εν. Ηὰρ., Ὠε., Ρε., (Ὦς., ΒΔ.); 
Ηἰδ ἰ5 ἴδε Κίπάῃεββ 6218; 1ξ ἰξ ψ τ Ηἱπὶ 1307; Ξρεοϊῆςα!ν (4) ἐφε γεαενεβέέονε 
3) ονε ἐθμονεΐες σα ἱγομόίες . 218 3117. 32 (-Ξ-- κ4)3210 3123 γχ68.,.29 4421 4810 κ011 

66 88 οοἷΨ 9418 1075. 16. 31. 81 1...χ8. 12, τηεπ 5βου]ὰ ἰγυβὲ ἴῃ ἴξ 1.35 5210; τε]οῖος 
ἴπ ἴι 218; Βορε ἰῃ ἰϊ 3218147}1, (δ) ἱ» ῥγεξεγυασέίονε ο7 ἐΐγε ὕγονε ἀραίὰ. ΟΡ 
8615, (ὦ ἐπ φιέοξερεέρρ «ρέγέμαι ἐΐ,ε. τἸορῦδ 1104. 16. 88. 134. 140. 160 (47) ἐμ 
γεάεριῤέέονε γγονε σὲρε. 26Ἷ κι, (6) ἐπ ἐεεβέηρ “λε ἐουεπανές το δαυέα απά 
λὲς ἀγνπαφξῖν : 1881 8039. δ, (. 2) ρστουρεά νἱὴτῃ οἴδετ ἀἰϊνίπε αἰγὶ αῖεβ: ΓΌΜῚ ποτ 
Ῥξβ. 2510 4011.13 ςγέ 618 8511 801δ 115] 1182 ΟὩ, 2477 (7); ΓΌΝΥ πὍπ 35 Εχ, 3245 
(Π) Ρβ. 8615; ἢ πον Ρεβ. 265 1172 ΜΙ. γ39; ἢ πγιον Ῥξβ. 8812 808. 35 928; ἢ ὈΝΌΠΙ 779 
οδὲ 103); ΘρΦῸΥ ᾿Ὅπ 1011 ]ς. 923; ἢ πρὶν Ῥβ. 3611; Ὅπν 2319 23λᾺ., (9) Τῆς 
Κίπάπεββ οἵ σοὰ ἰ5 (4) αὐκναἴαν: “ὍΠ 2 αὐωκπάσμί, ῥέεμκέξομς ἐκ ξἰρεαίμεες 
Να. 1418 (1) Νε. 917 (0τ.)]ο. 218 Του. 45 8. 866 1035 (οἴ. ἔχ, 245 (7) ῥ5. 8616); 
ὙΌΣ 2 Νε. 1333 Ῥβδ. 5' 6914 τοῦΐ (ὦ, Ἐ, Α4., ὧν το Ὀς ρῥγείεσγεὰ ἴο ΜΤ. 
ΠῸΠ); ΝΗΡ Π 2. [Α. 352 Ἐς. τοῦδ (Κι., ΦΘ ἰπ οι ρτγείεγαδ!ε). (δ) σγεαΐ ἐφ 
ἐχέεμξ. "ὍΠ υἷπλ 1455; ρτεαῖ δ5 ἴδε μεᾶνεηβ 5711 10311; οἵ, 365 τοϑδ; τ8ς 
φαγὶ 5 (0]} οὗ ἰξ 336 11966, (ὦ) ἐνεγαςίένερ' . Ὑοτ Ὁ 76. 3311 1 ΟᾺ. 1654. 
2 ΟΝ. 518 γ8. 6 2051 Ἐχτ, 311 Ῥ55, τοοῦ 1τοόϊ 107} 1183- 2. 8. 4. 39 1.161-36(261.), οἔ, ς ὃ 
103}7 1388, (7) φορά. 63) 6017 τοοῦ!, (λ) Ρ]. »πογεῖες, ἀφεαῖς ο7 ἀίραίνεξες 
τς βίοτος ἀἰβρίαγβ, τη βου Ἰἰαῖε : Ῥββ. 255 803 15. 627; ῥσοπιίβεά ἱπ αν αϊς 
οονεμδηΐ Ῥβ. 8050; ἰῃ μεμεγαὶ [,4. 33 Ῥβς. 177; οἰ. 2133. μι (536ᾳ.) τογ'δι, 
Φ νοῦ δά), (1) δία. οὗ τιδῃ 1836 -- 2 5, 2235; οἵ παίΐοῃ ΡΒ. 431; οἵ Οσοὰ, οἹἹΥ 
1417 7ε. 313... (2) 85 π᾿ δέος, ροαϊν.. Ὀεσαυδε Κίπάπεββ, δ5 ργοῃιίπεηΐ ἰπ ἴμε 

δοάϊγ, σοπιεβ ἴο ἱπιρὶν οἴμεγ αἰϊγί υῖεβ δπὰ θὲ ἃ ἀεβίρπαίΐου οὗ ἴμε ροάϊγ 
οδατγδοῖετ, ρίεῖυ ; 85. 44 123 (Ὁ) 326 862; 7Ὰν ῥέοις ον τ610 (Κι, Ρ].) Ρ]. δὲς 
2ίοτς, ροάΐν, [Βο5ς6 οὗ ἴδε ρεορὶς ψῇο Ψεγε (αἰ πα], ἀενοϊεά το Οοά᾿β βετνίςς, 

ΟἿΪΥ ἴῃ Ψ ἀπά «6 1 ποῖ Ὄπιῖγεὶυ ἰπ Ἰαῖε Ῥ85. 1491.δ; “47ὲ|5 δίοις μές 30" 313 
3728 89 9710 ττ6᾽δ 14814 1495; ΤᾺ» ῥίέοιε ονιές 5211} 703 8030 1129 14510, Δ΄ν 
2Ζἐοτς ονεές ποῦ; ἀξ (Ζὶον᾽ 8) δέσις ορές 13.216, Τὴ ἴῃς Μδοοδῦεδῃ ἃξε συναγωγὴ 

᾿Ασιδαίων ἀεποϊεὰ, [ες Βηΐςα!γ, ἴῃς Ραγ οὔ τἢς ρίουβ ῆο ορροβεβά [Ὡς Ης]]επὶ- 

βϑίίοῃ οὗ ΤἸυάδεβ. ϑ8ὅ6ε6 1: Μδος. 242 γ18 2 Μβος, 145; 50 ρεῖδαρβ ῥββ8. 1161] 
1491: δ. 5).] ἱπῖν. Οδ] 2 Ρἱ. τείεσβ ἴο τὔῦκ 22 νδ΄ 2) ΟΝ] δέ αφίέαξεά, 
φμίένεν, ἐγενεόδε, οὗ ἰουτπιἀδεϊοπβ οἵ τηουπιαίηβ 185, ἀερίδ5 οἵ βεὰ 7717, οἵ [Ὡς σαι ἢ 

γ 719, Ῥβορ]εβ5 οοἱ, 5ὸ Βεγε πιοβῖ βυϊϊδὉ)γ. (δ, Σ ὀργίζεσθε -- ἘΡΆ. 435, 3, δὲ ἀμρν», 
ΑΥ. ἰ5 βυδίαϊηεα ΌΥ 15, 2821 οὐ Οοἀ᾽Β δηρεῖ δῃὰ ΡΥ. 299 οἵ πιαπ᾽β. Βαῖ ἴῃ ἴΠεβε 
οδ56ε85 ἰΐ 5 ταί μεγ ἴῃς χυϊνετίπρ δπὰ ἱγετι]ῖηρ οἵ ραβϑββίοῃ, νυ 5 ᾿υβεϊ δ ϊε; 

ἃπὰ ἰβ8 τεραγάεὰ ὈΥ πιϑην 88 ΗἸρἢ. ν. ΒΒ. ---ὐν πῃ ὍΝ] ὕνο ἴοῃεβ, πεᾷ. 
Οἷἱ ἱπιρί. Ρ]. 2 πι. Ἰαβδῖνε 1 σοπὶ. σα ποῖ δάνεγβ. ὀτγί, 88 τεηυϊγεὰ ὈΥ ἱπίευρ. οὗ 

4,3. 3. κοὐ ( βεεεανε) ταὶρ ϊ ̓πρὶῪ 3 ΝΓ δπα 50 ρὶνες υ8 ἴῃς ταιϊβοῖηρ ψοτά οἵ 
1815 τεϊγατηεῖετ, Βαϊ 65 Π45 ἃ λέγετε. ΤῊΪΒ τηᾶγ Ὀς δ ἱπίερ. ἴο σεῖ δῇ ὁ). ἕο 
ὙὯῸΝ ογ ἰΐ ΠΙΔῪ τεβὲ ἀροῃ δῃ οτἱρῖπαὶ ἽἼΦΝ τῷὸἭ Σ "ον σέο, ροΐνρ, ἴοτ τηοὰς οἵ Ἰϊξς 

85 175 3781 ,οὗ 4419 733 οἵ. 1711, ῬΓΟΡΔΌΪΥ ΟΝ 13 15. ἴῃς τηϊβδίηρ ψοτὰ Ὡς ἢ 
ταυβὲ Ὀ6 βυρρ ἰεὰ ἱπ ᾿Βουρῆϊ δηὰ ταῖρῃς μανε δε οὐἱτοἀ ὈΥ ῥχοβαὶς σοργὶβὶ 45 
ἀππαοεβδᾶσυ. ζ νῸπ νὉ. Οαἱ 'π Ψ αἷνν, γεῖςς ἑὰς ροαὶ οὐ ῥα ο7) γερὴ ακαΐ αἰέν, 

οἷν (αρβῖ. Οο4): αὖ8. ,ὖ γ858, ἴῃ οοηῃξεβδίοι 1ο65; ς. ἢ 7817 1101} ἴῃ οοα- 
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[εβϑίοῃ 41ὅ ει; ς. 2 οὗἉ ἱπβῖγ, 393 οἵ. 0. 2196, Ρ'ε] ἰῷ Ψ οἱἱγ ἔφηγὴν “ον 
κποίρξαρερεξες 519; εἶδνν, ἴπ (ἷ5 βεηβε ἴν. 1449.δ5 Νὰ. 1919 (Ρ). ΗἸρΡὮ. ὀγέμρ το 

τοπάρπαίέον οὐ ῥηράνιοηξ Ὀι. 244. 15. 2931, ροββί ΟΙΥ Ῥ5. 5ο᾽δ (Ἰπβογιΐοῃ ἴῃ 
τεχί). τ 5332 Ὑ0Ν7. 2252 ον ρῆτγ. ανλ. Ψ, Ὀὰϊ Ἀι. 717 817 99 1.821 15, 1418 475 
4931: ]ς. 554. 1323 Ζρ, 113 γδ ς(, Ηο. γ2 (2), οἵ, 353 ἼοΝ Ῥ8. τοϑ- 1.18 41 
(Ξ 533) 3535 γ45, εἶσιν. Οη. 1717 (Ρ) 275 (ἸΕ) τ Κ. 1235 Εβι. 65 Ες. 2. 1δ 

317. 1615, 4719 ΟἹ.ὃ Ζςε. 125 οἴ. Οη. 821 (7) 1 5. 271. 3202 ΣῪ Ρβ. 1.523 253 Επ, 
2.5, Τῆς υβ8ε οἵ 2530 ἰ5 80 ἱπιροτίδπι ἴῃ Ψ {πὶ ἴῃς επεἶγε ἀβαρα ἰβ ρίνβη Ὀεῖον: 

5225 πιπν, δέ6 ἑρεριθν, πεξαἰαίε οΥ «εργαί ῥαγέ. ΒΔ} ο νιέη (1) “4 ἑηιπὲν 

σιᾶρ ἴῃ ςοπίγαδι ΨὩ τῃς ουΐετ, 2250) πκῦ 7325; Παδηὰβ 7318 (18. 341}); 

δρεεοῖ 285 γ)818, (2) “ἀἀε ἑμρθι δῦ ρρραρε ἱπά εἴ, δε τομέ, σοτηρτεδβεπάϊηρ πιϊπὰ, 
δἤεοιίοπβ ἀπὰ ν"}}}; οὐ ἴῃ οοῃποοιίοη νυ οετγίαίη νΌ5. μανίηρ τότε βρεοῖϊξ, 

τείετεπος ἴο βοῖὴε οῃς οὗ ἵδεσῃ 629 7325 86}1 13028; 250 022 8613 1111} 1 5, γὲ 
120. 1 Καὶ, 1452 Κ'. τοδὶ 2 (ἢ. 1516 229 3131 7ε, 2018 70, 213; ἀοῦτ. ἔγοτι ΡὮτ. 
ΦΌΥὉ22} “0τὉ52 οδατγδοιετγίβιϊς οὐ Ὁ. “52 5. 845 (7); Ὁ Ὁ» 771 (τά. ο. π)Π ἃς 
6); “59 2οΡ 1 8. 13}} 147, (3) 5ρεςῖ. τεῖ, ἴο γείνα' (ςπαταοιοτβιϊς οὐ 3325) ; 
(4) ἐνοτοίεάσε: ΠΌΣΣ Ὁ 9012 (οἴ, 10. 94). (ὁ) φλήηξίηρ, γοβεοίίονε. 737 

ΑἹ] βυρτα 2). (4) βρεοί. τεί. ἴο πιογὰὶ Ἵδαγαδοῖεσ. (ομαγαοῖ, οὐ 325) - 
Δ Ἀτὸ ατο](2) Ὀϊ. οδ 1 ΟἈ. 2917, οἔ. 2 ΓΒ. 298 1 Κ, 35 2 Κ. τοῖδ; “Ὅτορ, 5. 7812 
1τοι3 Οη. 2οδ ὁ (Ε) 1 Κι 9"; Ὁ "2 Ρ5. 244, οὗ, Ὁ 3 73]; ἃ5 βεδῖ οἵ εγτίῃς 
9515, δ8 ἰγονατὰ 101"; 88 βεαὶ οἵ ριίάς τοιὅ; “Ὁ πυρῃ 958, (5) τε δε για 
ἀϊπιτεί (πνπρ. σδαταςῖ, οἵ :᾿0)); 50 Βεῖε (46) δπὰ ἴῃ 8}} υδε58 οὗ ρῆγαβεβ ν ἢ 

225 ρίνεῃ δρονς, ἱποϊυδίπρ 152; αἶβὸ 323" γπὸ ἐδή γοτν ἄδα γέ (γοὺ γουγβεῖνεβ) 
ἀἔπτε (Ἰα1ε) 2253: 6988, οἴ, 119116., (6) βρθοῖί, 85 τοαΐ ο7 “λὲ αῤῥείος (ἴον νυ Ὠϊο ἢ 

ἀβι}}ν τ᾽ 0}) τοῦ; Ὁ πρὸ αν “ἀε ἀεαγέ (νητῃ ἰοο4) τος] (7. 195 (9)}. 
(7) 5ρεςῖ. δ8 σεαΐ οὔ “ἀξ τρποΐϊονις σϑπα ῥασείοης ((ου ΜΏΟὮ ἀϑυ}}ν 02); οὗ 

ἰγουθὶε 1.38 25}7 73} τορἱδ, (8) «εαὐ οΓ ἐσπγαψε (ἔοτ νὴ ἈΙΟῊ ἀϑυδ!γν ΠΥ) 4136, 
εἶσνν. ΟὨΪΥ Ὀπ. 1135, πῦρ: ΦΌτ"}] Ρῥτερ. ὀνέηρ μβορ γομγ ῥέα, 22 9 Ὁ πιπὶ. 

4) 365 414 τ495.--- 9] γ ὁοη)., Οδὶ ἱπιν. 2 ρ..; 1 πεν". (1) δὲ οἰδομ, “Δ 

3013 χς1δ6 (ργοϑ.); (2) δὲ τδἱ δ Ξε ρευῖβῃ 3118; ς, Ὁ γοεισηει {0 471 6 (2). Ῥοδὶ 

δε φιεείεαῖ, εονιβοσεά 1313,---Θ. 2] 721] Δ] ἵπιν. 2 ρ. Τῆς 500). σαπποὶ 

ῬῈ Τῦνκ 22, Ὀυϊ (Πεῖτ δη ἢ βῖβ. ὙΠδὶ ἰ5 εἰβενθετε ὉἽΝ 72, ν.8, 1 νᾶβ8 

οτηϊ τε ΌΥ Ρτοβαΐς οοργἶβι ἱπ ἰεχὶ, πιακίῃρ πιέάβυτγο αἱ δα τ, ΠῚ νΌ. σα κυλμοῦ 

“αεγίβεξ, εβρεο. ἴοτ σοπιπηιπίοη πηεα]8 ; ς, ἃςς. οὐ ἴῃς: Κὶπά οὗ βδςτίῆςο κ᾽ 276 

ςοἱΦ- Ὲ 1ἸΟ͵32 χιοῖ, ς, 2, 545; 4}} τιαὰς ἴο νά, υυϊ οἵὨ 50οη5 ἀπά ἀδυρῃῖειβ 

οἤετεά ἴο ἰ4ο]5 τοῦ37 (0.4]) ὅ8 (ΡΙεἰ, ἃ5. αβυδὶ οἵ διῇ βδοτιῆςεθ). ζ Π31 Πιπ|. αε- 
γίλβες, εβρ. οὗ ἴδε οἾαββ8, ρεᾶσε οβετγίῃηρβ (4) ἴοσ σοπηπιαπίοπ πλθα]5 ΠΠ πδυρ, ΤΠ 

40 ς118; (6) ςονεηδηϊ 5οὅ, οἴ, νι; (2) στ ΟΣ ἸΠδὴκ οἴοτίηρϑ 1073} ΤΟΙ; 

ω) πξυλο ΣΙ ἴοτ [ἐπιἱναὶς 275; (4) Ρῆγβ. Ὁυπῶν ΣΙ 19; ΡΣ ἨΣΙ χρη, 

πογνιαΐ ταεσέβες Βεῖε ἃ5 191. 33}9 ῥς, κα, (7) Βοδίμεῃ βδογςοβ τοῦϑϑ, --- 

ἔπη μι 020] Οὐἱ ἱπιν. 2. Ρ. ρῆτ. 2 Κ. 18:3 (ΞΞ 15,307) 1ν8. δ 2417 568 862 
Γω, 1 τὸ Οοά; ἴο Ῥότβοπβ [ι. 2085 ; τῃϊηρ5 16. γῆ; αἰκιίηρ. ἔγομπη 2 π23, τ. "5. 

ΦἿ; Ὁ; ΤΩΣ σχεῖν μῥονι, υ. 5115, ΤῊΪ5 Πἰπὸ ἰ5. αἴϑο ἀοίςοιίνο. Οὐι αἰίδο ῃθθ 53 

ἰδ φεπες οἵ μοδίες , Ὀυϊ [ἢ65868 ννετα ἴῃς δὴν Ὁ), να, πὰ Πα πιπρ. Οἵ 5.2 8 

σοῖς δῃηὰ νεῦῦ ἰαῖε. Νῆε τηὶρῃϊ, πονγενετ, ἴὰκὸ ἴξ 'ἰπ τῃς υϑ08] 56πθὲ οὗ 4ε 
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σισην, ἴλς σοταγοοα ταῦ! ἰϊταὰς ἤν 23. ΤΏε ἀϊδρίδοοπιεης τγῶβ ἀπε ἴο {δε 

ἰμῆμεηςε οὗ 32 ρου σοργ[βί. --- Ὦ. ὈΝΛΟΝ] Ρίς. Ρ]. νεγραὶ] ἔοτοε δ8 2. --- ΜΠ 5} 
ΜακΙκερΡΒ βμου]ά θὲ βίγίοκει ουἵ ; ἔογ ἴμεγε δὲ ἴνψο ἴοπεβ, ποῖ οῃς, ἰξ Ὁ") 3 Ὃ 
ξοεβ ψἱ ῥγενίουβ ᾿ἰηθ. Τῆς Ὁ τοὶρῃί Ὀς χυσδιίίοη: ἡάο εαθε οὐ τοῖλί «ἄετο 
μς ἢ ἐεχργεβδβίηρ ἀϊδοοπίεηι δπὰ ἀεξραῖγς; δυΐϊ Ὀδεῖίες ἃς σίβι, Οες.5 16] (1), 
53 π.πι. (1) τοεύαγε, ἀαῤῥίρες:ς, ΟΌ]. ιν “Γ᾽ 2415 Ἐπ. 238 318 ΤῸ, γἱ (οἴ. 7ε. 
2033), ΦΡ2 5. 1223, οί, 3411 8413 8.18) ΟΠ] 2 235, 232 ἰπ Ῥγοβρου 2512, 

2.90 αὐαν ϑονι ἀαῤῥέρεςς 305; (2) ρυοα ζλέρερε, 58. 011. 214, οΌ]. γ' τοᾳ38, 
εἴ. 1035, κ"Ὸ 1079; (3) φροαΐ, ὀεμεῖέ, τ1ρβδ. 122, (4) ταοταῖ ροοὰ ἴῃ δηϊῃ. ἴο 
» 3418 2711 ς)ῦ Ἀι. 301} 15. ςὉ Απι. 516. 16, 2 τ» Ῥε. 141:8 (-Ξ 5332:.4) 375. 51 
Ες. 312 (Ὁ) γὉ, 210 τ ῥηγεμθ φοσαῖ ῬΒ, 383, --- Π0)] α.λ. Οαἱ] ἴπιν. οοδοσῖ.; 
ἱποοστεοῖ ἔοσ πῸ) ψῸὉ) ἀεποηι. Ὁ) ὀσρρεν, σἰαγαίαγά, δῃὰ δὸ τοαῦε ἴμε βᾶτης, 

Σ ἐπίσημον ποίησον. δ ἐσημειώθη, ἜΪ εἰρνιαίμνε ἐπέ τε ΠῸ) ΝΙΡΒ. ρέ., 50 

Οεπεῦτ., οἵ, ὅοδ. Ὀρρτ» ἩΪΒΡ. ὅλα’ ἐὶ νίαν δ αεῤῥαγεά, οἵ ἴᾷε Ὀδηπετ, ὃ 

ἔδωκα: σημείωσιν. ΤΆϊς ευἱΐ Ὁ», Ῥαΐ ποῖ τ8ε ἀρὰ ογίλε αἰνέρε εομμέεπανεε. 

Μοάετῃβ αῆεσ ἔπαρον Α4., Θ, ἑενα, 3, ΖΦ, ΑΕ., Πε Ν., 6ε5.516.2)., Εν." 35 

ΚΟ. (δὰ τερατγά ἱΐ 85 εἴτος ἔοσ Ν Ὁ) 10}2, 80 οοὰ. 245 Κεπη., Γ) οοά, 30, υβὰ- 
ΑΙ}γ νῷ 2518, ἵπῖ 247.9 815 οὐδ 1245. 1ἰ τείετβ ἴο ἴδε Ὀ]εδβδίηρ οἵ ἴδε Βίρῃ 
Ῥτίει, Να, 63:38 (βουτοε οὗ Ῥ) ἴῃ ἴδε βγῇ. οἰδυβε Ἴὖν Ὅν ΤΟΝ γ29. 
Ναυ. 6535, {πε ὕνο τπεϊῖπρ ἰορεῖβετ ἱπ ἴλς ῥὮγ. Ἴ)0 κ ΚΣ, οἷ, 672; ἴδε Ῥτερ. 
Ὁγ ἰκ ἃ ἰδῖε ἱπεχασίῃεξββ ἴοσ ὑν, οἵ, αἷδο 444 8018. 2 Ὃν πὶ. (1) δὴρά2 ὧ5 ἀϊξ- 
ἐυβεά, οτεαϊεὰ 1ο42; (2) ἐιράΖ οἵ Ἰαπιίπατίεβ, βίαβ 1488, οἵ, 1367; (3) σ}- 

ἐρ 402, οἴ, 13911; (4) ἐράξ οἵ ἢτε γ816; (5) οἵ Ἰϊέε 5616; (6) οἵ ρτοβρευῦ 
Ο7}} 112}; (7) οἵ ἱπβιγαςσξίου 375 119106; (8) οὗ ίαοε 1811, οἵ Οοἀ 5 εη]ρῃιεπίησ 

ἔαος 4ἴ 444 8015, οἱ, 271 3610 4.9, -- Ὀ.9 8δ5 ἁυξεὰ 7 οἵ Οοὰ ἰπ ἀπ βγοροτροσρμὶο 
δοὰ τβεορμδηίς βεηβε (4) Αὐϊς μπεεέ ἷπ ίανουῦ “ὁ ὋΝ κα 444 8015, “Ὁ ὙΜΟ 

9οὐ, Ὁ ὍΝ 2117 6η3 806. Ὁ. 110186, ἱπάϊβετεπος (ἸῺ) Ὁ ὍΡΟΣ 1011 1 
22 2᾽)9 105 4436 ς1}1 6018 8816 1ο28 ΙΟ429 1417, 'ἴπ ΒΟΒΈΠΠΥ ς. 3 2417 
8017; (δ) ες γέφοριοθ "“Ὃ ΦΡῺ 245 2758 τος΄, Ὃ πῦπ 11988, Ὁ Ὁ 8016 οςξ, 
Ὅταν 425, Ὃ πιπ 117 1718, Ὁ ΓΟ 2151, ἴῃ δηρεῦ 2110 14. 416, “ Ὁ» ἰπ 
ἡυάριιεις Ῥε, οἿὟ, --- ΠΥ} δ οἷοβε οὗ ᾿ἴπε τρακεβ ἰξ ἴοο ἰοηῷ. [1 5βου!ὰ 
ξο ψἰὰ πεχὶ ᾿ἴπθὸ ἴο τοᾶκε ἰμαὶ ἃ ἰεϊγατηεῖεσ ; 5δὸ 85, (βε., ἢ. --- 

8. πρ0}}] ἔν νυ τϊτει Οαἱ ρέ, 2 πὶ. ψΊΡ). --- ΠΡ] π΄. 79», ξίαάνεσες 4 τ6}1 
21ἴὌ 3013.,.34 4.156 ς110 684 0711 τοοῦ τοῦδ 1378. δ. --- 202} 5μοτῖ ἔογαι; οἵ, Ἰοῃς 
ἴοττα 922" ν.ὅ, Τϑε ἀϊβεγεησε νὰβ ἀπε ἴο ἴδε σατοίεββηεδβ οἵ ἃ σοργίβι, 

Τῆς Ἰοηρ ἴοττω 8 ἁππβυδὶ ἴῃ ψ, ᾿Ββεγείοτε ποτε ῥσοῦ. οτἱ ίθμαὶ μετε. Ὑδὲ Ὁ 
85 1 βεαὶ οἵ ετηοϊΐοῃςβ δπὰ ραββίοῃς; οἵ )ΟΥ̓ ἰῃ βοπὶς ἔοστη οἵ ποῦ 45 169 199 3153: 
1068 ὉΞ τ Ο. 1610) Ἐχ. 45 9) Ῥε. 1518. 8ὸ 18 2)»: 11 Ἐπ, 210. 10 [γὼ σι. Κι 

15. 241 Ζςο. τοῦ (οἴ. 220 Ὀϊ. 2847 Ις, 2039 76. 1.516 ΕΖ. 265), σὺν Ῥξ. 110111, Ὁ.) 
135, ὃν 287; οἵ ἀεεῖτε 218 376; οἵ ἰγουῦ]ε 389.11 ςςδ; ΟΥΒΕΥ επιοϊίοης 2216 
2η8ὃ 305 4018 618 10)12 ἸΟ0533 143; οἵ οουταρε 27}" γόδ 1103. --- ΓΡῸ] ῥτεριι. 
ΞΞ ἼΦν ΓΡΙ͂ ΓΠΌΦῸ 20; δ, ὁ «ἀὰ ἐλαίου -Ξ- ὈἼπΣ", ΤΆΪ5 τρδῖκοβ Ἰΐῃς ἴοο ἰοην, 
δηὰ ἰ5 ρἴοδβϑβ ἴο τηδίςε βίδίἐπιεηΐ οἵ μαγνεβῖ ποτα ςομρ]εῖς, 85 Ηο. 25 ----- Ὁ. 
5(. ἱπάεί,, δος. ἴο Εν. ΟἹ., Βᾶ., ἃ8 ὑγονευδίδὶ οοτηρατίβοπ οὗ ἴῃε Ῥβαϊπιϊδῖ' 5 

Ῥετβοῃδὶ )0Υ ἰῃ Οοά ψῖτ ἴθ Βαγνοδὶ ἸΟΥ οἵ οἴδετῖδ, οἴ, 15. 95, ΜΟΙ], Ρε., [Βίῃὶς 
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οὗ ἴδε ὑγοξρεζοῦβ δαγνεβὲ οἵ ἴῃε ἍἘπειυῦ 85 οοπίγαβιεα ψἱτῈ με ᾿ΟΥ ἱπ σοά οἵ 
18ς Ῥεδὶπιὶδὶ, [ἰ 5 ὑείϊεγ ἴο τὨϊηὶς οὗ ἴῃς ἔοστηεσ ὑγοβρευ ἴῃ Ὠαγυθδῖ, ἀπ ὰ 
ἴθδὲ βῖς ΒΟΥ μάνα Ὀεεη ὑτροά [0 ὈΓΑΥ ἴον Ξξ 2 ν.ἕἷ5, ---ϑ. οὐ 05]} εΌ ΡΒ. 

Ξυρρεειεὰ ὉΥ οὖν 1) ον" Νὰ. 635, με οἴμετ ραγίβ οὗ ἐογπιυΐα υϑεὰ ν.7ὺ (νυ. 285). 
ΦΥΝῸ] δάν. δορείλεν. (1) οἵ σοπιπιυμίιν οἵ δοιίοι 344 5516 γ110 816(}}) 10238; 
οἵ ρατὶς οἵ δυϊ]αΐηρ 1225; (2) 4“ ονιεέ, αἱ ο"6 αμαᾶ τὰς ταρῖς ἔσειε, Ἰοϊοϊηρ θοῖμ 

τῦϑβ. ἰῃ δοίοῃ οἵ δᾶτηε ρεξοῃϑ, ΟὨΪΥ Ὦεζε 9 ἴῃ 1}5 βεῆβε, εἰβενῇεγα (3) εἸρἢ. 
αἱ ἑορείλεν 145 (ΞΞ 533) 1010 3ς325 ,γ88 485, --- ΠΡ] ΟἿΑ] ἱπιρέ, 1 ᾿. 8. οομοτῖ, 
τοβοϊ τίου 7) τοὴδὲ ἐὲο ἄρτον οὐ ἰαν πιὸ ἄσινα, γνπλ, Ὀεοδυβε οἱ δάν. οοδταϊπαιίπρ 
ἵνο νὍβ. τηυβὶ Ὀς 1 σοδτά, ἀπὰ [86 ἔογττῃ ββου]ὰ Ὀς ποῦν, 85 36, Οοδτγαϊπαιίοῃ 
ΤΑΛΥ ὃς ἐχρσγεβεεὰ ὈΥ τερεδίίηρ ἴδε δι). ἱπ ἘΏΡ᾿ ΒΒ. ---- ΠΝ] ΕἸαρΡἢ. Ργ. 2 τὰ. 

τείεττίηρ ἴο τινι ν. 86 (7) {[μεγείογα ΓΥλ, ἈΠΕ, 58ΑΥΥ ἴῃ (ἢ 8 Ἰΐης δηὰ τηαϊκίηρ ἐξ 
ἴοο Ἰοῃβ, ἰ5 ἃ ρῇο55. --- Ὑ125} δάν. ραν, ἐπ τοὐἑαγίνεος, Νὰ. 23) ΜΙ. γ}6 (Ῥο1Β 
πὴ 1509), μετε ἐπιρμδβίζεα ΕΥ̓͂ ΤΌΣΟ ἐπ σδεαγλέν πιπα, νι Ὁ ῥτερ., ἱτα 200 
ποῖ εἶσνν, Ψ, Ὀυὶ 1,ν. 2518. 19. 266 7, 187 τ Κι κὅ 6. 3257 4081 Ζρ, 216, ς, 29Ὁ 
ΡΥ, 23591ς. 4γ) ΕΖ. 2835 1.,.38.28 288.11.14 06.325 Ζο, 1411 τ, 3312 Ῥ5, 169 76. 235 
33,5; ὕ οταίκιεὰ στ 29 Ὁ. 1210 1 5, 121} νὰ 1592 Τι. 3328. ΡΥ, τὅδ,, Ὑπὶ9 
Ῥδβδαρε ἰδ ὑσοῦ. Ῥαϑεὰ οὐ Ὀϊ, 3328, ἐβρεο. δ5 ἴμεσγε ἰΐ 15 ἴῃ ἃ ἰαπὰ ΦΥΩΊ 1)1 85 
ΥΑ -- 2} ΗἸΡΒ. ἱπιρί. 2 τὰ, 8. 1 5. παῖζε ἐξ αἰεί ἃ5 ἴῃ 76. 3257, 

ΡΘΑΙΜΟ Ν., ς 5τε. 4". 

Ῥε. 5 '8Θ ἃ ῬτδυΥοΥ οοπιροδβοά 70. ΡΝ]. οσβὶρ. ΤῈ6 οδοὶσ, δὲ 

τοοσηΐηρ Βδοσὶῆοθ, ὕσαυδ ὙΔΏΜΘΙ [0 ΠΟΘ [0 [Π6 ΟΥΥ ἴοῸΣ Β6ΙΡ 

(ν.55) ; ἔοσ ονὶ! δπὰ νυυὶοϊκοάπθββ οὗ βρθϑοῖ! ἂπὰ δοίΐοῃ μαῦδ 20 ῬΪδ0θ 

ἴῃ Ηΐ8 Ῥσϑθῆοθ δῃὰ δα δὐμοισοηΐ (0 Ηΐπὶ (ν. 7). ϑιίαπάϊηρ ἱπ 

ἴδε οουσὶ δηὰ ψοσϑΕὶρρίηρ τἰονγαγάβ [86 [6 ΠΡΙ6, ἸΠΘῪ ὈΓΑΥῪ ΤΟΣ συΐά- 

δηοε (ν." 5); Ὀεοδυδα 186 δάνεσβασίεβ βάν δρυπάδηϊς νγὶοϊκθάπθβ8 
ἰπ ταϊπά, ΒΡΘθοΣ, δηὰ δοῖ, πον ῥὶοδά (μδὶ Οοὰ ψουἹὰ τὩσιδὲ 

ἴδεπι ζοσῈ ΒΒ ἔτοπι Ηΐ8 Ῥθορὶς (ν..}}); δπὰ ἘΒΟΥ ἱπίθγοθᾶβ ἔοσ Ὁ1688- 

ἐπ Ὄροπ 411 ψ 0 866 ῖκ σοῦιρε ἱπ Ηΐπὶ (ν..} 5), 

Ο ΟΙΝῈ εχ ἴο πὶ νψοτγάϑβ, Ὑδῆνθῆ ; οοπϑί δῦ ΤΥ πλυγτη υτίπρ; 

Ο Βεδγίκεπ ἴο ἴῃς νοΐος οἵ τὴν οὐγίπρ ἔογ περ, τὴν Κίηρ, απὰ πὶν αοά; 

Εοτ υπῖο ΤΏεε 1 ῥγὰν ἰπ ἴπῈ πιογηίηρ, Του Ποαγοβῖ τὴν νοΐοε; 

ἴπ τῆς πηογπίηρ 1 5εῖ ἰῃ οστάεγ (τὴν ργᾶγογ) ίογ δος δηα 1 Κεερ ν δίοῃ (ἔογ Τῆς). 

ΕΟΚ τῇου Αγ ποῖ ἃ ἀοὰ ἰακίηρ ἀε]ρῃι ἴῃ νἱοΚαάποϑ5, ανὶ] σδηηοῖ Ὀ6 ΤΥ ραεϑῖ; 

Βοδϑβῖοσϑ οδηποῖ δε {Πεἰγ βία Ὀείογε ΤῊηΐπὸ ἐγὸβ; 

Τῆου ἀοκὶ Παῖς 411 ψόσκετβ οὗ ἱγουθ]ε, σροα κοῦ οἵ ἃ Ἰϊε ; 

Μέεη οἵ Ὀ]οοά «πὰ ἀεοεὶι Του δΌΠποττγεϑι, Υλῆν εἢ. 
ΒΤ ας ογ πὶς ᾿πγουρῃ ἴῃς ἀθυπάδηςς οἱ ΤῊΥ Κίπάποθϑ 1 επίεγ ΤῊν πους; 

1 νοσσηϊρ ἢ τῆς τανεγεῆος (παῖ 15 ἀθα Τῆες, ἰονναγὰς Τ Ἣν ΠοΙν τε πιρ]6. 
Υδῆν εἢ Ἰεδὰ πιὰ ἰῃ ΤῊΥ τὶ ϊεουβηεβ5 ὑθοαιδε οὗ ἴῃμοϑς ἱνίηρ ἰῃ νναἱϊ ἴοῦ τε; 

Ενεη Ὀείοτε τς ΤῊΥ ννᾶὺ: (Ὀείοτε Ἴδα ἃγῈ ΤῊΥ ν᾽ Αγ5). 
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ἘΟΚ ἴἤετα ἰ5 ῆοὸ τίρῃϊ ἴῃ τπεὶγ πιουΐῃ, ἰῃ τΠ εἰσ Ὠδατὶ ἰ5 γαίῃ ; 

ΑὮ ορδῃ ρτᾶνε ἰ5 ἰπεὶγ τἤγοαὶ, υνἱἢ ἰὨ εὶς ἰοῆσυς ἴμεν Βαδιίεγ. 
Ὀεοίαγε ἴμεπὶ σαΐγ, Ο (πιγ) αοά, ἰεἰ τ 6πὶ 141} ἔγοτι ἰπεὶς ρίαπϑβ: 
[η ἴδε δρυπάδποα οἵ (πεἰς ν]οϊεάῃ 655 (γαβὶ ἴἤθτα ουἱ, ἕο {πεν τερε θα ἀραϊησὶ 

Τῆεα. 
ὕΤ᾽ Ιεὶ δἱ! ἰδαὶ 5εεῖς τεξυσε 'ῃ Τῆςε, τεὐοΐος, ἴοσενεσ βῃουϊ ἕοσ ἰογ; 
Απὰ Ιεῖ ἤει Ἔχυὶὶ ἰπ ΤΠεεα, 4}} (πα Ιονε ΤῊΥ παᾶπῖε; 

Εοτ Τῆου οἡ ΤΥ Ῥαγὶ Ὀ]εββεβὶ ἴδε τὶ ρῃίθουσ, Ὑδην ἢ, 

Απὰ Του οονεγαϑβὲ ἴμεπὶ ονεσ υἱἢ ἃ στεαὶ 5ῃϊε]ὰ, νυν τ ἑανουΣ ογονηοβὶ ἴῃ 6 πὶ. 

Ῥε. 5 Μ8 ἴῃ 18 δ5 (με 24 τηογηίπρ ργδγεῖ, ἴμεπὶ ἰπ ΒΗ͂ ἀπὰ αἷβο ἰῃ θΧὲ 
85 ἰΐβ 15ἴ τηογηΐπρ ργαγεῦ (νυ. [πγ΄ ὃ 27. 31. 33). ΤΒετα βεεπι ἴο ὃς ἃ ἀεείσηεὰ 
δης 6515 Ὀεΐνγεεῃ ἴἢς αβϑὶσηπιεηΐ οἱ 5. 4, 8Δπ δνυθηϊῃρ ὈγΑΥΕΣ Γ1).}}2 τα 

σίγίηρεα ἱρείγ εριδρίς, ἀθὰ ῬΒ. 5 ἃ τηογηΐῃρ ὑγϑυεῦ ΓΛ ΤΣ ὉΝ ον ἔμ ῥίαγίνρ᾽ 

(Ὁ. Ἰπΐτ. 8.39), ΡτΟΌΔΟΪΥ Ὀεσαυβε ἴῃς ἔοττπεσ ν85 τεραγάδα ἃ5 τογο βυϊϊεὰ 
ἴο ἐνεηίηρ ῥσαγοσ, ἴῃς ργεραγαίΐοῃ ἴοτ βίεερ; δηὰ δε Ἰαϊζεσ ἴο πιογηΐηρ 
Ῥγάγετ, ἴμε ργερδζαϊΐϊοη ἔογ νοῦς. Τῆς δηῖίτῃ, Ὀεΐνψεεμ (ἢς τἱρδίεουβ δπὰ 

1δε νἱοκεὰ ἀἰβετβ πὰς ἢ ἔτοτη ἐμαῖ οἵ δ. 1 δηὰ ἱπιρ|165 ἃ τυ εαεϊίεγ ἀαῖς. 
ΤΕε ΡΒ. ἰδ κβ ἴδε ρεγβοῦαὶ Ἴχρεγίεπος οἵ Ῥββ. 3-4, δπὰ ἴ8 (ἢγουρβουῖ [Βαϊ οὗ 
τὰς σοπρτεραίίου οὗ τἱρῃίεουβ νγοτσβῃίρρετβ, Τῆς νἱεϊεά δῇς ψιοϊκεὰ τθῃ ἴπ 

]1βγδεὶ 1156}. ὙΒΕΥ ἅτε ἙὨΙ ΕΗ ποκα ἴῃ ἴοησαε : ἐχργεββίοηβ ἂτε βεαρεὰ ἃ 
ἴοτ 1815, ὀσατέεγς, ν.δ, “ξῤεαξεγς οΓ α ἐξέ, νῖϑη 7) ἀδεεῖς, ν.ἶ, τὸ γρὰϊ ἐμ “λεὶν νεοιδὰ, 

αν οῥεν; ργαῦε ἐλεὶνγ “ἀγοαί, τοὐὰ ἐκεῖν ἐομισμο “ἀν Μαζίεν, ν., δυο ἀο ποῖ 
ΔΡΡεᾶγ ἱπ Ργεῦχ. οὐ Εχὶ!. 1ἰξεγαΐυσε ; Ὀαϊ ἴῃ ἴῃς ρεδοείαϊ {{π|ε5 οὗ Ῥεγβίδῃ δῃὰ 

Οτεεὶς ἀοπιϊπίοθ. ὙΠΕΥ ἅτε αἶβὸ τηθῃ, ΒΟ ἰπ πεῖς γεέρμα ῥἱοῖ τυΐπ, ν.10, ἀηὰ 

δανο δίας ἀραϊηβὲ ἴῃς τἱρῃίεουβ, ν.11, δηὰ {ΠῸΥ τε αἷβο τοργζερ: οὔ ἐγομόδίε, ν.5, 
»δη ο7 ὀϊοοαΐ, ν.1; ἐλεν γεδεί δραϊηβῖ Ὑδμνν ἢ, ν.11, ΤᾺε τἰρδίθουβ ου με οἴβεσ 
Βαπὰ δζε ἴμοβε ψῆο οὔβεγνε πιουπίῃρ ργαυοῦ δπὰ βδοτίῆοε ἴῃ ἴῃς σουτὶβ οἔ ἴῃς 
τεπιρὶς, ν." 5, ἴτοτι ψῃῖο ἢ εν] 8 ἐχοϊυεά ἔτοσω Ὀςεΐηρ ἃ ρυσβῖ, νδ; [ΠΥ 5βεεὶς 

τείυρε ἰῃ Ὑδῆν ἢ ἀπά ἰονε Ηἰβ παιηε, ν.33. Τῆς δυῖθοῦ πιᾶὺ πᾶνε Ῥεε ομς 
οὔ τῆς [μεν τς] βἰηρετβ οὗ ἴῃς 24 ἴεπιρὶε. 1 50, ἰβ 58. πιυβῖ βανε θεε Ἷοϊῃ- 

Ῥοβεὰ δαγῖεν ἴθδη ἴμοβε 1, ενίτἰσαὶ Ῥ88. ὑνῃ ἢ ἀρρεδᾶγ ἴῃ Ξξ δπὰ Δ. [ἐ τηυδὶ 
μανε ὕεεη ψτιττοη ἴῃ τἰπηε8 οὗ εχίεγπαὶ ρεᾶος ἀπά ἰπίεγηδὶ διτε ; δἴεσ ἴῃς 

βεοοῃὰ ἴεπιρ]ς μὰ Ὀεεη ἰοηρ Ὀυΐ; ἀηὰ βδοζίῆοεβ ψψεγε μαυίϊυδὶ ἰῃ ἰἴ5 σουτίβ ---- 

τλυβ ἴπ ἴῃς πιά ἀ]ς Ῥετβίδῃ ρεγίοά, 

δι:. 1. 2. Τῇς Ἄοδοίτγ, βἰδπάϊηρ ἴῃ ἴῃ6 οουτί οὗ ἴῃς τειλρ]ο, ν.", 

ῬΓΑΥΒ: Ο γίυε αν ἵο »ῃν τυογας, Υαἠτυελ, τῃοβ6 οὗὨ [}}5. Ρ5., ψῃὶο ἢ 

[ι5 85 115 σοπῃρ]οτηεηῖ, ἐση 5 6» 7} γιζγηγη], τὰ 6 ἰαἰηΐ ατογαησα 
ΠΟ Δοσοιηρδηΐεβ ἴπε ψοτάβ, δηὰ αἰ5θοὸ ἢὰ5 ἰΐϊ5 ρειτἰοη. ΤῊΪβ 

πλᾶῖε5 Ὀετῖοσ Ῥδγα]]. τ[ῃδη ΕΝ" “ πγεάϊἰατίοη.᾽" -- 3. ΤΕ 5γη. οἰδυιβα 

15. Ο ἀεαγζεη 10 τὴς υοίες οΓ »ην ἐγγίπρ )ογ ἀεζ]. Τῆς τὶρῃῖεουβ 
πεεά Πεῖρ 5 ἴῃ ποχί ϑίγ. βϑῆονβ ; δηά [Πεὶγ ψογάβ ἃγε ἃ οὐ, δἱουὰ 
ψ ἢ τἴῃ6 νοῖος ἴο Ὑδηνεῃ ἴοσ ἴ. Τῇ σοτρ]οπιθηΐ οὗ ]. 2 ἰ5 5γῃ. 
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ἢ Ὑδῆνθ ἢ, το 15. ματα ἰῃ [ἢ6 μεθα, »ι») Αἰἱριο αρια τῖν Οοά 1, ἴῃ 

Ῥειβοῦδὶ βρεοίδὶ τγαϊδίϊοηβ ἴο ἴπε στἰρῃίεουβ ρει Οη6Γβ, ἀπά ἰῃ ἴῃς 
ἄου]α τοϊδιίοη ἃ5 Κίηρ οἵ τῆς Κίηράοπι οἵἉ ϑ5γδοὶ, ἀπὰ σοά οὗ Ηἰ5 

ῬΕΟΡΙς. ---4. ΤῊΣ τϑᾶβοὴ ἔοσ ᾿θαγίηρ ἰ8 ρίνβη ἰῃ ἴῃ βγη. Ἴουρὶεῖ, 
ὙΠΙΟὮ 15 4150 5γῃ. ἴο ἴῃς ργθνίουβ οουρὶεῖ. Ζ20γ μη 7Ζδ 7 Ἄγαν 

ἵπ ἐὰε νιον], αἱ ἴῃς δρροϊπιεα ἤοὺτγ οὗ βδοτίῆςε, ἤθη Ὑδην ἢ 

ν5 δοσιιβῖοπιοα ἴο ΠΘΑΓ ἴῃς φοίέέ οὗ Ηἰ5 ψνουβῃϊ ρρεῖβ ἰῇ ἴῃς 1ἰτὰτ- 
Εἰς] τηοτηΐπς ργάγεῦ δἵ ἴῃε τποσγηΐηρ βδοσίῆςα. ---- 7 “97 ἐμ ογαΐθ7} 

διτᾶῆρε, ΞΡ γίηρ “ΤΥ ῥγάγογ" ΕΝ" ΤΡΩ͂Ν, ““πγ ο5ς,᾽" ἈὉγ., 

ἦραυβα," ΚΙ, ροβϑίθ])γ οἵ ἴῃς ραγίβ οὗ Ῥγδυθσ ψ τ δη δἰ] υϑίοη ἴο 
ἴῃ6 ραγῖβ οἵ ἴῃς βδοσίῆοσς. -- απ 7 ἀεοῤ τυαίελ1, ἴον (ὐσοά᾽ 5 πιδηϊεβ- 

ταϊίοη οἵ Ηἰβ δοοερίδῃησε οὔ ἴΠε ργᾶυεὺ 85 ἰἰ δϑδοθηάβ ἴο ΗΪπὶ, νὴ ἢ 
τῆς ἤἥσπλε οὗ {πε βδογίῆςθ οὗ ἴπ6 αἰΐαγ. 

8.5. 11. δὅ-7. Τῆς τεδβοὴ ου [ἴῃς ῥγαγοῦ ἴοσ μεὶρ ἰβ ρίνθῃ ἴῃ 
ἴουΓ βγη. ᾿ἴπ658. ὙΠοβα ῆο Οσοδβίοῃ ἴΠ86 ΟΥἿὟ [ῸΓ περ ἅττα ἀε- 

βου] θα 845 δανίηρ τὐϊεξεάμεέςς πὰ ᾿ἴ5 σοπιρίθιηθηὶ φοΐ, βγη. ἢ 

ψΠϊοἢ ἀγα ὀσαςίεγς οὗ ἴῃς δν}} ν ἢ] ἢ τΠ6Ὺ ΡΙδη πα ἄο, τὐογξενς 97 

Τομδέσ, ΔῊ 115 σοτιρ] πιεηῖ, φφεαζέγς οὗ ἃ ἠδ, δῃά ριόη οὔ ὀωοα 

απαά δεείί. ΝΙοεΚεάηδβ5 δηά ἐνὶ] οἵ βρεεοῇ γὰ Ἷῃ  εΗγ Ἔπιρῃδβίζεὰ 

ἴῃ ἴῃ686 Ὀοδϑβίεβ, σμαγασιθγϑίίοβ οὐ ψίο Κα άη 655 ἴῃ ροϑβίδθχ. [5γδεὶ ; 

Ὁυὶϊ ψιοκεάηε55 οὗ νἱο]εηΐ δοιίοῃ 15 4150 ἰηνοϊνεά ἴῃ τηβθὴ οἵ Ὀ]οοά 
δηά πόυκετβ οὗ ἰγοῦ Ὁ] 6. (σοά᾿ 5 αἰ[τὰ46 τουνατ5 [656 τβῃ 5 ρταρῇ- 

ἴσαν βἰαῖεά ἴῃ ἴῃ 6 5γῃ. οἴαυβεβ: Ζἤσι αγί ποΐ  Οοα ἑαάϊηρ ἀδέϊρἠΐ 
1417, Ὀὰϊ τε νεΎῪ τένεῦβα, ἃ5 ἰ5 Ὀτγοιρῃϊ οὐδ ἴῃ ἴΠ6 σοΟΠΊρ᾽ ΟΠ ἴΑΤῪ 

βἰαϊειηεηῖ, εὐ ἐαητιοῦ ὧς 7ΖΔγν σμέφί , Ὀ6 νγεϊοοτηβ ἴῃ [ῃ6 ἤοῦβδ, ἴῃ 

ἴ1ῃῆ6 οουτίβ οὗ γαμνθῆ, δπηοὴρ ΗἸβ5 νουβῃρρεῖβ ; || σλσημα ὀοζογέ 

ΤΑλίρς ςγε:}, ἴῃ ἴῃ6 Ἄσποῖγ οὐ ννουβῃίρρεῦθ, βιαηάϊηρ Ὀδίογα ἴπ6 
ἴδηρὶα Ὀυ]άϊπρ; ἐΟ]οννεὰ Ὀγ ἴῃῈ ροϑιτῖνε βἰαϊθετηθηῖ, Ζλο ὠἰρε 

ἀασίε, δῃὰ τε οἰϊτηαχ, σόλοσ. “ΓΠΪ5 αἰττὰἀε οἵ αοα ἰοναγάς ἴῃο568 

δραϊηϑὶ νῃοτα (ἢ 6 οἰοῖτ οὗἩ Ι5γλ6] οὐ ε5 ἴοσ ἤεΙρ, ρίνεβ 5: γοηρ Γθάβοῃ 

ίοσ ἴῃς αϑϑυύσδηςσα ἴπαὶ Ηδ ψ}}} ρῖνε τπαῖ ΠεΙρ. 

δῖ:. 111. 8. Τῆς «Ποῦ τεϊαγῃς ἴο ἴπ6 ἀἰτοςὶ ρϑι πο οἵ τῆς ἢγϑὶ 

ϑῖτ. ; βίδτηρ ἰῃ ἃ 5γη. σουρίεῖ, ραγα}}]. το ἴῃ βεσοηᾷ σου ]οῖ οὗ τῃς 

ἢτϑί ϑιγ., ἴῃς ίδοϊ : 7 ἐμλν 7Ζλν λομφὸ Π| 7 τυογελί δ Ἰοτυα γώ 71λν ἀοΐν 
ἤνιῥίε], Ἰπαϊσδίηρ ἡ] ἢ δα βηοϊεπὶ οἰθαγηθθ ἴπατ [ῃ6 σΠοΐτγ 15. ἴῃ 

ἴῃς ργεοίηςῖβ οὗ τῃε το ρ]6, ἀπ ρῥτοβίγατιηρσ {ἢ ΘΠ βοῖν 65. ἴῃ τῃ 6 
οουτῖ, Ἰοοκίηρ ἰονναγάβ {πε τεπ0]6, ἴῃς τἤτοης τοοῖὴ οὗ ὑαηνν ἢ 5 

ἃροάθ. ὙΠεβε οἰδιβεβ τὲ {μα  ῆςα ἢ τῃς τοςοβηϊοη οὗ 1ῃ6 
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αδωπήαρες οὗ ζίπόμεςς οἵ Ὑδμνε ἢ ΒΟ ἢ Ρεττιϊοἀ [ἢ 5 Θηίγδηςα, 
δηὰ ἃ ἀδνουῖ 5ἰδϊειβθηϊ οὗ ἴῃ6 γεύφγόηες πὶῖῃ πο ἴῃς οσβἢρ 

νμᾶ5 δοροιηρδηϊαά. ---3. ΤῊΣ βεοοηά οουρ]εὶ ἰ5 ράγα]]6ὶ στ τῃς 

ἢγθὲ οουρὶεῖ οὗ ϑ8ιτ. 1., ΟἿ ἴῃς ρει τοι, “ ρὶνε εδγ, σοῃβίάθσ, 

Βδαγκοη,᾽" δάναποαβ ἴο, ἐξα νιφ, πὶ τἢ 115 5γη., ἐϑόμ ὀφζγογε γιό, δῃὰ 

ἴῆ6 5ρῆδσα οἵ ᾿ϊ, ΖᾺν γίρλϊεσιεπόος ἢ ΤᾺγ ταν. Ουϊάδηοα ἴῃ [ξε 5 

πεοάρὰ ὀεεσζρε 97 Ζέσεε ἐγέπρ ἐπὶ τυαΐξ, τἰᾺς ἰηφἰἀϊουβ ἴοε5 ἀθβοσι θὰ 
ΔΌονα ἱπ ἴῃς ῥσγδνίουβ 5:1. δηὰ δρδίῃ ἰῇ [ἴῃς (ο] νης. ΤᾺ ἰδϑὶ 
οἴδυβα οταϊτιοὰ Ὁγ ΜΎ,, Ὀυϊ βυγρεβῖεα ὈΥ 55.» ἰ5 ἴῃς οἰΐτηαχ, δε- 
γε 7Τάεε αγε νιν τυαγςἼ Ποταρ]ομηθηΐαιυ οὗ, Φσεμ ὀφύογε μὲ ΖᾺν 

τυαν,} ἐνεὴ ἴμεπι, τᾶκα ἴπ6πὶ ΤῊΥ ΜΑΥ.} 
8: ΙΓ. 10-11 15. 5γῃ. ψὶ ἴῃς βεοοηά ϑί.. δηά 5 ἃ 5ίΓΟΏ ΡῈ Υ 

τερσαβϑθηϊδίίοῃ οἵ ἴῃς διτὰἀς οἵ αοἀ τἰονγατάβ ἴμ6 ψίοκοά. ὍΤὭσσα 
ἅτε ἴἵψο σουρ]εῖβ, τιακίηρ ἔουσ 5γη. ᾿ἴῆε5. Ὑὴδ δα ρμδβὶβ ΡΟ 
οἰκο μι 685 οὗ βρεεοῇ ἴ5 51}}} βίτοηρεῦ; Ζάεγε ἐς πο γίράϊ ἐπ τλεῖν 
"πον, “ἰτῃ 115 σοταρίεμηεηὶ ἐπὶ δλεῖγ ἀεαγ], ἴῃδῖ 15 ἴῃ τΠ εἰν 
τηϊηὰ, -- γέ}, ἴῃ 6 ῥέση ἴῃ πεῖς τηϊηᾶ 15 ἴο βηρυὶ ἴδς τἱρῃϊθουβ 
ἴῃ τυΐῃς ; οὗ. 52 δηά 50 ἢ απ οβέπ ργαῦς ἐς ἐλεὶγ ἐλγοαΐ, ψιτῃ 1ἴ5 

οοπιρϊετηθηὶ, τυέζὰ 2ιοὶγ φησ ζὴδν παν. ὙΈρτα 15 γεῖ ἴῃ ἴῃς 
Ιαδὶ Ἰίπε νἱοκθάμϑϑϑ οὗ δοϊίοῃ, ἐπ 24 σόμπάσηος ο7 Ζλεῖν τὐΐοξεά- 
πές, νυ ἰἴ5 σομηρίειμδηῖ, 0», ἡλεν γεῤεϊεα αραΐηεέ 7ῆεε. ὙΠ 

αἴας οὗ σοα ἰοναγὰβ τἤθτ Ράᾶ5865 ὀνεῖ, ἔτοπι ἴΠεὶσγ ὀχοϊυβϑίοῃ 
ποιὰ ἴδς τεπρ]ς ποσβῃὶρ, σοά᾽ 5 μαϊγεά δηὰ δϑθοττεπος οὗ [ἢ 6 πὶ, 
ἰῃ 811. 11., ἴο [ἢε 5ΙΤΟΏΡΕΙ ἃπά ποτα ἀρρταϑϑῖνα; ἕξεζαγε τάφηε 
γσυέδν, σὶ τ ἰτ5 σοιηρίειηεηι, ἀκ δάο γαἢ 7 ον ἑλεῖν ῥέαπο], [αἰ] ἴὰ 

τοῖα, δηὰ ἴἢ6 οἰϊπηαχ, φάγω ἑάφρι οωξ, 

ϑίν. Υ͂. 12-18 ἰ5. 4 ἢηαὶ ἰηϊετοεβδίοη Μοῦ 5 ῥάγα]!. στ 
ϑιτ. 1. δηὰ 11Π1.; Ῥυῖ πεεὰβ ἢο βυϊδβεαυεηΐ 1. ῥᾶγα]}. στ 11. 

δῃᾷ ΙΝ. ; ἴογ τῆς ψοκεά μάνα Ὀδθη ἰεῖ ὈΘμἰηά, τπγαβῖ ουἱϊ τοῦτα 

τῇς σοϊητηυ τ, 85 νγ6}} 45 ἐχοϊἀεὰ ἔτοπι [ἢ τεπῖρῖ6. ΤῊ σΒοὶσ 
ΔΟΟσΟΓΑΪΏΡΙΥ τίβαβ, ἔγοπλ ρει οη ἕοσ μεῖρ, ἴο ἰῃιθγοβθίοῃ ἴοσ ἴῃ 6 

τμίθουβΒ. ΤῊΪΒ 5 ἰῃ ἔνο σουρ]εῖβ, ψῃϊο ἢ ἀραϊῃ γα 5γῃ. [Ὡγουρἢ- 

ουἵ, ὙΠΘΥ δῖα ἀδϑουδοα 85 ἴμοβα δάασΖ “ἐδ γέρε ἐπ 7246}, ἴῃ 
186 τε ρ]6 τγοσβηΐρ ἢ ; ὥνε ΤᾺν παρι], ἴῃ 6 ον ἤδῖηβ οὗ Ὑδηνθ, 

858 σοηῃροϊεά νὰ ΗΠ ΠΟΙΥ τερὶ6θ. ὙΠΕΥ ἃτὰ ἤπα!ν ἀεϑὶριαϊεὰ 
845 ἴῆε γήρήήομς. ὙΠΕεΒα, ἰὴ ἴῃ6 5γη. οἷαυβεβ; γόζοέεσ, στη 115 

ςομῃρ]ειηεηῖ, ,ογένεν τἀομί 70», 79γ; || αι ἐπὰ ΖΤάσε,; ἰὮγες ἴσης 

ἔοσ ἴῃς ᾿ἰταΣΡΥ οὗ ἰεαρὶς ποσβῆϊρ. ΤῊς οἸϊπιᾶχ 15 τεδοῃδα ἰπ ἴῃς 
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ἸΏΟΙΤΕ ΟΟΙΡΙΘἨ ηϑῖνε ὀζσοόσύ, δηα [18 βρβοίῆς ἀουῦ]ς 5ἰμηῖϊς οὗ 
ἰοηδσ οᾶσα δηά Ἰονίηρ αἰϊθηϊίοη ; εσυσγεςί {ἠἦθηε οὐδν τοίξὰ α ργεαΐ 
«ἀίελ , 50 συδτάϊηρ ἤΌτΩ 4}} εν] δῃἃ δάνθγβασιεβ ; δῃᾷ [5 σοῃ)- 
ΡΙετηθηῖ, τίν γαυσων ἐγοτυπεεί τἀ», 85 ἰανουτεὰ ρυεβῖβ τε)οϊοίηρ 
δῖ ἃ [εαϑὶ ἴῃ 1Πεῖγ Ποηουσ, οἷ. 235, 102". 

3. 29 Ὲ] Ρ. 56. τ. Ῥ. ἐπρἢ. ἢ ἼὋΝ πιπι. (1) μήεγαρεε, τοογά 195, οἵ ταεῃ 
ε5Ρ. ἰῃ ὑγᾶγεσ 5231416. Ὁ 50 ν Ὀϊ. 321 Ῥ5, 1916 544 γ81 1184, βρ. ἀΔγ ἴο ἀδγ 19; 
οἵ Οοὰ, δκ τον 1071}, (2) ῥγοπιίϑδε οἵ Οοά 775, σοπιπιαπὰ 6833, --- Π)}Ν} 
ΗΙρΆ. ἵπαν. σοβοτί. -- ἢν [1Ν] ἀδποπι, ΠΝ α.[, ἐανν, ΟὨΪΥ ΗἸΡΒ. (1) ψένε ἐὰν 
“σ, οἵ Οοἀ᾽ 5 Ἰ᾿ἰξίεμίπρ ἴο ῥγαγε, Ὁ. δος, τεὶ 53 171 552 866 1407 141], ς. ὃκ 

τεὶ 3912. 1.4.3}, ς. ἢ τεὶ 545; ὃν Ρεῖβ. 772, Ὀϊ. τ4δ, δ5. Ῥββ, 803 849, (2) 2εν- 
εἶνε ὃν ἐαν, ἀξαγ, δ08. 135}, ᾿ἰδίεῃ ἴο; οὗ τπεῃ, δ08. 4932, ς. Ὁ» τεὶ 781.-- 

)} Οδὶ ἱσαν. ςοδοτῖ. 1.2 σόσεγνε, »"αγὰ, φίνε ἀεεα 40, ς. ἃος. 85 Ὠϊ. 327 Ρεδ. 

5053 ο47.8, Ῥαΐ ΟἿΪΥ Βετα ἷἰπ σοπηδοϊίοι νγ1} Ρτάγετ. --- 2.0] 472. 396 σιν 
ποίην, τῖν γεμγηεγίηρ, ἰαϊαϊ αἰζεγᾶηος, γαῖμα ἴῃ8η γρεαϊαίίονε οἵ ἘΧ", 

6 κρανγῆς μου, ἜΪ εἰανιογενι νισίωπ, ΤῊΣ ἔοττηεσ 18 ἴοο ψεᾶκ, ἴῃς ἰαϊΐεσ ἴοο 

βίγοην. --- 8. ΠΡ 05] ΗἸρΡ. ἱπην. σομοτῖ, ξ [2] Ηρ. ἀξανγᾷφνε, Ὁ ΟΕΪΥ 

μετα; αϊ ς.  ρεῖβ, 55, ς. 5.03 6619 8665, ς. ὃν 1427, ο. δος, 17} 613, ἀ᾽5. ψἰτᾺ 
τοῖν 1017, ἀαδ. (Τὴν ρ]055), οἵ. 1.303, ---τ νυ» ΡΙΕῚ ἱπέ, σβῖτ. ΒΌΒ., ΟἹξς.5 182 50 

θυ. ον "γ. ἕν [»}Ὁ] οὔἱγ Ρίε] ἐγ ,»» Δεΐβ, α08. 58 1832 )212 1104 70. 
191 2413 2013 γ038 19 618 1ς. «891,4, 18, [οη. 25 ΗΒ. 12, 50 ρτοῦ. 882, ο. ὃν 
Ρεῖβ. Ρβ8. 181] 2226 283(-:- ἑ 3138) 103 8814 70. 2020 2841, Βᾷᾶ, τερατάβ ἰϊ ἃ5 ἢ.» 
ἴος υβι8ὶ] ᾿πρυῦ 187, οἱ. ΚΟ.ΙΠΟῚ, ». δῦ, Ὁ ἐῆονν 355] τε 845, Ὀπῦν 55 445 
(Ὁ τῶν). 109 1 ἀοὰ 45. Κίπρ οἵ Ἰβγαεὶ, Πϊ. 336 Ῥβ5. 1015 2910 488 685 7413 
1451 1492, 255 ἼΡῸ 247- 8: 9.10. 10. αηίνετθα] Κίπρ 478: - 8 958 985 99 ]ς. 107-10, 

ποῦν τῦ εαρὮ. Ὀερίπηΐπρ ἃ πεν Ἰ1πε. --- 55} ΗἸΡΉ. ἱπιρί, 1 55- ργεβεηῖ. στ 
ἀϑοτπ ς. ὃν 2γα» μρεο, εἶν. 325, ς. Ἴτ2 ἐπίογεεάς γ0γ 21. ---ἄ, τγπν] ἰβ 
διιδομεὰ Όγῷ θα. ἴο ργενίουβ οἴδυβε, ἂπαὰ ργορευΐγ, ᾿Γ οτὶρίπαὶ, Ὀὰϊ ἴΐ 15. ἃ 

Εἰοβ5 πιδϊκίηρ 1ἰπθ ἴοο Ἰοῃρ. --- τὴ ΣΞῸΣ 03] θεϊοπρβ ἢ ργενίουβ εἴδυβε ἴο 

ςοτηρ]εῖς Ρεπίδπιεῖεσ. "3 δος. ἔπι6 πὶ {πε πιοτηΐηρ, (ῃς Ποὺγ οἵ ργϑγευ, 50 

50}1 8814 ο28, ἴῃς ἴἥτες Βοὺτβ οἵ ργᾶγοτ 5 5}8, 11 Ὀεϊοπρθ ἢ ὈὔΡΟΝ ἀπὰ ποῖ 
στὰ ΣΦ. πο Ὑ5τν} ββογίεπεά ἔοτπὶ ἀὰε ἴο Μακκερῆ, ν ϊοῃ, ποννεένατ, ἰδ δἢ 

δἴτοπθοὺβ σοπηδἰ παϊΐοη. ϑερδγαῖε νγογάβ ἅτε πεεάεὰ (οσγ πιέᾶβϑυγε. ὦ 

(1) αγγᾶηφε, υϑεὰ Οη. 229 (ΕΣ) ἰου διταηρίηρ ννοοα οἵ ϑδοτίῆςε, ἔχ, 404. 33, 

(Ρὴ) οὗ 5Ξενν Ὀτεδά, 80 βεζεὲ ἴῃ ἢρ. βεπϑὲ ἃ5 τηοβῖ, οὐ ἃ5 70. 3214 316 4719 

ἀγγαηρε, τε χουν ίλ, ννοτὰβ ἴῃ ογάεγ; εἶσνν. ἀύγδηρὸ ἰαπὴρ 5. 1327, [40 ]ς 235 7819, 

σε ογίὰ ἐπ σγάεγ ἸΒΟῸρἢ 5 405, ἃ οᾶ86 5οϑ, (2) ς. ἢ γεέξενεῤέο 801 (} πὸ. τα 
32] 5βου]ά Ὀε τερεαϊεὰ νυ πουν ἕογ ἴΠε ςοπιρ!εἴίοη οὗ {πε Ἰἰΐπς. ΤῊ 18 
Ὥεος85. ἴο ψεῖ ἴνο ἴοπεβ δίϊου οϑεβιγα, πὰ ρῖνεβ Ὀοῖζευ συρῆομυ. Μοτοονοῦ, 

1815 ῥτερ. 15 τεαυϊγεὰ ὈΥ ἴῃε νὉ. --- που ν} ΡΙ6] ἱπιρῇ 1 Ρ. { ποὺ ΟλἹ] τοαλά, 
ς. Ὁ 3752, ς. 2 667, ΡΊεἰ ς. δκ 1,8. 417,ς. 3. ΜΙ. γ7, 50 ς. ὃ Ῥρ. σύ, -ττ δ. ΤῊϊϑ ν᾿ ἰ5 
ἴοο ἰοηρ, ἃ Μακίκερὴ 5μου!ά σοπιρίπε ὅντινα, ἀπά 1 οτὶρῖπαὶ 15 αἷϑο, τῶν ΙΓ 

οτίρίπαὶ, 15 ουΐ οἵ ρδοε Ξεραγαϊεά ἔγοπι κα, Ιἰ ἰ ἀου 1658 ἃ ργοβαῖς ρίοβϑ. το 
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Ὀμ} ἢ.π|. δτοδβαὶς παπια οἵ Οοὰ 85 ἴδε δή ονηδ' ὁπ ς ((οτ αβς ἴῃ Ψ ν. [πῖτ. ὃ 36). ---- 
Φ Υ̓ΡΓ] νῦ. δα). οβῖτ. δος. οἵ ἀοά ον Βετε, θαϊ οὗ τηδῃ 3412 357, ἢ]. οεῖτ, θείοτε 
πιᾶτης5 3557 4οἷδ -- γ)οἦ »] ἢ 5{.1113. ΤΏε νῦ. ἰἴ5εὶ ἢ ἀυδεὰ οἵ Οοὰ, ς. ν 3 ρετα. 
18} 229 4113, τεὶ. 1471», ς. ἂςο. τεῖ. 3728 407 ς 18.18.31 118 126, 8}} ἴῃ τηηρ. 
ἀεἰλράϊ ἐπ λαυε ῥέρατινε ἐν. Ἐστ 5γτι. ἩΣ ν. ν.18,--- Σ᾿» 9] πιπι. τοῤεξεάνεεες (1) ἴῃ 
Υἱοίεπος δηὰ οείπιε 1419 Ἀγ, 125; (2) οἵ δπεηνίες Ρε, 1258 (θυϊ Φ 55. »5ν); 

(3) ἱπ εἰβίοαὶ βεπβε σὅ τοἱδ 4ς8 8411} (2), οἵ, Ῥτ. 81 70. 345.10. χ.8 Ἐς, γ30 88, 
(δον γ᾽ υ. Ῥβ. 11.) -τ- γ}] Οὶ ἱπιρί, 3 86. 5ί, 2 8ρ. ἀδίεςτίνε ἕογ Ἴν" ροΐξῃ- 
τἶδὶ τιοοά, 6 ε5.5 107 (88), Ὠτ 88, ἔξ ) ΟΥΔ] (1) “ογοιγη;» ἴῃ ἰαπὰ, ο. 32 ἰοςοὶ 
10 512.38. οὗ Ἰδγϑεὶ ἴῃ Εργρίὶ δῃὰ ραϊγίαγοββ ἰῷ σδηδδῃη, οἕ. σῃ, 265(]); (2) ἄς. 

δὲ α χπεεί οἵ αλλ εἶ, ο. 2 Ἰοςΐ, ἰπ Ηἶβ ἴδπιρ]ς Ῥὲεβ, 161 61ὅ, ς, δος. ρετβ. ἤρ. 56, 
οἴ, 1τ2οὅ. Σ ἋΣ Πιῖι. ΟἿΪΥ ἰπ βεπβς οἵ :ογον εν, ς 3 Ἰοοὶ 1199, ς. ὉΡ Ρεῖβ. 3918: 
δὉ5. {|νϊάόνν ἀπά οτρθδα 945 1469. ---- »] εἰϊμετ δὰ]. ευὲ σιαρ ὦ, 3, Ηυ., Ὠε., 
ΚΙ., αἱ. δβ τοἱδ ἢ οὐϑῦνην.δ; οἵ πιπι. εὐ ΣΦ ΕΜ", Ἀτ. ταοβῖ, 'ἰῃ δοοογὰ ἢ σοσα- 

Ρἰεπιεπίδυ ρατὶ οἵα ρεπίδτγαεϊετ. --- ᾧ »] δά]. : (1) δα, ἀἰταρνεεαῤέε, νιαίέρνανεἶ 

14419 (ϑινοτά) ; μεγες 7849 (πιεββεῆρεγ οἵ Οοὰ). (2) μημρίεασαρες 1127 7ε. 
4938. (3) εὐἱδ, τοϊεξεα εἰ αἰσα!γ, οἵἨ ῥετβ, Σ᾽ Ὀ1ν Ῥε, 1403, »Ὁ ενῖ ἡ σιαν 7ο1δ 78. 
2180 Ῥχ, 1131 1.218, ἀπ 3 »νν πῸ» Ῥε, ςτὸ ρῆσ. οἵ Ὁ. ι. 436 -Ἐ,ς. όο ἴ.; οὗ 
ἀεεάς Ῥδ8, 5516 645 1414. ἐ᾿»Ὰ πιπι.: (1) εὐΐδ αἰϊεέγεσ5, αάνεγ είν 235; ἴ γ "Ὁ 

495 9418, εἴ. Απι. ὅδ; »2 1; σάνε» τἱέν ῬΒ. τοῦ, οἵ. 1217 14013, (2) ενΐδ, ἐμύμνν, 

τυγονρ' γ 415 547 73) Ἰο0 Ὁ; »Ὰ5 μὴν δαγπι σόδ 7ε. γδ 25715. οἷ. (3) εὐέΐ, ἰπ 
εἰ ίσαὶ βεηβε, ῥβ8. 710 24.4.17 χ66 ς 256 9710 1ο16 110}0], ῥτοῦ. αἷβθο σ΄ (οἴβεῖς 

δα]. εὐ πιαη}} »Ὸ νΟ 3418 3757 15. ςοἷδ Ῥγ, 37 1.319.1.16 166.11 [0 11:8. δ 2835, 
οἴ, πρὰ Ῥ5, 2113, -- δ. 23.)}} ἩΠΒΡ. ἱπιρῇ. 3 Ρ]. ροϊεπεῖαὶ ν. 23. τ οϑν)}] Ῥῖς. ΕἸ. 

1 [555] νῦ, ΟἿΑ] ὁ ὀσατιγμὶ 755, εἶδνν. ΟὨΪΥ Ρῖς. δοασέεγις 6 738 755; Ρίεἶ δατια 
τοηρ., ο. δ} τοῦ (2) δπὰ ἴῃ ροοὰ 86:56, (6. 3 449 566:11, ἩΡ. »σξε ον: δοατί 
ς. 2 ἴῃ Ὀδ4 βεη8ε 407 ς22 977, ἰῃ ροοὰ 5εη8ε 24 1οςὅ, δῦ. 631} 6411 τοόδ. νυ. [πῖτ. 
ὃ 35 ἴογ ἴῃς υβς οἵ ν᾽. ἰῃ [8 56π8ς οὗ φγαίτέ.--- ξ ἼΣὉ 25] ὀέΐογε 7 λέμε εγεές, 
ἸοςαΙγ, ἵπ ἴεταρὶε ἡγοσβῃΐρ ; εἶδυν. ἰάφα!}Ὺ οἵ Οοὰ 1836, οὗ πιαῃ 26) 363 τοι, --- 
π) Οαἱ ρί, 238. ἐπιρῇ. Ῥγεβετὶ ν" 2! ἀσίσ, οἵ, 1 ψΒετα δοῃα, εἶϑυν. ἴῃ ἡ σοά 

Βαῖεβ εν], Βαϊ ἴμε ἰάεα 18 σοπιίηοι ἰπ Ῥγορβείβ. ΤΔα νὉ. ἰ5 ἰγεαυ θη] υδεὰ 

οἵ τ ρμζεουβ τα μαϊίηρ εν]] 266 317 -᾿ 1ὸ ἴ. ψ.---ἶἰ ἢκ το ο 09] σἂ! τοον ξεν: ο΄ 

τομόίε, Οδὶ Ῥῖο. Ῥ]. οβῖτ. ποπυΐηδὶ ἔογος ρῆγ. 69 144{Ξ 535 νἱΐδουϊ 53) 922 945 
τοιδ (νἱίδουῖ 03) 288 3618 ςοὗ 645 9416 1255 1415, εἶσιν, Ηο. 68 15. 313 70. 318 
445: Ῥρ, τοῦϑ 2118Ὦ, Τοχί ἰδ ψγοηρὶν αἰνϊἀεὰ ἘΝ εἰνὶπρ οἿΪΥ ἤγβι ρδιῖ οἵ 
Ῥεπίδτηεῖετ. ΤΈΣ βεσοῃὰ οὐ οουηρ  επιεπ Δ ΥΥ ρατγί ἰ5 ν.ῖα, 31} 5. ὕὴε βεραγα- 
τίοπ, ογ εἶβε ρτοβαὶς νἱίενν οὗ ἃ Ἴςοργίβι, οσοαβίομεὰ με ἱπβειϊίοῃ οἵ ἴδε υὉ. 
ΝΡ, ὙΒῖς ἢ ἰδ ἱπαρρτορτίαϊς Βεΐννεε Ν)᾽ δπὰ 3}, --- Ἴ. ἢ 21) 532] ΞΞ 586 04] 
ΡῬῖς. Ρ'. ν[31] “ῥεαξ Οδἱ οἱἱγν ἱπί. δῃὰ ρῖς. οἴ, δῖ. ΓῸΝ ΠὋ 152, εἶκιν. 288 
3119 ςτὸ 6312 τοι τοοῦῦ; ν. 45 ἴοτ 315. --- ἤ Ὁ.Ὶ Ὁ Ν] π. οὗ τεϊδξίου ςο]}., οὗ, 2 8. 

167. 8, (οτ ἀϑ0.8] ἢ Ὁθν Ὁ Ν δῖσεε ρηίλίν ογ΄ ὀέροαιλεα Ῥθ8. 269 5538 ςοδ 1101 Ῥγ, 
299, οἴ. Ῥε5. 913 ς116,ὺ ὙΤδετε ββου]ὰ θὲ ἤο Μακκερῇ δῇον ϑῖν, απὰ ροββί!] 
ΨῈ ββου]ά τὰ. Υ)Ν 85 υϑυδ]. --- ᾧ ΠΕ Ἴ9»] 8. Α'80 ἀερεπάεπι οὐ τὗν, οἰ. Ῥεδβ. 431 

553, ΟΙδεΥ ὑβὲς οἵ ὩΡῚὉ αἰξεεὲξ 1οἵ 171 244 3416 2530 164 3812 κοἱϑ (28 ςςΙ2 
τορ. -- 2}Γ}] ΡΙεὶ ἱπιρί. 3 838. ΠΥ 808]. ἰδ δὴ ἀππδῖαγαὶ ομδηρε οὗ ἴεηβε 
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᾿δουρᾺ ἰπ 3), ὦ. Βαυϊ 3. αδονείναδενῖς μὰ5 Ῥτεβετνεὰ ἴῃ οτρί παὶ 3γγ, {8Ὲ 
πεαὶς τὶ βανίηρ Ῥεεῃ ουϊτεα ἴῃ οἴμετ ἱεχίβ ὈῪ ἴχῖ. ετσ, οῃ δοςῖ. οἵ 1ῃς (οἸ]ον»- 
ἱῃρ τ, Ψ ΒΙΟἢ σου [Ὠδ ἢ νετν εαϑὶϊν "6 ἰπίεγρ. 88. 3 ρεῖβ, ἢ [ν39)]} ποῖ ἴῃ 

αἱ, θυὲ Ρίεὶ : αόλον (1) ἰπ τἰϊυαὶ βεηβε, οἵ σοΐή, 15γαϑὶ τοῦδ; (2) ἴῃ εἰῖςαὶ 

Ξεπες, οἵ Οοὐ 57, πιδη 119168; (3) π΄ Ρηγπίοα! 86 η8ςε 107}8, ΗἸΡΉ. ἰῃ εἰ ῖςαὶ 

5εῃβς 14}-- κ 32 “παζε αδονεναδίε, ἐατσε τ εἰς εν] ἀεε 5 “ο ὁέ αὐλογνεαί, ---- 8. 5} 

ἐπ ρΡἢ. πα 1. 2 Ρεῖβ. ν.ὅ, --- ἔ πῇ 32] σόκπάανεε ο7 ξἱγαίεςς ἃ5 6915 τοῦ ((ῦ, Ἐ], 
Α4ᾳ. ΖΦ ἴο ΡῪὲ ρτείετγεά ἴο 35 Ἴ"π) Νε. 1322, γοπ 2 τοῦϑῦ (Ὁ) 1,4. 353, οἵ, 

Ἐποη 2. 865. 16 1038 Ῥαϑεὰ οπ Ες. 345 Νυ. 1418 (].) ἀπά ἰαΐετ Νε. 917 70. 218 
7οη. 43. --- Ἴ.532] δος. Ἰοοΐ δἴϊεγ ΝΊΝ ΟἹ] ἱπιρί. 1 Ρ. 838. ργεβεηῖ, 7 ἐρέεγ' 7 ν 

ἀσιέδέ ἴοτ οὐ ἰ ΠΑΥΥ Ὑοσβαΐρ, 50 6618, οἴ, επίγταποε οἵ ργοοεββίοῃϑβ 425 55}δ 122], 

ἴῃ οἵἴμες Ρἢγ. 5εεὲ 235. ΝῚ2 ὁ. δος, Ἰἰοοὶ βεϊάοπι 'π Ψ, εἶδυν. 715 τος 8, τηοτα 
φοπππιοι νἱτ 2 οἵ ὃν (266). --- πο } Ηρ. ἱπιρίς 1 Ρ. ξ ν (πη) οπὶγ 
Ηϊρ. (1) ἐο ἀονιαφε ἰο ἃ Κὶῃρ ς. Ὁ 4512 7211, (2) (4) ὄστο ἄστυ» τπ τυογελὲΡ 
οἵ σοἀ ς. "10 2238. 9 869, ς, δΝ, Ἰοοκίηρ ἰονναγὰβ 48 1382, ς, Ὁ 9969 1227, 
(δ) ἴῃ τες πιοτὲ βεπεταὶ βεῆβε οἵ τοσγελέρ, Δ08. 956, ς, ἢ 20) 664 ο69 ογῖ; 

(Ὁ Ἰάοϊαῖτουβ ννογβδΐρ, ς. Ὁ 81:19 τοῦ", -- ἡρῖτρ 535] τείετβ ἴο τῇς ἢ4]} οἵ 186 

ἵεπιρῖε ἱπῖο νυν Ἰς ἢ ῥτὶοβῖβ ΟΠ]Υ νγατα δά πιτεὰ ἴο ννουβῃΐρ υἢ ἴῃς ΠΟΙΥ ἱποεηβε, 

85 ἴῃε ρἷδος υπΐο Ὑνϊ ἢ ὑγουβὩΡ νγ85 ἀἰγεοῖε. 58 τὸ 1382 [ο0π. 25. 8 νἱπουῖ 

ΡΓερ.; 858 ρἷδος ἀεῇϊεὰ ὈῪ Ἔπεπὶγ Ῥβ8. 79. 53) τὸ 85 βουγοα οὐ δ] εββίηρ 6 ςὅ, 
52 5. υϑεὰ 11’ ΜΙ, 12 ΗΡ, 22) ἴῃ ποτε σεπεγαὶ βεπ8ε ἔοσ τς Ὠδανθη] 

τεπιρὶς ἰπ νυν ϊς ἢ Οοά τεβίὰεβ. ΟΙμοσ υ565 οἵ ξ 53) ψἹπουΐ ἪΡ τὰ (1) ραΐαςα 

οἵ κίῃρ Ρ5. 45:6, ἤρ. οἵ ἱνοτν Ὀοχαβ 459, οἵ ν»ς}}1-5ῃαρεά ἀδυρῃζετβ 14413; (2) οὗ 

18ς Β4}} οὗ 18 ἰεπιρὶς 279 4810, οἵ 1ῃε Βεᾶνεπ)ν τοπιρὶς 187 299 685) --- κν Ἱ 

00]. 8[. (65.5.35 Ὁ) γευεγέμες ἐμέ 7 ἀεε, οἴ. 3412 ΟἿΣ 11110 χ11088, ν. 21], --- 

9. 5.}} Οδὶ ἱπιν. 5. 1 Ρ. 584. ζ ππ) Οαἱ μεσα 54. ᾶσς, υ504}}Υ, οὐ 500]. ἔχ. 1518 
Ρβ. 773, δᾳ. 459 2711, ς.. 2. 1395}, τηδὴ 5}. ς. πῇ 6011 Ξ- τοδὶ, ΗἸρΡΗ. μαι, ρας 
η814. δ8. Τὰ το γδο, 650. 'π ραῖῃ οἵ Ὀ]εβδίηρ 2328 314 618 6γ,) 234, οἴ, 435.13019 14.310, 

ἐπῶτε πιῇ γιάμεομσησσς. (1) ἴῃ ρβονετητηεηῖ οἵ Κίηρ 721" 3, οὔ οι], ἃ5 διιτὶ- 

Ῥαϊς 335) 367 γ119 οο( 7ς. 923; (2) γέγλϊεομδηεςς, ἃ5. Ἔἰ Πρ τίρηι ΡΒ, τοῦβ. 3:1, 

οἴ, ὅση. 155 (ἸΕ); (3) 85 νἱπάϊςαϊει, ἡκεδίεαξίο», σα θα ον (α) οἵ αοά ἢ 

ΠΣ 245, τὍΠ 3611 103}7, 2) Ης ρυϊάς5, ἀοἸνοτβ, οχϑ]ῖβ ΠΠ|5 ρθορ]α 59. 413.712 
8017 11949 14.31.11, οἵ, 6053 (ἀεηίεὰ ἴὸ σἰοκοὰ). Η5 βανίηρ τὶ ρῃϊεουβηςθα 2232 
401} ς116.)γ11δ. 16.34. 082 14,57, Ὑ γ 8818, πρὸ ΓΎΩΣ 1118 11.23.9, οὐ τ19143. (4) 0]. 

τῆς γιγάδεοτες αείς (α) οἵ Οοά ἴῃ νἱπεϊ!ςαιίοπ οἵ τίρῃι το; (6) οἵ πιαπ᾿β πιοτγαὶ 

ςοπάυοι 11 (τὲ σεγ4) 15. 645 76. «119, --- 7535} Ρτθρ. ὀῤέα τε οὐ τείοττίηρ ἴὸ 
ἐπεπιῖεβ, Ὁ Ὑντὶ 59.271}, ὈΣΥν 88, Ὁ532}ν 6019, --- "πλ}] ΡΟΪΟ] ρῖς, Ρ]. 5(. τ Ρ. 55. 

Ὁ ῥτγεῆχ εἰϊάοὰ ΒΌΒ. Οσε5.5 55, ἢν Ὁ, αἰννανβ ἰπ βαπὶς ἔουπὶ 59 τ 2711 ςαι1 
565 ς91} ; (δ ἐχθρῶν 3 ἱκπείαϊαίονες, [)τ. τοαϊολλην γοος τε ποτα βιγι ΠΥ δΐοσς ἐδ 

ταὶ! Λογ σφ. --- ) Κιὶ ἀτοπὶ Οτι Οο5.} 7 Οὐ ἩΠΡΗ. ἱπῖν. ἔν ΕΣ ΑἹ δε 

“σιοοίά, «ἦγ αὐχήν, γιράί, ῬΙΕῚ δείεονι γῖρλλ αα913", ἘΠΤΊρΡΗ. ϑέαῖσ νου, στο ΘΌΪΥ 

Βετε, εἶσυν. ἐσοξ εἰγαῖρηί, ΟΥἿΥ Ῥτ. 435, Ντο5. αἸΠοτ (δὶ [λατ. εν. ἐνώπιόν σου τὴν 

ὁδόν μου, βοτης οοὐά. (ὅ ἐνώπιόν μου, [ενν ὁδόν σου, Α4. Σ, 3, ζ, Φ' ἀρτὸς ψπ 10). 

1 5 ῥτοῦ. 45 ἴδε ᾿ἴπε 5 ἀείεςϊίνα, [μα [ῃ6 ἀΠ Έογαποα τοργονοηῖα (νὼ ρατῖς οὗ 

δὴ οτἰρῖπαὶ σοπιρεῖς ᾿ἴπε "90 Ἴ)0 ἼΣΥΥ Ὁ ποσὶ, ΤῊΝ μῖνοβ 5. τῆγπὶς ἰπ 
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«δ6 διὰ «(. --- 10. γ25} {χῖ, εττ. ἴοσ Ὁ} 1710 85 Θῦ, 3; 55. πρτοῦ. ἰπ τς ταϊἀδὲ οὗ 
ῬΙ5. --- 22] ΝΊΡΒ. ρίς. ἔεπι. ν᾽ }}5 Ὁ. 719 τολαΐ ἐς γήράδ 85. 10. 427: Θ᾽ ἀλήθεια 
3. γεεέμηε. --τ- Ὁ] δεῖν ἱμτυαγαά ῥαγί (Θ΄ καρδία ἱἰηϊετρτεῖδ, 3. ἐκέεγίογα ἰδ 

11|ξτα]), 85 ἴῃς βεαῖ οἵ ἱβουρῆϊ, ἀπά 5ο Ἰοοδὶ δοὺ. δῃτῖδ. πρ 4913 (Ὁ) 625 647 (Ὁ) 
9419 1031; δεαῖ οἵ 2} 395 556 ἸΟΟ 23, οἵ ΠΥῸ 5112, ΣὉ 3.03 363. --- γ95] ρ]. ἔξχιι 
πιῖ, ἴῃ Ψ᾽ αἰνσαγβ Ὁ]. οἵ ἱπίεηβίιγ, γμέρ ἱπῖο ψμὶσ ἢ οπς 8858 14]1ὲἢ δπὰ Ῥδθῃ 

εηρυ ςεά, εἰς μεν 85 τηεαϊαϊεα 510 ς24, βροϊεπ 3818, οὐ δοσοτηρ ἰϑμεὰ ς 513 ςγ3, 41} 
Ἐ; εἶδνν. οἵ ρεβίϊεηος 915 δηὰ οἵ νἱοϊκεὰ ἴἄτοτς 9429, Ῥ5. 529 γγλῃ 38 εττοῦ ἴοσ 
τ Θ΄, ΖΦ δῃὰ πιοβῖ πιοάεστιβ. --- ἢ ΓΟ 202} Ὑβεῖς ββουϊὰ θὲ πο Μδκκερῃ, 
Ῥᾶτ. εἶδνγ, [ς. 5.6 (οὗ φυΐνεγ). ἢ ὩΡ ἢ. ἡοπιὸ 886. 12. οἴ, 4913 (158. ποῖ 38). --- 
ῬρΠ)1 Ηΐρβ. ἱπιρί. 3 Ρ]. ἔα]1ες ἕοσπα, ᾧ ψ ρῦπ Οαὶ δὲ «σιοοίδ, τἱέρβενν, οἵ 
ἀεοερεῖνε νογὰβ ς 5533, ΗἸΡΏ. Μαεν Ἡ 1 ἴοησας 5109 Ρτ, 2828, Δ 5. ἀραὶ «»εοοίλλν, 
ς. ὃν ΡΒ. 365. --- 11. θ᾽ Ν5] α.λ. ΗἱρΆ. ἱπιν. βἔ, 3 ρὶ. ν' ον Οδὶ (1) ονενεὲξ 
ἀπ οὔέρεεε, ὧν α τυγορ; (2) δὲ οὐ ὀέεορικ ρμέδέν, τοῖ ἴῃ Ψ ; Ὀυϊ (3) δὲ ἀεί μέν, 

δεαν ῥερήλνεη 343... ἩΙΡΒ. ἰδείαγε φεέδν 1}, (Ὁ κρῖνον αὐτοὺς, Α΄. Σ 

κατάκρινον αὐτοὺς, 3 εοναίενενεα ἐος. ---- ὈΣΙΝ] ἰδ Βυγρτίδίηρ ἴῃ ἃ ρεϊπίοι οὗ 38, 
τβουρὮ βυβιαίηςὰ Ὁ Θ΄, 3 4]. Ιζ 8 ῥργόραθὶς ἴπαὶ ἴΒς οτὶρίπαὶ νγαβ στον, -- 

Ὃ 359)] Οἱ ἱπιρί, 7.88, Ρὶ. 3. πὶ, εἰϊμος (1) μὴ δον, δ5 ῷ, 3, ὈεΝΝ., 
Εν. ΗἹἸ., Βᾶ., ἃ5Β Β5,. 142 Ψ ϑοϊοσθου 415; οἵ (2) γαλ, ῥεγίδά, ὀεεαμσε οὗ 

ὅν, 885. Ῥε. (βΒε., Ὀτ., Κίηκ, θα., νΒὶς ἢ βυϊϊβ ῥᾶγα]}., 580 273. -- ὈΠΓΛΧΡὉ] 
βδβουϊὰ δᾶνς ἴνγο δοοθηῖβ ἴῃ τηθᾶβαυγς, Ρἷ. 5ῇ. 3 Ρ]. ψ ἡ Ρτερ. 10. --- ἡ [περ] 
ποῖ, ΟὨΪΥ Ρἷ. κοινοῖς, ῥίαηις 911 8118 ΜΙ, 616 Ηο. 11 Τς. γ38 Ῥχ, 181 χοἦο,.-. 
ὌΠ 3.2] ἰ5 αἰϊδοβεὰ ὈῪ (6 ἴο ρτενίουβ οἴδυβε, Ὀυΐ τμαὶ ἀεβῖίσογβ ἴδε 
ταραϑυτε. Θ΄, 3 κατὰ, ἡεχία ΞΞ.3 ποῖ 50 βορὰ 85 3 ΞἘΉ.--- ξ »Ὲ] π.πὶ. δαν:- 
4. “ἴον ἀραϊτυδὶ Οοὰ 1071], ρετβοιβεὰ 85 εὐ] βρί τις 3632, γτεσορηίβεὰ ὉΥ 5ἴππεσ 
32) ςτό, Οοἀὰ νἱβὶ15 ἰξ 8038, (οτρίνεβ 321, τεῦονεβ 103}2, οονοῖβ ἰΐ ουεῦ ὅς, 

Ὀ]οῖβ ἰξ ουἱ 518, τεπιεπιθετβ ἃ ποῖ 257, ἀεἰἰνεῖβ ἔσο ἰδ 305; (2) σνὲδ οὗ 
σαπεργεισῖοι 511 το ςοῖ, --λΌΓ} 15} ΗΊΡΒ. ἵπιν. σῖτ ἢ (}} δουπάϊηρ 5... 3 Ρ]. 
ἴον Ὁ- ἀῦους. νὴ δέγιο ομέ, δανκττή, Ἀετε ἴῃς σίοκεὰ, θυϊ 625 ἴῃς ρσοοὰ 
ΤΆΔ ἔγοτῃ δ 5 ροβι τοι. Η!ρβ. δὲ ἐλγμδί ομέ 1473. --- Ἢ γὙ0}} βΒβου]ὰ Βανς 

ὕνο δοσεηΐβ ἴοσ πιβᾶϑυγε. γγὃ Ὀεοαυβε οἵὨ [0] ον τηοῃο8}}. (ὃ αἀὰβ κύριε 

Ξε 3: ἀονείνεε, Ὀὰϊ 1815 8 5058 τηδκίηρ ᾿ἰπε ἴοο Ἰοῆρ. ζ "Ὁ γὉ. Οὐ] Ὀς “ϊὲ:- 

οὐεαϊϊονεέ, γεδε ρει, ο. 2 Ηο. 141 ἀπὰ Βετε, εἶδιν. 6. 806. ΡΕΙ5., 8[5ο ψογὰβ οἵ Οοά 

Ῥβ. τος 3ϑ δῇβ. γ7885, ΗἸΡΆ. «ἄξειν αἰἐεοδεαέερεεε, αἷτ. ἰοατὰβ αοά, 408. 1οΘἵ- 48, 
ο. ἃςο. 7817. 40. δ6 τοίδδ 1Ο7}}, ῥτοῦ. 41]50 13929 (4ςο. 3, Σ, Α4., ποὲὶ 38). -- 
12... 1] δἀνεγβαῦῖνε ἴο ργενίουβ 51γ. --- ἹπΌ 1 ΟαἹ ἱπηρί. 3 Ρἱ. 7.55. πε νὉ. 
Οἱ δε ρίαα, γεϊοίεε : Ὁ ἴῃ τεϊαϊίοι ἴο Οοἄ δῃὰ β8δογεὰ {πΐηρβ: (4) αβ. “οἵ οἱ 147 

(Ξ 53}) τῷ 345 3951 4812 6γ) 68: 6958 οοἱέ 9611 97)}.8 τος 10743 1196; (δ) ς, 5 
γεὶ υεἱ ῥενς. 315 321} 3121 4017 (-Ξ γοδ) 6313 6411 665 8ςἿ ο713 Ἰο4δὲ 1183 1493; 

ἷπ οἴβεν τεϊδιίοτβ ν. ΒΌΒ, --- 3 "8.1 Οδὶ ρίς. Ρ]. σβῖγ, στ τεϊγασις ἃ δοςεηῖ, 
νυ. 213.-. 7} Ρίεὶ ἱπυρί. 7.58.. 5 0γΧ. γῇ, Οδἱ δὲ ἡνδίανί, σἀοί “ον 70». 

ΟἿΪΥ 3577, ἔογ ψὩΐ ἢ 4017 -Ξ γοῦ βαϊβιίτυϊς οΥς. Βαϊ ΟΔ] ἰ5 8 ἴ. ἴῃ 15. 3: δ, Ῥ]εἷ 
βϑτης τηην. τῆοῦα ἰηϊεηβῖνε (1) δ05. 513 615 6ηῦ 7138 οοἱἐ 9613 ο84.8 1129. 16. 16 

1495; (2) ς. 2 οὗ ἴδετε 205 331 8018 ο2ὅ, ς, δος. 5116 ΟἹ 1457, ς. ἢ οεἷ, 
ς. ὃκ 845(2). ΗἰρΒ. (1) βαπις πῆρ. 058. 3211, ο. Ὁ 812; (2) εατέδε ἐο γμδιλαζε 
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65,. Ἐοτ ποῦῃβ νυ. 772. ττοο ον 57] 18 ουΐ οἵ ρΡίαος, ἀεδιτογίηρ ἴῃς τηξαβυσγε 
οἵ τιῖ5 Ἰΐης δηὰ τρδϊκὶπρ [Ὡς οοπδιγυοιϊίοη ἀἰβῆουϊ!, ΙΕ ἰδ πεεάὰεὰ ἴῃ ν.1δὃ τὸ 

οοτρὶεῖς ἴῃς πε πὰ ρῖνε δὴ δρρτορτίδϊς υὉ. ἴο Τὴν. ---Ἴ5.1] ΗἸΡΒ. ἱτωρί. 
2.785. ἔοττῃ ἀρρζορυίαῖς ἴο 15 ργεβϑεηΐ οοηΐεχῖ; Ὀαζ 1 ΞΒῃου]ὰ σοττεβροηὰ πῖϊὰ 

ΟΡ ν.18 16 ἰγαπδβίειτεά, απὰ ὃὈς ροϊηϊεὰ 85 ἑρμαϊεαζέυε. ἢ Ἴ29 νὉ. Οδ] σεσέξρ, 

εουεν, ς. ἢ τ4οδ( ἢ) ἀδια!γ ο. ὃν ἴῃ οἴδες 111. Η]ΡΉ. βᾶπις 6, ν, Βετς, ἡ 914.--- 
γῦρν] ΟἿΑ] ἱπιρί. 7.58. 28 βγῇ, νετθβ, ἔγῸν νΌ. ἐαμδ ς. ἃ 513 οδι 5. 21, 80 δ. 
Ῥε, 253 684 Ῥχ, 1110 2818 γ (Ὁ, τ6 58 (-- τὸ» ΡΒ. 9613), οἴ, τὸ» 287, οὺν 70. 2ο18, ἀϊῇ. 
ἴοτπηιβ οὗ Ξᾶτης νγοζὰ, βοβεηβὰ ἴῃ ἰδίεσ υβαζα. --- Ἴρν᾽ .25Ν]} Ρῖς. Ρ]. οδῖγ. ποταϊῃαὶ 

οτος 2πν. ῬὮγ. εἶν. 6957 119182, οἔ, ο11 616 8217, (Θ᾽ Πα5 πάντες, ννὩϊ ἢ 
τεργεβεηῖβ Δ οΥἹ ΡΠ] 53, πεεάβὰ ἴοσ τηεᾶϑυσε. ζ [ονςε ἴο Οοὰ [5 ροβὶ Ὠευῖετ- 
οποσηῖς 315} 9710 116} 149, τὸ Βουβε 265, ἴο 5Ξαἰ ναϊΐοη 4017 γοῦ, ἴο ἰανν 1047 ὉἸος, 
7εγυβαίετι 1225. --- 18. τῶν 9] οαυβ8ὶ ΨἸῈ ἐπαρἢ. ρτο. ὙΤΒετε βμουϊὰ θεὲ πὸ 
Μακίερὰ : ἴδε ἵἴνο ἴοπμεβ ἅτε πεεάεὰ ἴοσ τηδᾶβϑυγε. (δ, 3 δἴίδοῖ 7" ἴο βεσοῃὰ 

εἴδλυβε, Ἐ) ἴο ἤτβῖ; [παῖ β8υ}15 ἴῃς πιεᾶβυγςε. --- ΡΣ 320] Ρίεὶ ἱτωρί. 2 τη5., 

ξεπεγαὶ κἰαϊειηςηί. Ταΐβ ΡὮτ. 15 α.λ., θαϊ οἵ, 11 5}δ ΛΝ νὰν 2. Σ᾽ Ὑ2 (1) ὀλεος 
ΥΑμννθἢ 167 2613 343 630 103}. 3: 39. 31. 22,22 1041. δδ 11 ς18.1341.2 1.19. 320 1.4.52.10, 

ον “2 963 τοοῦ 145᾿-21, ΕἸοΒΐπι 665 6827; (2) Ρίε] υδεὰ οἵ Οοἀ 405. 1ο938, 

ς. δος. ἴῃς Κίηρ 458, [Ὡς Ῥεορὶε 2911 6η2- 1.8 1Ἰογῆϑ 1112. 12.}8 71.286 1,418 14γ]8, 
Ηἰβ ἱπμεπίδηςς 289, βουβε οἵ Αδγοῃ 115}2, νερεϊαιίοη 651}, ργονίβίοῃβ 1.321: 16, 

85 ν0}} δ5. ἴῆοβς ρίνεη αὔονε; (3) υβϑεὰά οὗἉ τιεη, ὀδεες 11825 1205; (4) οοα- 

διαϊυϊαιίοι τοῦδ (}) 4915 626, πΠοπηαρε 72.δ68, Εοτ αὐ υ. 11. --- 253} Ὀε]οηρβ ἴο 
ἸΌΝ ἼΟΓ Ὁ, ν. 18, Ὁ τὴν ἴ5 ἴῃς Ἰᾶῦρε βῃ εἰ ἃ ; 120 34, ἴδε 5πι4}}ετ οῃς, εἶδιν. 352013, 
- ἘΛΥᾺ] Π- τὴν (1) οὔ τδε φοραί το, γανοτεν οἵ Οοά, εἶδνν. 30: 5 5129 6914 8018 
τού! 15. 495; (21) ἀειεῤίανιεε οἵ ῥεῖβοῦβ οἤεγίῃρ βδογίῇος, ΠΣ» 5. 1916 85 

]ε. 60 1ν. 2231 15. ς67; (3) οὗ οὐ τοὴἡ Ῥ55. 4095 1035] 14.310, οἵἉ πιδη᾽5 αἱδεΐγε 
14518.19 ᾳ5. 2 (, 1516, --- ) 9 }}}} ΟΔ] ἱπιυρί. 2 τη. 5(, 3 Ρὶ. ἔ["Ὁ}} Ὑ. τπεγγομηά, 
εἶσνν. ΟὨΪΥ 1 9. 2225, ΤὨΪβ ἰ5 ποσαββαῦυ δοοογάϊηρ ἴο ἀγτδηρεπῖεηὶ οἵ 38, Ὀαῖ 1( 

ποῖ ςοπηῃςοῖϊεὰ νΙῈ ΤῺΣ ἴξ 5 Ὀεῖϊίετ ἴο ἴδε ἰϊ 85 ᾧ [Ἴ2}] νὉ. εγστονε Ῥ55. 85 6513 
103), ἀεπου. οὗ ᾧ ΠΟ; ἐγσιυν 215, ἀπά ροΐπὶ 85 ΡΙεἰ ΣἼϑ,ο. 50 (δ, 3. 

ῬΘΑΙΜΥ͂Ι. 4 5τε. ςἢ 

Ῥβ. 6 ἰδ ἃ ρῬεπίϊτοητίαὶ ἤσγάγοσ. Ὑᾶὲι6 σοηρτορδίϊοη ΡῬΓΑΥΒ 

ὙΔΏΜΟΒ ποὶ ἴο ομδδβίθῃ ἰῇ δῆρεσ; Ῥαϊ ἴ0 Π68] ἴπμ6 Ἰοηρ-οοητἰπιοᾶ 

Ιδησυ ϊδαὶηρ δηά ἀΐβπιαν (ν." 5); Ριθδάβ ἰμαῖ [ῃ6 Ροσΐ οὗ ἀβθαΐῃ 

ΠΊΔῪ (6886, 0Σ ἴΠ6ΙΘ οδῃ Ὅ6 20 ΤἹΓΠ4] οΟπιπιοπιογαίίοη οὐ ὙΔΕΘΒ 

ἴῃ 5860] (ν. ἢ. Ὑῆα βυδετίηρϑθ ἀγα ἱπάθεὰ δχίσγθηιβ : ὙγΘΔΓΪΏ688, 

παἰσμῖθ οὗ οομιρ δἰ ηἰηρσ, Ὀυτδί8 οὐ ἴβθασϑ, δἀῃὰ δ) ψαϑιίΐηρ Ὀθῦδιι88 

οὗ [86 δάνοσδβασίεβ (ν... Βυῖ Ὑδλν ἢ μ48 μαατὰ [886 Ῥσγδάυδσ, δπὰ 

ἴδ6 Θποτΐθ8 τπυδὲ ἀδρατί ἱπ 888π6 (ν.3."}). 
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ΑΉΨΝΈΕΗ, ἀο ποὶ ἱπ ΤΗϊπα δῆρεν τεῦυκα με, 
Ώο ποὶ ἰῃ ΤῊΥ τᾶξε ομδϑίεῃ μι": 
Βα στδοίουβ ἴο της, ἔογ 7 ἂἃπὶ ἰδηρυ θη ; 

Ἡδαὶ πιε, ἔοσ ἀἰβπιαγεὰ δγὲ »Ὦγ ὈΟΏ65; 

Υδὰ ὄἼχοθεαϊηρὶν αἰππιαγεα ἰ5 γεν 5ου]. 

ΒΤ Τρου, Ο Ὑδῆννεῖ, μον; Ἰοπρ (58! ἴξ οοππυς) 
Ο τεΐυγηῃ, ἀεἸΐνενῦ κεν πε; 

ϑ να πι6 ἴου ἴῃς βακε οὗ 727 ἰκἰπάπεβϑ ; 

Ἐοτ ἴῃ ἀδαϊῃ ἴῆδτε ἰ5 ἢῸ οοτητηδιηογαίοῃ οὗ 7Ζζεσ; 

1 5Π6ο] ννῇο σϑῃ γίνε 7άεε (τ᾽ ἴχ41} ῥγαίβε ὃ 
(ΕΟΕῈ) 1 δὶ ΘΟΓΥ ὙΠ ἢ γι» στοδηίην ; 

Ι πιυϑὶ οοτηρίαίπ ἐνεγυ πἰρῃϊ οὐ μεν Ὀεὰ; 
Ὶ πιαῖκα αἰβϑοῖνα υἱτἢ ΤᾺΥ ἰεαῦβ μεν οουοἢ, 
ν αϑίει αυνδὺ Ὀεοδιβς οὗ ρτίεἴ νεὐπέ εγα; 
Μναχεῖῇ οἷά Ὀεοαυϑε οἵἉ δ]] »εέηε δἀνασβασίθβ. 

ὈΕΡΑΚΊ, γε ψοσίκεγβ οἵ ἰγουῦ]α ἔγοπὶ ππεέ ; 
Εογ Ης μαιῖῇῃ πεαγὰ (πε νοῖςε οὗ μεν ννδερίῃρ, 
Υδῆν ἢ μαίῃ πεαγά “εν βυρρ!ϊἰςσαίίοι, 
Υδῆννεἢ δοοθρίθιἢ γεν ὑγάγεῦ; 

ΤΟΥ νὴ] ταγη θδοκ, ΤΠ 11 6 ῥαΐ το 5μαπηα ἰῃ ἃ πιοπιθηΐ, 

Ῥε. 6 ναᾶϑ ἴῃ 38, [15 ἢγβὶ ρεβηϊςεηδ] ργαγεσ. [1 νγ85 ἰδ κοη ὑρ ἱπίο ΞΗ͂ δηὰ 
Ὲ (υ. Τηῖτ. 88 27, 31, 33)» δῃὰ ἀρροϊηϊεὰ ἴο θὲ δυὴρ Ψ ΠΏ ἴΠ6 θα58 νοΐος 
ΓΟ» ἴο τῆς δοοσοτηρδηίπιθηὶ οἵ βιτίηρεα ἱπβίγαπηεηῖβ. ΓῸ}}}}) (Ὁ. Ιπἴγ. 

8. 39), ὈοΙΒ ρεου δῦ ἀρρτορτίαϊε ἴο ἴῃς πηυδίοαὶ Ἐχργεββίου οἵ ρεηϊϊεπος. 

ΤὨς Ρβ. νγὰ8 σοπιροβεὰ ἔογ ἴῃε σοῃρτεραίίοῃ, δὰ ἵβεγε 15 πο ἴγαςς ἴῃ ἴξ οἵ ἴῃς 
Ἔχρεγίεπος οὗ δὴ ἱπαϊνίἀυα]. [1 8 ἀουθι]ε85 ἴῃς εατγ]εβὶ οἵ ἴῃς βενθεὴ ρεηὶ- 

ει] Ῥβ8. 6, 32, 38, 51, 102, 120, 143, δῃὰ ῥυγῖοσ ἴο ἴῃς ρεηϊϊεπτίαὶ ὑσγαγετβ 
σι. 9; Νε. 9; θη. 9. Τῆε σδυτοῖ ἀρρτγορτίδι εἰν δϑϑίρτβ ἴμεβε Ῥββ. ἴὸ Αϑῇ 

Ὑνεάπεϑάαγ. 5. 6 ἰβ τεϊδϊεὰ ἴο βενεγαὶ οἵμεζ ραββαρεβοΐ ΟἿ. (1) ν.3 ἀϊβεῖβ 

ἔτοπι Ῥβ. 382 οῃἹγ ἴῃ {παῖ (8ε Ἰαϊίον οπιὶῖβ ὃν ἴῃ βεοοπὰ οἴδυδα, δῃὰ βυδβεϊςαϊεϑ 
18 δῖε ἣχρ ἴοσ ἴδ!ς δαυ εν ἀπ βἰτηρίες ἢν. 76. 1023 [65 ἃ 5ἰπηῖασ τβουρῆϊὶ, 
τὰ ροββίΡΙῪ νγαβ ἵπ ἴῃς πυΐπὰ οἵ πε δυΐμοτ. (2) ν. δ᾽ ἰβ βἰτηΐϊασ ἴο 15. 3818 
(ϑπϑ τξΞ ὅπϑε, ψ. 1ηΐγ. 8 25), νι βέγε τε βᾶνε ὙΠ Οὐκ ΝΘ 0» τε Ἴ ΠΤ ΝΣ 
νδὲ; θὰϊ [Βς ταδαβύγε βῃονβ {πὶ νγεὲ τηυβὶ τεδὰ Ἴγν, 15. 38 8 ρεῃίδτρεϊεγ, 

Ρ5. 6, ἰὐϊπιθῖεσ, ἱμεγείογε σμδηραοθ νγαγα ποοαββαῖγ. [ἢ [[ Ἰίῃς οἵ Ρβ. 6 τὶ ἰ5 

υβεἀ, ἀπὰ ἰπ ἴμε οἵπες Βδ][ οὗ ᾿ΐπε οἵ 15, 2815 ὅπ, ΤΉς Ἰαίζετ ἰ5 τῆς βίταρὶ ες ἀπὰ 

ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴ8ς Θαγ]ϊεῦ ὑδαρε. 21 ἴπ ἴῃς 5εῆβς οἵ Ἴογερεοογ αδονε ἰἴ8 ΟἿΪΥ εἶδυν. 
Ῥβ5. 30 9712 1ο218 1114, ΤῊς ᾿πουρδὶ ἰβ τόσες παίυγαὶ δπὰ τῆοσς ἀρργορτίδίε 
το ἴδε οοηίεχί οὗ 15. 38 ἴὩδη ἴο 8. 6; ἱξ νγ88 Ἂβϑβϑεη.] ἴδετε, Ὀὰϊ ποῖ 50 Ἔββεῃ- 

εἷ41 Βετε. Τῆς 8. ἰ5 ἱβεγείοτε ἰαῖΐοσ, (3) ν.ἷα ἰβ. ἰάθητίοαὶ ψ τ 16.,  ΠΙσΟὮ 

Ἰδίίες 15. σεγῖδίηἹν οτἱρίηδὶ. (4) ν.δ6 5 {με 88π|6ὲ αἂ8 8. 3110, Ἴεχοερὶ ἴμαϊ 10 
ἴδκεβ ἴῃς ρίδος οἵ 3. δῖε την βαίεϊυ οοποϊυὰς ἱμαὶ Ῥβ. 6 νγὰβ ἰδίεν ἴδῃ 7ε. 
δηὰ 15. 38, Ὀυϊ δατϊΐος τμδῃ Ῥβ5. 31 δηὰ 28. Τῆς δάνοσγβαγίεβϑ, ῇο οδυβεὰ 30 
ταυοἢ ρτίε ἴο ἴῃς σοπρτεραίίοπ, ἡγεγα ποῖ ψιοκεὰ τυΐοτβ οὐ 15γδεὶ οὐ Βοβίϊε 

παίϊοηβ, Ὀυϊ νγουκετβ οὗ ἱσου]ς ἴῃ 15γαοὶ ἰ156}[, ὙΏΕΥ ἃγὰ ποῖ γτερτγεβεηϊεὰ 85 8 
οἶαββ ονεῦ ἃραϊηβὶ ἴῃς Ὁ ῚΣ πὰ Οὐ ῸΠ (οἵ. 5. 18); Ὀυξ ἴῃ ἃ βἰπιρίεσ δὰ 
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τοοτς Ῥυϊναϊξῖνε ναΥ. ὙΒΕΥ τγεγα Ργο Δ] {πε ἐπετηΐςβ οὗ ἴῃς σοπρτεραίίοη οἱ 
(ες Κεβιίογαϊίοῃ, νυν ῆοὸ νγεῖς γεβϑίοσίηρ ἴῃς τίζυδὶ ὑγοσβΐρ ἴῃ 7ετυβαίθπι, ἰπ (Βα 
τοϊ δὶ οἵ στεαῖ Βοβι ν οἡ ἴῃς ρατγὶ οὗ μεῖς πεῖρῃθουτα δπὰ 1530 οὗ ἴδε ἰονγεῦ 

ξιδὰς οὗ ρΡεορῖὶςε, ψῆο ἀϊά ποὶ οοτάϊα! ν υπὶϊς ἱπ τμεὶς τείοστη, ΤΆς Ῥβ. ἰβ οὔς 
οὔ ἴδε οδοίςεβὶ βρεοϊτηεῃβ οἵ ἴῃς ὑδὲ οὗ δϑδοῦδῃος Τς Ἰΐπεβ τεχαυΐγε Ὀυϊ ἴεν 
τταπϑροδίομβ ἴο δανς ἴθεπι 811 ἐμὰ ἴῃ "-, Ἄἐχοθρῖ ἴῃ ἴῃς 51τ. 11, γ.δδ. δα. ΤΙ ΟὮ 
Ῥυτροδεὶγ επὰ ἴῃ Ἴ ἔοσ ἴῃς εχργεββίουι οἵ ἔοστηδὶ δὶς εβὶβ, ἀπὰ ἴῃ ἴῃς ἰαδὲ 
11πε5 οἵ ϑίσβ. 111. δῃὰ ΙΝ. ν.ϑδ- 116. γος πίε ἸΟῪ Ρ]. "- ἴακεβ ἴῃς ρἷδος 
οἵ δἴηρ. "- ἴοτ ἴδε οἴδεν ἔουτ ᾿ἴπε5 οὗ ἴδεβε βίβ. ΒεβίἀἊβ, [ῃεσς 18 ἀββοπδησς 

ἴῃ τς ἴῃ ν.78...,. 86. ϑογεγαὶ {τἰπιεῖειβ πγεῖς ἱπ]υγεὰ ΌΥ ἰδίετ βοσῖθεβ ΕΥ̓ [88 
᾿πβετιίοη οὗ ΠΥ" ογ στεδίεν οἰεαγηςβ8 οὗ τπδδηΐηρ, ν.36. (ποῖ ἴῃ (6) ὅκ. ἢ δηὰ 
ὉΥ διαρὶβοδιίοι, Ὁ ἱπβεγιίοι οὗ Ὁ9 ν.δ6 δπιὰ ἸνῸ ν.}]5, ΟἿΪΥ οτς Ἰΐῃε ἰ5 ἴοο 
δῃοτῖ ἴῃ 3}, οςοαβίοηςὰ ΌΥ [8 οταϊββίοι οὗ 1» δες 0. 

ϑῖγ. 1. 2. Τῆς σοηρτερδίίοη ὑγαγβ Ὑδην ἢ ἴῃ ἔῸ 5γη. σου ρ]εῖϑ ; 
περαιίνεϊγ, δ πού γεόωζε ἢ ἦ πού ἐλαςίη, ἐπὶ τλἕϊπε αρρέ’ ἢ ἐπὶ τὰν 

γαρέ; ἰῃυ5 τεσορηϊδίηρ [αἰ Ὑδῆνεῃ πδα 5υῇιᾳοίϊεης σθᾶβοῃ ἴο 6 
ΔΏΡΤΥ ΜΠ ἴδ δηάᾶ ἴο Ὅς ἴῃ τὰρε ἀραϊηβί ἴπετῃ ; δηὰ ἴπδὶ {πεῖν 

βυβετίηρβ ψετε ἄυς ἴο Ηἰβ τοῦυκα δηὰ Ἵπαβιβεπηθηῖ. --- 3, ΤΠΕΥ 
δᾶνβθ ποὺ βυβεγεά 5Ξυβιοϊεηεγ, δηὰ 50, ἰῃ ἃ βεοοπά 9γη. Ἴουρϊεῖ, 

4150 571. ἴο ἴῃς ἢἤγβῖ, ([ΠΕῪ ΡΧΑΥ Ροϑβὶ νεῖν δξ φγαείσμς (0 »ι6, τῶοτβα 
Βρεο ἤοδῖγ, ἀέαί μις, ἴῃ6 τεᾶβϑοὴ ἴῸΣ ΠΟΙ ἰ5 ἴΠπαὶσγ στοαῖς ῃεδθά: 

7 α»π ἐαρηιρωίλέηρ ἢ 7 ἀπε ἰϊνεαγεά, ΤῊΪϊ5 Ἰατῖοσ 15 ἰῃ (ἢ ἰαβὲ 1ἴπ6 
Ἰιπηϊιεὰ το ἴῃ6 ὀσπμές, ψῃϊοἢ ἄοεβ ποῖ ἱπαρὶν Ρῃγδίοδὶ ἱπ᾽ατγ ; Ὀαΐ, 
85 ἴῃ οἴμοῦ Ῥββ. οἵ ρεηϊΐδῃηςς δηὰ ἰατηθηίβείοῃ, ἴῃ 6 βυπιραῖῃν οὗ 

Ππεῖνοβ δη Ὀοηθ8 ἢ ἴῃῈ Θῃηοϊίοηβ δηα Ῥδββίοῃβ; ἃπά 50 ἴῃς 
δοίην οὗ {πε ὈοαΙγ ἔταπια ἴῃ δοσογά στη τῆς ἰῃίεγηδὶ ἐπλοιϊϊοῃδὶ 
ΔΦΟΏΥ, ψῃϊοἢ πον ἰ8δ Ἔχργεββεα ἴῃ οἰϊπιᾶχ. --- 48. γέα ἐχεξεαάϊηρίν 

ἀδἰενιαγεα ἐς νιν σοι, 
Βισ. 11. 45. ΤὮδ ῥγάγθσ θεσοῦηθβ τλοτα ἰπίθηβα. Τῆς ἤτβε [πὸ 

ἐχροβίυϊδῖεβ στ Ὑδῆσεἢ ἴοσ (ἢ ς Ἰοηρ σοπηυδησε οὗ [Π6 οἢαβῖϊβα- 
τηϑηΐῖ, τ 115 βυβεγηρ δηά ρετὶὶ. ---- ὔστν ἐσησ 7) 5}14}} 1 γεῖ 
ςοπίπυεῦ ὙΠ ΙΒ 8 (οονεὰ ὉΥ νο 805. Ἴσουρ]εῖβ, ἴῃ 6 βθοοῃά 

ΒΥμίῃ. ἴοὸ ἴμε ἢχβί, ρίνίπρ ἴῃς τεᾶϑοῃ ἴοσ ἴϊ. --- ὅ. [πη τῇς ἤτγβί 

οουρίεῖ ἰ5 ἴῃς ρ]εᾶ, --- Ο γεΐμγη} στρ ἰάνουτ, οοηάἀοηβίηρ ἴῃ 6 
τουσῆς οὗἩἨ τῆς ρῥτενίουβ ᾿ἰῆ6. Τῆς Ἰοηρ σοπεπυδηςε οὗ Ξυβετίηρ 

ΒΘΟΙῺ5 ἴο ἱΏΡΙν αἰνίπε αὔβεπος οἵ ἰηαίτεηξίοη. --- 2εσεν ἢ “αὐε] 

τοᾶῖςα ἴῃς τεΐυγῃ οἤεοιῖίνα ὈΥ τεἀετηρίνα ἱπϊεγροβίτίοη. [ΙΕ 5 [ῃ6 

ἄγε οἵ ἴμβ σοηρτεχαϊίοη πὲ ἰ5 ἰῃ ρ67}} Ὁ ἴῃς σοητπυδηοα οἵ {5 

οἰιδδιϊϑειηθηῖ, ἀπὰ ἴμ6 ἰκἰπάηεβ5 οὗ Ὑδῆνε πὨϊοἢ 15 βιταϊπθὰ ὈΥ 
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ἰϊ, --- θ. Τῆς τιοιίνε ὑρσοροβθά ἴοσ [5 ἀοἰϊνοετδησοα ἰβ, ἴθαι ἱξ τῆς 
16 οὗ ἴῃς σοταπηυη τ 5 ἀεϑιτογοά, ἴῃς εογερενιογαδοπ οἵ Ὑδῇῃ- 
ψ οι ἢ Ηἰβ 2γαΐσε, ἰπ [86 ποσβηὶρ οὐ τῆς τίτυδὶ, ννῖ}! Ὅς ἀεδίτογοά ;ἢ 
δηὰ τπουσῃ ἴπ6 σοηρτοζδοη τηΔΥ σοπίϊηις ἰπεὶγ οχίβίθηος ἴῃ τῆς 
τεαϊηὶ οἵ Φεαζά δἀπὰ ἴῃς σάνοση οἵ ,δλσοί, ἴῃς δροάς οἵ ἴδε ἀεδά, 

16 ΜΠ] 6 πο ἰοῆρεῦ 4 οοηρτερδίίοη ψουβἰρρίηρ Ὑδην θῇ ἰη ἴῃς 
ταδὶ οὗ [86 Τετρ]6, 85 ὑσεβου ρα Ὁγ Ὑδηνθῃ ἰπ Ηἰβ ν᾿, δηά 50 
ΜΕ] ρ]εαδίης ἴο Ηΐπι. ὙὍπὰ ϑλεοί οὗ τς Ἡεῦτενβ οοσσοβροηάβ 

σὰ αάες οὗ ἴπε Οτεοῖβ, [π6 βυδιοττδηθδὴ σερίοη ΠΣ Ποσ 41} 
ταδὶ ροὸ δἵ ἀδαῖῃ δηά ᾿ἷνε ἰῇ ἃ βῃδάονυ 5βἰαῖε οἵ εχἰβίθηςσα. 

ϑιῖσ. 11. 7. Τῇεὲ οοηρτεραίίοη ΠΟΥ ἰπιθηβῆθβ ἴπ6 ρἷεα ἴῃ ἔνε 

571. 11π65, ἀδβου θὴρ [πεῖς 5δα σοηάϊοη, νη ἢ ἀραίη Κυδαϊν! 65 
ἱπῖο δὴ ἱπίτοάυοίογυ ᾿ἰηθ δηὰ ἴνο 5γη. σουρὶεῖβ.Ό. ΤῊ σγσαπέμ 

845 σοῃιἰηυεδαά 80 Ἰοηξ, δηἀ Ππᾶ5 Ὀεοοῖηθ 80 ἰηίθηβο, [πδὶ ΠΟῪ 8.6 
τὐεανγ, σόοτῇ οὐδ ΜΠ ἰξ. --- τε.) πῆσὰλ οα ἴῃς ὀεά, [[ τπ6 εοωελ, 

{πὸν πιμε εονιῤίαέη, δια πῖτἢ σας ἢ δὴ Ἰηιεηβ αν οἵ στίοΐ, {παῖ ὅσας 

Ῥυτδῖ ποτ ἴἢ6 ογαβ ἰῇ 4 ἤοοά, ψεῖ ἴπε ἐσμεά, δῃὰ οδυβα ἰξ ἴο 

αἰϊεεοέυε, 85 ἴῃ ἃ βἴσθαῃ οἵ γυβῃϊηρ ψαῖεσ, ὙὍῆς ἤρυγε 566 Π15 ἐχῖγαν- 
δρϑηῖ ἴο Νγεβίθσῃ ἰδβϑῖβ, θαΐ ηοὶ ἴο ἰῃ6 Οτίθηῖαὶ. Βυΐ ἰξ 15 51}}} 
τῶοσα οχίσαναραηϊ ἴῃ ΜΤ. δηά 785. ἰῃὴ ἴῃ 6 ῥγενίουβ ᾿ἴὴ6 : “ πγᾶῖκα 
ΤῊ Ὀεά 5υίμα." ΤῊΐβ, ΌΥ ἃ ομδηρε οὗ νοςδὶ ἰβαίίοῃ τησεῖυ, ρῖνεϑ 
τῇς τῆογα ϑυϊ δ ]ε πηηρ. “ τηυβὲ σοτηρ δίῃ," ἃ8 6 ἤᾶνε ρίνθῃ ἰΐ 

ἃῦονοα. ---8. 7Ζλε ἐγε τυσείοίλ ἀτυᾶν ὉΥ 1818 σοητίησαὶ ᾿δθρίη, 
δεεαμδε οὗ γί, απὰ ἴὶ τυαχεζὰ οὐ, Ὀδοοιη65 ᾿ἶκα [6 νψνϑακθηδά, 

δηίθε δε εγε οὗ δῃ οἱά τηδῃ, τὰ ΠΠ{Π|6 ρονγεῖῦ οἵ ν᾽ βίοῃ, ---- ὀδεσιμέ 

47 αὦ »νιὲπο αάνεγεανίε5} Μίλοβϑα δοϊίοηβ σϑυδα 500 ἢ} φσγς δηα βοῇ 

Ὀυτϑῖβ οὗ ἴθϑγβ. 
᾿ 86: ΙΥ.. 9--11. --- τῆς σοηρτεραίίοη αν ποῖ ὈδΕη ονοσνοϊταθά 
ὉῪ τῃεῖγ ρτίεῦ δηὰ ἴῃς ἀϊνίπα ομαβιϊβοτμθηΐ ; [Ποἷγ ῬγΑυΘσ γοοεῖνεβ 

115 δῆβυγεῦ ῬὮ16 ΠΟΥ ἅττα τηδκίηρ ἴἴ. ὙΠΘΥ ΟΧΡΓα85 ΤΠοὶσ σοπῆ- 
ἄφησα ἰῃ ἃ ϑιῖ:. οἵ ἱπιτονεγίδα ρδζϑ]}. μετείη ἴπῈ ἤσβϑὶ δηὰ ἰαϑὶ 
1Ἰἴπ65 ἀγα 5γη., δῃά πὰ τῃεὶγ σεάϑοῃ ἴῃ ἴῃ ἱπιθσνθηΐηρ 5γῃ. {ἰρ] εξ. 
ὙΠδ τϑδβϑοη 18 ἴμαὶ γαλευεὴ ἀαίλ ἀεαγά (τερεαϊεα ἴῃ δια ρ 85:5) ἢ 
σεροῤίελ]. ὙΠαῖ νϊοῃ μ6 Πεαγὰ νγᾶβ “6 ϑοίεέ φῇ μιν τυεερβίπρ ἢ 
»ν σωῤῥῥῇεαδποη ἢ ψῖν 2γαγεγ. ὙπΠογείοσα ἴῃς σοηρτεραϊίοη τᾶ Γη5 

τῆς τοογζόγς 97 Τουδέᾷ τ δἀνοτβατῖθβθ, ν. 5: 2 ραν γονι νι, δὰ 
ΟΧΡΓΕ5565 ἴμ6 δββύσγδηος ἴπδι δλέν τοῦδ ἕωγη δαεξ, ζὰεν τοί δε ῥω 
10 «λανις, αὐμὰ ἰῃδὶ ἐπ 4 πο ιθΐ, ἸΠΒΊΔΏΓΥ σϊπουΐ ἀοἶαγ. ΤῊΪ5 
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βῃδτηίηρ οὗ ἴῃ δῃθπη68 ἴῃ [πε οΟἰϊπηαχ ἰ5 ἰῃ βιστι κὶηρ δη ἢ. ἴο (ἢ 6 
Δηχίο ον ἴΠΕῈῪ Πᾶνα οαυβεά ἴῃς σοηρτεραίίοῃ, ν.8 “5, ἰδῖογ εἀϊϊοτ, 
νΙβμΐης ἴο Θμαρμαϑῖβα [Π18 51}}} πιογε, ἰηβεγίβ ν. 1}, 

Ζὰξν «λαΐ δὲ «ἀαγιεά, απα ἡλεν «ἀσί δὲ ἐϊηιαγεά ἐχεσεάΐηρίν, σὦ 

»εΐγις Φριδη 5. 

4. Ὀμ1 σἱ} ΗἸΡΆ. 755. ἡ ΠΡ ͵β ὉΒΌΔΙΠΥ αἰταςοῃεἃ το νῦ., Βετε βεραγαῖεὰ ἴοσ 
ΔΕΞΟΏΔΠΟς ἴῃ ν) 80 ].2. --- ζ Π2»] νὉ. ΗἸρἢ. (1) εἰξεέαξ, ἡμάγε 9419; (2) εονευΐρεε, 
εορευϊεί 5ο31; (3) γεῤγουε, οὐἑαξ ςοδ τοσῖδ; (4) εογγεεί, γεόμξε 63 τ 283 τ41Ὁ 
70. 5117 1.310.10 Ῥε, 313, -- ἼΛΌΓΞΓΟΝ}) 868 ἴνο θεδῖβ. ζ πΠ π.ί. (1) σεροηε, οὗ 

βετρεηῖβ οϑδί(δ᾽) ας Ὠἱϊ. 3229. δδ, οὐ ἀύγονβ 140᾽; (2) ὀπρρέρρ ἀρρεν, γαρέ, οὗ 
τοδὴ 378 7611.11, οἵ σοἀὰ 635 3852 ς914 η828 γοὐ 885 8047 οο7 τοῦ23͵ -- Πγ}} 5. ἃ 
Εἰοβα ἰπ ὈΟΙΒ Ἰπεβ. [π 35 ἰξ ἰδ ποῖ ἱπ .---8. { τ ν} α.λ. δά]. τε ξσδδκ 
Νε. 3}; Ῥαϊ Ὀείίετ ρίς. στ Ὁ ὙΠ Ὁ οπιπτεὰ 85 [ται 6 ΠΕΥ ἴῃ ἰηϊεηβῖνεβ ψῃ θα 
τὶ δθεννα. --- ΣΝ 5] ΟἿΑ] ἵπην. ζ ΝρῚ νΌ. ἀδαδ ἔγοπι ρευῖ! οὐ ἀεαῖῃ δ8 30 41 

1038 10739, τιοτε βεπεγαὶ πιηρ. 1478. --- ᾧ ὍΣΣ} π.[. ὁονς ἴος ὈσαΙγ βαβετίπρ ἃ5 

2215. 18.211} 128 2421 1.10 484. 4211 ς 110 1024.6 1οοἱδ, ἔογ 5Κεϊεΐοη οἵ ἴδε ἀεδὰ 
535 1417. ---4. “ΝῈ} δᾶν. ἐχεέεαϊηισίν 35. ἴῃ Ψ. --- ΔΝ }} Καὶ πρδὺ Οἵ (ὅ σὺ ἀυν. 
- 9} ( ἕως πότε, 405. ἄσιο ἠογισ' (5}.4}} ἰξ Ὀ6). ζΖ ))0Ὸ δάν. τυλέρ 415 4128 

945 τοιῖ 11952. 8. -- ΡΟΣ κρρεχδ τούτη, ἄστυ ἰογιρ 2 54. ῥί. 8οῦ, ἱπιρί. 7419 823 
945, αῦ5. 66 οοἱδ ο45. [Ιἰ ἰ5 αἰβίουε ἴο 5εεὲ τ τη 15 ἱπίεγρ. ἢ 38 σοππεοῖβ 
στ ργενίουβ ᾿ς. ΒΥ σοππδοῖίηρ νἸ βυρβδεχυςπὶ σοπίεχι ννὲ μεῖ 2 5ἴτ. οὗ 

5]. ἐὰς ἢ, νὩἱοὮ ἰ5 ενϊ ἀθπΕ]Υ σοτγεοῖ.  ε τῖρῃϊ τεδὰ 5 τ Ὁ ΓΝ Οδὶ ἱπιρί, 
σοῆβες, ἔπῶν νὉ. εοηι Ῥ5. 6882 1, 332], ς, ἡ ΜΙ. 45 ἀπὰ "γ π᾿ 1 58[, μην 

ἀεαίὰ (νυ. ν.5) ἀπὰ τεπάεσ, “μα το 1 ἴς ἐονις προ μὴν αἰξαίά, 1 ἅτὰ αἱ ἴῃς ροὶπὶ 
οἵ ἀεαῖῃ, ννῃϊο δά πιίγα ΟῪ 8118 ἴῃ6 σοπίεχι (Βγ. 585 ὅ14) --- δ, π5ν0:} Ολ]. 
την. οομοτῖ, 2 85 γ᾽ 8ο᾽δ οοῦ 4}} οἵ Οοά. --- πγΔ}} 5. ἃ ρ]0585 85 ν.δσδ ---- πγὴῃ ] 

Ρίεἰ ἵτων. ςοβοτῖ. ᾧ ψῦὴπ Οδὶ ἀγατυ οὔ, ποῖ ἰπ Ψ Ὀυϊ ἐ ΝΊρῃ. δὲ ἀδνεν σα 
6ο] -- τοϑῖ Ῥχ, 118. ῬΙεἸ γέενε, αἰεἐϊτεῦ 5η. τ'θ) δἔ[φ 65 τ168, ς. δος, Ρ. 1859 
(Ξ: 2 5. 222) μμ κοἱδ 815 οἱ 110168. 1.03 (5, γὸ ἀ0.). --- Ῥ0)} ζ ἴῃ τῇς 

3εηβ8ε οἵ “γέ, εἶδνν. ., ὉΠ 221 3319 ς614,.) 005 8949 1166,.) Πρ 3428 ς 19 7128, 
εἴ, 495,) ον’ 252 ογ190,.) ΤὴΡ2 354 3818 4016 ς46 6110 γοῦ 8614, ΟΙΠΕΥ υ565 75 
3115 ς67 ςοΡ 692 γ1}0 γ218. 11 γ419 γ860 110199 1244.ὅὉ ἘῸτ Ὁ) ὙΠ οἴποῖ 
ταρβ. ὑ. 35 τοῦ 1610 χ1γ9 2289 ΘΒ, Βτ.ἾΒ1, 150, 17 και -- ποτ 1535} Ξε φφῖῖν, «', 
-τ 8. ̓Ὁ3] 3 Ιοοαϊ, ἰβ ἴῃς ρίαςε οὐ βίαϊε οὔ ἀφαῖῃ. ζ 2. πιπι (1) αξαδὰ 
85 ΟΡΡ. Ἰἰἰέε 136} 3319 4018 ς614 6821 714 γ)88) τ165.1δ. (2) ἀρα ὁν τἱοίφηιεέ 
7} 1τ8δδ 2216 ςςῦ ττ6δ, ἃ5 ρεῃδΙτΥ 11818; { (3) ταῦΐε ογ δίατς ο ὠραίλ δ᾽ 401 
15. 2816.18 2815 Ηρ, 13}4 ΗΌ. 25 (ι. 86 Ρτ. οὔ γ27||.ΟῸ γῶν 0. 2823, "Ὁ τρ 

ζαδες 97) ἀξαίά Ῥββ. 914 τοηῖδ 70. 3817,--- ον πιῇ, διε τριαεγτοογ αὶ τ. 325 
15 143 Ρυ. 1529, ὑπάοτ πιίβ. ἀπά 56 70. 265 [οη. 25, ςοηϊγαϑίο τ ἢ Βοῖρης οἱ 
Βεανεη Ατῃ. 92 70. 11 Ῥ5. 1195 15. 711, ΤΗΠΠΟΥ τπεη ἀοποοπὶ δὲ ἀθαῖῃ 

Οἱ. 3γ8 (Ε) 4288 ,4439.81 (γ) 1 5. 75 1 Κὶ. 25:9 70, 79 2118 15. 1411::6 Ὁ, 884, 

Κοτγδὴ δηὰ Ηἷβ ἀββοςίαϊεβ Ὁγ αἰνίπε Ἰιίρπιεπι Νὰ, 165). 38 (ΤῊ) οὐ, Ῥ5. ςςἰδ, 1ἰ 
Βα5 ἃ τιουϊῃ Ῥ5. 1417 δῃὰ ἰ5 ἃ οἰἵγ ἢ ραΐεβ 15. 3812) ἀπ Πᾶ5 υατβ 70. 1.715(), 

Ἑ 
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1 ἰ5 -ύπ. ψἱτἢ τὸ Ῥτ, κὅ 57 Οἱ. 85 ΡΒ. 8949, Ι( ἰβ ρετβοηϊβεὰ 15. 2818. 18, 85 
ἰμβαιίδοϊς τωοπβῖοῦ 516 ΗΡ. 26 Ρχυ. 112 279 γοῖ6, ἀπηὰ ἢα5 βῃηᾶγεβ ΡΒ, 185 
(Ξ 298 225), οἵ. τ168, 11 ἰ5 ἀδτκ δηὰ ροοπὶγ ἀπά ἔγοπι ἰξ ἵβετς ἰδ πὸ τεΐυσῃ 

10. 1η18 (οἵ, ν.1δ γ9); φαγῖγ αἰδιϊποιίοηβ οεαβθε ἴβεγε [0. 317-19 2125-6 
Ες. φδ' δ. 10 γερτεβεηῖ [με ἀεδὰ δ5 ψἱπουΐ τοῦ οὐ Κπονϊεάρε οὐ ψίβάοαι: θα 
τπε8ςῈ ρίοομιν ραββαροβ οὗ 70. δπὰ Ες. ᾶἃτε ποῖ ἴο δε ἰβίζεῃ ἴοο βεγίουϑ!υ, ἔοσ 
186 γ ἀο ποὶ οοττεβροπὰ νὴ ἴμε ογαϊηαιυ τοργεβεηϊαιίοη οὗ οἴβες ραββασεβ. 

1ῃ ροβίεχ. 111. [Ὡς οοπάϊτίοη οὗ ἴῃς τἱρδίδουβ δπὰ τς νἱοϊεὰ 8 οἴεῃ ἀϊ5- 
ἀηρυϊβμεά, Τῆς σἱοκκεὰ, Βεῖ μοῦ πδίΐοηβ οὐ ἱπαϊνίἀυα]5, ἀεβοεπὰ ἴο 5860] 

Ῥεβ. 918 3118 (οἵ Νὰ. 1630. 88); ἀδαίἢ δοῖβ δἂ5 [μεῖς ββερῃεγαὰ, δῃὰ ἴμεν νναβὶς 
ΔΌΓΑΥ ΜἱΓΠουΐ ρόονγεῦ οὐ Βοποὺγ ῬΒ5. 4916 16, 50:60] σοηδυτηεϑ ἴμεπὶ 85 ἀγουρῃῖ- 
ναΐεν 10. 2413. ΤΆς τἱρβίεουβ ἀτεδα ἴο ρὸ [δϊμετ θεσαυβε ἴμεσα ἰ8. πὸ τίϊυαὶ 
ψουβῖρ ἴβετε Ῥβ. 65, οἵ. 886 15. 5618; ἀεϊίνετδῃος ἴγομη 5860] 15 ἃ Ὁ] εββίηρ 
Ῥε5. 30} 8618 Ῥγ, 234, [Ιπ ΕΖ. ἴξ 15 ἃ ρἷασε οὗ τεργοδοῖ, ἴμε δροάε οἵ υποίγουπι- 
οἰϑεά 311δ.16. 11 2231.41 ΤῊς τίρμίεουβ ν}}} ποῖ Ὅς αϑαπάοηςὰ ἴο ϑΒεοὶ 
Ῥᾳ. 1610, οὗ, τγ1δ, θυϊ Μ11 Ὀς ταῃβοιηεὰ ἕτοπι ἴὲ 4916, οἵ. 7328. 35. Ις, ςη1.3 

ΤΌ. 1τ418 1η18. 1π Ἰαΐεβε Γ1τ, ἴμδτὰ 15. ἃ αἰβιϊποιίου ἰῃ 58εοὶ. 11 μα5 ἀερίῃβ 
ἴο ψΒῖοΒ τῇς το κεά ἔοοϊβ ἀεβοεηὰ Ρσ. οἶδ, [1 ἰ5 σοπίταβῖεὰ υἱἢ ἸΥΩΝ 

Ῥε. 1511, 2, τη ψβθη [| ιμ τς ἰπ ἴῃς ὑδὰ 5Ξεῆβε οἵ ἃ ρὶϊ οἵ ρίαος οἵ ἴ8ς 
Ἰοβῖ ν. γ15 ψνὩϊο ἢ Ῥγεραγεβ ἴῃς ΜΑΥ ον ἰοςαὶ αἰδιϊποιίοπ ἴῃ Ἰαῖες [Δ αἴππι 85 το- 
βεοιϊεά ἰὰ ΓΚ. 1619-81, γε ἰ8 αἶϑο υβεὰ ἢρ. οἵ ἀερταάαιίοι πὶ 5ἰη 15. ς79 ἀπὰ οὗ 
Ρίδοε οἵ εχΐ!ε ίοσ ἰβγϑεὶ Ηο. 1.314 "4, ---- 7151} 5[, οδ]. Φ Ἢ πη. (1) σενεονεόγ ἀρεσέν 

γιερ!0}.} οἵ Ῥεύβοῦ οἵ ρεορὶς 112 Ὀϊοϊϊεὰ ουΐ ΌγῪ {μεῖς ἀεδιγαοιίοη 97 3417 1001δ; 
(2) εονενιενιογαδορ οἵ δα ἢ ἴῃ [δὲ τἰϊυμα] 65 206 9713 ΙΟ218 1116 1457; 
(3) γπεριονγίαὶ ὉΥ ν ὩΪΟὮ ομς ἰ8 τεπιειηθεγεὰ 1358, --- 5} τοάο ἐαρ, ἰταρ᾽ γί 
εξ. δηβινεῦ (νυ. 4). τοῦ ΠΛ] ΗἸΡΆ. ἱπιρί. 3. τὰ. τ (ὕ. Ιπῖτ. δ 39). 15 

τρδκο5 ἰῃς ᾿ἴπε ἴοο Ιοηρ. [{ 8 δὴ εττοσ οἵ ἰαῖε βῖ}]ς ἔου εαυ]ες Ἴ1" οἵ 15. 3818,.-- 

Ἴ. Σ2] Οδὶ Ρέ1 Ρ.» οἱ φίαδε οὐ εοραξείονε τ, Β11 Φ 9) ς, 2 ΟἿ ὅρ᾽ 15, 4.33 
5710 7ς. 4. --- ΓΓΟΜῚ π.ΐ. β(. 1 Ρ. Σ ππὶν π.(. σἰγλέμρ, φγοαπέηρ, ἰπ ἀϊδίγεες, 
ῬὨγπίοδὶ οὐ τηεηίῖαὶ 667 31}1 2810 1το25, ΤὨς ᾿ΐπε ἰδοκβ ἃ νγοσά. Ὁ. τὶ ρ Ἔν 
Ῥτεῆχεϑ "5», βἰ νίπρ τεββοῦ οἵ [ογεροίηρ. [ἴ νγαβ οπυϊττεὰ θεσαυβε οὗ ργενίουβ 5. 

-- πεν] ΗἸΡΒ. ἱπιρῇ. 1 Ρ. ἐγεφαεπίαιίνε, ψππξ νυ. «τοῖσι, εἶδνν, 15. 2511 

ΕΣ. 476, 5ο Βετε  λουσω, 3 κπαίαγε γαείανε. ΤὨΪϊ5 βυϊϊ5 βυδεχαςηῖ σοπίεχὶ, θαϊ 

ποῖ ἴῃς ρῥτενίουβ, οἵ πηεπιίοη οὗ {ἴπη6, δηὰ ἰβ ἰηάεεὰ δὴ εχίγαναρδηϊ τπεΐδρῃου. 
11 ἰδ τῆογτε ἡδίυγαὶ ἴο ἰαΐς 'ξ 88 ραγδὶ]εὶ ὑ [6 πεχὲ ᾿ἴπ6. Ὑβετγείογε νὰ 
5βου]ὰ ροΐπὶ ἴξ πρνθν, Οδ] ἐπιρί. οοβοτγῖ. πὴ 5 ς ς1δ 774 70. 235. --- πον τ 55] ἐν 
ἐυενν κλρλϊ, ῬὮτ. α.λ. ἀν.) ἃ Ἰαῖετ ἱπιεπβιβοαιίοι ὈΥ ἱπβαετιίηρ 59. Βά, 2 πϑῦ2 
85 429 777 882 9011 ττοῦδ 1215 1269. --- »γ»}5} ἡ. (. 8[, μὴν ἐοικλ Ὁ πὴ Ὁ. αλὶ ἡ 
ΠῚ τῶν 67 4195 1.325. --- προ ν] ΗἸΡΆ. ἱπιρέ. ἔτεα. ἴγ. ἴο θερίππίηρ οὔ ]. ἰπ οτά εν ἴο 
δβϑϑοῆδῃςς, οὗ »Ὁ 2 ἴῃ "-- ἘΠῸΡ νῦ. γιδῆ ἴοσ υδι8] Ὁ0Ὸ ΗἱΡΒ. ἐσκίτε “0 νεῖ, 

ἀΐκβοῖνε εἶσνν. οἵ ἴος 14718, ἐαμθο 9 νανίτὰ 3013, ἄρ. 3, ἐρεἰνεϊαϊαέο 705. 1.48, 
Ὁ00 ΗἸΡΒ. οὨἹῪ Ὁ. 133, 11 ἰδ ροββῖθ]ε [δαὶ ψγε βῃου]ὰ τά, βετε Ἵοοδογῖ. πρὲὰ 
Πποῦν ἴῃ ογάος ἴο δββοῦδπος ἢ πρίν, πῦγν, -- 8, πα ὉΡ] νὉ. Οδἱ μέ. 3 (. 
Δεποπι. ὗν πιτὶ. γιοίλ, 88 νναβῖου, σοηϑυτηες 3912; νὉ. εἶσιν, 2110.11, - Σ Ὁ55] 
Ὡ.τὰ. νεχαήίορ, ἃ5 (1) γε 68 το 4110 Ἐς, 118 2258 γ8 1110. (2) ἃ5 Δῆρεῖ οὗ 
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Υδνν ἢ ΡΒ. 8ςδ, οὗ, Πι. 3219.57} Καὶ, 1.80 2132. Καὶ 2235.- ΠΡΓΡ] νὉ. Οδὶ ρῇ. 5. 
αάναρες ἦε γέαῦς, ὅτονν οἹὰ, 5. 10. 217. ---- ὑὙΧ} Οἱ] ρῖο. Ρ]. 5. 1 Ρ. ἐὙ νῦ. 
δὲ απ σάνεγεαγ» Νὰ. τοῦ 2517:18. 3.166 (411 ΡῈ 15. 1118 Ῥε, 1201.3 Ἐπὶ, 310 81 
9.0.3. ; ρῖς. 53.» 508 }}} βἰηρὶς ρείβοῃ, θυϊ Ῥ5. 756 ρσοῦ. ςο}}.; ρ]. οὐ Οοὰβ 
δάἀνετβατῖες 88 745 35, τηδπ᾿5 Εχ. 232 (Ε) Απι. 512 Ῥβ5, 77 235 3113 4211; ς, Ὁ9 
τοῦ 692 14.312; 50 Ρῥσοῦ. βεζε εχοερὶ {μαὶ δβϑοῆβῃςς ἴῃ "- 8 ἤδη αραπάοπεά, --- 
9. “Ὁ γ90] Οἱ ἱπιν. ᾧ Ὁ νῦ. Οδ] (1) ἐμεγε σεις Ῥβ. 119102, Ὁ»: 3416 277 70, 

2838 Ῥτ, 31 1319 τ66.1|, σευοίξ ῬΒ. 148 76. 523 Ὁ, 116 1717, (2) ἀξῥαγί, ς. 18 Ῥετβ, 
Ῥξ. 65 τ19}}δ 1301; (2) δὲ γενιουεά, ς. 12 Ῥεῖβ. 1ο14, ΗἸΡΆ. (1) γέγονε, ἰαῖκε 
ΑΥΓΑΥ͂, Ο. [Ὁ 1828. 30}} 817 1109 Εχ, 84.327 (1) 2329 (Ε) 15, 31; (2) διέ σείαΐε, τε)εοῖ, 

Ῥε. 66, οἴ, 15. 313.-τοῦῖν 50] ν. “5, 52 15. ρίοββ, 88 288 3618 κοῦ 648 12: 
1419. 9 ὩΠΗΏΘΟΕΒΒΔΥΥ ΔιΩρ] βοδιίοη. --- 28} Ββουὰ ὃς ἴτ, ἴο {πε οπά οὗ ἴῃς Ἰΐπε 
ἴοτ δββοῆδῃος, --- }} 8. ἃ ρ]ο58, ἀεβίγογίπρ ἴῃς πιεϑβγε. --- 33 δ ΣῈ] 

ῬὮτ. α«λ. Ῥαϊ δὴ» γὸφ᾽ 181 ςς18 643 110}49ν. “(, 2.23 πιπι. τυεεῥέρρ 305 το 2}0͵ --- 

10. πτρ »9}] οἷν ΣΠῸ ὃν Ὁ 282.6 2135 116], Σ ΤΠ τ, , 56. 1 Ρ. αἷνν. τὶ 

ἔοττῃ Ῥββ. 552 110170---11. ἰΑΣ γ92.1 ΟΔ] ἱπιρί. Ὁ}2 οοδγάϊπαϊε ὉΥ 5ἰπιρὶςε 
γ ψἰτ ΝΊΡΒ, ἱπαρῇ, 52 88 8318, ἔν οἵδε α865 οἵ 552 ψ, νιὃ )ὅ, Ζ 02 νΌ. Οδ] 
(1) με “δανιε 225 258: 3118. 3719 8617 05] 1το938 1105. 45. 18. 80ὺ 1.2), ΠΌΛΩΝ ὃΝ 

312 (Ξ γ1ι1)}8. 253, οἵ, 2529; (2) δὲ ἀτλαριεω, ῥμέ το σάανις 611 γεῖδ 5η, ὉΠ) 
35) 697 7ε. 148 2223 15, 4111 4ς16. 17 Ἐν, τ602 2682 Ἐχγ, οῦ, Ἴρτι Ῥββ. 3.325 4016 "οὗ 

713. 7ε. 159 ΜΙ. 37 70. 620, )0 Ῥ5. 1295, ὅπ) 611 8.118, Ἡ]ρΉ. ραΐ ἴο 58μαπιε 146 
1181. 116. ἐπε πηΐε5 Ὁ ἀείεαὶ 445 535. --- 503) γ81.0}] ἱπιρίβ, νεπουϊ γ οοὐτάϊπαϊε 
τοοσα εἰρῃδιϊς. ) 15 ρίνεη, πβονένεσ, (δ. Φ}2 ργεοεάεὰ Ὀγ 3᾽ α.λ. ΙΕ ενὶ- 

ἀεπο Πᾶ8 ἴ8Ὲ πιῆρ. ἤετα οὐ ἴατῃ Ὀδοὶς ἴπ ἀείεαϊ, 85 99. 18. 5610, ---- ».).7 ἰνρ. 
ΤΣΥᾺ πιπὶ. νοπιθρ οἵ τἰπηα 305, εἶδνν. δάν. δος, ἴῃ ἃ πιοιπμεηὶ ΟἹ], »)» 73}9 ἃ5 

Νὰ, 1651 τῷἭ ιγ,, (ᾧ ἰηβετῖβ σφόδρα νὉ ἃ8 αῦονθ. ἢ). [Π|πκ8 ν,ἶθα ἃ ρ]οββ ἃ5 

νατγίδιίοη οἵ ν.3ῦ, Ι{ 5υ}15 ἴῃς πιεάβιιγε δπὰ ἀϑβδοπδῆςς εῖϊοσ (ῃδῃ ν.}}5. ΤΒς 

δῖ, 15 )υ5ὲ οπε Ἰΐης ἴοο Ἰοῃρ, ἂἃπὶὶ σῃε οὗ 1ῃς 1ἴπε5 πιυβῖ θὲ τβγονῃ οὐἵ, Ν.115 
5 ἃ Ρεηίδιμεῖεγ δηὰ Ἰςαϑῖ βυϊία ας ἴὸ τπ6 οοπίεχί, 

ῬΘΑΙΜ ΜΙ]., 2 51. τοῦ, 

Ῥϑ. 7 ͵δ Δ ῬΤΑΥΘΙ ΟΣ ἀν ΟγΘΠ06 ἔΤΟΠΙ ἃ ῬΟΙΒΟΠΔΙ ΘΠΘΙΏΥ: (1) ἃ 
Ῥαιίτίοη ΤῸΣ βαϊναῖΐοη ἔσοπι [ἷ8 ῬΌΓΣΒΙΘΙ, 1 8η ἱπιρσγθοδίίοη οὗ 

ἀρδῖδ ὉρΡΟῚ ἰπι8617, 152 Π6 μαὰ ἄοῃθ [86 ψνσοηρ ομασροὰ δρδὶηβὶ 

Βὲπι (ν. ὃ; (2) ὀχργβββίηρ οοηβάθηοα τμᾶὶ ὙδΆγ ἢ )68 ὈΊΘΡΑΓ- 
ἷπς ὝΕΔΡΟΩΒ δραϊηβί πἰβ8 ῬΌΓΣΒΙΘΙ, δπὰ πᾶὶ Πὶ8 τι ϊβοῃθέ δηά 

ἘΓΕΔΟΒΟΙῪ ψουὰ τοοοῖνα ἰυϑὲ τσοιτιδυϊτίου (ν..} 5), ϑυδβοαιθπῖ 

οἀὐϊζοσβ ἰπβοτίθἃ ἃ Ὁ]68 ἔοσ [86 ἰυάριπιθης οὐ ἴμ6 πδίϊοηϑ ἷἱπ δῃ 

Ὁ] παῖ ποσὰ Ἰυάστηοπι (ν..), ἃ ἰυάστηοπε Ὀείνγθαη Ἐπ6 σὶρμῖ- 

δο18 δηὰ τυἱοϊζοὰ ἴῃ [βγὰ6] (ν.} 135), ἀηὰ ἃ ᾿ἰζτασρίοδὶ οουρ]οεῖ οἵ 

Ῥταῖβε (ν..5). 
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ΝΥ ΟΘοά, ἰπ Τῆς ἀο 1 5εεκ τεΐυρε; 
ϑδνς πιὲ ἔγοπι Πἰπιὶ ἱπδὶ ρυγβιεϑ, πὰ ἀοἰἑνοσ τς: 
1μεϑῖ, ᾿ἶκὲ ἃ Ἰίοῃ, ἢς ἰξαγ πιε, 

ΨνΗΐῈ ἴἤστα Ὀς (ποπ6) ἰο ἴδδὺ ἀννᾶὺ ἀπά ποης ἴο ἀεἰΐνος, 
Μγ Οοά, {{1 Βανε ἀοῃς 1 ϊ5, 

1 Ώοτε Ὀς ἱπίαυ Υ ἰῃ ΠῚῪ ῬΑ Ἰπι5, 

11 τεαυϊιεά Πἰπι {πὶ ννᾶ5 δἵ ρεᾶςβ νυ ἢ πιὸ νἱ ἢ ἐνῇ; 
[εἰ Πίπι Ράτγϑις πια, ἀπὰ Ἰεῖ ἢΐπιὶ ονογίαϊκε τις, 

Απά Ιεὶ Ηἰπι ἰγεδὰ ἴο ἰῃς βγῇ τὴν Ἰἰΐε, 

Απὰ τὴν ποπουὺς Ἰεῖ Ηἰπὶ ἰὰγ ἴῃ ἴῃς ἀυϑί. 
ΤΕ ποι, ες ψ ἢ εῖς Ηἰ5 βυνογά, 

Ῥοιὴ ττεδὰ Ηἰβ Ὀον δηὰ πιδᾶκε ἰΐ τοδάγ, 

Απὰ ἀοίῃ ρῥτερᾶσε ἴοσ ἢἷπὶ ἀδααϊν νεαροῃβ; 
ΗἰϑΚ διτονβ Ης πιακείῃ ἰπῖο ἤδγυ οὔ ββ. 

1.01 Ὡς ἱγαναὶ]εῖῃ ψ Π ἰπι χαϊγ, 

Απὰ οοποείνοιῃ πηϊβοηΐεῖ απ Ὀτηρείῃ (11) ἔοτίδ, 
Α ρἷτ πε μαΐῃ ἀὺρ δηὰ ἀὺρ ουἱ, 

Απὰ ἢς ν»ὴ]] (4}} ἱπῖο τῆς μος ἢς ἰ5 πχακίηρ. 

Ηἰ5 πιϊϑοῃϊδί νν}}} τεῖασῃ ου ἢϊ5 οὐνγὴ Πεδά, 
Απὰ ὑὕροη Πἰβ οὐνῃ ρας ἢΐ5 νίοίϊεηςς οοπλα ἀονμῃ. 

Ῥβ. γ νὰϑ ἴῃ 18, θυΐϊ ον ἴῃ ἰἴ8 οτἱρὶπαὶ ἔογπι, [πΠᾶϊ ἔοττα ἴῃς Ὠἰβιοτὶ δὶ 
τείεσεμος ἰπ (86 {{|6 “Ψ Πὶσἢ ἢς βδηρ ἴο Ὑδῆνψεῃ Ὀεοαυβε οὗ ἴ8ε ψοτγὰβ οἱ 

Ουδῆ, {πε Βεπ)απηῖϊε " Παβ βοπὶεὲ ργορυίεῖγ; δἰ μπουρῃ ἴβετα ἴβ πὸ τηθηῦου 

οὗ β. ἢ ἃ ρδύβοη ἴῃ ἴῃς βίου οἵ ἴῃς τἰπιε5 οὐ Πανίᾷ, Τῇὶβ ίαςϊ ρῖνεβ ϑοπὶς 

ἔοτοβ ἴο {πε σοτγθοῖπεββ οὗ ἃ ἱγαάἰἶοπ οΩ]ν ργεβεγνοὰ ἤετα; ἔου νὰ κῆον οἵ 

ποιῃίπρ 'ἰπ τῃς 1ἰϊοταίατε ἀρὸπ ψν ΐοἢ ἰξ οουἹὰ Ὀεὲ Ὀαξεὰ. Ὑδετα ἰ5 ποιδίηρ 

ἰπ [ῃς οτὶρίπαὶ ἰοτπὶ οἵ ἴῃς Ρβ. {παΐϊ ργενεηῖβ ἴῃς σοτηροβίτου ΟΥ̓ Πανὶ ὰ ἀπάεσ 

ΒΟΙῚΘ. 500}: οἰγουπιβίδποοβ, ΠῈπ πὲ ννᾶβ ρυϊϑιεὰ ὉΥ 540] δπὰ ἢΐβ Βεη- 
Ἰαταῖτς νναυτίοτθ Τῆς ἱγααπίοπαὶ εἰγουπιβίαπος πηδᾶν, μοννένοῦ, ΒᾶνῈ Ὀξεπ Δῃ 

δα ϊτοτῖα] σοπ͵εσῖατα. ὙῊΪ5 ρύάνου δρρτγορτίδιοϊν ο!]ον5. 8, 6 ἴῃ 13. [ἴ νὰβ 
ποῖ ἱποϊαἰο ἴῃ Ἐ οὐ 12. Ασοοταϊηρὶγ, πὸ τηυϑβίς8] δβϑίρητπεηῖ ᾿γ85 τηδής. 
Φ, Ἐ Πᾶνε ἼἼ275, ἱπιρ᾽ νη ἰἴ5. αδο ἴῃ ΖΕἴ (Ὁ. Τπἴτν ὃ 92) ἱπβιεδά οὗ )γὉ οἵ 38 

ΜΒ ΙΟἢ νὰ. τόρ ΌΪν ἃ ἴχῖ. οὐτι ΤῊς νοτὰ μᾶ5 ποῖ γεῖ Ὀεδη Ἔχρ᾽αἰπεὰ (Ὁ. 1πῖγ. 

ξ ῷ9). πεῖς ἰ5. ἃ βιγκίηρ ἱποοηβίϑίο που θεῖμνεεη ἴδ ρῥἷεᾶ ίοσ ἱπι εγροϑίτοη 
δραίηβε δῃ παν ἀμ] ποτὰ ἴῃ ν.2 δ 15:17 δῃᾷ τῆς ἡυάρτηεηϊ οὗὨ παιϊοῃϑβ ν.7-9α, 

πὰ θεϊνεοη τῆς τὶρῃίθουβ ἀπ νἰοκαα ἴῃ 5γαοὶ] ν.1013. (ν, ΒΙ., (Βε.). Τῆς 

σᾶη οπἷὶν θὲ ἐχρίαϊποά Ὀγ ἴῃς ἰπϑογίίοη οὐ ἴΠπε58 Ἰδίίεγ 85 ρίοββεβ, ἰο γῖνε ἴδε 

Το, ἃ πιότα ρόποταὶ τοίσγεπος ἔοῦ σοηρτορδίίομαὶ 86 ἀπάετ ἰδῖετ οἰσγουτηβίδηςςοβ. 

Μοτεύνοῦ νυ δ ΓΙΣ ἀγὸ {τἰπιοῖ ἐσθ νυ τ τη τῆς ππαΐη αἵ Ἰεαβὲ ρεπίδπιεϊεσβ. 

(Πςε. 15. πηιβίακεη ἰπ τερατγάϊηρ ν.ἷ 15. ἂἋ5. ποπιορόποουβ. ὙΒετα ἰ5 ἃ ἀϊδετγεηος 

θεθνοοη αι ἢ 5. Ἰαάρηιεηῖ οὐ ἴῃς παιίοηβ ν.7- δηὰ ΕἸο ϊπιβ Ἰμπάρπιεῶὶ οἵ 

τῆς νἸοΚοὰ ἴῃ ἴσγλεὶ ν δ 1. ΤῊΣ οτρῖμαὶ Ῥπ, 15. νεγὺ βαυὶγν, ροβϑι οἷν 85 δύ 

ἃ5. [αν ἃ; τῆς Υδην Ἰδῖὶς ροβα θεἸοηρθ τὸ ἴῃς Ῥετγβρίαη ρεσγίοα, ἴῃς ΕἸο τὶς 
Ρῖοϑ5 ἴο τῆς Οτεοκ ρετοα, ΟΥΠοῦ ταΐποῦ ρίοσθος Παγπιοηὶζεά ἴῃ ἃ τηεᾶβυγς τῆς 

ἀϊοτοποοθ, απ ἃ ᾿ἰτυτρίοαὶ δα αἰτοη τοδάς τῃ6 Ῥ5. πιοῦς ἀρρτορτίαζε ἴογ ὑ8εὲ. 
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ϑὲσ. 1. 15 σοιῃηροβεά οὗ 8 {Ὑἰπιεῖεσ ει σαβίς ἢ (ΟΠ ογεά ὉΥ ἵτο 
τὐτηθῖοσ {ΓΙ 5] ἢ. --- 2- 8, ΤῊΣ τειγαϑι ἢ Π85 ἃ βσγηϊῃ. σουρ]εῖ 5ιδῖ- 
ἴῃ, Μν Οοά, ἑπ Τάξε ἐο 7. «εξ γοζωρε) (οἸϊοννεὰ ὃγ ἴδε ρεϊοη, 
σαῦέ »ι6 ,ρονε ἀΐγι ἠδπαί ῥωγεμές γιό ἀπά οἰ νεν μις]. Ὅς ροεῖ 

νΔ5 Ρυϊβυεα ὈΥ ἃ ῬΘΙΒΟΏΔΙ ΘΟ ΠΥ, 8ῃ ἱπάϊνἀυδ] ; δΔηα μᾶ5 βουρῃς 
τείχεα ἴῃ Ὑδηνεῆῃ ἴοσ ἀ δ] ἰνθγδῆσθ, ροβϑι ΟΥ αἱ ἴῃς βδῃοίιδσυ ἰϊ56], 

Α 5γηίΐῃ. οουρίεϊ ρίνεβ [6 Τϑᾶβοῃ ἔογ ἴῃς ρἷδθδ, ἐκεῷ ἤξε α δον, ἀξ 

καν »π6]. Τῆς ρῬύγθαοσ ν1}} ἴθὰσ πὶ, 45 ἃ ᾿'οῃ ᾿ἷβ ΤΟΥ, 0655 ἢ15 

Οοά 54ν88 δἷπ)η. ζΖ7εγε ἐς ποριὲδ (οἴ μεσ) ὁ “47 Ὠϊτλ σήσαν, ἴτοτῃ 
115 Ἰἴοη, σϑπαά πορπδ (εἾ56) 20 ἐἰεἰσεν Ὠϊα. ΤῊΘ ῬΌΓΒΌΘΙ 56 θῃ8 ἴὸ 

μανε βοῖὴς ῥγεϊεχί ἴοσ [Π5 ρυγϑβυί : Π6 σάᾶγρεβ ἴπ6 ροεῖ ψ ἢ νἱοἱά- 
ὕοῃ οὗ σονεηδηΐ δῃηά ρεγβοῃδὶ ἰη)υσγ. ΤῊΐβ ἴῃς ροοῖ στερυάϊδῖεβ 

Ῥείοτε ἢϊ5 σοά, ἰῃ ἃ βγη. {τἰϑεςἢ οὗ σοηάϊιοπαὶ οἰδαδβθβ, (ο]οννεὰ 

ὉΥ ἃ 5γῃ. {τἰϑιϊς ἢ οὗ ἱπηργθοδίίοῃ ἀροη ἢ τηβεὶ ἰΓ τη6 σοηαϊίοη 

σῃϊοῦ με ἀδηΐϊεβ Ὀς ἴτιε.---4-ὅ4. 720. 7 λαυε ρπθ 1115] τῇς 
βρεοϊῆς τΠϊηρ ομαγρεοά δραϊηβί ἰὴ ὉΥ ἢϊ5 Ρρυγβαεσ; Ζ.} “άεγε ὁξ ἵπΐ- 
φεΐέν πὸ μῖν ῥαΐη5)] ἃ ῬΏΓ. υϑυδ}}ν τείεττίηρ ἴο ἴῃς δοοερίδηςα 
οὗ ὈΠΌΕ5 : ἰἴ σδῃ ἤδγαΪϊγ Ὀς6 Ρἢγϑίοαὶ ἰΠ) υσΎ ὉΥ [6 Παηάϑ, ἴοσ ἴπδτα 

οςουὐἹά Ὅς πὸ ἀϊδραῖΐε δῦουϊ [ἢδί. ---- 7 7) γεφιίκα ἀΐνι “ἠαΐ τας αἱ 

2εαεε τοί γι τοὐὰ εὐ παῖ ἰδ, οηῈ ἰῇ ἃ σονεηδηΐ οἵ ρεᾶςε, ἃ 
(πεπὰ νῆο Παά ἃ τἱρῇϊ ἴο Ἰοοῖ ἴογ ροοά ἱγεαϊπχθηΐ, ἱηνοϊνίηρ, ἴ[Π6τα- 
ἴοτε ᾿τοδοῆδγουβ Ὀγθδοῇ οἵ ἔτ μϑῃ!ρ ἀπ σονεηδηῖ, ᾿51]}γ Ἔχοϊτηρ 
τὴς ΡεΏδ ΠΥ οἵ ρῥυτγϑυϊ δηά ἀθαῖῃ. Ηςδ τεσορηΐβεβ ἴῃς στρ] 6855 

οὐ 16 ρυτγβυϊὶ 115 δἰαϊεπηθηί Ὀ6 ἴα]56. ----Θ. 2427 λἦνι βέγεμς »6} ἃ5 

δε 5 ἀοίηρ, ν, δηὰ (ατῃογίηοσο, ἐΖ λέφι ουεγίαξε νι], ἀο ποῖ βᾶνε 

ταὶ ἔτοτῃ ἢίηι, ν. 5, δηὰ Ζέ ἀΐμι Ἰγεαί 10 “146 εαγίλ νιν {74}, ἰτάτηρ]α 

τὴὰ ὑπάετ ίοοῖ δηὰ ΚΙ] της 85 ν.ὅ5, σγαΐ γι} ἀομομ 7}, Ρἢγ. ἴοσ ᾿ἰνὶπρ 

50], 1ἴ6, 2 ἀνε ῥαν ἐπὶ τὰς με}, ἴῆτονν ἀόνγῃ ῥτσοβίγαϊε ἰὴ ἴῃ ἀυβὶ 

οἵ ἀεαῖῃ, εἴ, νι. Α Ιαἴοσ εαἀϊίοτ, δά αριίηρ [Π6 ΘΓ. ἴου σοηρτεβάᾶ- 
τἰοηδὶ υ56, πηα 65 ἴῃ 6 ΡῬυγϑαοτ Ρ]. : κ 411 (Παϊ ραγβια πγε" ν.ὅ, Ἰηβειγῖβ 

“ΘΩΘΙΩΥ " ν.5, δηά τρᾶκε5 ἃ ργειηδίυγα γεπουποαπηεηὶ οὗ ἰΓεδο τυ. 

ΝΑΥ,1 υβεὰ ἴο τεϑοὰς (ἢδπὶ [δὶ νεσα ΤῊῪ δάνεγβαγὶθβ ἴο ΠΟ ργροβε (ν.5}), 

Ἴ-12 ᾿σοπδϊτυϊε ἃ 5ετῖεβ οἵ ρίοββἝεϑ βεραγαίϊπρ ἴῃς ᾿νο ϑῖγβ. οὐ [8 
οτρίηδὶ Ρ5. ΤΏΘΥ ἴᾶκε ἃ ψίάθγ οὐπ]οοκ ἴΠὰη ἴῃ6 τόβοιθ οἵ δῇ 

ἱπάϊνϊἀα4] ἔγοπι ἢἰ5 ρεσβοηδὶ δηείην ; {Π6 Ὺ σοπίεπηρίαῖα ἴῃ6 )υἀρ- 

τηοηῖ οὗ ἴῃς ηδίίοηβ, δηὰ οἵ ἴπε ψίοκεά δάνθγβαγίθβ οὗ ἴῃε γἰρῃίθουβ 

ἴῃ Ιβτᾶ6]. ὙΠεσα Εγα ΡΥΟΌΔΟΪΥ ἴῃτες βεραζαῖς βίαρεβ ἴῃ ἴπ656 
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ξἴοββεβ ν.7 5, ν.δ 5, δηὰ ν 8. 7-8 τεῦ ῥσοῦ δ Ὀ]Υ ἴἄσας ρϑηϊδγηδῖεσβ 
ἷπ ἴῃ6 οτγρίῃαὶ! ἴεχὶ. ὙΠΕῪ γα 3γη. 1ἴπ68 οἵ Ὀδδυῖν δπα ῬΟΥΤΕΣ 
ντι τε ὉΥ ἃ Γαδ] ροεῖ. 

Ο ατίβε, Ὑδηνε, ἰπ ΤὨΐπα δηρεγ; ΠΠἰ ΤΉγβεϊ αρ ἰπ ουϊθυτβῖβ οἴ ταρε; 
Ὁ τουϑε ΤΉγϑεϊξ, Ὑδῆννεἢ τὶν Οοά, ἴο ἴῃε ἡυάρπιεηῖ Τπου Παϑὶ σοτηπιαπάεά, 
ἌΝΉΙε 6 οοηρτεραιίοη οὗ ρβορεβ δβϑϑεηῦ]ε ἀσουπὰ Τῆςς, οα δἰφὰ Ο 511 ἐπ: Ὡγοηςά, 

Υδη ἢ ἰδ ὑγροα ἴῃ ἃ ργαβδίηρ ἀρρεδὶ: Ο αγίξε, γαλευελ,ἢ τ 

ΖΑγεεξ τὶ Ο γοωδε ΖΑγεεζ,, γαλευεὰ μιν Οοά ἢ οπ ἀϊσὰ Ο οἱ 
επίλγοηεά. Ὑῆδθβθ ΜΟΤΘ ῬΓΟΌΔΟΌΪ [ἢ6 οτρίπαὶ σεδάΐηρθ. (Εοῦ 
νυ οηβ 566 ἰδχίυδὶ μοῖθ58.) [11 ἰδ δῃ ἱηνοοσδίίοῃ οἵἩ [Π6 σοηρτα- 
βαϊίοηῃ οἵ 15γ86] ἴο ἱπεὶσ ἡδίίομδὶ σοά ἴο ἰπΐθγνεηε οἡ 1ῃεὶγ Ὀθ ἢ δ]; 
ἴο 510 οη Ηἰβ ἴἤσοῃς οὗ αάρτηεηϊ δηά σοηνοΐαε 4]1} ραγίίεβ ἴο Η5 

Ἰυάρπιεηϊ 5εαῖ, [Ιἱ 15 δϑδϑδυτηθα ἴπᾶὶ [πε ἀεοϊϑίοη Μ}}} θ6 ἴῃ ἵάνουσ 
οἵ ΗἰΞς ρεορὶε, ἐπ σηρερ ἢ ομἐῤμγοίς οΥ γαρε] ταδυϊ εϑίεα ἴῃ βιγ Κίηρ 
ΑΥΒ. [ἰ ἰ5 4150 αϑῆσπιεά ἰῃδΐ βυςσῇ ἃ γμασνιεριί ἢὰ5 Ὀεεη δἰγεδάν 

εοηεηεαηασα, Τῆς Ρεορὶςε οὗ αοά νοτα βυτα παῖ ἰδ νου]ά ἐνεπίυδ!ν 

ἴᾶκα ῥίαςβ, ἴΠῈῪ γα ἴῃ βοῇ 5ίγαὶϊ5 [ῃδι [ΠΟῪ ἀτρε {Ππαΐ 1 58.411 ὈῈ 

δῖ οῃοα. --- λϊ τδε εροπργεραδοα οΥΓ 2εοῤίε ἀφοενιδίς αγοωπα 

7λεε]. Τὰ ἰβ ἃ λυάρπχεηϊ οὗ ἠδίϊοηβ, ραϊῃεγεά ἴτοτῃ 81} ραγῖβ δρουϊ 

[ες αἰϊνίης ἰἤτοης ογ [πᾶ ρυγροβε. Τῆϊβ τεῆξοϊβ δὴ δῃτίγεὶ υ 
ἀἰβετγεηῖ 5ἰτυδίίοη ἔγοπὶ [πᾶὶ οὗ ἴῃ 6 οτὶρίηδὶ ῥ5., ἀπά ἃ βίαϊς οἵ ταϊπὰ 
τΤεργαϑεηϊθα ἴῃ Ῥ85. 96-1οο, ςἴ. Το. 3. 

96, 4 ἰππιεῖεσ Ἰίης, γαλευεὰ γμάρείά τὼς ῥεοῤῥ:), ἰδ δ ἤγεϊυ 
δρατὶ ἔτοπὶ ὑσγενίοιβ Οὐ βυυβεαυδηΐ οοηίΐεχῖ, βἰδιίηρ ἃ ἔδοὶ ἴῃ ἴῃς 

τηϊάϑβι οὗ βαγηεβὶ δηϊγθδίεβ ἔοσ ἡυπάρτηθηῖ. [Ι{ 5 ἃ τηδγρίηδὶ ρὶοββ. 

95-12. 5. ἃ 5ετεβ οἵ ρεπίδῃιεϊειβ οἵ ἃ ἀϊβεσγεης ἴγρε το 86 
οτἰρίηδὶ Ῥβ8. δῃὰ α͵53ο ἔτοτῃ ν.ἷὅ. 

71006Ἑ της, Υδηνεῆ, δοοογάϊΐῃρ ἴΟ τὰν σὶριεουβη 655, δοοογαάΐηρ ἴο ἴῃ ἱπίθρτιν 
τΠαΐ '5 ροη πιε. 

Ο εἰ τῆς εν]! οὗ τῆς. νἰοκεα οοπιε ἰο ἂῃ εηὰ, δηὰ εἐϑ:8Ὀ] 15} ἴῃς τἰῃίθου. 
Α τῆεγ οὗ πϑᾶγίβ δηὰ γεΐῃβ 5 ἴῃς τἱρῃίθους αοά, 
ΜΥ 5ῃϊεἸὰ ἰβ ἄροη αοά, ἃ ϑανίουγ οὗ ἴμε ἀρτίρῃϊ ἴῃ πιϊπά. 

(οὰ ἰ'5 ἃ τἰρῃίεουβ ᾿υάξε, ἀῃ 'ΕἸ ἰαἰκίη νεηρεᾶηος Ἔνεῖν ἀν. 

Τῆς δη ἢ. 15 πον, ποῖ Ὀεΐννοθη τῆς ἱπαϊνϊάυα] δηᾶ ἢῖ5 Ῥυζβύοσ, 

ΠΟΥ Ὀεΐνψεεῃ Ὑδηνθἢ δηὰ ἴῃς ἡδιίοηβ, Ὀὰϊ Ὀεΐνεεῃ ἴῃς τἱρῃίεουβ 

δΔηά τῃ6 νἱοκβά ἴῃ 15γα6] ἰἴβεὶζ; δηά 80 15 οὗ ἃ το ἰδίεσ ἀδῖς. 

Τῆς ἠυάρτηεης 18 ποῖ δὴ υἱεϊτηδῖε οὔς, Ὀαϊ ἃ ἀδὶϊγ τοϑιίηρ δηᾶ ἴαὶο- 
ἰῃρ νεηρεᾶηςα ; δῃὰ τῆς ἀϊνίπε δῆς 15 Φρλένι διὰ οὶ Ὑδανθῃ. 
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Τῆς γίοββ 15 ποῖ δι οῦ τμ4η ἴῃ 6 Οτεεῖς ρεποα (οἴ. Ρ5. 1). Τῆς 
ΔυῖΠοΟΥ τεργαβθηῖβ πε σρῃίθουβ ἴῃ 18γτα6]. Τῆς ΚαΥ ψοτσά οὗ 188 
ἤνε ᾿ἰπα5 15 τὶ ῃϊεουβηῆςββ, σεζογαϊϊ τ ἐο 71») γἱιράδεομεμεος νι, “ἠδ 

γίρλἑεομς ν.δ5, 2ὴε γίρλίεομς Οοά νι, πε πῤγίραϊ ἱπ νείπα νὸν, 
γίρλίεομς ἡμάρε νι; οἵ. ἴῃ6 5γη. ἰθγηβ ἔοτ )υαάριηθηῖ: γμαῖρέ πιδ 
ν, εε,αόἠεὴ νι ἴῃ ἀπε βεῆβε οὗ νἱπάϊοαῖε, οὗ. οοὐ; σίεγ νιν, 
δανίουν ν.}, γμάρε ν.3, Ιη τὴς οἴπεσ ραγῖβ οἵ ἴῃ ᾿ἴπ68 σεφογιί τ 

Το τὰες ἐπήκοον “λα ἐς πῤοηὶ η16 ν 8 Ἠδ5 ἃ5 15. δῃτῃ., Ο κέ 416 ευΐΐ 
ΦΓ τἀε τουϊεξεα εονις Ὁ απ ἐπα να, ῥέε οὗ ἀεαγίς ἀπαὶ γεΐπς Ἀδὰ 
85 ἰἴ5 δῃτῃ. ἐσζίηρ ὑφηρέαηες ευέ7} (14). ---- Μῖν «ἀϊοία! ουέν γι ἃς 

ΘΟ 41, ῥτοιεοϊίπρ πὲ ἴτοπὶ 81} δπειηϊαβ ἃ5 3. 3ΗΕ2 “ρου Οοά" 
ΤΆΔ Κ65 (οὐ [πε 5ῃ1ε1ἃ Ὀεᾶγοσ οἵ Ηἰ5 ρεξορίβ, ἃ σοποδρίίοη ψῃϊο ἢ 

411 ΕΜ." ϑπηἰκς ἔτοπι, ἴῃ τ εὶγ ναι τηοάεβ οὗ ραγαρῆσγαθθ. [1 5 

Ῥοββίθ]ς ται με τοχὶ οὐ (ὅ ν.}35 15 σοτγθοῖ : σόγοη πα ῥαδεπέ, 1 

50, ἴῃς Ῥεηϊίδιηἷεῖεσ [ἴῃς 15 οοτηρ] θεῖα ψιτῃουΐ “ ΕἸ τακίηρ νϑρηρεᾶπος 

ἜΝΕΓΥ ἀαγ," δηὰ {παὶ πηυβί Ὀε τερασαθα ἃ5 ἃ ΠΊΪΠΟΓ ρίοβϑθ. Βαϊΐ ἱΐ 

ἰ5 θεῖο βυϊοὰ ἴο [6 οσοηίοχί τη ἴῃς δα αϊτοηδὶ ψογάϑ5 οἵ (ὅ, δηὰ 

ξἶἰνεβ ἃ Ὀειίεσ οἰπηαχ. Βδίῃεσ (ὅ ἰ5 ἃ ρίοϑβϑβ.: 

ϑῖσ. 11. 18 8. 15 8ῃ δηῃτ5ῖ, Τῆς σοπάϊίοη οὗ ἴῃς ἱτηρτγεοδιίίοη 

ἴῃ ἴῃε ῥτανίουβ 5:1. 156 ἴάκϑθῆ ἴοσγ ργαπίθα 85 ἔδὶβε, ἰὴ ἰῃε δοπιρί 
“πο ννϊϊποαῦϊ νὈ. ἴῃ 1λ6 οπρίμαὶ, (( {τ 15 ποῖ 80, δηά ἰξ ἰ5 ποῖ"; 

εχρίαἰηεα ὉΥ͂ βρίοβϑ, ζ. ἀξ, ἰῇ. ρυγβίιθσ, ἡεγη ποῖ). Ὑδῆνεῃ θ6- 

ςοπλε5 ἴῃ6 Ῥυγβιαῦ οὐ ἴῃ6 ροεῖβ ραγθιεσ. ΤῊ 15 ἜΧΡΓΘ556α ἰῇ 
ἔουσ 50. {Ππγεῖογ ἴῃ δηι ἢ. ἢ ν. δ, 50 δηοίοηϊ Κτθβ. ΕΝ." δηὰ 
τηοϑὲ σοτγητῃ., Ὀιιῖ ΠΊΔΩΥ τηοάδτγης (Πα., Βᾶ., 1)ὰ., Εἢ τ. τμακα τῇ 6 

ἐπδηλεβ οἵ ὅ51Γ. 1. 1ῃ6 δοίουῦ ἤθτε α]50. --- - 13-14, 247ε τωλοῖς 27 

σοο»α]] ἴῃ ὈΘἢα]Γ οὗ τῃ6 οὴθ ψγῆο Παβ βοιρῃϊ τείιρε ἴῃ Ηίηὶ ν.ἷ 

“1 Φοιὰ ψεαά ΠΠ ἔς ὀστο αγιώ νιαῖζε 1} γεααν], ἴο βανα ἔγοπι ἴῃς Ῥὰτ- 

βιει ν ἷΣ, 272 ἀρίά γέραγε 70» λένι ἀξαον τυεαρο»ς}, ἴο Κὶ] τῃς Ποη 

τεδᾶγν ἴο ἴδαγ ἢἰβ ὑγαὺ νι; “7 ἀγγοῖυς ,Ἶε νιαξοίδ ἱπίο ἤδῆν 

ὁηπέ65}, ἴῃ τεβϑροῆβα ἴο ἴπΠ6 ἀρραγεηϊ αὐαηιοπιηθπὶ οὗ ν.3, ΤῊΪ5 

τεἰγαβίοἢ 15 (ΟΠ] να Ὀγ ὕνο {τ πηεῖου {τἰϑι ἢ ν.}5 106 ν ἸΘΕΙΣ  τηρίην 

ουῦ ἴπΠ 6 ἴπι6 σμδγδοῖοσ οὔ [ἢ 6 ρυγβιιοσ αητ ἢἰβ αἰτἰπιαῖδ σταίη. ---- 15-- 

1θ4. 29, ἀκ Ἰγαυαίϊζοίά τοὐδι ἐμίψιίν}, ονοτ ἀρσαϊποῖ τῃ6 [α]56 
σμάτρα δραϊηβῖ ἴῃ6 ροεῖ νι ; δηὰ φογιοοίτοδι »ελίο αη ὦ ὀγίη σοί 

1) ον], ἴὰ δηῖῖῃ, ψ ἢ ν ὅν Α ρίοϑα σίναϑ αη οὐ]εοῖ “ (ΙΞθμοοί ᾽" 

ἴο τῆς τμἰγα νΌ., θαϊ τῃαὶ πιακοϑ τῃ6 ᾿ἴπ6 ἴοο Ἰοπρ ἀπήὶ πιατα ἴΠ6 

εἴεοϊ οὗ τῃ6 5ἰηρὶε νογά, πλϊβοῃϊοῖ, σγη. νυ ἢ ἰα!χαϊγ. ὙΠ6 ῬυΓΘΟΥ 
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ἰ5 οοῃῃιραγεὰ ἴο ἃ ψοϊηδῃ ἴῃ σμ ]ἀἰτίἢ : πιο ]οΥ 5 ἢ ῬΑ06 πῃϊοῖ 
5. ὈΟΓΏ. --- Α, 2ἐΓ ἀφ λαϊὰ ἄμ απα ἄμ σμ], Ῥαβϑίηρ Ἤνεσ ἔτοτῃ ἴῃ6 
τηείδρθοτν οὗ Ἅμι] ἀἰγῖῃ το [πε πλείδρμοσ οἵ πιακίηρ ἃ ρὶϊ ἴο βηβηᾶσγε 

Δῃϊπλα 15, σουητηοη ἴῃ ψΨ. ΤῊϊβ 15 δητῖῃ. ἴοὸ νιδδ; ἰπϑίεδα οὗ ἴμ6 

ρΡοοῖ Ὀείῃρ ἴῃ6 ττοδοῆθγοιβ νἱοϊδίοσ οὗ Ἴσοονθηδηΐ δηά {πεπά- 
ΒὮ]Ρ, [Ὡς τλῆ, ψὴΟῸ Ῥυγϑαθβ Ὠϊτα ἩΠ  [Α156 ομαῦρεβ, Ὠδ5 ἰπεὰ ἴο 

ἴδκε ἰπὶ Κα ἂῃ δηϊπιαὶ πῃ ἴῃς σονετγεά ρἱϊ. --- 165-17. ΤῊΘ ἢἤπαὶ 
{5 ΠΟ ἢ 5 ἰῃ ἀπο τῃ. τ [ἢ 6 Ἰπγρτεοδεοη ν.δ ; ἴἰῃ6 ᾿τπιρτεοδίίοη {4115 
οἱ ἴδ6 Ρυϊβαοσ δπά ποῖ οἡ ἴῃς ρυτβυεᾶ, 427ὲ τοὶδ γαὐ έπίο τὰς ἀοΐς 
Ἀπ ἐς »ν"αξίηρ)] διττῃ. τ νι; λὲς σιῤρελίο τοῦῖ γείμγη οη ἀΐς στσπ 

ἀεαα] δηττῃ. ἢ νι; δηὰ ὠῤοη ἀϊς σελ ῥαΐε “1}} ἀΐς υἱοίπες 
εο᾽ρ6 εἴρτο] Οονεὺ δραϊηβὶ ν΄, Απά 50, βεεκίηρ τεῆιρε ἰη σοά, ἴμε 
Ροεῖ 5εε5 σοὰ ρυζβιΐηρ [5 Ρυγϑαοσ, ἀπά ὈΠηρίηρ ἀροὴ Ὠίηι 16 

τεσ υτίοη νηοῦ ἢς ἀετηδηάεά ἴοσ ἴδε ψσοηρ ΜΏοῆ ἢ6 Ὠἰτηβοὶ 

δὰ ἀοῃβδ. 

18. ΑἜ ἰαΐεν εἀϊῖον δά δὰ ἃ ᾿ἰτυγρίοδὶ ρίοβθ 85 ἃ βυ δ] 6 οεἷοβα 
οὗ ἴῃῆε Ῥ5. ἴῃ ἰΐβ ἤμαὶ ἰοσιὴ αἰΐζασ ᾿ἴἃ δὰ Ὀδεθὴ ρεῃθγα βεὰ δηά 

δἀαρίεα ἴοι ῥα Ό]ς ἡ ουβῃΐρ. 

Ι ν}}} ργαΐβε Ὑδῆνεῃ δοοοτάϊηρ ἰο Ηἰ5 γἱρῃϊεουπηθβ58 
Απα 1 ν᾿] πλάκα ππθοαν ἴο ἴπ6 πδπλ6 οἱ ΕἸγοῃ. 

ΤῊΪΚ ΠΠπυγρίοδὶ σου ρ[εῖ ἰ5 ἃ {γἰτηθίοεσ {Κα ἴῃς οτρίηαὶ Ρ5. [1ἰ ἴ5 5γη. 
- 7 το 2 γαϊ:ε] ἴῃ Ῥ ]]ς ῥγαΐβε |} 7 εὐἱΐ νιαζε "πείράν. γαλεσεὰ 5 

τε οὔ͵εοῖ οὗ τῃ6 ἢγβί ᾿ἰης, δον, ἴῃς Μοϑβὶ Ηἰβῇ, οἵ τῇς. βεοοπά 
᾿η6. Τῇ βεοοπά γλεσελ ἢ5 Ὀδθη ἰηβοτίεα 85 ρίοββ Ζε παρε) 
οὗ 16 βεοοῃά Ἰἰης ἰ5 σγῆ. ἢ σεζογαϊηρ το ΠΣ γίρλέσομεπεες οἵ 

τῆς ἢγϑί. 

3. ΤΟΝ πν] 752. 1.3, 1829 303} 18. 353: 206 1041 1ο036 Νὰ. 2218 (ΤῈ) Ὁι. 4ὃ 
1816 2614 708. 148:.9.2 5. 2423 1 Καὶ. 31 518:.}9 (Ξ 2 (ἢ. 28) 828 (-Ξ 2 (ἢ. 619) 1.9. 31 

76. 2118 Η)}ν. 112, [5 ρῃτ. οὐ ); εἶδιν, Ροβίοχ, 1 (ἢ. 2117 227 Εζγ, 738 οὐ 15, 251 
1)η. 94: 3) Τοη. αἵ Ζςε. 11 139 τ4ῦ, Ὑ]ε Ἰΐπε ἰ5 ἴοο Ἰοπρ ὈοῖΒ Βετα δπὰ ἴῃ ν.", 

τπδτείοτε πῊπν 15 8 Ρ]ο55; 50 8|50 Ρβ5. 189 252} τονῖ, --- 53} Ὁξ 18. ἱπιδηβίῆςα- 
τἴοπ, ΟΥ̓ “2 5 ΟΥ ρΊ ΠΑ]. ---- "55} ΟΔ] ρίς. ρ]. 5[. 1. 5.; Ρ]. Ἰαῖεγ ἱπιεγργεϊδιϊοη ίος 

Δῃ οτἱρίηα] 556. ζ νητὴ νὉ. ΟΔ]: (1) ῥιγεθ ἜπετΩΥ ἴῃ γᾶς 1888. 2116 χς8.6 

7111 83; 50 ποτε, ον ν.8- 6 ἑδνουγ τείογεπος ἴο ρατβαΐς οὐἉ νγατγῖοσ (2) Μέγϑέ- 

ἐμέο 695) τορἱδ 1105. 86. 167. 16] 1.121 1433. (3) μιώζοιυ αὐίεγ, ἴῃ ροοὰ 5εῆβε 

4415 5821, 15 "αὶ βοπβθε 1191, (4) μένοιν αὔεν ἴῃ οτάες ἴο θεηδῆῖ 235. 

Ρι. διγειε ἀγώερίέν, ῬΟΒΒΊΙν νι, θὰϊ Ρτοῦ. Ξε 1438, ἢτ 15. ἃ Μαξϑβοτεῖϊς 

ςοποεῖϊ ῥγο, ρὶνίπρ σποῖος. οἵ σαν ὯΔ] οὐ τιν ΡΙ,, (ε5. θη, Κδ.1.51ὅ).-- 

ΝΎ] 5 οοῦτα, Ηρ, ἱπὶν. 5. α Ρ. [ν 1 5}9] ποῖ υϑεά ἱπ Οαϊ, θὰΣ Ηρ: 
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(1) «παέοὰλ σισαν ποτὰβ ἔτοτῃυ τωουτῃ 11945; (2) αἰρίένεγ ἔτοσα επεπιῖεβ δηὰ 
᾿ΟΌδ]ε5, ς. δος. 73 229 2: 118 4014 703 713 7212 τοδ48 τοοϑῦϊ, ς, 70 1818. 409. 2231 
Κὼω 18. 20 3510 549 593. 8 69" οιϑ 1τογὸ 12031427 143) 1447, Ῥ 4115 8:24 97} 14411, 

ἡΡῸ 181 (ΞΞ 2 5. 221), 808. “ΧῸ ὉΝ 78 «ΟἿΣ 2111} 15, «9. 422 Ἠο, ς!6 ΜΙ. ςἴ; 
(3) εὐ ένεν ἔτοπι, ς. 10 ἀφαῖῃ 3315 ς614, Θῃς0] 8618; (4) αἰεδένεν' ἴτοτα βἰῃ διὰ 
δὺς 399 ς1|6 709 110170, ΝΊΡΗ. ρᾳ588. εκ εἰφέίνεγεα,, 405. 3315, ς. 10 6916, --- 
8. Δ. 0} περαῖίνε ἤπαὶ οἴαυβε, ἐσ, ζᾧ η 9 “ξαν, γερά, οἵ ν»ἱ]ὰ Ὀεδϑὶβ Οη. 3782 

445 (1) Εκχ. 2213 (Ε), εἶθυν. ΟἿΪΥ ἴῃ πιείδρῃον ἰῃ Ῥ55. γϑ 1713 221} οἵ πηδῃ σοῖα- 
Ρατεὰ ἴο Ἰίοῃβ, δῃὰ 5, 503 οἵ Οοα. --- ᾧ πον} δέον γ8 τοῦ 1712 2214. 22 ςἔ, “κ 

2211(}). --τ Ψ0)] σὲ (ν. 55). --ρ.] Οδὶ ρῖο. ξγπο: (1) ἑεαγ στυαν Ἴγονε, 

εἰϊνεν, ς. ἸὉ 1362 1. κ5, 80 πεῖς ἰΐ αἴϊεγ (5, μὴ ὄντος λυτρουμένου, ψε τεδὰ 

δ Ὲ; 80 ᾧ, Οτ., ε., θυ. αἱ.; Βαϊ 38) ἱπιεγρτεῖεα δ8 (2) “αν ἐφ: 2έξεές, ἴῃ 

ϑΙης 56 Ώ86 83 ΕῚ. 1 Κ. 191], ---4, Ὑ ΟΝ] 5 Οδ] ρΐ. 1 8. ργοϊαϑβίβ ςοῃάϊϊομαὶ 

εἶαυϑε σοπίϊηυεά ἰπ ν.". ὅ8. ψγἢ} ἀροά. ν.5 ἴῃ 7.88, οὗὨ ᾿πηργεσδιίοηῃ. ---- ΓΝῚ} 5 
πευῖετ, ἐλ: δέ, ἢ πῶ, ΡὮτ. α.λ.ι ψ, Ὀὰϊ Οπ. 314 (1) 2οδ: 6 4ς19 (Ε). - 
τ Ν] ςοπαϊπίοηδὶ, ἱπαρὶ γίηρ περ. δηβινετ, ζ 5 οΥἹρΊΠΑΙΥ π. Ὀυΐ ἴῃ υϑᾶρε 

βυδδῖ. νὉ. ἐς, σ7γέ, τύᾶς, εἴς., “ποῖ ἃ8 ἃ πηεῖα σορυΐα, Ὀυϊ ἱπιρὶ γίηρ εχίβίεποα 

τὶ Ἔτη ρ μαβ18᾽" Β2Β.; εἶβιν. (1) αϑηγπιαῖῖνε, οὖν Ἵν 812, ξ Φφυ}Ν 1351] (ρΙεοη- 

δϑιῖς). (2) ἰπϊδτγοραίϊνα τπ 1.43 τ 53" ψἱμουΐϊ ἢ 73}}. --ο ῦ ἊΣ] Ὁ.π|. ἐρ) μπέΐεε 

δητ ἢ. προς γέ 532 822. --- δ. 152} Οδὶ ρΡί. 1 Ρ. 5. Ἢ (1) ς. ὃ» «καὶ 
δον εν νλϊμ 1.35 1167 110}7 1425, 50 ῥτΟῦ. 572 45 (δ. (2) ο. ἃος. ρετβ. εἴ τεῖ 

γεφμδίς γ 1821; εἶδυν. ο. Ὁ ῥρετβ. 137} Ὠῖ. 3256, Ὁ; Ῥ5, 10310 70. 46 2 (Ὦ. 2011, 
(3) τοέαρε ἃ μὰ, οπὶγ ρῖς. ῥ5. 1313: 3 15. 118, γΡὩ2 εἶν, Ῥτ 3112, οἵ, 
γι θη Ῥβ. 547. -- νοῦ] ΟἹ] ρῖς. οὔτ ἄδποση. Ὀὐδτ ρεᾶςα, ἴμε ϑρέ ἐφ 
“ρυεηαρ ο΄ ῥέαεε τυΐδλ πες, Ὀὰϊ ΡΓΟΌ. ἐὐγοσ (ου " στ’ Ὁ]. 5[, 85 πον τῶν 4110 

νρδτ' 5511, Ὀνολον’ 6923, --- πχῦπα) } ΡΙ. ἱπιρί. οΟΒοτί. 1 5., 6. Ὑ οοπϑας, ψιγὺπ 
(νυ. 65). ν Ἴσοηβες. δἴεσ ἴτας 5γη. ᾿ἴπὸ5. ἢ ὉΝ ἂἀπά Ὀείοτε ἴῆγες 5γῃ. 1ἴπε5 

οὗ δροάοϑῖ5, βυβρί οἴου, 650. ἃ5 56 η8ς οἵ νὉ. γέβεμό ἰβ ἀητοί ἢ, ἴο ἴπε ῥτοϊαβὶβ δηθὰ 

τουδὶ Ὀς οὗ ἴδε παῖυτε οὗ ἃ ρᾶγεπίμεβῖὶβ Βυϊ βυςἢ ἃ ραγεπίῃεϑὶβ νουἹά ποῖ Ὀὲ 

εχργεββεὰ ὈΥ 1 οοηβες,, ἃπὰ Πᾶ5 τῆοτγε οἵ ἴῃ παίυτε οἵ ἃ ρ]οβ5 [ἤδη τς ἱμῃουρὶ 

οὔ πε ροεῖ, ψγο 5εέπιβ ἴο θαΐδποε ἴπε ἴἤτγεε 11π68 οἵ δροάοβὶβ Ἴνεὺ δραϊηβὶ (ἢ 8 

ἴδτεε οὗ ῥτγοϊαβδίβ.υ ϑυςῇ ἃ ραγεῃί πεβϑὶβ ψουὰ 56} οσοὔτά, δὰ ρετίεοι ἔου 

βίηρίε δςῖ, οὐ ἱπηρετίεςϊ ἔου ἐγεαυεηίϊαίίνε; Ὀὰϊ τπε πη ΨὮΥ ΤοοΒοτῖ, ἰογπηῦ Οε8.» 

Ὀε., Βᾶ. ϊπκ οἵ ἃ ἀετίναϊϊνε πηηρ. “92οὐ, εἰρεῥοῖεά ποῖ Κποννη ἴο ΗΞεΌ. εἶσιν. ἐχς. 

ἴῃ ἢν πχθπ 2έμραρν 2 5. 221 7. 1419; Ὀυϊ ἰουπά ἴπ Αταπι, 85, ΖΦ, Πουῦ., Ὀγ., ὅτ.» 

(Βε., θα.» τὰ. πυπῦνν, ν Ὑπὸ οῤῥγέεσς Ῥβ5. 563 τοδΆ2, Βαϊ τΗ]5 ἰ5 ποῖ ἴπ δσοογὰ νψ]1Β 
οἴδεγ ᾿ΐπε58 οὐ ργοϊαϑίβ, ννἴεγε ἴῃ οπε ϑιρροβεά ἴο θὲ ἰπ)υτγει ἰ5 ἃ ἔτίο πὰ δης δ] }γῪ, 

Δηὰ ποῖ Δῃ δάνευβατγυ, 51}}} 1.55 ἂπ δάἀνειβασυ ννῆο ἢᾶ5 ποῖ κυσςεεήςε ἰπ Δοςοπὶ- 

Ῥ᾿ ἰ5δΐηρ δηγιπίηρ. ΤῊε Ἰΐπε ἰ5 οὶ σοῃβἰβίεηὶ ψἰἢ ἴῃ σοηῖεχί. [1 5 γθα}ν ἂπ 

Δη 1}. ρ᾽ο55 νὨἰςἢ δηιο ραῖοϑ [ἢε ἀροάοβίβ. ΤΠε ρ]οβδαίου πιθδπβ ἴο 5ᾶν, ἢ ἢδ5 
ἄοης πε νεῦῦ τένεῖβε οὗ ἸΏ] ΓΥ ἴο ἢΐ5 (τίαπά : ἢὰ Π85 ἐδ] νετε Πα τα Δ}}Ὺ Π5 

δἀνοτβατίεβ, ννϊϊῈ ΤΕΥ ἤᾶνε ναὶ η]ν δπὰὶ νἱπουΐ τόϑυ]ὶ βιγίνθη ἀραϊηδὶ ὨΪπ|. --- 

7.355] δάν. ἡ» ναΐν, νἱτ μου ἀοςοπΙρ] 5Π1πρ' ἀπγιΒίηρ, τ᾿. Ρ5. 258 2 5. 133 15. 5 51}, 

--Θ. 3») ΑΝ1 ἰ5. ἃ ρίοββ, υ. 35.-ττ ϑῦ}} γιέ, ἂ5. ν.ῦ -τ- 8] 5 οοῦτά. ΜΒ ΗΙΡΆ. 

͵α55. 3.5. ζ [2] νΌ., ποῖ Ἰουπά 'π Ο4]. Ηἰρἢ. σνεγίαξε, ο. ἀος, αἰἴες τὸ ἴῃ 
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Ἐχ. 159, οὔει 1 Ῥε5. γό τ888, ἤρ. οἵ Ὀαῖ]ς 4018 6036, ---- ΟὉ.}] . ςοὔτά. Οἱ 
785. ᾧ Ὀ5.ι, εἶβιν. 91:8 ἡγεααὶ τνεαεν 700. --- γι αἴστονε ἐο ἐάε εαγτὰ 741 8920, ἴῃς 

Ι1π 1435} 0»Ὁ 4455. --- “67 ἢ. ΡΙ. 5έ. σ᾿ πὶ. μὰν “[ε. ΦΌΝΠ ΟὨΪΥ, π.π|. Ρ]. αὐβί. 

μππ: (1) λάγείεαί γδ 1η}} χιδ 269 3111} 2418 614 642 669 889 103", Π Ὁ") 53 235 27) 

1285, 2 ἀρ έης {7 4019 615 το488 1463; (2) ἃ5 νγεϊέατε, Ββαρρίῃεββ 305 131, 
ἤ ὃκ 429 (80 4͵80 ΕΥ̓͂ δπιεπάδιίοῃ 425 843), Ὁ ΔΡῸ 271, ἢ ὙΡῸ 2610 Ργ, 10} 

1316 1451 1623, π πὴν 5. 1611] Ῥγ, 55 τῇ --- 2} “»} ἀοροτν, ἢ οὗ 5εδῖ οὗ 
Βοπουτ. [1 θ); 85 169 1οϑ3 {|50, οἵ, 3018 ς,. ἼΘΙ, 57) 6. ΠΡ. τ 90} αἴστονε 20 
4λε ἀμεί, οἵ ἀεαῖῃ, 5 2289 1010, οἵ, 15. 2619; οἵ Ῥοββ ὉΪΥ οὗ πυπιὶ]ϊδίίοιι, 45 4435 

1131 1126, 85 15..471 ΜΙ. γ}7. ---Ἴ. Ἀ201 ΟΔ] ἵτην. οοβοτῖ, υ. 38. 580 ΠῊΡ νοῖς, 
προ νιδ-- 2} ΝΙΡΒ. ἵπην. σοβοσί. ΝΦΣ Σ ΝΊΡΒ. οἵ σοά, ἐγ ογιεσείγ, εἶπν. 

942; οἵ ραῖεβ ρΡετβοπίβεα 247. --- Γλ273} Ρ]. οβῖσ. οὐ). αραΐμε αάνεγεαγἑες. 
Φ πλῶν ουεγσιυ, ἈΒΌΔΙΙΥ οὗ δηρεν δπαὰ ΟἿΪΥ βυομ 'μ Ψ, δπὰ οἵ ἀϊνίπε δῆρετ, 

γαξέ, γεν» 7839 8ς4 905.1}; ρ]. οιίῤμγείς οὐ γαρε Ὠετε, οἵ, 10. 2152, σοηῖτ. 
ἼΘΝ ΓΛ} 70. 401}, --- πὉ}} Δ] ἱπιν. οοβοτγῖ. ᾧ Ὁ] νῦ. Ω4] σριερὸ ομδφοὶ ἴο 
δοιίου : οἵ Οοά 77 443 ξ95; οὗ τῆδῃ 579), 8 [ὰ. 512; Βδῦρ δὰ [γγτεὲ 8. 5.77: 
τὸ ιοϑδδ; ταρὲ 5. γ838, Ῥο]εὶ. γρϑδε, ἑμείζε ἴο δοιἱνἱγ, 880). Ὑδανγε ἢ 803. 

ΗΠΙΡΉ. 45. Οοἱ 3528, ῥγοῦ. αἷϑο 7359, ---- ν} υβδ!ν ἱπιεγργεῖεὰ ἂ5. ὑσερ. ὃπ 
3 εἴ. τ αὐ πε, γον σιδ, Ὀυϊ (ῦ κύριε ὁ θεός μου -- ἐν ΠΥΛν 85 ἰῃ ν.36.85, νπομ “ 
ξἶνεβ υ5 πεεάεὰ ποτὰ ἔογ ρεπίαπιεῖεσ δῃὰ ργοῦ. οοοδβίοηςα ἴδε ὙΠΌΝ “ ν.3Ξα. δα, 

Βεγα ΤῚΝ ννὰ5 ποῖ πεεάεά. --- 8. 230] ΡοΪεὶ ἱπιρέ,, πιῖρ μὲ Ὀς 755., τεϊαιἵπρ 

ἴο πη, }{ ἴπινβ. ; Ὀαϊ 16 ὈγΟῦ. οἰτουπηβίδηα] οἴαυθα, τολέέε τε} ἀεεένεδίε, ν. 

4711..-- δὉ}} συεν, αὐουε {έ, 5ί., τείετϑ ἴο ἴμε σοπρτερβέϊου, ρσοῦ. ρ]οβ8 οὗ ἱπίετρ. 

-- [0539] πὰ. ἀεήσά!, ροεῖίς (1) ορε ἀῆρά, εἰεναιϊεὰ ρμἷδος 755, οἵ, [Ὁ. 39}8; 
(2) εἶβνν. Ψ ἀεῆράϊ οἵ Ὠεανεπ τοῦ 1817 (ΞΞ 1447) 6819 7119. 738 936 ἸΟ2Ὁ 1481, 
50 Βετε ; (3) νἱϊβουῖ ργερ., 734 Οηπὲ ορε Τὔϊρά, ρτεὰ, οἵ πνν 565 923. ---- 3.0} 

Οδὶ ἱπαν. οοβοτγῖ., οὐ Οοά, ἱπιρ)ε5 Ηΐβ8 αὔβεηος ἔτοτη ΗἾἷ5 μεδνθηὶν ἴῆτοπε οὗ 

Ἰυάρταεηϊ. 80 38), Νιββ. δπὰ πιοβῖ, Ὀυϊ τἷ8 βεεῖωὼβ ποῖ ἴο βυϊξ οοπίεχῖ. 
Εά. νὰ Κα., Πγ., Οοτῖ, Οτ., δ]. πϑϑἉ, νΌ. σἱξ οηλγορεαῖ, νν Ομ δ 5 σοπϊεχὶ 

Βεΐζεν, 85 9ὅ, δῃὰ νναὰ8 ῥγοῦ. ἰῃ οτί βίῃ). ---ϑ. ὉΝῸΡ 1.1) .] 5. ἃ ρἷοββ ἔγοτω 
9610, Ταε οτίρίὶ παὶ ῥβ. ἰβουρδϊ οὗ ἃ Ἴοπίγονειβθυ Ὀεΐννεεη ἔπεπάβ. ΤΆῊΪ5 
5. ψεπεγδιϊζεὰ ἱπίο ἃ Ἴοπῆϊοι οἵ [βγδεὶ ἡ ἴῃς παιΐουβ. ζ 1.1 νὉ. Οδὶ : 

(1) αἰ ας ἡμαῖρε, τεῖρεῖσέεν ἡμαάρνεδρ, Ὁ 505 1351} τΞ, Πϊ, 3235, ὉῸΡ Ῥββ. γ9 
9610, Ὁ ῸΝ" 99, 50 ἴῃς κίηρ 722; (2) εαδεμέε ἡμάρημενεέ, νἱλάϊοδῖς ἴῃ Ὀδίες, 
οἵ Οοὰ ς45, τῆς Κίπρ 1105, ΤῊΉΪ5 νὉ. 15. 5γπ. υἱϊῃ ἴΠς ποτε σοιηργεπεηβῖνε 
ξρθ: (1) σε ας ἑατυρίνεν, ζουεγπον, ἀπὰ ἡμάσε, ἰὰ ἴῃ πιοβὲ σοπιργεβεπβῖνα 

86Ώ86, οΟὗἩἨ ΕΑΥΪΥ ἄαῖε Ὀείοτε [εβοβμαριιαὶ εβιδ Ὁ] με ὈΝΘΘΨΦ, --- ΟἿΪΥ οἵ τηεδῃ 

ἴπ Ψ, ΥΝ οΦ 210 τ4811; (2) αἰξεϊαίε «ον γουενεῖες, ἀἰβοτὶ πιὶ παϊρ Ὀεῖν. ρετ- 

8018, οἵ Οοὰ 513 οὐ 821. Τδετῖε ἰ5 πὸ γείεγεπος ἴο ἠαάρτηεηΐς ὈΥ ππεῃ ἷπ ᾧ. 
(3) ἐχεος ἡμάρνεερ, (4) ἀϊδοτι πιϊπαϊίηρ, οὗ τῆᾶῃ ΟἿΪΥ 582 822; (ὁ) νἱηάϊ- 

οδιϊηρ, οἵ Οοά, ς. ἃςς. Ρετβ. 108 261 4.1 9.813, διχ" γ9 2ςὉ., οὗ τηδῃ, ς. δος. 
724 825; (ὦ) οοπάετηπίηρ, Ρυπίβϊηρ, οὗἨ πιδῃ. 1003] 1415(Ὁ), οἵ Οοὰ κε; 
(4) εβρ. οἵ Οοά᾽Ξ ἰμβεορδαπὶς δάνεηϊ ἴο Ἰυάρε ςοῦ 755 942, ΨΌ. ς. δος. 52 99 
9618 οϑ᾽, γὴν 823 οΟ᾽8 ο89, Ὁ)» 67δ, ὈΦὉ γ58, ΝΙρὲ. ἐκ ἡμαϊρεα 939 ,)88 τοοῖ, 
Ἐοτ ϑυΦῸ νυ. 16,Α 5εγίεβ οὗ ρεηίδιλεῖεγβ Ὀερὶῃ8 Βεζα, 8}} οὗ νν ΒΙΟὮ τε ρ]οβδεϑβ. --- 
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ῬΊΩ] οἵ, 1831:.:35 171(7 357 38 ἀπὰ τ. 43. πιο ὍΓ2] Ρβγ. α.λ. ξ ὈΠ πιπὶ, 
ἐρεέεργ εν 79 25}} 4118, ὃς, Ἴ55 Ρ5. 261:11 Ῥγ, τοῦ τοὶ 207 286, { 330 ὉΠ Ῥξβ. 
7815 τοι πῃ, 2ο0δ.5 (Ε) τ Κ. 9'. -- 10. κ)" 025} Οδὶ ἱπιρί. [ι85, τ ῬΡατιῖς]ε. 

ἘΜ) Ραγίοϊε οὐ επίγεδιν οὐ ἐχμοτίδιϊοπ : (1) αἰϊδομεά ἴο ἱπιν. δοῖδ τ 1836. 86 
119}06, Ἰτοῃ Δ} ςο, οἴ, 15. 4712 70. 4010; (2) ἴο ἱπιρί. πστν 7 2γαν 7ΤΆεε Ῥ588. 
»0 τι83.8.4 ττοῖδ 1225 124} -- 120]; (3) ν᾿} ραγίίοϊεβ 1152 1τ161418͵.-- 

Τ 9) νῦ. Οὐἱ: (1) εονεθ 0 αν ἐμά, ἐδ πο πιογε 719 123 7; (2) ὀγίηρ (ο απ 
ἐπα, εονηρίοίε 5γ8 (Ὁ) 1285. Ιἰ 15 ἃ ἰᾶῖε ψογτά. [π Νὲν Ηερ., Αταπι., δῃά 
δγείας, εονηρίείε. ---- ΟΣ ν »] ΡὮτ. αιλ. Εοτ »Ὲ Ὁ. 55, Ὀρυῦ 11, ττοτλύδον ΓΑδ 102} 
ἐς θαβεὰ οἡ 7ς. 1139, σθετγε, μονγενογ, ἴῃς ογάθγ οὗ πουῃβ 8 γενεγβεὰ, δπὰ 2" 

δ ἀβεὰ ἴον ΓλδὉ, ψῃὶς ἢ Β65 θδεπ ἢεῖε δϑϑὶ πη αἰεὰ ἰπ ἔοστα ἴο ΠΟΣᾺ τὺ ἰ5 

υδεὰ εἶκνν. ΟὨΪΥ 13. 4418 ΡΒ. 125 ἀπὰ ΡΥ. 4ἴ., δῃὰ ἰ5 ἰαῖε. ἢ ἰϑὼς: π.΄. ΟἿΪΥ Ρ].: 
(1) ΡῬβγείοαὶ ογρϑη, δέάμενε 130}8; (2) ἴδε γεῖρ5, 85 βεαῖ οἵ δβεοϊίοῃβ δπά 

ετοοιΐουβ 167 7321 76. 122, ἀπά 50 οὐ]. οἵ ἀἰϊνίπε βοσαϊπυ, αἷνν. 1} 20 Ῥββ. γ19 
262 76. 119 1710 2012, ---Ἰπὰ ρῖς, τ ἢ ποπηῖπαὶ ἕοτος ᾧ ψ[1Π2] ἐχσνεΐρεε, 
“εστδένεέφε, ἐεεέ᾽ (1) Οοὰ 5υ}]. 115 262 6610 818 1308 7ε. ο΄, εγε]ϊά5 οἵ σοά 
Ρ- 115, ς. δοο. 3 173 76. 128 ἀηὰ γιν γ19 76. 113», οἴ, 2012. ; (2) 500]. τπιδη, 
ἐκεί, ἐεπερέ, Οοὰ Ῥ5. 959 Μαὶ. 310. 16, ρννς ὈΥοΝ] Ἰαῖε βίγ]6, 85. ν.1], οἴ, 1ς. 
1139 ρντε Ὀοῦ, 8 αἰά ποῖ υϑ6 ὈΠῸΝ ἴῃ βϑ00 Ὁ Ρἄγαβεβ. --- 11. Ὁπῦν ἢ} οἴ, 625 
τμαὶ ἰ5 τεβιϊηρ προ Οοὰ 85 5βῃϊεϊ ἀ-Ὀεατεσ. (Ὁ αἰίδομεβ δοῪΣ ἴο ̓ ἰδο ν.» ἃπὰ 
τεπάετς δικαία ἡ βοήθειά μον, τεδαϊηρ ὙΡῸ ἴον 35, Βυΐ 85. με, ἐχο]αίπιϑ, 

“ὙΔΗΏν Ὦ, δα βογνδης β 5316] -Ὀδατγοῦ "Ὁ υρὶ 8 85 Βᾷ, Ὁγ., τ. ἴον ὧν Ἔχρὶ. 

85. Ὁ ἰπείεδά οὗ ὧν συνε" νῖξ, ἐουε ἐηρ τεέ, οἵ, 34. ---- γλ1}}} Ρ]. σβῖγ, ἢ τὸν δά]. : 
(1) τἰγαιρλ, οἵ ἃ νὰν 1077 76. 319; (2) γμδέ, ὠῤγιράξ, (α) οἵ Οοὰ Ῥε8. 255 9216, 
Ηἰς ἴανν5 199 1101587,) 2 33); (δ) οἵἉ πιᾶπ 3757, Ὑγι γρ 3714 (ὦ 35}, Ὁ. τυ 

Π 113 1211 2611 6411 9418 0711, οἵ, 125; (3) 85 ποὺπ 586. 90]]., οὗἩ τηξῃ 
εἴ (ἄυδ.), οἴ, 705. 1οἱδ, εἶδνν. οἱ. οὗἠἨ τῇς υὑρτῖρμϊ ἀπιοηρ ἴδε ρεορὶς ονεῖ 
φαϊησὶ ἴῃς ν]Ἱοϊκεά, σοπηποη ἴῃ Δ. ἀπά ἰαῖε Ῥβ5. 33} 4916 10742 1111 1123. 4 

14034; (4) δρβίγ. μῤργήρλννεος 1118, ΡΓΟΌ. ἐττοσ ἘΠ ἴοσ τὸ 66, ὦ, Ζ, 3, ΗἸ., ΒΆ. --- 
13. 00) Οἱ ρίς. ποπηΐηαὶ ἔοτοε, 8εἜ ν.9; 65 δα 5 καὶ ἰσχυρὸς καὶ μακρόθυμος, 

ῬΒΡΥ. τον αηπα ῥαλίενεί, νν Ὠἰςοἢ τρδῖκεβ ἃ ροοά ρεπίαπιείετ. Βυϊ [μ]5 Ιεανε58 

Ὁ 33 ὉΤῚ Ὁκν, ἴογ σι βίοἢ 65 μὴ ὀργὴν ἐπάγων καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν, νἈϊο ἢ 

που πεεὰ 51}}} ζατῖμος δηϊαγρετηεηΐ ἴο τη ἃποίμες ρεηίδπηδῖεσ, ὃν, ἰῇ 

περαῦνε νου]ὰ τεχυΐτε 7.55. ἀπ σου]ὰ ποῖ ῬῈ ψῖῃ ρίς. Ὀγὶ ὉΝ ανλ., Ὀυξ ν. 
45 ἴον ὅμκ. Ὁτῇ ΟἿ] Ρίς. ποπιΐπαὶ ἔοτος, αὶ Ὅζι, γὉ, ὁξ ἑηαἰρνεανεί, ΟἿΪΥ Ἀοτε Ψ,, δυϊ 
Ζε. 113 15. 6614 Μαὶ. τ’. { ὈΡΙ͂ π.τ., ἡμαϊργεαίίορ, οἵ Οοἀ 384 6925 γ849 1021}, 
Ἐν θ22. φυενν αν, 88 8810 1453. --- 18. 5105 ποτ] ἰ8. βαϊξεὰ ἴο ἴῃς ρῖοββ. 
2 νγὰβ ᾿ἰπβεγίεὰ 5 ἃ βεδπι. [1 ἰ5 ἢοΐ Ξυϊϊεἀ ἴο σοηϊεχὶ οἵ ν.3-6 ἴῃ [ἢ οτἱρίπαὶ Κ5., 

δηὰ ἰξ ποδία 8 Ἰΐπε ἰεἰταπιεῖεν ἱπβιεδὰ οἵ {τἰπιεῖεσ. νο τον 15 ργοιαβίβ δπιτῃ. 
ἴο Ὀκ, εἴ, ν.“5, [ο]οννεὰ ΌῪ δροάοβίβ. --- ϑθθν "2 1] Οαἱ ἱπιρῇ, ο. "3 ἼΠ' ΘΏρἢ. 
ἴῃ ροείοη. ΤΕΪβ Ρῃτ. ἰβ αιλ. ἢ υἱθῦ νὉ. Οδ]: (1) λαγενεεν Οπ.4 3; (2) ωὠλεί 
σπογὰ δοῖα, οὗ 1 5. 13} οὗ εἐγε5 Ι}. 165. Ῥα. ρῖς. 524, Βματρεπεὰ σϑζοσ, ἃ5 

51πι. οὗ τοηρας. --- Ἴ. ὮΨ0] ἢ. ἐαρῃ. Ῥ γι ἡγεαα ἐλε ὄοτυ, ἴμε δῃοίεπὶ ταεϊβοὰ 

οἵ θεπάϊης ἰξ στὰ τῆς ἔοοϊ ἱπδιεδα οὐ σῆμ [με ἀτπὶ, 718 113 2)}4, ς(, 76. κ 1 
1.4. 2., 312 Ζς. 92, οἴ. αἷϑο γπ ὙὙἹ 585 (}) 644. --- Π)3}2} 1 ὁοηδες, ῬοΪεὶ 1) 



όο ῬΘΑΙΜΒΈ 

ἰτηρῖ. 3 τι. 55. 5[. 3 ἔ.,) σοππυδεοῃ οὗ ρτενίουβ δοϊΐου, Τα μέ. ἡ σοπβες, 
ἱπιρί. ἱπβίεδὰ οὐ ἱτωρί. οὗ ἢτβὲ οἷδυβε νγὰβ8 ἴο εἰ ρμαβὶζε ουοῦ δραϊπεὶ ἴῃς 
τερεαϊεὰ δοιϊΐοη οἵ νυ βεϊτίηρ ἃ σινοσά, ἴῃς ἱπιπηεάϊαϊεμεββ οὐ ἴῃς βἰῃρὶς δοῖ οἵ 
ἡεαάέηρ διε ὄσιτο ἀπὰ μειιϊπρ τεϑαν ἴο ββοοῖ; Ὀοιἢ ἃγε ρταρῃίο. -- 14. .0.] 
εἰρἢ. ἡ 5(. 3 58. τείειβ. ἴο ἘΠΕΓΩΥ. --- Πγ0 22} α.λ., Ὀυϊ οἴ. Ὁπῃ “5 Οη. 40, 
ἸΣΠΡῸ “3 ΕΖ. οἷ. --- Ὁ) 1] Οδ] ρίο. ῥ]. ποταΐπαὶ ἔογος. αὶ [Ὁ] δμεγνρεν, ἀσείν ῥωγ- 

σμέ, εἰϊδεῖ ταηρ. βυϊϊδ]ε Βετε, οἵ. ΟἹ.38, οὗ 15γδε] γτανασὶπρ Ἑάοτσω, 5. τοἕ, οὗ 

ἐποιηΐεβ 85 [4. 413. --ϑ}0}] Οδἱ ἱπιρί. πεῃ. 85 ἷπ ν. δ οἵ ψβεϊηρ οὗ σιποτά. --- 
1δ. Π25] ἐρ, δελοία, οὗ δταρῃίς ἀεδοτγὶριίοη τυ. Β2Β. -πτ πδτ 58] Ἐειϊγδοϊεὰ 

δοσεπὶ ὁπ δςοῖ. οἵ το Π05}}]. {παῖ (0]]οννβ, 5ὸ τοῖν. 1δὲ υ, 12, ΒΟΙΏ δοςεπῖβ ὅσα 

πεεάςὰ ἔοσ τρεαβυγε. Ό. ΡΊ. ἱπηρί. 3 πὰ.» βταρμῖο ἀεβοτγριίου, ᾧ ὅ32π, εἶσιν. 

Οἱ, 86: δ, ἀεποπι. 55 ὀέγά Δαριῆε, δθιὰ 50 τογέδάς ἴῃ ἵγανδὶ!, ---- "1 1 σοηβεο, 
ΟΒὶ ρετί, 3 τὰ. σαγγῖεβ οὔ ὕ3πν. ἢ ΠᾺΠ εορεεῖτε ΟΠΪΥ μεῖς ψ, θυΐ ἰπ ἤφ. βεῦϑε 
αἶξο 15. 595 70. 1.-ὅ6, 8 ὈῸΡ π.τὰ.: (1) ἡγσμόίο, οἵ βοττονν 1034 2518 735. 16 φοἱο, 
(2) φρομδίε, νεἰσελίοξ, 85. ἄοηε ἴο οἴβειξ 717 οφὉ 140}0 [. γκ 716 τοῦ ςς}}; 
(3) οὐδ, αδοιεν, ὙΕΤῪ ἰαῖς ἮΙ, Ῥβ5. τοςήέ 107}3,--- ὦ ἼὯΦ Ὁ.πὶ. ἴπ Ραυδε: 
(1) ,μαδελοσά, ἵὰᾳ τεδιίπποηγ, ἀοίϊηρ οπὲ Βυτῖ, “Ὁ Ψ 27}2 Εχ. 20,6 [γι. 1918. 
Ὁ ἌΣ Ῥβ8. 525 6312 ΜΙ. 613 7ε, 9" 40156,ιᾳ. 1 Ψ τοῦ Ῥξβ. 3119 1203 Ρχ. τοἹδ 
177. {Ὁ Ὅν ῬΒβ. 1159 70. 13"; (2) ἀξεείί, γγαπαά, “Ὁ "3 Ῥββ. 3519 2829, ς(, 69 
11078.86; (3) ἀκεβηοη, νθαὶ ἀδοεῖνεβ, αἰβαρροϊηῖθ, δῃὰ ὑεῖγαγβ 311 

110329.104..118. 128, 188 5.48.1, (4) “ε, οὗ ΒρεεοΒβ!β ἴῃ ρεπετζαὶ, ἰδῖε υϑαρε [ΟΣ 
1095, 85. Ὶ. Ηδστε ὋΨ' π᾿ ὑπυδυ8] βεῦβο τηλίζεβ ἴμε Ἰΐπε ἴοο ἰοῃρ, δηὰ ἰς 

ἱπιεγργείαιϊνε ρῇοβϑ. ---- 16. ἢ 2] ερῃ. Τθς ΘΑΥΥ ταηρβ. εἰρζογη, τυρὶ, 
ἀμησεοι ἃτε ποῖ ἴῃ ψ, Ὀὰϊ (1) 4ὲ,, 45 ἀρ ουἱ γῖ6 οὗ - ; (2) δὲς δὲ ἴῃ Ἰοςαὶ 

δεηβε [| ὑπ, ποῖ, βονγενεσ, δποῖβες πᾶπιε ἔοσ ϑ8εοὶ, Ὀυϊ ἃ ἀϊβεϊποι ρἷαςς ἱπ 

5860], Ξαδβεαυεηῖ ἴο ΕΖ., ΕΖ. 3228 1.4. 368. δδ Ἰς, 1418. 19 Ῥες, 304 888. Τ, 2 γὴν 

281 1431 15. 3818 ΕΖ. 2639 1238. 30. 80. 50 4150 ΕΖ. 2659 3114.16 2218.24 Ῥὺ 113 
2817 -- γΥ ΟΠ. 1 σοπβεο. δὶ ἱτηρί. σαττγίηρ οα ἴῃς δοιίοῃ, 51}}} ἔατῖμεσ οο- 
τἰπυεὰ 65 τεβυϊε ἰπ δι. -οῦνο}] Οδὶ ἱπιρί. ἴ.Ρ. τεῖ. οἴαυϑε, τεὶ. οὐαϊτεὰ, 85 
γεααεπὶ ἴῃ ῬοείΙΥ. -- ΤᾺ] Ὡ.: (1) τέρμ, ἀοίο, ῥέξ, εἶϑθνι, οἱδ (7) 357 9412 

Ἔ41.; (2) δὲν, οἵ 58εοὶ, βγπ. 2, βυβεχυεῃῖ ἴο Εζγ. 1610 3019 4910 ςς36 το γ4 

οι, - 117. νων 2512] ΡὮτ., εἶδν. 1 Κ. 258 ΟἹ.1δ; Οδὶ ἱπιρί. οὗ ἔαϊυτε 
εχρεςιδιίοη ϑοῦ ἴῃ ἴῃς β6ῆβε οἵ ξ τεηυϊϊαὶ, ς. 3, εἶβνγ. ο. Ὁ} 3518 (2), τῷ 94}, 
Ὁ 41 (Κι.). --ο  1ΡῚ] π᾿ 2αέξ, ἴορ οἵ μεδά, 6β 6823 -- Φ Ὀ5Π] π.πι. τέολενεεε, 
τὐγοριρ, ἢ] Ὁ» 717, 2. 5.510, πγκ) 735 ἱπίεγρ. οἵ ἢ 7218, οἴμιετ υ8ε5 11 2519 2)}3 
45}} ς88 "42, ἔσῃ τὸν υἱοίορι νιαρρ 1889 (ΞΞ ο'ΌΌπ ΟΝ 2 5. 2245) 140}2 
Ρχ, 351 1639. Ὀροπ ΟΝ 5. 1405: γιορ ὁ77 υἱοίφνεί ἀἰδεάζς. --- 18. παλα] ΗἹΡΆ. 
ἱπρί || πλοῖνν ΡΊ, ἱπιρέ,, θοῖῃ σομογῖ. υπίξεὰ ὈΥ γ οοὔτά. “ὍΙ ἀξποπι. ὍΣ 
“οηρ' (ν. Ἰπῖτ, 8. 31).. -- ΔΥ5}} 18. 51.» τραϊζεβ ᾿ΐπε ἴοο ἰοὴρ, δηὰ 15 ποὶ πεεάεὰ 

ΜΙ γοδχ (τ. Ιμΐτ, δ. 32). 



ῬΘΑΙΜ ΜΠ. δι 

ῬΘΑΙΜ ΜΠΠ., 2 51Ε. 85 ἘῈΡ. 25. 

Ῥβ. 8 18 δὴ ουδηίηρ πυτὴη ἴῃ {07ὸ δυηί. {τἰπηοῖοσ οοἰ Δβ 8, 

οοπίσχαδιϊηρ [86 ΊΟΓΥ οὗ πιδῃ 88 οσεδίισε ὙἱΓΠ [86 ἸΟΤΥ οὗ 186 

Οτοδαῖοσ. ΤῈ 1:8. ἀσὰὸ δῃποϊοβεά ὉΥ ἰάθητοδὶ {πἰτιθῖοσ σου ΘΒ, 

Ῥτιαϊδὶης 186 πάπὶὸ οὗ Ὑδθνοθ δ τ δεβρσεδᾶ ἱπ 411 186 δασίῃ 

(ν.5 19. Αἢ ἐπιτίαὶ Ῥσάγεσ ἴμαὶ ὙδανεΒ πουἹά δεῖ Ηΐ8 8ρ]6ῃ- 
ἄουσ δῦονε [86 μεᾶνβθῇβ, 18 Φ0]ονγοά ὈΥ ἃ οοῃίεπιρίδίίοη οὗ Ηἰΐβ 

δῖσοησι, ἱπ [86 ΒΡΟΘΟΒ οὗὨ δι ΚἸηρ8, ονοσοομηίην Ηΐβ ΘΠ ΘΠλΐ68; 

δὰ οὗ [με ἱποίριηϊδοδποα οὐ πιᾶὰπ ΠῈΣ Οοπιρασεά ὙΠῸ πιο 

διᾶ βίδιβ (ν᾿. . Μδπ πιδάδ Ἰονγεσ ἴμδη [88 ζοάθ ἰ8 γαῖ βουδσ- 
εἰσι οὗ 411 οτθδΐυσοβ (ν. ὃ). 

γ4 ΜΨΕΕΗ͂, οεν δουενείρυι Ζογ, 

“ἤσιυ νιαρηΐβεεη ἐς Τν παρνιὸ ἐπ αὶ 146 εαγτλ. 
Β5ΕΤ ΤῊΥ 5ρίεηάουγ δῦονς ἴῃς πεανεηβ' 

Ουἱ οὗ τῆς τηουτῇ οὐ Π᾿{|6 Ομ] ἄγε δηὰ βυοκ ρα 

ΎΠου ἀοβὶ εϑἰδὈ 5ἢ βιγεηρίῃ, θεσδυβε οὗ ΤΗΐπε δανεγβαγίθϑ, 
Το 511} τῆς Ἔπθην ἀπὰ ἴΠ6 ἀνθηρογ. 

ὝΜΏΕΩ 1 566 πε νόοτκ οἱ ΤῊΥ ἤἥπρετβ. 
Μοοη δηὰ ἴδγϑ νῃηϊοῃ Τῆου Παϑῖ ργορατγεά; 
ΜΝ δῖ ἰ5 πιδη ἴπαἴ Τῇου 5ποι !ἀ5ι Ὀε πυϊπαΐα! οἵ πὶ 

Οτ τῆς 5οῦ οὗ πηδηκὶπὰ τῃδὶ Του 5ῃοι ! ἀβὶ νἱὶϑὶῖ Ὠἰπιῦ 

ΗῈΝ Του αἀἰάκι πακε Ὠΐπι ἃ {Ππ||6 ἰΙοννογ ἤδη της Εἰολίνε, 

νὴ ροῦν πὰ ποπουὺτ ογοινηὶπρ Πἰπι, 

Μακίηρ ἢἰπὶ ἴο ἤανε ἀοπιίηΐοη ονεσ ἴῃ νγογκβ οἵ ΤῊϊπα βδηάβ; 
ΑἹΙ τ πρϑ ΤὭοα ἀϊάδιὶ ρυϊ ἀπάεγ ἢΪ5 ἐεεῖ; 

Οδῖεῖε 5πη411 δηὰ ἰαγρε, δἰ] οἵ ἴῃεπὶ, 

Απὰ αἰβο Ῥεδϑβίβ οἵ ἴῃς δεϊά, 

Βιτγάϑς, δηὰ ἤξῃ οἵ ἴῃς 56ᾶ, 

ΤΠοϑε ἰῃαΐ ρᾶ55 (ἢγουρῇ 1Πς ραίῃβ οἵ ἴῃς 56ᾶ. 
γ44 ΜΨΕΗ͂, σεν ϑουεγείσα Ζογά, 

σιν νιαρσπίβεεπέ ἐς Τὰν πασις ἐπὶ αἰϊ ἐάε εαγίλ, 

Ρβ. 8 νᾶβ οὐἱρίπα!ν ἴθ 15, ἀπά {πεπ ἀκοὴ ἃρ ἱπίο 4 απὰ 9313 
(νυ. Ιρῖγ. 88 27, 31, 33). Ιπ τῇς Ἰαϊζεγ ἰξ τεοεϊνεά ἴῃς αβοίρππιοπὶ ὃ» 
ΓΝ, ῬγΟΡΑΌΙΥ ἴο ὈῈ βυηρ ἴο ἃ νε]}-Κποννῃ νἱπίαρε βοὴρ (Ὁ. [πίτ. ὃ 99). 

Τῆε ᾿ϊηρυΐπιῖς ενίάεποε ἔανουτβ ἴῃς Ῥεγβίδῃ ρετίοά Ὁ ΣῪΝ “να 19,, εἶσνν. 

ΟἿ Νε. τοῦ, τῆε ρίοτυ οἵ σοᾶ δισιπ ὃ; ν.2, ςξ, ς76.12 (ΞΞ 1085) 8.319. αἱ] 

Ἰδῖε; ὈΡΣΓῸΥ 2ὴΝ ν.ῦ εἶδνν. 4417, τς ν.δανλι, ἴοσ ὩΣ. Τῆς τεϊδίϊοη οἵ ν.δ ἴὸ 

Οη. 155: ᾿ς ενϊάεηϊ, οὐπῦν Ὀὔχ2 Οη, 1 ἀπά Ὁ πον ν.δ πιυβῖ Ὀ6 ἱπίογρτεῖθα 
ἴπ [86 88 Π|6 ΤΑΥ͂ 85 τείειτίηρ ἴο ροάσ5, ἴῃαϊ ἰ5 Οοά δηά δηρεῖς, ἰῃ δοσοογάδπος 

ΜΠ ἀδαρε; οἱ. Ρ5β5. 865 977 1162; ς, ν.7 ψη ἢ Οπ. 138, ΔῈ ὁδΔη ΒατῪ βὰρ- 

Ρ95ε ἴδαὶ ὅπ. 1 ἀετίνεὰ 115 σοποερίίοη ἔγοπι Ρ5. 8, ἔοσ ἴξ ἰ5 {πετς ρατῖ οἵ τῆς 



62 ῬΘΑΙΜΒ5 

Ἰατξεῖ σοπςερίΐοπ, ἀπά 5 τἰμεγεΐοσε οτίρίμαὶ ἀπά 58. 8 ἀεγίνδῖῖνε. ΤΏε τηοής 
οὗ οτεαϊΐοῃ 5, βονγενεσ, ἀϊβεγεηῖ. Μόοοῦ ἂπὰ βίαγβ ἂγε ποῖ Ἵγεαῖεά Ὁγ Ἷοῖν- 

ταδηὰ, θυϊ Ὁγ ἴῃς δηρεῖβ οἵ Οοά, ν΄. ΤῊΪ5 ἰ5 ποτε [κε ἴῃς τηοάς οὗ οτεδίος 

ἐπ Οπ. 27-19; ἀπά ἴδετε βεεπιβ ἴο ὃς ἃ τεΐίεγεποες ἴο ἴδε βρογίουΥ οὗὨ τδη ἴῃ 
ΞΡεςοἢ οἵ Οῃ, 29. 39, ἴῃ τἴΒς εἰμ ρΒαβὶβ ὑρὸπ ἴῃς βρεεοῦ οὗ βυο κι] ηρ νδ, ΤΆϊς 
ἔτεε υβς οὗ Ῥοϊἢ οἔ ἴμε ροεπιβ οὗ ογεαϊίομ, οὐ σία} ἴῃ βεραγαῖε ἀοοσυτηεηῖβ οὗ 
δε Ηεχαίευςῃ, Ὀυϊ ἢτβὶ σοπιρδοῖαά ἰῃ ἴμ6 ἀρε οἵ Εζγα, 5 Ὀεβί εἐχρίαἰῃεὰ ὉῪ 

τδς δυρροβίτίοι παῖ, ψ ἤει ἴἢς Ῥ5, γὰβ ςοπιροβςὰ, ἴῃς Ρεπίδίευς Βαὰ αἰτεδὰγ 
θεδη οοπιρδοϊεά ἴῃ εββεητα!Ὺ 15 ῥτεβεπὶ ἕο. ΤὨς Ῥβ. ταυβὶ Βετείοτς ὃς 

δυϊδδεασυσηῖ ἴο Εζτα. ΤὮς ΡΒ. 15 δῇ ὄνεηΐηρ Ἀγτηπ; ὙΠ Ὧο Ρετγβοῦδὶ οὐ [ἰ5- 
τοτῖς τείεγεποαβ, Ὀυϊ δητίσγεϊυ σέπεγαὶ, δἀαριεἀ ἴἰο ἴῃς τοῖς σοηρτεραϊίοη οὗ 

Ιβτγϑεὶ; δηὰ ἱπεγείοτε νγὲ ΠΊΔῪ σοποὶυάε ἔπαὶ ἰΐ ττὰ8 σοτηροβεά ίοσς ἴδε ᾿οῃ- 
διεραϊίοη, ἀπά ἔογ ρυγροβεβ οὗ ρυῦ]ς ννοσβΐρ. [ἰ ἰβ δάση σαν βυϊεά ἔοτ 
τιῖβ. ΡῬυγροβε, Ὀεΐῃρ 5βυτησηείτίοαὶ ἱπ βίγυοίατε, οὗ ἴνγο εαυδὶ ϑ1τ5., μανΐηρ ἂπ 

ἰπιτοάἀυοσίουγ ἂπὰ οοποϊυάϊηρ Ε΄. ΤὨς 5. νγχὰβ ὑγορὈΪῪ σοτηροδεὰ ἰπ εἰτπης 
οὔ Ρρεδᾶςε δηὰ ργοβρεγί᾽γ, ἔοσ ἴδε ἴοῃε ἰ5 ρεδοεία] δῃὰ Ἰογουδ. 

ἘΠ. 24, ὃ ἰ5 ἃ (τἰπιεῖεσ οουρ]εί, ἴῃ 6 ἤγβε ᾿ΐπα βούγανοσ ψἱτδουΐ ἴῃς 
Ιαϑὲ Ὀεδῖ, ἰῃ ογάδσ ἴο ρεῖ ἃ πηεῖσοαὶ ρᾶυβε Ὀείοσε ἴῃς υἱΐογδηςσοα οἵ 

ἴπε βΒυρτγεια τπουρῃϊ. ΤὨῊΪΒ ἰ5 ἴῃς Ε΄, νῃϊοῇ α͵5ὸ οἷοβοβ ἴῃς 5. 
Υ" δῃά 50 δποίοβεβ ἰξ. ον ϑουεγεῖσηι Ζογ 7 Ὁ]. ειαρῆ. Ηδθῦ., 
ποῖ 50 ΒΠοἸ ΘΕ Ἔχργαβθαὰ ὉῪ “1,οσά " Ε". --- στο ν»ιασπύβεεη) 
ἴῃε πιδ)εϑγ οἵ σοά ἰη 5 ψίάθ εχῖθηϊ, διωρ! τὐάς, ἐπ αὐ ἠλε εαγίλ] 
τῆγουρδουϊ ἰἴ5 οπιϊγα οχίεηϊ, οἴ, 765 943. “ Εχοε]ϊεηι," ΕΔ)"., συρ- 
βεδβῖβ εἰ εοδὶ σαῖῃεγ ἴδῃ Ργϑίοδὶ εχίεηϊ ; “ βἰοτίουπ,᾽" Ὀτ., “ πηᾶ- 

)εβῖο,᾽" Κιγκ. ἀγα ἴοο ρξῆεχζαὶ. ---- Ζὰν παϑις] βυτηπλησ ἃΡ Οοά᾽5 

τηδηϊεϑίδιίοη οὐ Ηἰτηβαὶῖ ἃ5 ἴῃς οὐ͵εοὶ οὐ σοπιημετηοτγαίίοη δηὰ 

Ῥταῖβθ. 

81. 1. 15 ἃ {πἰπγεῖεγ οοἰδϑιςἢ, σοτηροβαά οἵ δῃ ἰηἰτοάυςίοτυ ᾿ἰπα οἵ 
Ῥεικἴοη, ἃ 5γηϊῆ. {πἰϑτοἢ, δηά ἃ τεἰγαβιϊοῆ οἵ ἴνο βγη. σουρ]εῖβ, 186 

βεοοῃὰ βγυῃίῃειὶς ἴο ἴῃς ἤγϑβί. ---- 390. Ο -εΓ} 30 πιοβί βαϑὶϊγ ἴῃς ΗδὉ. 

Τοδοτί. ἱπην. Βαϊ ἃ ἰδίεσ βου 6, ψ]ϑηΐης ἴο σοπηδοὶ ἡ ἢ Ὀσενίουβ 

11π65, ἀηὰ ονετὶοοκίηρς τΠεὶγ ἰηἀερεηάθηςε 85 ἴῃς Εἰ, ἰμβετίεα τῆς 

ταϊδῖϊνε, σι πουΐ νεπίυτίηρ ἴο οἤαηρσε πες ἰοτπι, ἀπά 830 ἢᾶ5 φίνεη 

αἰ υ Ὑ το ἱπιεσργεῖετβ ἔτοτῃ ἴῃς τηοϑβί δηοίθηΐ {ἰπ165. --- 7.» “ῥέξη- 
ἀρμ»}} το δηὰ ὈΠΙΠἸπὶ ἀἰβρίαν οἵἁ πιδ]εϑίυ ; “ ρίουυ," Ε"., “' τὴδ]- 
εβῖν," Ὁγ., [ΡΡΘΝ΄. τὲ ἴοο ρϑηξγαὶ. ---- αόσυς ἐὰς ἀεαυεης] ῬΈΝ., 
ΑΝ., 45 ἴπ 411 οἵπεσ ραββᾶρεβδ; “ὑροὴ ἴῃ ἤεάνεηβ" ΕΝ. Ὦτ., 

1Ρὅν., Κιτκ., α]., [δου ρἢ ρταιητηδίῖ δ! σοττεοῖ, ἰ5 ηοῖ )υ πε πο ὉΥ 
πϑᾶρε. Της Ὠεανθηβϑ ἃσὲ δηῦιῃ. ἴο δαγίῃ οἵ ἴῃς Ε΄. Τῆς ροεῖ 



ῬΘΑΙΜ ΓΠΙ. 63 

μου] 5ΑΥ : “ΤΥ Πᾶμε 18 ψἱἀθβργεδα ἴῃ 4}1 ἴῃς βατῆ, τπαρη τ ἴξ 
51}}1} τηοσε, δεῖ ἴἴ ἀῦονε ἴῃ6 ἤδανθῇβ ἴῃ ἴῃς βρίεπάουσ οὗ 118 τηδηὶ- 
(εϑἰδιοη5.᾽" --- ὃ. Οὐ 977 ἠὰε νιοίὰ οΥΓ ἐμές ελϊάγεη ἴΏοβὲ 7υ8ὲ 

ΔὉΪΕ ἴο Ξρεᾶῖκ, δῃὰ ἴῃ 1815 τεβρεςῖ, ποι νυ ϑίδηαϊηρ {ΠΕὶγ θα κη 685 
ἘϑρΡεΟΙ ΑΙ 45 σμεζέηρε, ΒΌΡΕΓΙΟΥ ἴο 4}1] οἴδὺ οσθαῖιγαϑ, ---- ἃ σοη- 

ςοΡροῃ Ὀαβεα οἡ ἴῃ παιηΐηρ οἵ ἴπε δηΐτηδὶβ Ὁγ Αἄδπὶ Οη. 21} Ἀ. .-- 
Τάοις ἐρε: ἐεἰαὐ εκ} εταρῆ. ργεβθηῖ. “Οτάαδίη " ῬΒΝ., ΑΥ. ἴῃ πιοά- 
ΕΓ ὑβᾶρα 15 ἴοο βίτοηρ δηὰ βρεοϊῆς. --- σι γεέηρίλ] ονεῖ δραϊηϑὶ ἴῃ ε 

ἐπειηΐεβ οὗ σοά, 5κυδηοϊεης ἴο 5|]εῆςς ἴἤσθτῃ ἰ ποῖ ἀεδβίσου ἴπθη). 
Τῆς ροεῖ τᾶν πᾶνε ὕδθῃ τὨϊηκΚίηρ οἵ ἴῃς ογεαῖϊνα βιτεηρτῃ οἵ σοά᾿5 
βρεεςῇ, οὗ ση. 1, δηά 50 οἵ ἴδε βἰσεηρίῃ ἴπαὶ σοά ἢδά εβιδὈ ἰϑμεά 

ἷῃ Πυτηᾶῃ βρεθῇ ὄνβῇ οἵ π|6 Ὁ] ἀσθῃ ἃ5 βυροσίοσ ἴο ρἢγδιοδὶ 
Ῥίόνεββ. [{ 5 ργοῦδῦ]θ παῖ 6 νὰ5 [πη Κίηρ οὗ [π6 ἀἰνίης 5ἰτεηρτῃ 

85 τεσορηϊδεα δηὰ ῥγαϊβεὰ Ὁγ Ἵπι]άγεη, ἰῃ δοοογὰ ψίτἢ ἴῃς τεηάογ- 

ἱηρ οἵ Φ΄. --- ὄξεαμσε 97 ἐλέμε σάνεγεαγίες} ἘΝ, ἴῃ δοοογά νἱτῃ 
ΗΘὉ., ἀπά ποῖ ““ Θῃθη }65,᾽" ΡΒΥ., ΑΝ, ννϊοἢ 50 ἰγδηβϑίαϊα ἵνὸ αἷς 

(εγεηὶ Ηεῦ. ποτγάβ. -- τ “Π21] ἴο 5116πος {ΠΕ ῚΓ Ὠοβῖ]Ὲ σρεεοῇ ὉΥ 
τῆς ῥγαῖβε οἵ οῃη]άγθη. ---ἄ. ἤγλεη 7 «ἐκ τὰς τυογῷ 97 ΤᾺν βηρεν:. 
ΤΒε ροεῖ Ἰοοῖκϑβ ᾧἃρ ἴο ἴῃ6 ἤδᾶνβθηβ ὈΥ ηἰρῆϊ, ἀῦονε ψῃϊ ἢ ἢς νου] 

πᾶνε ἴῃ βρεπάουγ οἵ γδῃνεῖ βεῖ, δῃά 5665 ἴπεγε ἴῆε ψοτῖς οὔ Ηἰ5 
βΏροΙ5. --- ἦς νιοοπ πα οἵαν] βῆ οἰ ΕΠ ἰπάϊοαῖα, ἴθ τπ 6 δὉ- 
βεῆςε οἵ ἴδε 5υη, ἴῃδὶ 11 5 πἰρῃῖ, ἀπά ἴῃμαϊ ἴῃς δυῖπου 15 τη κίηρ 
οὗ ἴῃη6ς ᾿δανθῆβ. Α ῥγοϑβαῖο σοργὶϑδὶ ἰηβετιεὰ ἀξεσυεης πῃ ἴῇς ἢτϑὶ 
Ἰπε, δῃὰ 50 ἀεοϊγογεὰ ᾿ἴ5 τηδάϑυσαε. Μόοοῇ δηά βἴδῦβ Ψεσε ογβαϊθά, 

δηά ρυϊ ἴῃ {Πεὶγ ῥίδσεβ ἰῇ ἰῃ6 ἤδάνθηβ ὈὉγ ἴἢ6 ἤηρεῖα οἵ (οά. 

Οη. 271-13 ββεῖὴβ ἴο πη εγ}16 τῃ]5 σοησερτίοη οὗ {πε πιοάε οὗ ογεαίίοῃ : 
ΟὨΪΥ ἴΠεγα τηδῃ Δη4 δηϊπηα]5 ὑγαγα ἰοστηθ ἃ ὈΥ ἴΠ6 Παπάὰ οἵ σοά, ἃ5 

ἃ βου]ρίοσ σᾶγνεβ οὐἱϊ ἰπλᾶραῈ5 ΟΥ ἃ5 ἃ ροῖίοσ πιου]άβ ἴῃ θτῃ ἰηΐο οἷαγ. 
Ηξετα ἤηροῖβ ἃσε υϑεὰ ψ]ἢ ΓΕίδιεποθ ἴο πιο δηά 5ἴδτβ, απ 
τῆς νετὺ φγέῤαγεί βυρρεϑῖβ ἴῃς Ὀυ]άογ οἵ 24" 65ἷ τιορῖῦ Ργ. 3} 857, 
τῆς πιοβὶ ἐτεασυθηῖ σοησορίίοη οὗ ἴῃς τηοάς οὗ ογεαῖίοη, Ἔβρϑςία!]ν 

ἴῃ Ἰαῖεσ ροεῖβ ; οὐἱν ἴμε Ὀυϊ]άεγ ἴῃ 1ῃ]5 Ῥαγισυϊαγ τϑίθγεησς ἴοὸ 

Τηοοη ΔΠ4 51415 ἰβ Δη αγίἰδῖ θχϑουζίηρ ἴῃε ἤπεϑὶ Κὶπα οὐ νοτκ ὉΥ 
1δε ατιϊβεῖς 5Κ1}} οἵ ἢἷβ ἤηρεῖβ. Τῆς “ οτγάαϊηεά " οἵ ΕΝ". ἰ5. ποῖ 

βυϊ το ἴῃ πιοάξγῃ ὑϑᾶρα (845 ἰΐ νγγὰ5 ἴῃ οἷά ἘΉρ]]5}} ἴο 16 σοποερ- 

ἴοη οὗ τμ6 υβὲ οὗ ἴῃε βηρεῖβ οἵ σοά. ---.ὅ. λα  ἴς νιαης ἢ 7716 
“οη 97 »ιαριζίμα ] ποῖ ΔῊ ραγίϊου δῦ πιαπ, Ὁὰ ἴῃ 6 μαπιᾶη Κἰπή, 

τλδῃ ἃ5 ἃ τᾶς6. ῬΠεη οοπιρατοα ἢ πιοοη δηά βίαγϑ ογεαϊθα ὈῪ 
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Οαοά «πὰ πιδηϊεβιίηρς Ηἰβ βρ᾽εηάους, δὶ ἀοοβ τηδηκὶ πα διηουηὶ 
το, ἴμαι ἀοά 5ῃουϊὰ ἰαἶκε Δὴγ δοοουηὶ οὗ Βἰπλ} ---- δαΖ ἠάσω τἀοωέαεζ 
δε ηρηἡϑμάε 97 ἀΐνε. ἢ ἐλαί ἐάοε «ἀονἠας υἱεῖ ἀπῇ. ΤὮσβε ἴῃ 
ΗδεὉ. ἅτε ἤμπδὶ οἶδυβθ8, ψῖ συθ)υησῦνε τηοοάᾶ, δηὰ ποῖ ἴο ὃὲ 

τοηάεσοά ψῖῖρ ΕΝ. ὉγΥ τῆς ἱπαϊσαῖϊνα τηοοά 45 5βἰδιειηθηῖβ οὗ 
(δεῖ. ἶ 

δι: 11. 15 αἷδο ἃ {Ππιεῖεσ οοἰδϑεοῆ, οοπιροβεά οὗ δὴ ἰπίτοάυς- 

ἸΟΙΥ ᾿ἴἰπε 458 ὑτγοίδβίβ, ἃη4 δὴ δροά. οοῃϑβίβϑείηρ οὗ ἃ 5γῃ. ἀἰβιείςῃ, 

δηά ἃ 5γηῖῃ. ρεηϊδϑδιος, 411 ἰῃ οὔς βεπίθηοα. ---θ. ὕγάεη Ζάοω 
“ἰαε νιαζε ἀΐρι]. ΤῈ ΗΘ. αν σοηβεο. ἀοδβ ποῖ δάπηϊξ οὗ ἴῃς 
τεπάθτης 45 δὴ ἱπάδρεπάθηϊ οἶδυβε, “Ἴδου τηδάεβι "ἢ ΡΒΥ., οἵ 
οδυϑαὶ, “ἴοσ Τῆου Παϑὶ τλδάς" ΑΥ., ΕΥ͂., οὐ δάν., “δηὰά γεῖ"" 

10Ὀ8ν.; δυῖ τεαυΐτεβ εἰϊἴμοσ “ δῃά τῆου ἢαϑδὶ" Ὦτ., φοὶηρ Ὀδοὶς ἴο 

τῆς ἰδιοτὶς δεῖ οὗ ογεδίίοῃ οὗ τηοοῃ δηῃὰ 5ἴδιβ οὗ ν΄, δηά σδγγγίηρ ἰΐ 
οὔ ἱπίο 18 πὸν δεῖ οὗ ογεδίίΐοῃ οὗ πηδῃ ; ΟἵΓ εἶδε ὑγοϊδϑίβ οὗ ἴετι- 
Ῥοῖδὶ οἷαυθε δ5 βρίνεῃ δῦονε. ---ἶσ ἐδε ἦστυον “απ ἕλε Φλολῖν) 
τοίοιτίηρ ἴο ἴῃς ογεδίίοη οὗ πιδη ἴῃ ἴῃς ἱπιαρο οὗ Φρλΐνε Οη. τ, 
δῃηὰ ἴμῈ οοηϑυϊίδήοη οἵ ἀοἀ νι οἴδον Φρλένι, “ 1, δῖ ἃ πιά ᾽" 

Οη. 15. Α5 ἴδε οοηϊεχί 15 5: ΠΟῪ ταοποιεϊβιῖς, δηὰ ἴῃς σΠο]ς 

Ράββᾶζε ἰβ 80 ἰαῖβ ἴῃ οτἱρίῃ ἴπᾶὶ ροϊγιμείβιῃ 5 ηοΐ ἴο Ὀ6 τπβουρῆϊ οὗ 
ἴῃ τῆς πιά οὗ ἴπε ροβδῖ, γε τὲ (ἰὴ κ οὗ ἴπε Φρλένι 85 σοτὰ- 
Ρτεμεηάίηνρ Οοά δηά δηρεῖβ, ἴῃς ἰαἴϊϊεσ θείης ἴῃ {μεὶγ Ηἰδίοτις 
οτἱίη, ἴῃς δηςϊθηΐ ροϊγιῃείβιϊς ροάβ, ἀεργαάθα ἴο τηϊηἰβιοσίηρ 56:- 

νδηϊβ οὗ ἴπ6 οης σοὰ Υδῆνεμ. Ὑβετζείοσγε, ἴΠΕῪ ἃγα ποῖ σηθΓο 

“Δηρεῖ8" Ηδῦ. “ῖ, ΡΒΥ͂., ΑΚ., οὐ “σοά᾽" ἘΝ., ΤΡΘΥ. δηὰ τηοβὶ 

τηοάοΓΏ5, ΟΥ “ αἰν]ηἱγ,᾽᾿" 25 δοϑίγαος Ηδηρ., Ηυ., Ρε.; Ὀυϊ Οοἀά «πὰ 
Δῆρε]5, ἀϊνίῃε Ῥείηρβ, ροάβ. --- ὰ φέρ απά λομον» ἐεγοτυπίη 

ἀν]. ΏΘΩ πλδῃ νγὰβ ογθαϊθα ἰῃ ἴῃς ἱπιαρε οὗ ἴπε λέ», αη. 
τ᾿ δ ν88 οσονψηῃθα υἱτἢ ἘΠεὶγ ρίουυ δὰ ποηουτσ, αἱ ᾿ἰβ ἱπαυρι- 
ταῖϊο 458 βονθγείρῃ οὗ [ἢς ογεδῖυσγεβ. ΤὮδ βρίεπάους οὗ Ὑδανθῆ 

βεῖ δῦονβ ἴμε ἤδάνθῃβ ἰ5 γεβεοϊεαά ἴῃ Ηἱἰβ ἰτηᾶζε, τηδη, ψποῖι Ηδ 
885 στον δ5 Ηἰβ τερσεββηϊδῖίνε ἴο τε ονεῦ [Π6 εατίῇῃ. ---- ἡ σίρε 
ἀῖνε το ἀσῦε ἰρνείπῖονι} ἃ5 σστοπηθὰ Κίηρ οὗ ἴῃς δηΐπηαὶ δηὰ νερε- 

[40 ]6 Κίηράοῃι τηδῃ ἢᾶ5 τι ]ε Ἴνεσ ἴῆετι. --- Ζίοω αἰεί ῥωΐ μπάδν 
ἀΐξ 364} ἃ Ῥαταρῆσγαβε οἵ ὅσῃ. τ Ξ; ἴγὸ αἀἰβεγεης Ὀυξ 5γη. νϑγὺβ 
ἅτε υδϑὰ ΜῈ Θσβθη 4} ἴῃ 6 58π16 τηεαπίηρ. --- Οὐ 2λ6 τυογᾷς οὗ 
ΖΤΑίπε λαμπάς ἢ αὐ ἠλίηρε} ΟἹ Θατῖῃ δηῖῖῃ. τόθ δηά ϑἴατβ, [ἢ 

ψ τὶς οὗ Ὑδῆνοἢ 5 ἤηρεΙβ ἰῃ ἤεάνεη. Ὑθεβα οτκβ ἀγα ἀδβοτυεα 
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ΌΥ 5ΡΘο ΤΏ ΘΏ5, υϑίηρ 5γη. ποσγὰβ ἴο ἴῃοβε οἵ ὅσῃ. ᾿Ξ 5. --- Ζλοτε ἠλαΐ 
2α:ς ἸΖἀγομσλ] ἀουθ 1688 τείειβ ἴο ἴῃ ε 5εὰ πηοῃβῖεῖβ οἵ Οη. τῆ. 

8. ὉΣΝῚ ΠΝ] Ἰΐης δῃοτίεπεὰ ἔογ τηείσὶοαὶ ρϑυϑε ἃ5 1], δ ππν Ὁντω. ἰογαῖ 

4) τοδϑῖος 120 1οςῖι, ἱπιθηβῖνε Ρἱ. 1232; (2) Βυδραπὰ 4ς}3, ἰπιεπαῖνε Ῥ].; 
(3) Κίῃρ τιοῖ, ρὶ. 1365; (4) Οοὰ γυικπ 1147, Ἐγκα 9 γγτπ 975 708. 311.18 (7) 
Ζε. 415 65 ΜΙ. 418; ἱηξεπεῖνς Ρ]. σουεγεῖρνε ἰογαἴ ὈΣΣΎΚΙ ἡ)ν 5. 116 -- Ὠϊ. ἸΟ , 
Οὐκ 1256 1476 Νε. 810, ΣῪΝ πνν ΡΒ, 85:10 Νε, τοὔϑ, ον »)1ν νυ. Ιπῖτὶ ὃ 32. 
““- Σ Ἴκ] δαὶ. τοίας τβγεαά, νεαρνεύβεενε, »εαγεσέΐο, οὗ νιαῖετε οἵ βεᾶ 93} Ἐχ. 110, 
-οὗ Κίηρε Ρ5. 13618, οἵ γδβνεὰ γ6Ρ 934, Ηἰδ παπὶς 83.10; οὐ ποῦ ]ς5 16) (39) 
Ρίαβ 7. 513.36 7ε. 145 2584 15. 1τοδδ), θὺυϊ Βεῖτεν 65 γῇ. Ὕτα, τ ἢ γηνΠ 9.3] 85 
ν 9 τοῦ 457 τοσῖ. --- Π) ΠΥ Ν ταὶ. ς. Οδὶ ἔταν. σοβοτῖ. ψΊῚ;, ταὶ. ἀςβπεὰ ὉΥ 
ππνι, Βδ. ἱπίεγργεῖβ 48 ρεττηϊβδῖνε “ σιαγεί ἑἐάοι τεί." ΚΙΊ., Οςπεῦγ,, ἃ]. 85 ἱπβῃ. 

οβῖτ. ἔοτ ὑδυδὶ] γρ, 85. πὰ ἔου Γτῇ Οπ. 465, “216 σεῆέρς ο7 τοάσεε φρέφναίοτν.Ὁ 
3 γιὲ ῥοεεέτ, 45, Φ, Σ, Ἦυ, Ὁ ε.» Ρε., στ. δἱ., ΚΝ. Τρίβ νου] ἱπιρὶγ πρΓὰν 

Απιοη, Κὄεϊετ, Οοτῖ, α]., 1ῃ]6585 δβ Βᾶ. ἴμεβε Ἧγϑβ. ἱπιεγργεϊεὰ ἴῃ8 δὴ ἱπί. 

οπῖτ, (ὖ ὅτι ἐπήρθη κυρρεπιεὰ τὸ Εν’., ΕἸ.» 4]. π) τα 2, ἐπ ἐεραῖ, “ἐγ είολ ομέ, Ὀὰῖ 

ἴθεφε νῦβ. ἀο ποῖ εχίδι 'ἰπ Ηεῦ., δῃὰ [ἢ 8 την. 4065 ποῖ σοτγεβροπὰ υῖτἢ 6. 

δου ει τὰ. ΠΣ ἢ.ΞΞ φγαΐτε; Μίοδαε ῖ8, π)γ ΟΑ] Ρέ, Ξξ τογμεαί, ὈΥ. ΠΣ ΞΕ Ῥα. Ρῇ, 
δὲ ῥγαϊεεά; οἴ. 7. 511, 5ο Κι ὅ.11. (1) 8 δῶ -- σμοα παγγαίεγ, Β.}] βυρρεβῖὶς ἴῃς 
[ατο!ΐαν το), Ὀυξ 1818 νου]ὰ Ὀε 50 ἀΐββουὶ τεχίθδιν τμαϊ ἰϊ νου]ὰ Ὅς 705 ἀ5. 
ξ85Υ ἴο (Βίπϊ οἵ κι), Ἐς ΒΒ σοτγεβρομβ ἐχϑοῖν τὴ (δ. 1 '5 Ὀεδὶ ἴο βυρροβε 

αἰῖ Οδε. ἴμαὲ Ἴθι 15 ρῇοββ οἵ ἃ ργοβαὶς ςοργίϑι ψῇο νυν βῃεα ἴο σοππεοῖ νγτὮ 
Ῥτενίουβ ᾿ἴπε, ποῖ Κπονίηρ [πὶ ἴξ νναβ ἃ Εί., ἀπὰ ἱβεγείοσε δβου]ὰ Ὀς δβ ἱπάθ- 

Ῥεπάεπι Βεῖε 85 ἴῃ ν.ῦ, Τβεπ ἴδε σοδοτῖ, ἱπιν. 15 πιοβὲ ἀρργορτίαϊς δὶ Ρὲ- 
εἰποίηρ οἵ ἴδε ϑ8ιτ-. Τβίβ αἷϑο οοσγεβροπᾶβ ψῖτῃ ἴμῈ ὑβαρε οὐἨ ἁ Ὀονπ Ὁ», 
ἩΔΙΟΒ 5 αἷνν, ουεγ, σόσουε ἰῃῇς εανθηβ 578.}3 -- τοϑὸ 113', οἵ, 8319,.--- 
2 5] πιὰ. σὐροιν, ερίεναίρεν, νεαγεσέγ, (1) οὗ ἱκίηρ Ὑτν πὶ 2156 454 ττὖ; 

(2) οἵ σοὰ 83 14818. Ὕτην τ οὐδ το4]; οἴ, 145 --- 8. Ππὸ}} ΡΊ. ρνί. 2 πι8. Οοὰ 

βυδ])]εςῖ, Ρο551: 0] δογὶϑὶ τεΐοστίπρ ἴο ογεαϊΐοῃ οἵ πῆδῃ; Ὀὰΐ Ῥγοῦ. ρὲ, οὗ ρεπετγαὶ 
πυϊῃ. ζ πο» νΌ. Οαἱ μενα, οἵ ογβαϊίοῃ ς. δος. ἐαγίά 243; οἴ. 7859 8013 1ο225 
1ο4δ, οἴ, νιδ 14. 5, Οοάϊξ ςοπιπιαπὰβ 110168, ΡΙ, ἐεήσόδτὰ δ8, ---- Σ 1} πιὰ. 
“ἰγερσλ, (1) ταδίετίαὶ ἀπὰ ρειγϑβίοδὶ 30" 625 6859 717 8011 1103 15οἱ, τῷ 510 614 

7α. 95] Ρε. 1810; (2) Ρετβοῃδὶ, βοοίαὶ, ρος δὶ, ὑεβίοννεὰ ὉῪ Ὑδανθ ἢ 1 5. 210 
Ῥες. 2011 6835 845 8610 1,88, Ὑληνε ἢ [ἢ ε δίγεπρίῃ οἵ Ηἰβ ρεορὶς 813, ἔογ ἀε- 

ἔεμος 281.5 463 ς901».18 846 8018, [ τρυγῶν 118}} -- Εχ, 153 --Ἡ 15. 123, οἴ, 140; 

(3) κἴτεηρὶ οὗ Υδθνε δ5 διϊγιρυϊς 6213 6856 931 905, 85 ἴπετης οὗ ρῥταῖβε 20] 
96 (Ω τιμήν) 683 δ(ᾧ δόξαν), 50 δὅ3 ((ῦ αἶνον, Ἐ;, 3, 5, Σ, Βατ. Ηεν., Μι. 2116) 

5017, ἴῃ σοππεοιοη ἢ δαογεὰ ρμίαςεβ 632 ([} 23), οἴ, 966, ἐχετίεἀ ἀραϊπβὲ 

επετηΐες Ἐχ. 1 913 Ῥε5, 213. 8 668 6829 7412 γ7}6 γ825 9011 το54, τηδηἰξεβιεὰ ἴῃ σου- 
πεοιΐου σῖΒ ἴῃς Ατὶς 7851 1125 Α4., Σ κράτος 83, δ )ΌΥΌ. --τ ὈΡΣ Ὁ). 2. Κ] 
εἶσνν. 4417. δν συ. 735. Ὀρῦ Ηρ. ρίο. ποιηΐπαὶ ἔογος, 2 ὃ) νῦ. Οδὶ 

ἕωδε νεκρεαρεε, κα]. Οοά ς, Ὁ» 995. ΗΠΩΡ. ρῖς. δ8 4411, συέριρε ορετείς οἵ 
ταςῃ, ---, πΚἼΜΠ))} Τετηροῦαὶ οἷαυδε ἀροά. ν.5. -τ ΡΨ] 5 ἃ ρἷοββ; ἰΐ πιαὶζε5 

ως ἴοο Ἰοπζ, διὰ ἰ5 πππες οβ88 0 [ΟΣ ΠΡ. πο τρῦϑεν ΠΕΡ] Ρῆτ. α.λ. προ 

Ε 
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ποτῖς οἵ σοάὰ ἰῃ ογεαϊΐοῃ Ῥβ5. 10323 10 418. 3. δὶ 1014, οὗ σοά δ μβαπᾶς 87 192 

ἸΟ255 1.488, --- ὙΡΝ] Ὀππδοαββαγυ ρἷ., ἴξ τρακεβ Ἰΐπε ἴοο ἸΟηΚ. ---- ΠΓ)}21 μων 

ντὶτἴεπ ΡΟΪεὶ ρί. 2 πὶ. ἴ.Ρ. 135. --- δ. ΠὉ7 ἴπ δα Πε518 το ΠῸ ν.25; οἱ, 1445 (01ν}. --- 
ϑον (1) ςο}}. ἕοσ για» ξέρα 85 οοδ 1445, ἀπ ἢ, λον 736, οἴ, 103}6 1041. 16, 

Δηι ἢ. Ὑδηνγεῖ ἀπὰ ἰβγαεὶ, γηέγε σπᾶν 9539. 31 τοἱϑ (63 6612; (2) οἵ ἱπαϊνίἀυὶ 

τδῃ 551}, Ρἷ. 269 5536 ςο γόδ 1103 110}. ---- || Ὁπν 13} Σ Ὅν πιπν, (1) πεᾶρ- 
ἀἰμαῖ, 501}. 174 227 361 4018. 31 ς 618 ς 312 6018 6819 7.6 7611 7800 827 9410. 11 10.414. 38 

1ο05}4 1οϑὶδ 1156 1185.8 110184 1242 11ς8.16 1.102 1444, ὈἽἼΝΠ Ὁ5 116}}, ὉἼν 2 
305 12 6410, αἶδο Ὁ1Ν 12 85 (ΞΞ οἷν 1445) 8015 1465, ἀβια!ν ΟΝ 3 116 122. 
145 (Ξ 538) 211} 3120 2218.2618 4:8 ςγδ ς8)(2) 666 8948 φοὗ 107} 16: 21. δ᾽ 11 (16 

14513, δητιῃ. Θλν 22, εἶβυν, 492 6210 ἴο οὗν; (2) ἱπάϊνϊἀ αὶ τᾶπ, Ομ 322 
845. 15, --- 1 δλαί, ἰπιτοἀυοίηρ πα] οἴαιβε8 ἢ ΟδΔὶ ἱπιρί, 2 5. ο. 5ἔ. 3 πὶ. 

στον ΡΟΣ ἴῃ τῆγπιε. ξ 591 ν᾽. γέμιενιόεν, γεαί ἐο νεῖμα 1. (1) νεαρ ΒιὉ)]. 

(4) ραβδὶ εχρεζίεποβ 428 137), οἵ. 777, περ. 1375; (6) ἀοΐηρβ οἵ Υδανεῖ 77}2 
(ο«. Κι. Ηἰρᾷῃ. θεῖϊου) τοσῦ 143, περ. γ842 τοῦδῖ, οδ]. οἴδυβε ψῃ 59 γ85, 
βῖ}]ς οὗ Ὁ; (2) γεένιενι δῦ Ῥεύβοῃβ 1οοἷδ;, (3) γωμφμδεν ὙδηνεὮ, Κεερ 

Ηΐπι ἴῃ πιϊπὰ 427 637 γγι, αῦϑ. 2238, πάπα οἵ Ὑδηνεὰ 11055, Ηἰἷ5 ἴανν, 

103}8 τι9Ὁ3, 11. Οοα 500]. (1) τεπλεπιθοτ Ρεύβοῦβ ὙΠ ἰκηάπεββ, περ. 
885, ο. ἃςο. 918 742 τοόὲ 11ς12, τιδπκίπὰ 85, ο. Ὁ ρεῖβ. 257 11633,; (2) γέ- 

»εριδεν ἴλς ἀσνοιϊίοη οὗ 1Π|5 βεγνδηΐβ, ς. δος. 20, 132]; (3) Ηἰβ Ἵοονε- 

πδηὶ τορῦ τοῦϑδ 1118 11049, ΗἸ5 πότον 25 ο8δ, Ηἰ5 ψοτὰ 1ος!2, εχιεπυδίίην 

εἰγουπιβίδηςεβ 7839 8045 1031}; (4) 51η5 257 79, τερτοδςἢ 7415: 23 80δ᾽, τ΄ῃς ἀδγ 
οἵ Τετυβαίεπι 1377. Νίρῃ, δε γενιόμιδεγσώ, ς. δ τοῦδ; περ. ξξ Ὧο ἰοηρεῖ 

εχίϑὶ 835, ΠΙρΡΗ. (1) εαμρε 10 ἐς γερο δένει, ἔσο ἐπ γεν ηδγαρεῖ, ο. ἃςς. 

τεὶ 4518; (2) »ιέρδίοηι, ς. 2 20Ν, ς, δος. 87), γουκβ οὔ αν 7713 (97), Ηἰ5 

τὶ ϊεουβιεβ 7115; (3) »ναξε ἀπ οἱσέαγα, 1165. οἱ, 381 γοὶ,---- τθὸ νὉ. Οἱ] 

(1) τὴρίξ ρταςϊουθὶν δὴ 6510 δοῖδ τοῦϑ; (2) 20 σεαγεά 18, ῥωρίεά 596 8058, 

Ηἰρῃ. (1) δγεδγ μέ, ο. ὍΣ 315; (2) αλλοῖη ον οτ, ο. Σ 1ορϑ, -- 6, ὙΠΆΓΠΙΔΥ] Υ οοπ- 

5ες, ΕἸ. ἱπιρί. 2 5. ΜῈ 5[. 3. 5., ἰδ γούίυοοβ ἃ πεν ϑἴτ, δηὰ ἰ6 ἃ οὔδηρε οὗ ἴεηβα 

ΔΠα Τςᾶπηοῖ σΑΥΓν ΟἹ μγον]ου5. ἱπιρ5., ργοϊαϑὶβ οἵ ᾿ειηρογαὶ οἰδυβε ψ "ἢ ἀροά, 

νῖδ προ, [Πς ἰητοτνοπηρ ΟΪαυδο5 ΠοἿὴΡ οἰγο απηβίδῃτΑ], το 5 5 Ν 81 65, 95, ΖΦ’, ΗεὉ. 

2 ΑΝ. ἀηρείν Ἄης Σ, Θ, 35. Οοώ, 50 πιοβὲ τηοάθγῃβ. Ηχ., Ρε. οὔΐοηῖδ,, αὐβῖ., 

Βυΐ τποτὸ ἰ5 πὸ υϑᾶρὸ ἴο Π5}{ν τ, ΟΝ πη Ρ]., ᾧ ἃ5. ταδὶ Ρἷ.: (1) γαρέθγς 

Εχ. 215 221 δι δι ὅτ Τὰ, τὴ Ῥδς, 821. δ 135]; (2) τιρβεγά μα, ἀἰνῖης ὀεέησε, ἰπ- 

εἰαάϊηρ οα] ἀπ ἀημο]5. ΤῊΪΚ 15. τὴς πιοϑὲ παίαταὶ ἰπίογρ. οἵ Οη. 135: 2: ἢ 
1 Ρ]. νὉ., 80 Βοτὸ, ον Π|ν, 357, οτος ἴῃς ον Ὧ2 ἴακα ραγὶ ἴῃ ἴῃς οτεαδίίοη ; 

(3) ἀρισεῖς Ῥπ. 971 τ σον (ΠὮ 52 ΤΌ, 16 21 3δ᾽ (π. 62:4 (7); (4) φοαΐς Ῥ55. δ65 

1 1032, πῖπγπ πὸν οὐδ 1)ῖ. 615 αἰ λἢ, ΓΝΟΟΣ Γβ5, ο5 966 ο77.9.135ὅ, Εογ υβεὲ οἵ Ὁ) πῸΝ 

{τ (ὐοα (τ΄. Τπῖτι ὃ 22}. τι στ 217 ρθτὶ αὐλι, οἷς Ὑπῆν Ὃσ, 215 οἵἨ Κίησ. --- 

Σ ποτ] πιπὶ. (1) αῤιοτύανοον γι δ 4917. 15 Ὁπ, 311 (7) 15. 108 - .- (2) ἀσρίσην, 

τδίσστεν, αἰθη, ΟΥ̓ ὀνίοτης οΟμ ΠΠἰ ΠΑ] οἰτοιπιβίαποοϑ, (4) οὗ πηᾶπη, δὲ μἷβ ογεᾶ- 

τἴοπ ἂς σγονσποῦῖ Ὀν Οὐ] ΜΠ πππν Σ Τρ, δὴ, τῆς Κιηρ ἰ5 ρίνθη “2 ([} Ὑπηῆν πηπ) 

συὸς (δὺῈ οὐ τδίηρθι τἢς τοβίοτγο Πὺ]ν απ δ41ξ.. (ὼ) οὐ Οοά᾽β ρίοτυ π᾿ δϊ5- 

τοτῖς ἀπε τ10 4] τη πη! οβτατίοης ἴὸ [ῃΠ 6 μοι. πλὶπ : ΥΑΠ ΕΠ 5. πᾶπὶδ ἴθ ἃ Ὥᾶπις 

Οὗ ρον 7215, ἴθ τῆς τεπιρὶς Η5. ΒΊΟΥΝ 5 βεση 26) 633; ἵξ ἰ5 ϑιϑ Ὁ 113"; 
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γλμη Ὁ5 Ὁ 75.183 τ τοβό; ἰπ ἃ ἰμυπάετγβίοττα Ης 5 τ555 ὃν 295; Ηΐβ8 ρ]ου 
ἰς οὔ 1ο481; στεαὶ 1386; ἰῃς Βεάνθηβ ἀθοίατε ὃν “5 192; νγτἢ τεΐετ. τὸ 86 
ἀϊνίπε τεῖστι 1455.12; Ηε ἰ5 2: Π "Ὁ 247.5.3.10 Ης νγηῖ}} ἀρρεᾶγ ἴῃ β]ου 
1021; Ηἰἴ5 μίουγ ΜΙ ἀννεῖ! ἴθ ἴῃς ἰαπὰ 8510; (δς εαγῖὰ ν"}}} Ὀς 6||εἀ νἱτἢ 
ἰτ γ219.,. ὄ 1} Ὅς ἀεοϊατεὰ ἀπιοηρ ἴμε παιίομβ δηὰ 4]}} υν}}} βεεὲ ἴϊ 975; δπὰ 
Ρεορῖεβ δῃὰ Κίπρϑ τενετς ἰϊ 10218, (3) ἀσρεοπ" οἵ ροβίτίοῃ, 23 Ὁ 1129; “3 πρῦ 
33. (4) λομονν, γοβμέαδίονε, οὗ ςαταςῖετ : οἵ τᾶ, ητἢ, πρὉ5 45 (4150 2 (Ἐ, 
2618 Ες, τοὶ Ῥχ. 2οὗ 2131 2:27), (ς) μιν ἀομοην. ροεῖ. οἵ βεαἴ οἵ ποποὺγ ἴῃ 

τῃς ἰπηεῖ ταδη, ἴῃ ε ποθ] εβὶ ρατὶ οἵ πηϑη, [{ τ5) 75; [125 169 τοϑὲ; οδ]]εἀὰ ὑροῦ 

ἴο “οἱ 3018 (τὰ, .Ἴ22 ἴογ 22); ΠΡ 57). (6) ἀονεοιν, γευεγεμεέ, φἐο»» : 85 

ἄμε ος αβοτὶρεὰ ἴο οὔς: (4) οὔ γιαρ. {|»ὺ" 625; (δ) ογ Οοά: πον “2 795; 

ΡΣ 1151; ἸΛΌΠΠ 5 ὈΝΦ 663; ᾧ ΤΡ} “5. 2π' 29 ο67; ἢ γον “5 25) 292 οὐδ; 
ΟΦ 5. 2 663; Ὁ.)2 1.22 "ΒΌ 9653; ἽἼΓΙΟ “2 ὍΝ 1451}; 23 ἼὯΝ 299; 

52 Ὑδ}ν ἐαμδ τοί (αϑοτὶριίου οὐ) κσίργ» 1496. (7) σίονν 88 οδ)εςὶ οἵ 

Βοπουτ δηὰ τενεεηςε: 1} φίογν (ἴῃε οπε 1 ρου) 36; Ὁ.)22 δεῖν σίονγν 
Ἰοῦϑ; (οτ "1023 Ὁ. 4514. 2 Ὑπὸ πὰ. (1) ογηαηεένμ, ΦῚΡ ΛΎΛΠΣ, Ῥυίεβαν τοῦθ α5 

ἃ5 βαοτεὰ οὐπδιηεηίβ 110 (Ὀαϊ τὰ. Ὑῦ »ῃοἠιαΐης, αἴϊετ Φὅ, Σ). (2) τφίκηι᾽ - 

αἶρε». ταδ)εβῖγ σοηίετγεὰ οὐ τηϑῃ δ, Κὶπρ 215, ο΄. 45. ὅδ; θυῖ ἐ5ρ. οὗ Υδῆννεμ 

Ηἰπιβεὶῖ 294 φοἱδ οὐδ 1ο41} 1113 1455, Ηἰ5 Κίπράοπῃ ΜΙ (3) λομονν, γίονγγ. 

ἕοτ βαϊπῖβ οὗ Ὑδαννεὴ 1499. --- Ἰπο Δ] ΡῚ. ἱπιρί. 2 πι. 5836. 3 5. οἰγουπιβί πεῖ], --- 

Ἴ. γ 9.1] ΗΙΡΆ. ἱπιρί. 2 πι. 5έ. 3 5., ῥοῦν, οὐ βί πα!ν αἱ ἐπὰ οἱ Ἰΐπε οσ τῆγπιε, 
δηὰ πηοβὶ ργορεῦ ἔογ οἰγουπηϑίϑηα] οἰδυδε. ζ Ὁ ΦῸ γνὉ. Οδὶ, γε, ἀατ'ε αἷ07»11- 

10,1, Ονετ: ς. 2 οἵ πιᾶπ 10}35 1053} τοῦ!!, οἴ, ρῖς. Ὀ᾽Ὸ» “Ὁ 1052), οἵ Ουὰ 2259 
5919 8910 103}5; 405. 667. Ηρ. εαπνεε “0 γπμέξ, ο. ἃς. ῬΕΙβ., 2 τεὶ 87 1}. 

252 Ἀπ. τι͵. Ὁ: επιρῆ, ἰπ ροβιτίοη; 808. ψἱτπουΐ ἀτίίοϊε εἶθνν, 745. 14.516 
σοπιργεβεπάϊπρ 41} (Βαϊ σοπίεχι βυρρεβίϑβ. --- π} ΠΥ Ὑυγιττεη Δ] ρέ, 2 πὶ. 

τοῦ. --- 8. 7] πιπὶ. Ποεξ, οἴ. ὈρΣ Νυ. 323 (7), νατίατοπ᾿ οὗ ΤῈΣ τεσ καλές. 

-τ ἔοΛΡΟΝ] Ἴαγρε εανίίε, οχέρ, 85. Ὀϊ, 718 284: 8.0] Ἰς, γ034 Ῥγ, 145. --- Ὁ55} βυπι- 
τοὶ Ὁρ, “τηδάς ποτε ἱπάερεπήεηϊ ἀηὰ επηρμαῖὶς ΌῪ Ὀεΐηρ ρασεά.. ., γεν 

δε νογὰ ψνῃίοῃ ἴξ αι} 65," Β2Β. --τ ῦϑ Σ ἢ δυβῆχοβ 85. 3429 628 6546 825 

ἸΟ257 το433.37 1.104.16 1..4.76; .52 ““τε[ογγίπρ ἴο 86 πιᾶβ8 οὗ [Ὠΐηρβ οὐὁ ρογβοῃβ 
τοεβηῖ," Β2Β. 295 53’ (τ 55 142).--- :5.}} σηω αδο δ5 γ118 7821 848 
14812͵ -τῖνρ ΓΎΠ3] ]ο. 2233, πο 552 ]ο. 13, οἷ τ 5. 1γ5. Φ πρπ πο, 

(1) ὀεαφί, δαιτῃ. πὰρ 367 10416 1353, 45 ἱπίοτίου ἴο πιᾶπ 4018 3: γ122. 
(2) διιῖῃ. νὰ Ὀεδβὶβ 14810, ἀββοοϊαιο ἢ ἤς]4 88, πιοαηϊαίπς. 5οἷ0, ςἔ, 

1ογϑ; (3) 5εϊάοπι τοί ὀξατ 147.---- 9. ὈΣπν Ὅ5.] Ρῆτ. ανλ. τακὸ5. ρἷασς οὗ 

Ὀσῦσ ἣψ Οη. 135 τὸ ψἈ]ο ἢ ἴξ 185. δϑβι π]δῖθ, Ὀυστ ἰδ ἀππθοθβδαγν πεῖς, ἀπὲ 

τ δῖ ο5 Ἰΐπε ἴοο Ἰοῃρ. --- 3;}] Δ] ρίς. “2; νῦ. δος στόν, Τἀγομ ἴατρὸ ὈΟΩΥ 

οὗ ναἴετ, 15,333} οἵ βῃίρ; πεῖς οἵ ννδῖεγ δῃὶπια]β. [τ ἰ5 ἃ ροοίῖς βαβδιίζαϊα [τ 
τες, ὅπ. 15..39. οὐ 1. τ146. (Π1) ῬΞ, ὁυϑ5, τ᾿ 5.35) ΓΝ} μῖιτ, αὐλι ᾧ πον 
Ὁ.πι|. ῥα ά. (1) Ἰἰϊεγαὶ, οἵ 568-δῃϊπια]β δ", οἵ ϑὰπ 195; (2) ἢρ.», διὰ ὁ7 ἐγέ, ἴοτ- 

ἴυπε 1305 1425, το “Ν 2711; (3) ἢρ., νιοιΐξ 7 ᾿ς 1199, ναν5. οἱ Ὑλῆν ἢ 

25,0, ἃ5. ποῖπι ἔογ τῦδῃ 254 4419 1101", 5 πὶ παν 1611 Ῥγ, 21" τό τς Ἢ, μαῖῃ οἵ 
νυνὶ κοάποβ8 645. 1γι 110101. 104. 138. οἵ, 500. Ὑι 1. 
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ΡΘΑΙΜΒ ΙΧ. ΑΝῸ Χ., 22 ΑΠΡΗΑΛΒΕΤΊΟΑΙ, 5Τ1Ὲ. 4, 

Ῥβθ. 9 δῃά 1ὸό Ψ6͵Ὸ ΟΥ̓ Ὶ ΠΑΙ͂ ὁπη6. ΤῈ οὐπρτορδίίου Ἐπδηΐκ8 

ὙΔΆΜΘΕ ἰῃ [ΘΠῚΡ16 ΟΣ ἴ0Σ Ηἰβ σοπάσουβ τοσῖκα οὐ ἀδ᾽ σοσδηοα 

ἕτοτι [86 παίΐομβ, δηὰ ἰπδὶ Ηθ 148 Ὀθοῦπιθ ἃ πίσῃ τοΐυσσε ἰο Ηΐδ 

ΟΡρσεϑϑϑά ββορὶθ (9ο᾽ δ. 5.}). ὙΒΟΥῪ ΡΙΔῪ ἰδδὶ Ηδ, ὯΟῸ 8αβ ἐπ Ἐπ 
Ῥαδὶ ᾿ἰδποὰ {π6πὶ ἔσοπι [π6 σαΐθβ οὗ ἀθδίῃ, πιδὺ ὃ6 ρταδοὶοιϑ δηὰ ἴοσ- 

τοσίὶβα 186 πδέΐοῃβ ποῦν δ] σείησ ἴμοπὶ (915 5 5.3), Ηθ δεϑιβ ἴὸ 
δίδηὰ δίασ οἵἕ, 116 [86 Ὡδιϊοῃβϑ δσὸ οοπίθηδίησ, δηᾶ ἱστιοσίηρσ Ηΐπ; 

διὰ τ ὶτδ οσαῖς δσο σσυϑηΐηρ Ηΐ6 ποδὶ τὶ ἱπιρυπὶτν (1τοὐ 1). ΤΟΥ 
Ῥιοδά ἰδὲ Ὑδανοα, Ἐμοὶγ ονοσϊδδιϊησ [κί Μ111 ασίϑο, ἀθδίσου 186 

πδιΐομβ ἔγοπι [86 1δπᾶ, δηὰ ἀο πδιϊοα ἔοσ [86 ορρσγϑβϑδβαὰ (1οὐ" Ὁ). 

Γιαῖος οἀὐϊΐζοτα δυθδεϊτιϊο ἴοὸσ ἴπ6 οτγὶρὶπαὶ, ἀθίδὶἸϑᾶ διδίοπιεπίδ οὗ ἃ 

ΙΏΟΤΟ ΟΧΊΟΙΠΙΑΙ δηὰ ἀορτηδίὶο ἰεὶπᾶ : [δὶ Ὑδανοδ μδὰ σίνοπ ΟΥΟΣ 

186 παιίομϑ [0 ουριϊδβιϊην ἀοδεσισείοη (957), (δὲ Ηδ6 τχδβ 86 δσοσ- 
Ἰδϑιϊηρ ἱείπρ, τυὰπρ ἴῃ ᾿πϑεῖοο (ο᾽ 5), [δὲ 186 πδιϊοπβ τσέσα ὁδυσδὶ 

ἴῃ τροὶσ οὐσιὶ Ρἱῖ8 δηὰ βῆδσθ (9ο᾽ 7), δηὰ ἰμδὶ ΤΠῸῪ σγόσε ἀοοπιοά [0 
8860] (9.5) ; Ὁυὲ δῖ ὙΔΕν Θ᾽ 8 ῬΘΟΡΙ6 ττου]Ἱά ποῖ ὃ6 ἑογροξίοι (95); 
δηὰ ἴπ6 σοπρτοδίϊοη ΔΘ ἱπγοϊκθά [0 Ῥσχαὶδα ἐμοῖσ ἱεϊησ δηϊὩσοπδά ἰῃ 

Ζίου (9155). 

Ι ΊΠΙ, εἶνε ἸΠδη κα υἱτἢ 4} τὴν πυϊπὰ υπίο ΤΏδα, 
ΙΝ] τ6}} 41} ΤῊΥ ννομάτουβ ννοσΐκβ, 
1 ν}}} θὲ σίαὰ απὰ 1 ν1}} ἐχαϊὶ ἰῃ ΤΉςα, 
Ι ν᾿ 1}} πιακο πιεϊοάγ, ᾿'ΕΙγου απίο ΤῊΥ παπιδ. 
ΕἘΘΑΟΘΕ πιΐηε δηεπιῖθβ ἰυτηεὰ Ὀδοκινασά, 

ὙΠΟΥῪ 531 π10]6 δηὰ ἴἢεΥ ΡεΠ5ἢ αἱ ΤῊΥ ργεβεῦςε; 

Εοτ Του μαβὶ ἀοπε ᾿υάρπιεπῖ δπὰ τίη ἴῃ πὶγ ἕανουσ, 

τοι δι6ει 51ῖ ου Τὴν ἴπτοης  Ἰυδείορ τεθιοουεὶν. 

ΝῸ 80 Τῆοα δτὶ ἡ δειδῶς: ἂ μὲ βῃ τοῖσδε Ὧτ ἂς ὀρ βεοοῤοι, 
Α πίφῇ τείυρε ἴον {π|65 οὗ ἀεαγίῃ ; 

Απὰ {πὸγ ἴμαϊ Κπονν Τῆες {τιβὶ ἴῃ ΤΉεε; 

ἘΣ Ἔποα 80ει ποῖ μα ἰῆσπι (δεῖ "εκ ΤΉδΕς 
. .Φ 

Ἑ τεδο ἴο πιο, 566 τ αδησιίοα; 
ΤΒου τῃ αἱ Ππ|εϑὶ πὸ ἃρ ἔτοτῃ ἴῃς ψαῖες οὗ ἀεαδίῃ ; 

πῃ ογάδγ ἴῃ 1 τρδῪ 1ε}} ΤῊΥ ῥγαῖβε. 

1 ἴῃς ψαῖεβ οὗ ἴῃς ἀδυρηϊεν οὗ Ζίοι πηᾶῪ τε)οίος. 

5. ΤΒεβο ταατῖκς ἱπάϊοαῖς ἰμαἱ ραγὶ5 οὗ [Ὡς 5. βανε Ὀθεεῃ οπιϊπιοὰ. Οοπιτηεηῖ 
δηὰ ποίεβ. 
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ὙΔΆΗΨΈΗ, Ἰεὶ ποῖ (πιδτθ) τηδῃ ὑγαναὶϊ ; 

[διε πδιίίοηβς "ςὲ υἀρεὰ Ὀείοτε ΤῊ ἴδοδ. 
Ὁ ἀρροἱΐπιὶ Τεττοσ ίοσ ἱἤδπὰ 
ὙΒαῖ ἰῃς πδίϊοβ πᾶν Κῆον ἰμαὶ ἴΠΕῪ ἀγα (Π|6 76) τα θῦ, 

ΗΥ̓͂ 5ἰαπάες Του ἰη ἴῃς ἀϊδίδῃος, 

Ηϊ ἀεβὶ ἴῃ εἰπιε8 οἵ ἀδαγ ὃ 
[π τπεὶγ ὑτῖάθ ἸΟῪ ΠΟΙ ρυτβας ἴδε δ οἰοὰ ; 
1κὶ ἴἤεπι Ὀς οαυρῆὶ ἴῃ ἴμδὶ ἴεν πᾶνε ρἰαππεὰ. 
ἫΕ νϊοϊκεα ἀοίὰ οοηϊδτηη Ὑδην ἢ: 

“Αὐρροοτγαίηρ ἴο ἴπ6 Βεὶρῃιὶ οὗ ΗΙ5 δῆσον, Ης ν7}} ποῖ τεχυΐγε, 
Τβετε ἰ5 πο αοὐ," ἃγὲ δίβ ἀενίςεβ - 
Ηἰ5 νδγ5 τε ἀςῆ!εὰ αἱ 8]} {ἐπιε5. 

ΟΝ, ΒΙΚὮ ἀγὲ ΤὨίΐῃς δας οὗ ἡιαάρτηεηί, δἱ ἃ ἀἰβίδηοα ἴτοπι Ὠἰπ ; 
Α5 ἴοσ 5 δἀνετγξατίεβ, ἢς ρυδειἢ δἱ ἴἤθπὶ; 

Ηε 5αδϊῇ ἱπ Βῖβ πιΐπα, “1 541} ποῖ Ὀς τηονεὰ," 

(Ηε ἀοιῇ ϑυνβαγ) “ἢ 4]} σεπεγαϊίοῃβ (1 3)8}} Ὀ6) υἱπουῖ εν}. 
15 πιουϊῃ ἰ5 [}} οὗ ἀδοεῖϊβ, 

ὕτπάες δί5 ἰοηρσιιο 15 τυϊβοδίεῖ ; 

Ηε εἰπεῖ; ἀοννῃ ἴῃ ἴῃς ρίδοεβ οὗ δπιθυιϑἢ οὗἨ 56 Ἰπηθη 9, 
1 βεογεῖ ρίδοες ἢς 5ἰαγείῃ ἴἢς ἱπποοςηῖ. 

15 εγεβ Ξ5ΡῚ οὔ ΤῊΥ δοϑί, 
Ης Πεἢ ἰπ δι Ὀυ ἢ ἰῃ 5 βεοσεῖ ρίαοε 85 ἃ Ἰΐοῃ, 
Ιπ 5 οονεσί ἴο βεἶζε (ἢς αῇ]ίοϊεὰ, 

Τμαῖ ἢα πιᾶν 5εἶζε μοϊὰ οὗ ἴῃς αϑήίοιεά, ἀτασρίηρ δἰπὶ ἄντα. 
(ΗΕ ἀοίἢ μυη1) ἴῃς ορργεββδεὰ νυν ἢ ἢ 5 ηεῖ, ἀπ ἢδ εἰπκβ5 ἀνῇ, 

Απὰ ΤῊΥ δοϑῖ (8115 Ὀδοδυ8ε οὗ Ὠΐ5 στεδῖ πυ πιο Γ5; 
Ηε ἀοιἢ 58 ἰῃ δὶς πιϊπὰ, “ΕἸ Βδίῃ ἰοσροίίεη, 
Ἡς διαί: πίἀ θη Ηἰ5 ίδοε, Ης ἀοιῇ ποὶ 83ες." 

Ο ΑΕΙΘΕ, ἢ υρΡ ΤῊΥ Βαπὰ, 

Ἑοχχεῖ ποῖ, ἘΠ, τῆς α]οϊεά. 
ὙνΒεσοίογα ἀοίἢ ἴῃς νἱοϊκθα οοηίδτηῃ, 

86. ἴῃ Πα τηϊπὰ, “ Του ἀοϑβῖ ποῖ τευΐγε ἰϊ" 2 
ἩΟῦ Βαϑὶ 5εεῃ ἰδς ἰτουῦ]ε δηὰ ρτίεξ, 

ΤΒου Ὀεδμο]άε5ῖ ἰο τεαυΐϊε τυ ΤΥ παηὰ; 
ὕρου Τῆεε ΤῊΥ δοβῖ ἰεανθίὰ ἵΐ, 
Οἱ ἴδε ογρῆδη Τῇου δζὶ ἴῃς εῖρεσ. 

ΒΕΕΑΚ τῆς δσπὶ οὗ ἴδε νἱοκοά, 
[εἰ ᾿ἰ5 ννἱοϊκεάπεϑβ Ὀς ξουσδὶ οὐ, Ἰεῖ ᾿ξ ποῖ Ὀς Ἰουπᾶ ; 

Ο Κίηρ, ἴογενεσ δηὰ ἽἼνεσ, 

Βεβίσου ἴῃς παίίοῃϑβ οιυἷ οὗ ἴῃς Ἰαπά. 
ΤΗΕ ἀεϑῖσε οὗ ἴῃς δϑϊιὸοῖοὰ ΤΉου μαϑὶ μεασὰ, 

ὍΒου 5εἰίεβὶ ΤῊΥ πιὶπὰ (ρου ἴμ6πι|), Του Βασκδησβῖς 
Το ῥυάρε ἴῃς ογρῆαῃ δηὰ ορργεϑϑβεά, 
Το ἰεστὶ ἐν (πιετε) τηδῃ ἕσομ ἴῃς ἰαπὰ. 

Ῥεβ. 9-10 Ψψετε οὐρα! ος 88 ἰῃ Θ, Β, 3. ΤΈΕΥ πεσε βερδαγαίεὰ ἴου 
πἰξατρίςαὶ Ῥύτροβεβ 85 ἴῃ ἢ), απὰ τβετείοτε Ῥβ. 10 νδβ ἰεῖ νἱτμουϊ Εἰ] ε, ἀπὰ ἴῃ 

τοοάεγη Ριοϊεσίδηϊ δπὰ [εν ἢ τ85. ἴῃς Ῥ55. δε πυτηρετεὰ οπς Βίρῃες ἴδῃ 



7ο ῬΘΑΙΜΒ 

ἴῃ ἴῃς Οτεηῖαὶ, ὅτεεῖ, δηὰ οσδῃ ΟΒυτγοβεβ ἔτοτ Ῥϑ. 1Ὸὸ ἴο 5. 147 (Ὁ. [πίτ΄ 
8 42). ΤΒε πθρ αἱ τῃε οἷοβς οἵ 5. 9 ἰ5 δὴ δά ἀϊζίοῃαὶ ενίάεπος οὗ ἴῃς οτίρί παὶ 

ἀπἰ τ οὗ ἴῃς ἵνο Ῥ5β., ἕο ἰξ ἱπαϊςαῖεβ ἃ ρίδος σβεγε ἃ βεϊεοϊίοῃῃ: τοῖρῃς οἷοβε 

(υ. Τπῖγ. 8. 41). ΤΒςε Ῥβ. νγαβ ἴῃ 73, ἴβεὰ ἰῃ 4, ἀπὰ βυρβθαυεηιν ἱπ 938 
(νυ. Ιτἰτ, 98 27, 31, 33)» ἰᾷ ψ ΒΙΟΒ Ἰαβϑὶ ἰξὰ νὰ8 ἀρροϊπιεα ἴο ὈῈ βυῃπρ ὉΥ τοδὶς 
Βοργϑῃοβ, οἵ (αἰβείϊοβ (120 γιϑοῦ» [57] ν. 1πῖτ. 834). Αδ (ῇε. βδγ8, {8ε Ἐξ. 
ἷβ “ ῬΑΙΓΠΥ γί πιείεγς, ραν ἰεἰγαπηεῖετς, ἱπάϊοατηρ εἰἴμοῦ ἴῃς ἱπιρετίεοϊ 5161}} 

οἵ ἴδς ρῥβαϊπηῖβὲ ἵπ ἔπε τααπαρειηςεηΐ οὐ δἰβ5. τηεῖτε, οὐ ἴῃς ἰπίετίεγεπος οὗ ἃ 
βεσοπὰ νυγῖϊεῦ ψ ἱ} τμε οτίρίπαὶ ροεὰ. Τῆς δεοομὰ ᾿υροῖμεβὶβ ἰ5 ἴπε πιοτα 

Ῥτοθαῦϊε. Οτὶρί παν ἴῃς Ροδῖῃ νγαβ8, ἢο ἀουδῖ, α Ρετίεοὶ δ ρβαδεῖῖςαὶ Ῥβ88]πὶ, 
αἱ ἰεαβδὶ 80 ἔα 85 τεϊδὶεβ ἰοὸ ἴῃς Ἴοῃβίβίεῃου οὗ με πιείγε δῃὰ ἴς πυπιρεν οὗ 

βἴδῃζαβ.᾽" τῇδ ηΐης βίτορμεβ ψνἱἢ Ν, 3,.ν, π, δ, Ρ, Ἢ, ν᾽, Γι δὲ 6556 Ώ{18}}} 

ἰπ τεἰγ οτἱρίπαὶ ἔοτπα. ϑὶχ οἰἴβεῖξ ταν ὃς τεοονετεὰ ἔγοτη ἴἢς ῥτγεβεῃῖ τεχὶ. 

(1) 81: "ἴῃ με ρῥτεβεπὶ ἱεχὶ ἰ5 98:19, θυ [815 15 γε υ σοπηροβεὰ οὗ ἃ τὩταεῖεσ 
οουρὶεῖ, ν.15, ἀπά 4 τεϊγαπηεῖεσ οουρίεῖ, ν.19, ἀπά ἷἱβ ἃ ἰδῖς δαάϊτίου. Τῆς 

ϑιίτ, 15 γὑβα ν ν."θ δι ἀἰδρυϊκεὰ Ὁγ ἴῃς ῥτεῆχίηρ οὗ ΠΟΥ ῥγοπιδίυγευ Ὀείογε 10]3, 
ἴῃ ογάεν ἴο τηᾶϊες ἃ βυϊζδο]ς οἶοβε ον ἴῃς ΡΒ. (2) ϑ8ῖτ. 2 ἰ5 ἀϊϑβρυίξεά ἴπ 3 ἰπ 

ἴδε Ἰαβὶ οἴαυβςε οὗ τοῦ, Ὀυϊ ἴῃ 65 ἴὶ τἰρμογ θερὶπβ ν.. (3) ϑῖτ. Ὁ 5 ἀϊερυϊξεα 
ἰπ ἴῃς τοϊάφι οὗ τοῦ, [18 Ὁγ Ὁ ἰδ αἱ θερίπηΐπρ οἵ 1. 2 οἵ νδ. (4) ϑῖτ. ὃ '5 αἰϑο 
ἀἰδρυίϊϑεα δ8 βεοοηὰ μογὰ οἵ ιοῖ. τὸν ἰβ νὉ., Ὀεϊοηρίηρ ἴο ῥγενίουβ Ἰΐπε. 

(5) 81. ἡ ἰβ ἀἰβρυϊϑξεὰ αἱ Ὀερίππίπρ οἵ ]. 3 οὗ τοῦ, (6) δίς. ᾧὶ Ιδοκβ ἴδε βγεῖ 
ψοτὰ, ἴῃς ἤγβὶ πες Ὀεϊῃρ ἀείεοϊίνε. [1 τηΔΥ Ὀς τεβίοτεά ὈΥ͂ σοπ͵εοΐατα 85 Ὑτ. 

ΤΆτες ϑῖγ. βανε Ὀεεῃ αἰξρίδοςε ἃ ὈΥ οἴμεῖβ ψΠοἢ δανα Ὀεθη ϑυϊβιϊυϊεὰ ἔοτ 

ἰδετὰ. Ιἐ ἰ5 ροββί]ε ἴο οοη]εδοίυγε οὐἱρίμαὶβ 88 υπάἀετγϊγίηρ ἴμοπὶ; Ὀαϊ ΟὨΪΥ ὉΥ͂ 

επἴῖγε τεσοπβιγαςιίοι, ἀηὰ ἐνεη ἤδη ἴῃς ἔοττη δπά βυρβίδησε οὗ ἴῃς ᾿βουρδῖ ἰς 
ἀΐθετεπι ἔγοπι ἴῃς οτρίπαὶ. (1) ΤὮς ὅῖτ. 2) 18 ἃ ἰεἰγαπιεῖεγ αἱ οζοβυγα, 
ενϊάεηὶς ἴῃ ἴῃς τηϊάβὲ οὗ ἴβγες οἵ ἴπε 1ΐπεβ, [ἰεβ8 ευϊάθηὶ "ὰὶϊ ῥγοόῦδο]ε ἱπ ἴδ Ἂς 

οἴεσ. (2) ϑίγ. Ὁ 15 αἶβο ἃ ἰεἰγαπιεῖεσ Ὑἱτἢ σοεβυγαβ. (3) ϑῖτ. 1 18 ἃ {τἰπιεῖεσ ; 

ἃ (4}}] ἴο ῥταῖβε, ποῖ βυϊϊεὰ ἴο ἴῃς Ἄσοπίεχὶ οἵ ἴῃς οτίρίπαὶ Ρβ., Ὀυῖϊ δἀαρίεὰ 
ἴο ἰδῖες τυγρίςαὶ υ5ς, πὰ υίηρ ἰαῖς ᾿ἰτατρίοαὶ ἰετηβ. Τῆς τειηδίπίηρ ϑίτε. τὰ 

ταοσα ἀϊβῆου! ἴο πη. Μδηγ εἤοτίβϑ βανε Ὀεεῃ τηδάς ἴο ἢπὰ ἴμεπὶ ὈΥ τεοοῦ- 
βιγυοϊίΐοη ἀπὰ οοπ͵εοΐαγα. 1 δάνε τηδάς βενεγαὶ βυς ἢ εἢοτῖβ τυγβεὶΐ, δοςεριϊηρ 

τ επὶ Ῥτον βίον, ΟἹ] ἴο ἤπα}]Ὺ αραπάοῃ ἴμεπὶ 85 υἱπϑαιἰβίδοϊοσγ. (1) ΤὨς 

δ15. ψἘὮ Ἢ ἀπά ἢ ἢανςε ἀϊβαρρεαγεὰ. [ἢ ρἷαος οὗ ἴποπὶ 15 ἃ ἰσίπιεῖετ τεϊγαϑιὶς, 

Ῥερίππίηρ ψ  πγλν ἴῃ τὨϊγὰ ρεῖβοῦ. Βαϊ ἰ 865 ἴεγπιβ οὗ ἴῃς τογαὶ 585. 989, 

9610.18, αῃὰ [ἢεβε γε βἰδίετηεπίβ, ἰπ ᾿ἰτυγρίοαὶ Ἰδῆσυδσε, οὗ ἴπε ρεῃετγαὶ ἰγαῖμ 
οὗ ἴπε ἀϊνίπε ἀοπιϊπίοῃ, οορηδῖα νυ ἱτῃ 186 ἰάεα οἵ ἴῃς ῬΒ., Ὀπῖ ἴῃ ταοτε οὔ]θο- 

εἶνε ἀπὰ 1685 ρεσβοῃδὶ τεϊαϊΐοπβ (2) ϑῖτ. 2 ἰβ τηϊββίηρ. οββί ΪΥ ἃ τεϊὶς οὗ ἱξ 

ἰ5 ῥγεβεηΐ ἰπ το ἰπ ἴῃς οἴαυβε Ὀερίπηΐπρ 055), Ὀὰξ ΟἿΪΥ οπς {τϊπιεῖετ Ἰἰης 

πὰ ἵνο ψογὰβ οἵ ἃ βεοοηὰ [᾿ἴπε τὲ ἴβεῖε; δηά ἴἰξ ἰβ ουξ οὗ ρίασς θεΐνγεθη ἢ 

ἀπὰ ), Ιξ ἰ5 ἐβεγείοτς τῆογα ργόυδῦὶς ἴμαὶ τῆς νεῦβε ἰβ ἃ ργοβαὶς ρίοεβ, 

(3) 51. Ὁ Β5 ἀϊβαρρεαγεὰ επιίγεῖγ. γε σα ΟὨΪΥ τααῖκς ἰξ ὈΥ ἃ τεδά)υδισηεπς 
οὔ τδε 1πε5 δρουΐ μετα ἰϊ βΒῃου]ὰ σοπης, ἀῃὰ αἱ ἴ8ε ὄἼχρεπβς οἵ οἵμεν ϑίτβ. ΤΏς 
ογάεσ οὔ [δς ϑιγς. 5 [Ὡς ὑδι4] οης οὔ ἴμε Ηςρ. δ ρῃαθεῖ, εχοςρί τμαΐ 5, σὶ σοτὴς 

ἰορεῖμεν 88 ἴῃ 1.8. 2, 3, 4, ῬΡγοῦ δ] ἂῃ οἷάεν ογάεσ. 2) πὰ Ὁ ὅγε {τβηβροβεὰ. 
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ΤΆΪ5 15. ῬΡγοΌΔὉΪΥ δὴ βδὐϊϊοτίαὶ ομαηρε ἀπά ποὶ οτίρί πα]. ΤῊς Ηἰβιοτίςδὶ βἰἑυδιίοη 

οἵ ἴῃς 5. 5 ἱπάϊςαϊεὰ Όγ ἱπίετμαὶ ενϊάεηςε. Τῆς Τοτρὶς ΜΟΥΒΕΪΡ γα8 στε 
οὐ 9515, Τῆε ρεορὶς βυβῆεσ ἔγοτῃ Ἵγαίυ ἀπά ογαεὶ ἐποταΐεβ, 80 ἵρποτε δπὰ 
οοπΐεπη Ὑδονεῃ. Ὑἤεβε δγα παίίουβ, οὐ, 1οἱδ, ἀεβοτί θεὰ Ὁγ ςο]]. »ΦῸ 

1ο 4.18.1} Ψὺν οἷ. 51, τοῖδι γδοὸ ἰυνδάς ἴῃς ἰαπὰ δηὰ ἱπιρεσὶϊ ἰϊ8 εχίβίεποα. 

ΤΒΕΥ τὰ ποῖ ἴῃ ρτεαῖ σοπηυετίηρ παίίοπβ, Ὀαϊ ἰεββεῦ οπεϑ, β:0 ἢ 88 ἴῃ 58 
το ἢ ἰτουδ᾽ εὰ }ετυβαίεπι Ὀείΐοτε ἴῃς τυ] 5 τσετε Ὁ} ὉῪ ΝεΒετΐδῃ ; Μοδθίϊεβ, 

Απιηοηΐῖε5, Αὐδῦβ, δηὰ Ῥἢ1]1511π|5, Ν . 210, 41, 61, ΤὨς ρῇοββεβ ἱπάϊςαϊς ἃ Ἰαΐες 

ἔχης οὗἁ οαἷτα δἰβιογίοδὶ τεϊγοβρεοϊ δπὰ Ἴοοπβάεπος ἰπ Ὑδηνεῖ, ἴῃς Κίηρ εὩ- 
ἰγομςὰ ἱῃ Ζίοπ; διά δεγεΐογε ργορδΌϊυ ἰῃ ἴῃς Οτεεὶς ρετγῖοά, 

δ8ισ. ΚΝ. 2.-3. Ἐδοὴ ᾿ἴπε Ὀερίηβ ψ] ἢ κα δηὰ οἷοβεβ σὰ Ζαλ. 
Τῆς ἴουγ ᾿ἴπεβ ἅγὰ 5γη., υϑίηρ σοπογίαιϊνεϑ, Ἔχργαϑϑὶῃνῦ Γεϑο τ] Οἢ 5 

ΟΥ ἀειοσι δι] }5. ---- 7 τοῦδ σίσε ἡιαπᾷς ἡ ὦ Π ἐχωδ ἢ νιαζέ 

"περαν, ἰαττὼβ ἱπαάϊσαϊηρ ἴῃ {ποὶγ ἀδᾶρα ῥα δ]. βοηρβ οὗ ῥτγαΐββ. 
Ἑδοἢ νΌ. [85 5γη. Οὐ]. ---- “πο 7 λεε], 50 (ῦ, δαάϊηρ αἰβο ἴδε ἀϊνίπε 
ῃδῖης, γαλευεά, νὨϊςἢ 3Η συ θϑαταϊεβ ἕοσ 1ἴ, ἀμ 50 ἀξδβίτογβ τῆγτης. 
Ι 7Δ» τυρριάγομς τυογζε}, 85 σοηῖεχί βἤῆονβ, οἵ ἀδ)νεγδῆσα ἔγοτῃ 

ἐῃοιηΐῖα5, οὗ. ἔχ. 3Ὁ (7) 7. 65 Ῥε5. )6᾽ η8}} -Ἐ. || μη ΤᾺν πα ιε], 
οἵ, Ρβ5. 61 66' 685. Τῆς αυαὶ]γίηρ ἰάεας ἀγα τυΐζὰ αἰ γεν τιῖρα], 
Ῥεῖῖεσ ἴθδη “ Βεαγί," Εγ"., ψῃϊ ἢ ἴῃ τπηοάδγῃ υϑᾶρα ΓΑΙΠΟΙ βυρρεϑῖβ 
αῇεςτίοηπ, [441] ἱπιεηβιγίηρ ψοπάτουβ νοσκβ, [ 7] τυῖπ δὲ ρἠα4 

ἰηϊεηδι γίηρ “ Ἔχυϊ." --- ΣΦ νο"], ἀϊνίπα πᾶτηβ, “ Μοβὶ Ηἰρῃ," ΕΔ". 

ἰπιεηϑιἔγίης ΤῊΥ παῦλα. 
ϑέσ. 2 [88 ἴνο 570. σουρ]εῖβ. ---ἄ. Τῆς δηέηεΐές ἀγα ἰὴ 5056- 

αυεηὶ σοηίεχί, ποῖ ργίναῖα Ὀαϊ ρυὉ] ας Θμαπλῖεβ, παι ῃβ. --- βεεαμ56} 

εἰνίῃς ἃ τοάβοῃ ἴὸσ ἴῃς ῥγαΐβε οἵ [6 ῥσενίουβ ΘΓ. ---- μγησαὶ ὄσεζ- 

«“υαγ4]7, ἰὰ τεῖτεαῖ. Τῆς σοηίεχι ἱπάϊοαῖεβ ἃ ἢἰβίοσίοδὶ γείεγαμοα 
πὰ ποῖ ργεβεηΐῖ δχρεγίδηςε ΟσΓ[ βρεπεγαὶ τυ. [Ιἰ 5 ἴτας σὐμγδἧς 

δηὰ 4εγίσλ τὲ ἱτπηρίβ., θυΐϊ ΤΟΥ ρῖνε ρταρῃϊς ἀεδβοτρίίϊοη οὗ ραϑί 

ἐνεηῖθβ. ὙΏΘΥ ἰηϊεηβίν ἴἢ6 τεῖγεαϊ 85 ἀἰβαβίγοιϑβ. ---- 42 ΖᾺν 2γε:- 

ἐπεε], ἴῃ6 ργδβεῆοβα δηὰ ρβοόνεσ οἵ Ὑδηνερβ; Ὀτουρῆς δρουΐϊ ἴῃ 6 

τείγεδῖ ; [ἢ6 ψῃ0]6 ογθαϊ οἵ ἴξ ἰ5 ἄὰε ἴο Ηΐϊπι. ---ὅ. 207}, σαυδαὶ 
ΡΑτο]ς τι ρὲ, εἰ ΠΕΓ σγη. ἢ ν." 5 βεσοοηα ρτουπηά οἵ ῥγαΐβε, 

δα ρμδϑἰζίηρ Ὑδηνεἢ᾽ 5 ἀβα]ϊηρ νι Ηἰβ ρεορὶα ονοσ ἀραίηδὶ Ηἰβ5 

ἀεαϊηρσ στὰ ἘΠΟΙΓ Θῃθτηΐθθ, ΟΥ̓ 6ἶδ6 σθᾶϑοὴ οἵ ῥγενίουβ Ἵσουρίεῖ, 

ῬΟΞΒΙΌΪΥ ποῖ αἰβιϊηρυϊϑῃθα ἴῃ δυϊῃοτβ τηϊπὰ. Τῆθ βγῆ. ψοσάβ 
γμάσνιεη απαὶ γίρλί Ἰαϊεηβν (μ6 ἰάθα. ὙὍὨδ 54. 15 οὐ)εοῖίνε, δηὰ 

οδῃ ΟἿΪΥ δὲ Ἔχργεββεὰ ὉΥ ρᾶγαρῆγαβε : ἐπ τι} )αυοινῇ, ἴῃαῖ 15, οὗ 
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τε οοπρτεραϊίΐοη βρεακίῃρ ἴῃ [15 5011 ΔΑΣῪ 848 δὴ ἱηαϊν  ἀυΔ]. --- 
Ζλοι λασ ἄρηό γιμαργεσρ ἢ γμάρσίησ γίρλέεοσν, ἐχεουϊεά 1ξ οἢ 

τῆς. ἐπαπλῖ68. --- Ζάοε ἀἰϊαεέ οἱ οπ 7ΤᾺν “λγομεῦ, ἴὰ πεᾶνθῃ, ἃ5 

Ρβ5. τ΄ 457 47) 805 93) ο7", ποτὰ ψῃϊοἢ σοά εχεουῖεβ ᾿υθρτηεπὶ 
ΟὮ δδσίὰ ἰῃ ἔδνουγ οὗ Ηἰ5 Ρθορὶε δηὰ δραϊηϑί {μϑὶγ δῃδιμ εβ. 

ϑίσ. ἃ β. ἃ 5γη. τεϊσαγηθίεσ [εἰγαβίς, βυϊϑεταϊεα ἔογ δῃ οτὴρίπαὶ 
{ὐπλείεσ, ρἰνίηρς ἃ ΙΔοΓα σοπηργεμβεηβίνα δηα ρεηετγαὶ βιδἰειηθηΐ, δηὰ 

80 αἰ βετίηρ οῦλ [6 Ῥδβοῦδὶ δχρογίσησα ὀχργεββαα τὨγουρπουϊ 
ἴῃς οτἱρί δὶ Ῥ5. 

Του παῖ τερυκεοὰ ἴῃς παϊΐοηβ. Τῆου Βαϑὶ ἀδϑίγογεά ἴῃς ψἱοκοὰ ; 
Τδεῖγ παῖς Του Ὠαϑὶ Ὀϊοϊεἀ ουἱ ἔογενετ δηὰ ὄνεσ. 
Α5 ἴογ ἴῃς Ἔπεηγ, ἴεν ἤᾶνε σοσης ἴοὸ δὴ δηά. ὙὍὮδ τυΐῃ5 ἃσγα ἴόσγενεσ. 

Απὰ οἰτἶε5 Τῆου αἰάδπε ὑρτοοὶ, -- [Ποἷσ ΤΠ ΠΔΟΙΥ ἰ5 ρεγίϑῃεά. 

6. Ζλοω λαφί γεδμξεά “6 παῆοης]. ὙΠ τγᾶ8 ὑγοῦδθὶν ἴῃ [ἢ 
οτρίμαὶ 511., Ὀυΐ ἰδ ΠΟῪ (ΟἸ]οννεὰ ὉΥ ἃ οδϑιγα δηά ἃ Ἷοῃρῖε- 
ΤΩΘΏΪΑΙΥ Ρῆταβα : Ζάομ ἀαεΐ ἀδεογεα 116 τυϊεξεά 1, οἵ ὕνο Ὀοδῖβ, 

ἰηβῖεδα οὗ οὔς σοταρ πη ἴΑσΥ Μογά, 85 ἴῃ ἴῃς οτὶρίηδὶ ΡΒ. Βοίῃ 
ΡὮΓΒ. ᾶτὲ ζυΓ ΠΕ. Ἐχροβιτοηβ οἵ ν΄. Τῆς ἴοσηὶ ψὶοκεα 18 ς0]]. ἕοσ 
ῃδίίοη5, 85 977 τοῦ δ᾽  ἸΣ1δ κοό 1.20}9 15. ττὐ ΗὉ. 5418 ρῥὶ. Ρ55. 9... 257} 
17).Ὲ.--- Ζ εν πανις Τίσι ἀαεί ὀέοηζεα οἱ], 30 αἰϊοι]γ ἤάνα [ΠΕΥ 
Ῥεθη ἀεβίτογεα ἴπδί {πεῖσ ἤδηλ65 8.6 Ὧ0 Ἰοῆρεῦ Κηονῃ, βᾶνε ἴο ἴῃς 
δηςὶαυατίδη. ὙὍὙῆδ δυῖθοσ νγὰ5 [ΠηΚίηρ ῬτοΔΌΪ οὗ [86 παίϊοῃβ 
εχιεγγγϊηδίεα ὉΥ Ιϑγδαὶ αἱ ἴῇε Εχοάυ5, 85 ἰΐ ἰ5 ἃ ρῆσ. οἵ Ὁ., Ὀῖ. οἷ" 

29. 2 Κ. 1τ45.---7. Ας ,ογ τδε ἐπθρῃν}, (011. ἔοσ παϊΐοῃβ. Τῆς 
Ῥοβίοῃ οἵ πουπ δηά ἴδε ἀγίϊοὶα ἂζὲ ετωρῆ., οἷ, Ρ]. ν.", ---- δεν ἀσῦέ 
ἐθ»6 ἰο απ 647], 80 ἴῃδῖ [ΠΕ οχίϑὶ ὯῸ ἸΟΠΡΕΙ 85 παϊΐοηῃβ. ΤῈ 
οδοϑυγα τοαυϊγεβ δὴ ἱπάερεηάδηϊ οἶδι56. --- Ζ ἐγ γωΐης γέ )0γ- 

εὔεν, Ῥοβϑὶ ΌΪΥ τμεὶγ Ἰδηά, 85 [6. 75 4453, Ὀυϊ τῆογα Ὀγο δ] οἰτίε5, 
85 ν.ἷ δηὰ 76. 49.5, οἰεἰ65 οἵ Βοβῖὰ ; ΕΖ. χόϑ, οἵ Τγτε; 15. 61, οὗ 

7Τυάαῃ. ὙΠετε 15 ἢ0 βυβιοίεηϊ δυϊμουν ἴῃ υϑᾶρα ἔογ γείδστίηρ ἴΠ 656 

ἴο ἐπεηηῖεϑ. -- 44 ἠλεῖν εἰπ65}, ἰ(ῃ 6 ρΡοββεβδῖνα ἤεσε δηὰ ἀῦονε ἰβ ποῖ 
Ἔχρτεβϑοά Ὀυΐ ἱπηρ]]οἀ ἰη [ἢς σοπίοχί. --- Ζάοι ἐἰϊάτέ μῤγοο, ΟἿΪῪ 

Βαῖα οἵ οἰτίαβ, Ῥαϊ οἵὁἩ παίίοῃς Πϊ. 297 76. 1:2." -" , ἤρ. οἵ ἴγϑὲ οὕ 
Ρίαπι. Ὅῆε πιΐίρῃς τπϊηκ οὐἠἨ τῆς ὧδε οἵ οἰξίδβ ἔοσ ἱπῃδὈ Δ ηἴ8. ---- 
Ζλεὶν »ιδριοῦγ ἐς ῥεγί λει, 5γιι.. ν.ὅ, οἴ, Ὁ... 125 15. 26" 5. 415, 

8-9. ΤΗῊΐβ ϑῖγ. 5. ἃ 5υῇ. {ὐϊπηεῖεσ τειταβιοῃ, ρεπεγα] ἰβίηρ ν΄, 85 

ἴδε ῥσγενίουβ 8ι1:. ἀϊὰ ν᾿, [{ τακαβ ἴῃ6 ρίδες οἵ 511. ἡ οἵ [π6 οπρίηδὶ. 
5. Τα ἰῃ 8] παῖσαι ὈῈ ραϊηεα ὈΥ τεδάϊηρ ΠΟΣῚ “ 1νο,᾿" πὶ Ὁ ὰ. 
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ἴος ἴα ΠῚ δἱ οἷοβθε οἵ ργενίουβ ᾿ἴπθ; δαῖ [18 σου τπακα ἴῃς 

Ἰπς ἴοο Ἰοῃρ, ὑῃ]ε88 ψὰ σε͵εοῖ γαλευσὰ 85 ἃ ρῖοββ'ι Βιυΐ ἴῃ ΔΎ 

(886 τγὰὲ ἀὯο ποὶ ονεσζοοῃε ἴπε 86 οὗ 3 5.5. ἴοσ 2 588. οὗ ὑγενίοιβ 
ϑι18. δῃηὰ [ῃς ψϑηθσα ἰβδ οη δηά ας 1Πππτρῖοαὶ Ρῃγαβίηρ. 

ὙΔὨν Θἢ αἰ τοῖἢ φηϊτοη δὰ ἴοσενεσ, 

Ηςε Βαίῃ 8εὶ ὕρ Ηἰβ ἴἤσοῃε ἴοσ ῥυάρτηθηῖς: 
Ἡε 7υάρείῃ τῇς νοτ]ὰ πὶ τ ρῃϊθουβης55, 
Ἧς ξονετπείδ τλ6 ρεορίεβ νὮ Ἔαυΐγ. 

8. 27 λαϊὰ τε εὐ Πὲς Ἰλγομε], ρῆτ. ἤδθσε οἵ αἰνίης ἴἤτοηο, οἴ. το 3}, 

Ὀυξ 2 8. η}2 οἵ αν! 8. --- 371 γμαρειά τὼς τυογα ἐπ γίρἀίεομοπέςς} 
Ξε οϑῦ; Ε.171ὲ φξουεγπείὰ ἴὴε ῥεοῤίες τυίίὰ ἐφωΐν εἴ. 96}; Ὀοιῃ ἰπι- 
ΡΙ γηρᾷ ἃ ἰδῖα σοπιρσεμεηβῖνε νιενν οἵ Ὑδηνεῆ, 45 βονοσγεῖρῃ οἵ 81] 

ΠΔΌοηΞΒ, δηὰ οὗ ἴπ6 δπίγε ὨδὈϊτδ Ὁ]6 ποσ]ά. 

δὲγ. Ἷ 15 ἃ 5γη. {πἰπιεῖεσ [εἰ γδβίίοῃ. --- 10. 11 45 Ῥδθε ομδηρεὰ 
ἴο 34 Ρεῖ5. ἀπά δϑβϑίτη]διεὰ ἴο ργενίουβ ϑῖτ., δὰ γαλεσεὰ Ὦὰ5 Ὀδεα 

ἰῃβεσγίθα 45 ρῖοββ ; δηά 30 τηοβί 158. ἀῃα σογητηθηϊδίουβ, “ Υδην ἢ 
Αἶϑο Ὑ11 Ὀδ,᾽" βοπιθ ἱρῃοσίηρ ἴῃ 7.155. ἔογτΩ, ΟἴθοΙβ σεοορηϊ βίην ἰΐ, 

85 Ὀσ. “80 ΤΔΥ Υδηνθῃ ὃ6." Βυΐ Πυ. δἴεγ (ὅ τεδάβ τίρ μον 
ἡ οοῆβδο. ; Ὀυῖ τπδ Ὀεῖίοσ, ᾿ἴ σοππεοῖθα ψἱἢ οτίρίηδὶ ϑιγβ. ν.5 δ. 1.1 
2ὰ ρεῖβ.: 4πώ4 το Ζἤοι αγί δεεο»ιε)] τείεττιηρ ἴο ἢἰβιοτγίςδὶ Ἔχρετί- 
ΕΏςΕ, 848 ἴῃ Ρῥγενίουβ 5.15. ---- Α,[ ἀζρὰ γεζμρε], ἃ ὨϊΡῊ ΡΪδος οἵ τείπρε, 
οἴ. Ρε5. 185 4653. ,8' ς9}..}} 6517 ο4 τ443.-- ῶν 12:6 οῤῥγεσεεά Ἴ, 

(011. τείδειτίηρ ἴο ἴπε σοηρτεραϊίοη, ἃ5 80 ορργεββεά ὈΥ τῆς 

δῃθσηΐθβ 85 ἴο 6 ᾿ΠΕΥΑΙΠΥ οσιβῃεα, εἶδηνν. { τοἱβ 453 Ργ. 2638, ἰὴ [15 
ἴοττω, Ὀυὲ οορ. ἔοστηβ δἷβο το 44} ς τ 15, ς)}5, --- Ὁ, ἥγιες οὗ 
ἀξαγήλ], ῬὮγ., εἶσιν. τοὶ, οἵ, 16. 14] (νυ. 80), ἴε Ἔχαοῖ πιηρ. 
πποοτίδίῃ. --- 11. 7Ζλεν λα! ἔποιν 7Ζ΄έε, 50 οτὶρίῃδ]γ, 5γη. Ζάφνφι 
“ἀαἹ «εξ 7Τλεε.1 ““ΤῊΥ πᾶπιε᾿" ἢᾶ5 Ὀεδ ϑυθρϑιυἱεὰ ἴον 5,. δἱ 
ΒΌΟΝ 8Δῃ ΘΑΙΪΥ ἀαῖα ἃ5 ἴο Δρρεᾶγ ἰῃ 4}} τββ., Ὀαΐ ἰξ τηαϊκοϑ ἴῃ 11π6 

ἴοο Ἰοηρ ἴῃ ἰϊβ τηθᾶβυγα, δηὰ 5 ἰῃ δοοοσζά νυ] ἰδῖοτ ἰεηάθηοΥ ἴο 
ἰηΐεσροβα βοπιθῃίηρ Ὀεΐνθθῃ αοά ΗΪπιβοὶ δηὰ Ηἰβ ρεξορῖε, 85 
οὐ]. οὗ Κπον]εάρε, οἵ. 91" 15. 525 76. 487, Κηονίηρ Ὑδηνε ἢ 
ΗΙ πιο 15 δὴ δϑυ ον ἰάδα, οἵ, Εχ. οὗ (Ὁ) Ηο. 253 κ΄ 85 Ἐς, γοὅ. 

ϑισ. Ἰ 158 οοπηροξβεά οἵ ἴνο {πτηδίεσ σουρ εἴθ, δηὰ ἰ5 ἃ ς8]} ἰο ἴῃς 

οοηρτεραῖϊίοη, ἴο ἴπ6 ῥγαΐϑε σεβοϊνεὰ ὑροῃ ἴῃ 5.1. ἡ. [{ ἰβ ἴῃς 
βΆτηθ κἰπά οὗ ἃ ραῃργα  βεὰ Ἂχρ]οδϊίοῃ οὗ ρσενίοιβ ϑῖγ. 85 ψῈ βανα 

56 ὴ ἰῇ ν. δ, δῃὰ ῥοῦ ΔΌΪΥ οᾶτιθ ἔτομι ἴῃ6 βᾶτηθ ἰδῖεσ δβαηά. 
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ὍΜαῖΐκ πιεϊοάγν ἰο Ηΐπι ψῆο ἰ5 ἐπι Ὡτοπδὰ ἱῃ Ζίοω, 
Βεοΐατε ἀπιοηρ ἴῃ6 Ρεορ]εβ5 Ηἰβ ἀοίησϑ; 

Εογ Ηε ταὶ γτεαυίγειῃ Ὀ]οοα ἀοίῇ γειπεπιρεσ; 
Ηε ἀοίῇ ποῖ ἑοτρεὶ (ἢ οἵ οἵ ἰῃς «ΑΒ! οιεα,. 

12. ΤΌ Ηὔΐρε τολο ἐς ἐπίλγομεά ἐπ Ζίοη], ἴὰ ἴῃς ΗοΙγ οὗ Ηο]165 οἱ 
τειρ]6, ἴ[ῃ6 τἤτοης τοοπὶ οὗ ἴμε Κίηρ οἵἁ 15γδεὶ, οἴ. Απὶ. τ ΜΙ. 4 
Ῥ55. γ76᾽ ἸΟ2 5 1355 1.4᾽)}2, δΔλἀεά ἴο ἴ[ῃε οοηοερίίοη οὗἩ [ῃτοπεά ἴῃ 
Βεάνεη οἵ ν.53. --- Φεοίαγε ἀνιοηρ ἦέ ῥεοῤίες ΗῈς ἀρίηρε], ἁηίνοτβαὶ 
ΡῬτοοϊαγτηδιίοη οὗ ἴῃ ἰηϊεγροβίτϊίοη οὗ Ὑδῃνεῃ ἴῃ Ὀθῃα] ἢ οὗ Ηἰ5 

ῬΘΟΡΙδ. --- 138. 20» 47ε ἡλαΐ γεφωίγεία ὀέροα Ἴ, ἃ5 ἘΖ. 3.35, ἴτοια 

τε ἐῃεγηῖεβ οἵ Ηἰβ ρεορὶε 85 {πεῖὶγ ἀνεηρεσ, Ὀαβεα οἡ ἴῃε ρῥτίτηϊ- 

εἶνε σοποορίίοη οἵ τεϊδιϊοηϑῃϊρ οὐ Ὀἱοοά, δῃὰ τἢ8 ον] ραϊίοῃ ἴο 

ἄνεηρε ὈΪοοά, 

δι:. Π ἰῖβΒ σοπιροβεά οἵ ἵἴνο Ἴουρϊεῖβ, ἴῃ 6 ἰὈστηοσ ϑγηΐῃ., (ἴῃς 
Ἰδτογ 5γη. --14. 86 ργαείσμς Ἰο μι], Ἰηϊεηββεὰ ὈΥ “6έ »»ν αὔῆιε- 

ἡομ], ἴῃς. ραβδὶ ἐχρεήξηςε οἵ ρτγενίουιβ ϑῖ{5. Ὀείῃρ ἴῃ6 [8515 [ῸΓ 

ϑεοοῃά ρατῖ οἵ Ρ5., ψῃϊο ἢ Ὥονν, 85 (αὶν., Ὀεσοπηαβ ρει οη ἔογ 
ἀεἸϊνετάπος ἴῃ ῥγεβεηῖ πδεάβ. -- Ζίο λα ἤὔίεσί νιὲ 29], Ῥαϑβὶ 

Ἔχρεγίθηοθ τοηοναεὰ ἴὸ δηΐογος ἴῃ6 ρ]θᾶ. -- ζογι 26 ραΐές οὗ 

ἄεα λ], εἴ. το} 15. 2810 70. 38}, 411 τείδιτίηρ ἴο [η6 δῦοάε οἵ ἴῃς 
ἀεδά, σοποεϊνεά 85 ἃ Οἵ ἢ ραῖεβ. ΤῊ παϊίοῃ μα δε ἴῃ ρετὶὶ 

οἵ ἀεαίῃ, δηά 80 οἵ βοίηρ ἀονῃ ἱῃηῖο ϑ5[ιδοὶ ἴῃς ρίδοε οἵ ἴῃς ἀδαὰ ; 
Ῥυϊ ὙΑηνἜ ἢ μαῖῃ ᾿πεὰ τῃ6 παιίοη ὉΡ ἔγομπι {πὶ ἀννῆι] ἀδβοεηῖ. ---- 

15. 7κ ογαεγ λα1], μα] εἰδυβε, ἐχργεϑϑίηρ οὐ͵εοῖ οἵ Ἰ᾿ἰβίηρ 

ὮΡ ἴο [{{π..--- )ηα δά ραΐες 97 46 ἀἐσεράδεγ οΥΓ ΖίομἼ], ἴῃς ραῖεβ οὗ 
Ζίοῃ οὐ Γθγυβαίθηι, ονοσ ἀραίϊηβδὶ ραῖθβ οἵ 560]. Τῆς ἀδυρῃϊετ οὗ 
Ζίοη ἰ5 ἃ ρεϊβοηϊβοαδίίοη οἵ ἴμε ρεορὶε οἵ Ζίοῃ, οἴ. 15. τ᾽ τοῦ ΜΙ. τ 
76. 45 Ζε. 2"; οἴ. ἀαυρῃίετ οὗ Τγτε Ρ5. 4.5.5, ἀδυρῆῖεῦ οἵ Βαργίοη 
1327} 15. 417, ἀδυρῃῖεσ οἵ 7εγυβαὶ πὶ 15. 373 ΜΙ. 451,8. ,' 5, ΤῊΣ 
σοποεριίοη ἢεσε 5 48 Ρ5. 65 15. 24.8.5: τῃδι τῇς ρυ ]1ο ῥταῖβε οἵ Υδ}- 
ψν ἢ ἴῃ Ηἰ5 (ἜΏΡ]6, ΟΥ τογαὶ τεδίἀδησβ ἰῃ 76γυβα θη, ἰ5 ϑοσθιῃϊηρ 

υηΐᾳας, ἀπά οὗ 5ιοἢ 5ρεοῖδὶ δοςσερίδηοα τὰ Ηΐμι, {παῖ 1 οδη Ὀ6 
διδὰ μονογε εἶδα, ποῖ ἴῃ 5Π60] δΔῃγ ποσὰ ἴθδηῃ ουϊδίάς ἴῃς ΗΟΙΪγ 

Ιδηᾶ, οὐ δρατζῖ ἔγοτῃ ἴῃς αἰνίης γεϑίάθηςθ ἴῃ [6γυβα] τη. 

δισ. ἸῸ 15 οοτηροβεά οὗ ἵνο τεϊγατηδῖεσ σουρ]εῖβ, δηα ἰ5 ἴῃς βᾶτωης 
Ἰη4 οἵ 5υθϑιτυϊτίοη, ἀηα ἀουθῖ}655 ὉῪ ἴῃ βᾶπγὲ δαἀϊΐοσ, ἃ5 511. 2. 

Ἴδε παίΐοῃβ ἀγὲ βυπὶ ἀοννη ἴῃ (ἴῃς ῥἷὲ ἰῃαὶ [ΏΕΥ τπδάς ; 

Ιῃ ἴῃς πεὶ νῃϊςἢ ἰἢεγ Ὠἰὰ ἰ5 τῃ εἰσ ἰοοὶ οδυρδῖ. 
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ὙΔην ἐὮ Βαίῃ πιαὰς Η πιβοὶξ κποννη, Ης Παίῃ Ἔχεουϊεά ᾿πάρτηεηῖ; 

1 ἴῃε ννοτὶς οὗ Ηἰ5β μαπαβ με νυ ἱοκεα ἄγε ἱγαρρεά. 

16. 7Ζε παδίονις αγέ σωπξ ἄοτση ἐπὶ τὰς 2. 5 ἰδ ῬσοῦΔΟΙΥ 
ἴτοῦλ ἴδε οτρίηδὶ Ῥ8., ψῇδγα ἴῃ ρῥἷϊ τείεσγεά ἴο ἰ5 ἴῃς ρῥὶϊ οἵ 5ῆ6ο] 

85 5.4] 5: Ὀ5εαυεηΐ ἴο ΕΖ., Ῥ55. 16} 20}0 40 ς ς" το ', δηὰ 50 δι. 
ἴο [8ε Ππίηρ ὑρ οὗ ἴῃε σοηρτερδίίοη οὗ [5γᾶεὶ τοι 58ι6οὶ ν."}., 
Βυὶ ἴῃ6 οἀϊίογ, ὉΥ ἴῃς δάάϊιίοη οὗἨ ἐάα: “εν ψια(6], τοίειβ ἴ ἴο ἃ 

Ρὶτ ἀὰρ ὉΥ ἴπμε παίίϊοηβ ἰηῖο ψψϊο ἢ} ἴΠΕῪ Ὠορεα 15γ86] νου] (]], 

ςἢ, γη)5; 5γη. ψἱτἢ ἐπὶ τὴς πεί τυλίρλ τὰεν λϊ4, οἴ. τοῦ 4315 357. τ4οϑ. 
--ὺς γλεῖγ 7οοΥ ἐαωράζ], τὰς παιίοηβ βῆαγε τῇδιηβεῖνεβ ἰηβιεδά οἵ 

Ιβγδ6] δηὰ τεςεῖνα σοι υκίοη ἴῃ Κἰηά. -- 17. γαλευεὰ λαϊὰ νιαάς 
Ἡνισεῦ Ζποιη], τεῆεχ., οἵ, 484, ἐχρὶ. ἀαδὰ ἐχεσιε ἡμάρηιοη], 

εἴ. ν.ὅ, 580 ΕΝ. Ρε., Ὦτ., Βᾶ., Κιγκ., οὗ. 1"Ὀ5Χ.. δ5 εηρμδις ἰημάδ- 

Ῥεπάεξηϊ οἶδββεβ; Ὀεϊίεγ τὴ ΑΥ͂., ψῃϊοἢῃ ἐχρ δίηβ ἴῃ6 βεοοηά 

εἶδυβε 85 ἀερεηάεηϊ δηά 80 τεϊδῖϊνε : “ ὉΥ ἴδε Ἰυάρτηεηϊ νῃϊο ἢ 
Ης εχεουίειῃ,᾽" οἴ. ῬΒΨ. αἴζεγ (5. --- πὶ 276 τον φῇ Ηἰἶς λαπά:], 

Ὑδῆν δ᾽ 5 Ρυϊ ἰοτῖ ἴῃ ἡυάρτηεηΐῖ, σγηῃ. στ ῥσανίουβ ᾿ἰης οὗ 18ε 

σουρϊεῖ ; δηά ποῖ ἴδοβε οἵ ἴῃς ἠδίίοη, ἰάϊηρς Ὠδῖ5 δῃηὰ αἱρρίῃρ Ρἰ 5, 

οἵ ῥσενίουβ οουρ]εῖ, ἃ5 ΕἾ"., ἰῃουρῇ βυβιαἰηθα Ὁγ Ὦτ., Οῃ6., ἀπά 
1ΡΌν. -- αγε ἡγαῤῥεα], ὉΥῪ Ὑδνε 5 παπᾶβ, ὑῸ ἰᾶὰγβ ἴτᾶρ85 ἴογ 

ἴδετα. 
18-19. ΤῊϊ5 ὅϑίτ. θερίπϑ ἢν, θὰϊ 1 15 ποῖ τ86 οἥρίηδὶ ϑιγ. ", 

πο ἢ ν6 ἤπα σδῖδεσ ἴῃ ν. ̓, Ιἰ γὰ5 ἰπβεσιεα ὉΥ δὴ εἀϊΐογ. 1ἰ ἴ5 
ςοτϊηροβαά οἵ ἃ ἱπιηδῖοσ 5γη. σουρ]εῖ δηᾶ ἃ τεϊγαπγεῖοσ 5γῃ. σουρίεῖ. 

Το ν͵ἱοκοαὰ 5041} ἰὰυγη Ῥδοῖκ ἴο 586οϊ, 

ΑΙΙ τἰδς παίίοῃϑβ ἴῃαἱ ἰογγεῖ Οοὰ. 

Ἐογτ 16 Ροοζσ 5}4}} ποῖ αἰννᾶγβ Ὀ6 ἰογροϊίβη, 

Νὸοτσ ἴδε Βορε οἵ πε δῇήμιοῖεα ρΡεγίϑἢ ἔογενεσ. 

18. 7Τῆε τυϊεξεα]], Ρ]. ἴοτ 38.» 20}]. αθονε, ν.᾿7, θαὶ ποῖ, πονγανεσ, ἰη- 

αἰνίάυα]ς, Ὀυϊ 5γη. νι αὐ 26 πα δον. ---- ἔέγηι ὀσεξ 1. δάεο 1, δητ ἢ. 

νυν", Ὅῆς σ]οκαα πδιίοηβ ἴσῃ Ῥδοκ ἴῃ ἀείεαϊ ἀπά 5ἰδυρηϊει. 80 
ἀϊϑαβίσουβ. ν}}} Ὅὲ τῃεῖγ δῖε τῃδὶ ἴῃ εΥ ν}}} βυῆεγ πδιίομπδὶ ἀδθδίῃ 

Δηά 50 ἀεβοθῃά 85 ἡδιϊοῃβ ἴο ἴῃς δροάς οἵ ἴπε ἀεδᾶ. ὙΤΏργα ἰ5 πὸ 
τείδεσθησς ἰῃ τῆϊβ ραβϑᾶρα ἴο ἴῃ6 διΐαγα ἀδβιϊηγ οὗ ἱπάϊνί 415, οἴ. 

15. 26).19 Ἐ2. 71} ΗἨο. 135 (ν. Βτ. 176, 516. 801). Τῆχ! ,ογγεί 
Οοα, Ἀετε οἵ παίίοῃϑβ, οὗ, Ρβ. 5ο 3 οἵ νἱοκεά [βγδθ!ϊτεβ ; (᾿. τοῦ"), 

ΔῈ ἱρποτίηρ οὗ ἴῃς ργεδεῆος οὗ σοά δπὰ Ηἰβ ἱἰηίδγεδὲ ἴῃ Ηἰ5 
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Ῥθορῖδ. ----19. 20» “δε 2οον ἢ} τὴς αὔιεϊεά «λαλ ποέ δε γογγοζεη], 
ΌΥ ἀοά, δπηεῖῃ. ἴο {πϑὶγ Ἔπαηλε5 ἐοσροιηρ ΗΐγΩ. --- δέγα 70γ- 
εὐε»}, τῆς ἀοῤέ οἵ Οοὐἶδβ ρεορὶβ ν}}} ποῖ ρεσγίβῃ, θὰϊ ψ1}} θὲ τβα] βεὰ 
ἴῃ τεμενεά 16 ἴῃ ἴῃς Ηοὶγ 1,Δηὰ ἤδη [μ6 ἡδίϊοῃβ ρεγϑῃ ἴῃ ἀδαῖῃ 

δῃὰ 5ῃ6ο]. 
20-21. 8." 5 ἀϊἰθρυίϊϑεά Υ ῥγεῆχίηρ Ο αγίρε ἴο οἾ ἴῃ οτάεσ 

ἴο τῇᾶκε ἃ βυϊδοϊς οἶοβα ἔοσ ἰῇε Ῥ5. Ὀείοσε ἴῇς ϑσάσᾳ, ὃῬαυῖ 1 
ἀεβίτογβ ἴδε τηεάβυσε. [Ιἰ 5 ἃ {πἰπηθῖοι (εἰγαϑιίοῃ, μανίην ἴἢτεςα 
168 5γπ., ἴῃς ουτῃ ϑγηίῇῃ. --- γιέγε ριόηι, 5γη. παῆοης), οἴ. νιἢ 

το φ65 6615 4}}] τείειτίηρ ἴο βδῃδβπηῖεβ οοηοαῖνθα, ονασ δραϊηβι 
Υδηνθῆ δηά Ηἴβ ρεορὶβ, ἃ5 τβδτα τῆθῃ. ὙΠ σοηρταραίίοῃ ρ]εδα 

παῖ τῆς παϊίοηβ για» ἔποιν τῃ}ϊ}5 δἵ ἰδϑῖ, ἰὩσουρῃ ἴῃ6 Ἔχροβυσα οὗ 

τοῖν εα ΚΉ 688. --- 2γευα 7, Ὀ6 5ἰΓοηρογ τ[ῃδη [5γδε], οὗ, 5.29 80", ἴο 
Ῥτενεηὶ ψῃΐϊοῃ ἀ7 ἴπεπὶ δε ἡμάρε, οἵ. ν-ὅ. ---- δοογε Τγ γαεε], τιῃ 8 
ἀϊνίης δες Ἰοοκίῃρ ἴῃ ψγαῖῃ ἀροη ᾿ἴματλ. --- Ο ἀῤῥοΐη 7Έ»γο 7] 
ΤΒεὶγ ἀείεαϊ ν}}} Ῥὲ ἰῃμαΐ οἵ ἃ ῥδῃΐς-ϑ Π Κθὴ ΔΙΓῚγ. ΤΟΙΤΟΣ 15 

Ῥειβοηϊῆεα 85 8η δηρεὶ οἵ νϑεῆρεᾶηοε δρροϊηϊθαᾷ Ὁγ Οοά ἴο ἀτῖνε 

τῃεῖη οἡ ἴο ἰμεῖγ ἀοοτω. (β, Ἢ, 95, Ἐν τβ5. τεηάθσ “ δρροΐηϊ 3 
Ιαννρίνετ, νι ἃ 5! ρμτγ αἰεγεης ἰεχῖ ; 50 [ππῖπογ “ είπέη ΄εί ίον," 
Πο ἢ 18 υβ04}}Υ Ἰηιτογργεῖθα ἴῃ ἃ Ῥδα β86ῆβ6, 85 ἱγτδηΐ, σσδηθῦτσ. ; 

Απηοἢτβῖ, Αὐρ., (αβϑοάοτχαβ ; Ὀυϊ ὈΥ 5οπ16 ἰῃ ἃ βοοά 56ῆ56, ἃ5 
Ομβι, Τῃεοάοτεῖ, Εὐτηγπιΐαβ ; 85 Ὑδηνεῃ Ηἰπιβοὶξ, Βᾶ. 

8ις. ὦ ἰ5 ςοιηροβαα οὗ ἴνο ἱπτηεῖθγ αἰϑιο δ, ἴῃς ἢγϑί 5γῃ., ἴῃ 6 
βεοοηᾶ βϑυπίῃ. [11 ἐχροβίυϊαῖοβ ἢ Ὑδησ ἢ ἴοσ ἀοἴαν ἴῃ ἰηΐοτ- 
Ῥοβίοῃ, δἰγεδαν βυρρεβίεα ἴῃ ῥσενίουβ ϑῖ:.---χὶ 1. Ἡϑὰν εἰαπάξεί 
ΖΑσοι], 85 Ἰοοκίηρ οὐ νἱτῇ ἱπάϊεγεηος, τεδᾶγ, Ὀὰϊ 5]ον ἴο δεῖ. -- 

ἐπ 16 ἀϊεέαηιεε)], ῬὮτ. ΟἿΪΥ ἤδγθ, βίσοηρεσ ἤδη ἴῃ6 υδ08] Δδίδσγ 

ΟΥ̓; --- Πἰάε5 7]. Τῆς ἀϊνίηα ῥγθβθῆςε, ποῖ Ὀεΐηρ τηδηϊξεδὲ ἤδη 
80 ῥτεδ πεεάδά, βεατὴβ ἴο πρὶν ἃ ἀδ!Ῥοσαῖε Ὠϊάϊηρ ἔτοπι Ηΐβ 

ΡΘΟρὶα. -- ἐμ γιός ἡ ἡεαγίλ], τεβυτηίην οἷ. --- 2. γι 2γ͵ 46], εταρῇ. 
ἴῃ Ροβιἴοῃ, ἴο ΙΔῪ ϑίγεβδβ οἡ [ἢ 5 85 ἃ οἠϊεῖῦ οῃαγδοίοσίβιῖς οἵ ἴῃ6 
ἐῃοτη65. --- ἀσήν ῥωγεμεΊ, οἴ. 1.4. 45, ἘΝ., 8.08Β., 50 εβϑθητα!ν 

Κιγκ., αἱ. ; “ ρειβεουῖε," ΡΒΝ., ΑΥ., 15 ἴοο φϑῆδγαὶ ; “δεῖ οἡ ἢσε," 

Ὁγ., Βᾶ., αῇεγ γτββ., ἰβΒ ἴοο βίτορ. Μοβὲὶ τῆϊηκ οὗ 16 ἢεδὶ οὗ 

δηχίεῖγν, Ῥαϊ βοπὶα οὗ ἴῃε μεδὶ οὗ δβ]ιοιίοη. ---- 2’ ζ ἥάφηι δε ἐσωρλῆ, 

τῆς νἱιοκεά πδεοηβ, ἰπ δοοοσάδηος ἢ ἴῃς δχροβιίυϊαίίοη οὗ 
Ρτγενίουβ οοηϊοχί, 50 ΕΥ"., ΤΡΟΥ΄., Βᾶ., α]. Βαῖ Φῷ, Ἐ᾿ τεηάεσ 85 
ἱραϊοδᾶνε, “ [ἢ6.7 ([6 δῇ ]οῖ6 4.) ἀγα σδυραξ, ἰαἰκεη," 50 Ῥδ., Ὦτ. ; 
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“4 {τῖμει ἀεσβοτὶριίοη οἵ ἴθ στοὴρε οἵ ἴῃς ροοσ," Κισκ. ---- λα 
7.ν ῥίαπηπσαἼ. ὙΠδΥ Ρῥδπηδὰ ἰο σας (πε αοϊεά ; Ρυῖ Ὑδηνε ἢ 
18 δηϊγεδιθα ἴο σδίοῃ ἴἤετὰ ἴῃ [Πδὶσ οὐ ΟΥΑΥ 5οἤθπιεβ. 

ΣΧ. 8. ΤῊ 5γῃ. {Πτλεῖεσ ἀἰβΏ ἢ σεβειη 65 ἴΠ6 βεηΐεηςεβ οὗ Ηδ. 
νι ιβάοτ;, 45 θὰ. ϑυρρεβῖβ, δηὰ 15 ἃ ἰδῖε ρῖοβϑϑ. [{8 οσἱρίῃδὶ τηθδηΐηρ 

ν5 οὐβουσγεα ὉΥ δὴ δ ΪῪ ΠΟΡΥὶϑὶ το Ὁγ αἰτίορ. οὗ 50 ΠΧ ἰπβεγιεά 
τῆς σοπ)υποίίοη τσ, αηα 50 ἀϊνιἀεἀ ἴῃ βεηΐεηςς δέζοσ (ῃς Του τἢ 
ἴοῃςθ, τρδκίηρ ἰξ Ἰηῖο ἃ ῥσοϑὲ βεηΐδηςα, ἀϊβῆςσυς οἵὗἩ Ἔχρδηδίίοῃ. 

Ἐογ ἴδῃς νἱοκεά ἀοίῃ Ὀοαϑὶ δρουὶ (15) οονείϊουδβῃεςβ8, 
Ὅς τοῦρεσ ἀοίἢ οοπρταίυ]αία Ὠἰσβο , 

8. 250» “ἀε τοϊεξεά, 5γη. 2ἀε γοδόθ) 80 Ῥε. ; “ οονείοιι5,᾽ ΕΝ". 15 
ἴοο ψψεαὶς. 1 ἃ ρἷοββ, ἴδῃ ἰΐ ἰβ ἢο Ἰοῆροσ ἴῃ 6 πδιίίοῃϑβ, Ὀὰϊ ἴῃς ἰῃ- 

ἀἰνίάυα! 7ενν, οἵ [τς ρετὶοά οὗ ΗεὉ. ὙΝ͵βάοτη. ---- Ζοὰ ὄσας! αδοιΐ 
ἀΐς εουείομεηε:5}, ἰῃ ἃ ὈΔὰ 56Ώ86, 85 112}, ΡΥ. δι", οἵ, 5. 325, 

“ ἀεβίσε ̓  οὐ ΕΝ", ἰ5 ἴοο ψβϑηρΊαὶ. ---- ἐσηργαίμίαίς ἀϊμσεζγ] 85 405, 

ΟἹ 8 βυςςα85 ἴῃ ραϊηΐηρ ννυῆαὶ ἢς οονείεά, οἴ. 365. 

ϑῖσ. 2 νὰβ τεοορηϊβεά ὉΥ (5, νος Ὀερίπβ νι γ9, αϊ οὗ- 
βουγεά Ὦγ 3Η, νῆϊοἢ δἰίδοῃε5 [ἢ 5 νΌ. ἴο ῥτενίουβ Ἰίηα στ Ὑδηνεῇ, 
ῬΙΟΌ. ἴῃ ογάεσ ἴο δνοϊὰ 4 Ὁ᾽αϑρῆδιηουβ Ἔχρζεββδίοη, δηά ρεῖ ἴῃ 6 
τουρδῖ, “σοῦ Ὑδῆνεῃ δομοιτεῖῃ," ΡΒΥΝ., ΑΥ. [{ 15. σοτι- 

Ροβεά οἵ ἃ {ππιεῖεσ ἰοἰγαϑῆςοἢ, ὑνο 50}. ᾿ἴῆ65 δηοϊοβίηρ ἃ 57}. 
σουρ]εῖ, --- 4, 75: τυΐϊεζεα } 58. (0]]., τεΐδιβ ἰο παδΐορις οἵ οτὶρ- 
ἷη4] Ῥβ. 458 ν.Ὦ. -- ἐοίὰ εοϑπέεριπ γαλιυελ] 85 βϑῇονῃ ἰῇ {πεὶγ 
1δουρῃῖθ, νοσάβ, δηὰ ἀδεάβ, ν. "ἢ, οὗ, ν΄δ, νῇοσε τῃ6 βαπιῈὲ ἐχ- 
ΡΓαββίοῃ 5 τεβυτηε ἱῃ ἐχροβίυ δίίοῃ. -- 4 ἐεογΐπρ το τὰς λεῖίσλί οὗ 

Ηξἶὖ σηρεγ]. Ιἰ ἰ5 ἀϊβῆσαϊ: ἴο ταϊηἰς οὗ τῇς ψοκεα τηδη᾿5 δΔῃρεσ ἴῃ 
80 ἢ ἃ σοπησοίοη, δηά ἰῃετγείογα τηοϑὲ τιοάδσγηβ τὨϊηἰκς οὗ Ἰοϊίηθββ 

οὗ Ὡοβῖ1}5 ( )ρεληπείσξοί, ΒΔ.), οὐ “δες " 308., οὐ ““Ἰοοκϑ" 

τ. ; 48 οὗ ἜἽγεβ, τοιῦ, τηϊηα, Ῥυ. τόδ, αἀἰβροβιίοη, Ες. γ5; Ὀυῖ Πα. 

ΓΒΕ εχρ αίηβ οἵ αϊνίῃης δῆρογ; δηά 80 85 ἰποϊυδεὰ ἴῃ τς 

1πουρῃ 8 οὗ ἴῃς νηςϊκκεά 85 με }] ἃ5 ἴπε ρῆσ. : .17ὲ τοὐϊ ποῖ γεφμίγε]. 
ὙΔΉΝ ΘΙ ΤΩΔΥ ὍΘ ΝΕΙῪ ΔΏΡΤΥ, ἃ5 Ηἰβ ρεορῖἜς οἰδίτῃ ; Ὀυῖ Βονενοῦ 
διεαῖ οὐ Ἄχδιϊεὰ Ηδ τῇδ Ὀδ ἴῃ δῆρεγ, ΗξἜ ν1}} ποῖ ἱπίεγροβε οῃ 

τοῖς Ὀε μα], Ηδ ν1}}}] ἢοῖ τεχυῖτε βαιϑίδοιϊοη ἔτοπὶ {Πεῖσ Ἔπθ 168. 
- ΤΖάενε ἐς πο σα] ποῖ ἃ ἀεηΐαὶ οἵ ἴδε ἀϊνίηε εχίβίεηςς, Ὀαϊ οὗ 
Ηΐβ8 ργεβθῆςε δῃηά ἰηϊεγροβιοη. Τῆς ΡΒ. “ σαγοῖῃ ποῖ ἔοσ σοά,᾽ 
δηὰ ΑΥ̓͂. “ »}} ποῖ 8εεἰς δῆεσ σοά,᾽ βυρρὶγν ἴμε οὐ]εςϊ οἵ νΌ. δπὰ 
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τάκε τῇς ψίοκεά 85 50]. δῖε πλοϑῖ δῃοθηΐ5. ---- ἀύς ἐἰυΐοες} Ὠϊ5 
Εν] τπουρῃϊβ, ἴῃς ἢς ἰ5 ἀενί βίης, ᾿Ϊ5 οδ]ουϊδίίοηβ, μᾶὶ ες 15 

ΒΑΡ ἴο Ὠἰπλ56}, ἴῃ 561. δλίίογυ, 5γῃ. ν ἢ ἢΪ5 σοπίετηηίησ. -- 
ὅδ. αγέ ἀφβίσα] 50 (ῦ, 2, ἘΠ “ Ηἰκβ τπουρἢῖ5 δηά οουηβε}β ἀγα υἢ- 
οἰθδη," Αὑρ. “Ης αἰννδγβ δςῖβ Ὀϑαϊγ, θηεῦγ. ΤῊΪ5 ἰ5 ΝΕ} βυϊοά 

ἴο οοηΐοχι ἱΠουρἢ ταϑηρ οἡ ἃ αἰβετεηῖ ἱπίεγρ. οὗ ἴῃ ἔοτηι ἔτομι 3Η), 
ΜΠ ἢ τᾶν ες τεδὰ ῥαγίεγέμη 85 3, Δα., οἵ “ βίγοηρ," “5υτγε," Ρα., 

“5[40]6 ̓ Ὦγ,, “ ἤτστῃ " ΕΝ.., “ ῥσόβρεσοιιβ᾽᾽ ΤΡΟΥ. αἷϊεγ ἅϊ, “ Ηἰς 

Ῥίδῃβ ϑυισσθοά ; ἢδ ἰδ ὭΘΝΟΓ ᾿αγαββαα ὈΥ ἴῃε νἱοἰδϑίτἀ465 οὐὗὨ ἴοσγ- 
τὰης," Κιτγκ. 

δίσ. Ὦ 15 ἀἰβρυϊϑεά ὃγ 38, »Ἀϊο ἢ Ρυΐβ ἴῃς ἤτβὶ Ἰης 85 βεοοῃηά, ἴῃ 
νι; δηὰ αἷβο ἴῃ 411 ἱεχῖβ Ὁγ Ἰεϊίης ἰτ (Ο]ονν ϑῖτ. 5. Τηΐβ οσάδσ 

Ἄοδηροῖ Ὀὲ οτἱρίηδὶ, Ὀὰϊ 15 ἄχε ἴο βαϊϊογία! ἱγδηβροβί ἴοῃ, δὰ ροβ- 

510 ]γ τῆς ἰῃβοσίίοη οἵ ἴῇς ρίοββ ν.ὅ, [1 15 οοπηροβεὰ οὗἉ ἵννο {τἰτηδῖεσ 

σουρ]εῖβ, ἴμ6 οἣβ βυῃῖῇῃ., ἴῃς οἴθεσ 5γη. --- ὅδ. Οπ ἀὶρὰ] ἴῃ μεάνεη, 

οἵ. 923, “ἤετε Ὑδηνεῃ 15 βἰδηάίηρ ν., ποῖ γεῖ ἱπιεγροβίηρ ν."5, ---- 
σία ἀέρίαρες ἥγονε ἀΐρε], οἵ. ν.ὶ. -- Ζλΐης αεῖς οὗ γμάρνιοη], ἴῃ ΕὙ 
816 51}}} νὰ Ὑδηνεἢ, ποῖ γεῖ ὄχεουϊθα οἡ δαί δραίηβδὶ ἴῃς 
νη Κα. --- Α΄. ,ο»» ἀἰς αάυεγεανγίές ετορῇ. ἴῃ ροβίοη. -- 47ε διεζείὰ 

αἱ Τλεγι], ῬΡΟββί ΟΪΥ βπογίίηρ, ἃ5 βεβίυγε οἵ σοῃϊθιηρί. --- θ. 2472 ταΐὰ 

ἐπ δὶς νεΐμα], 50. νι, οἵ, ν.", σγη. ἀξ ἀρίὰ ουεαγ], ἱῃῖεγρ. 45 ρεσγί. 

νὉ. δηά ποῖ 85 πουῃ, “ ουγϑίηρ,᾽ 25 Ὀερίπηΐηρ οἵ ν.ἷ, 580 ἀἰϑριυιϊϑίης 
ϑῖσ, 8 δηᾶά ἀεαβίσογίηρ ἰἴ5 πη ΘΑϑΌΓΕ. --- 7 σλαί πού δε φιουέεα, ΡὮτ. 

Γτεαυ ἘΥ υϑεὰ οὗ {πε τἱρῃίΐεουβ τοῦ τόδ 218 6257 1125; ῥγε- 
βιπηρίυουβ ψογὰβ οὔ τἴῃ6 ρίουβ ἤδη ἴῃ Ῥγοβρεγ Ὑ 230; ετα 

Ῥτγεϑυπιρίυουβ ννοτάβ οὗ ἴῃ6 σἱοκεά Ἵποιΐεβ οἵ σοα δηὰ Ηἰβ 
Ρεορὶε. ΤῊΪ5 15 ἰηςεπβιῆθα ἴῃ βγη. οἶδιιβε, ἐπ αὐ ρεπεγαδοης τοίζὰ- 

ομἕ εὐ], 580 (ῦ, 3. ἸΏ Πιᾶ5 δποίῃεσ τεδάϊηρ νἱτἢ τεϊατῖνε, νας ἢ. 

5 ἀϊδτερατάεαὰ ἴῃ ῬΒΝ., ἘΝ., Ρε., Κιγκ., θα ρίνεη ἴῃ ΑΝ. 85 

οδυβαὶ “ ἴον," ὉΥ τ. “1 νψῇο." Βοῖϊδ [8686 ἃζὲ ἰῃιογργείδ[οἢ5 
δΔη4 ψεσα τοὶ οτἱρίηδὶ. 

διγ. 8, ἀϊδρυϊϑεα ἴῃ δηοίεηϊ ἰεχίβ, ἰβ οοτηροββθ οὗ ἃ ἰεϊγαπηδῖοσ 

5}. σουρ]εῖ, ἀηά ἃ 5γῃ. {πἰπλθῖθσ οουρὶοῖ, ἴῃ 6 ογπιοσ βίης πνἢδὶ 
8665 ἴο Ὀ6 ἃ φεηεσζαὶ ἰστυτῃ ἴῃ ἃ Ῥσονογῦ δὶ ἔοστῃ ; ἴῃ 6 ἰδίτεσ βρεοί- 
{γίηρ δεϊΐοῃ οὗ ἴπεῸ6ὶ δῃδηηῖεβ ἀραϊηϑὶ ἱπποσθηῖ [5γδ6]. ΤῊδ [ΌΥΠΊΟΓ 
5 ἰμεγείοτε ἃ βυρβιτὰοη οὗ τῃ6 βαἀϊοῦ ἔογ ἴῃς οὔ ρίηδὶ Ἴσουρϊεῖ, 
γνῃἱοἢ ἀουθ11655 Ὀδρδη ἢ ἴῃς βάτης ποσὰ, δηὰ 5εῖ ἑοσίῃ ἴῃς οταῖ 

δὰ ἀεςεῖϊ οἵ πε δηδγυ, θυϊζ Ὠᾶγάὶγ ἴῃ τἢ}ϊ5 ἔοστη δηά ἰῃ τἢϊ5 ρβϑη- 



ΡΘΑΙΜΒ ΙΧ. ΑΝῸ Χ. 79 

εγαὶ ψὰΥ. --- ἢ. ΗΠ νισοεὴ ἐς μὴ ον ἀφεσίές ἢ" »νεἰρελὶς ], 50 ἴῃ ἴῃς 
οτὶρίθδὶ, εχρσαϑϑίηρ ἴῃς οταίς οὐ ἴΠε δῃειηγ. --- ἀπά οῤῥγέσοίονι 
Ι γομδίς)] ποτα δαάβα Ὁν ἰδίεσγ βάϊίοσ ἴο ἱπαάϊοαῖϊβ ἴῃ δοιαὶ 1η- 
γ ἰθᾶῖ ἴεν δὰ ἄοῃς ἴο ἴπε ρεορὶς οἵ Οοά. --- ζ,παδγ ἀΐς 
Τοηρω47, βθοιείβα 85 Αὑρ., πα τεδαν ἴο βρτίηρ ἰοσίῃ ; δηά ποῖ 85 

σΒε., σ., Κι. δἴενγ 70. 2ο"2, 5. ἃ ἀε)οίουβ τηοσβαὶ, Ψῃἰοἢ ϑυϊῖ5 

186 Ἄοοηίεχιὶ οὗ τ[ῃδῖ ραδδαρθ, Ὀὰϊ ποῖ οἔἉ [ἢ]5. --- 8. 75 δάπεες οὗ αρρ- 
ὀωφλ], ἃ5 705. 898 7. οἷ 2 Ὁ". 1.3.5, Ἔπεπλεθ Ἰγίπρ ἴῃ νγαϊξ ἴο βυτ- 
ΡΓῖβε, 501. ἐη σεέγεῖ ῥίαεε:7, νἴλοτα [Π6Ὺ τοπηαΐη ἰῇ βθογαῖ 1] [ἢ 6 

{ἰπηὸ ἴογ αἰίδοϊ. ---- οὔ΄ σοϑμέσνισης], [πᾶϊ 15 ΠΕΔῚ βε: Πειηθηΐβ, ὙΠ εῖΠοΣ 

οὗ ἰθηῖβ, ση. 255 (Ρὺ, οὐ ἤοι565, ἔν. 25, τείεσσίηρ ἴο τῆς υπ- 
να] εα ν]]αρε5 Ἔχροβεαά ἴο βυάάθη δἰἴδοκβ οἵ ἰγεδομδεγουβ ἴοαϑ. ----- 

φἰαγείλ], 5 οὈ)εοῖ 15 τυ ου 45 ΜνῈ}1} ἃ5 ΤΟ ΕΥΥ. ---- “ἦς ἑπροεθη], 

τ1ῇοβ6 ψῆο πᾶνε ἀοῃθ {πεπὶ πὸ ΨτΟηρ, ΠΟ εστα ἢοΐ δὲ ΨΥ ΨΠῊ 

1Π6η}. 

ΘΙΣ. Κ᾽ 15 ἀϊδριυ ίβεα Ὀγ 1ῃ6 δησίεηϊ ἰεχίβ, Ῥθοδιβα ἰἴ5 ἢγβί 1π6 5 
ἵπ 1ῃε το ἀ]θ οὗ ἴῃς νεῖβε. [1 (Ὁ]]ον5 Ὁ ἃ5. ἰῃ [,ἃ. 2, 3, 4, Δἢ 

οΪάοσ οτάθσ οὗ 16 δἱρῇαθει. [1ἰ ἰ5 ςσοτηροββα οὗ ἃ {ππηδῖογ τθῖγα- 

5:1 ἢ οὗἁὨ 5ἴδιγ- κα Ράγα]]. --- 9. 275 ε)ὲς “2»)»}, εἴ, ς6Γ, σαγγγίηρ οἢ 
πε τῃουρῇς οὗἩ ρτγενίουβ νεῦβε. --- ΖΔν λος], δ5 ν.} "1, τὴς. ρεορὶβε 
οὔ Υδῆνθῃ τερασγάθα ἃ5 ἃ ἤοβί ΟΥΓ᾽ ΔΎ, ἤοννενεῦ 5Π14}}, ἤδη σοτη- 

ρΡαγεὰ σι τῃ6. ΘΗ ΘΠΊΥ. --- ἦε ἤεύλ τἦπ ἀηνιόμελ], νῸ. ἰοῦ πουη οὔ 
νι, ἐπὶ ἀὶς σεογεῖ ῥίαςε], 5βἰπρ. ἴοτ Ρ]. οἵ ν.Ἁ, ἀγίίο]α Ὁ ροββϑθββῖνθ, 

15 τακίπρ ἃρ ὈΟΪῃ ῥτγενίουβ ψνογ5 οἱ [ῃαϊ νεῦβϑθ, ἰη ογάεγ ἴο 5ἰαὶγ- 

κε δάναποςε ἴῃ ᾿πουρῃϊ. ΤῊΪ5 15 πιδάάβ 5{1}} πλοῦς ἀθῆηϊα Ὁγ υπ- 

ὨΕΟΟΒΒΑΤΥ ἰῃβογοη5. οὗ ἰαΐθι βαϊίου. ---- ας ὦ ἤο», ἰγθηπθηΐ 5: Π}}}6 
ἴογ ἐπαπλῖεβ, 58ε6 γ) 17}2 221, δηὰ δοοογάϊπρ]ν, ἐπ Δΐς εοτ67 6}, οἴ. 
68 70. 485. ---  “εἴσε], ὉΥ ἴπ6 ραννβ οἵ τῆς Ἰίοη. --- ὐγασοίην Δι 
αιυ4}, 845 ἃ Ἰίοῃ ἀοε5 ἢϊβ ῬΧεῪ ἴο ἢΪ5 ἄεη. 30Η αἰΐδομες ἐν Δΐς μεΐ 

ἴο 1ῃ15 νΌ. δΔηά ἰ5 (Ο]]οννεὰ ὈΥ πιοβὶ νεγϑίοηβ ἀπά Ἰηςεγργείοσϑ, ἴΠ|5 

δάἀάϊηρ [ἢ 5ἰπη]6 οὐ τῃ6 Βυηΐογ ἴο ἰῃαι οὗ ἢ Ἰίοῃ, απ 50 ἰοβίῃρ 

ἴῆε οτος οὗ τῆς 5ἴδιγ- ἰκα ράγα]}}., σγαρ ἢ! σα}}Ὺ ἀΘβοτὶ δηρ τΠ 6 ἸΙοη᾿ 5 

τιοάς οἵ ἀδα]ίηρ νῖἢ Ηἷἶβ ργεγ. (θ, Ἐ αἴίδςῃ ἴτ τὸ βυ βοαχυοηῖ ν., 
γογε ἴἴ 15 πε δά [οσ πιεᾶβυτγα. 

δι: δ Ἰδοκβ Ἰηϊ|4] ψοσγὰ ψ ἢ Χ ἴῃ ἀποίδηϊ τοχί5. [Γ ν ἢ Οὔ, 

“1ῃ ἢΪ5 πεῖ ρο65 σ᾽ ἢ [ῃ}15 51Ὑ., ννὲ πηᾶν 5ΌΡΟΪΥ ἴῃ σορηαΐε νὉ. τὰ 

“ἢπηϊ." Τῆς 5.{. ἴΏ6η 15 οοιῃηροβε οὗ ἴννὸ 5νῇ. {Γ᾿ πλοῖα γ σου ρ] εἴϑ 

ταϑου Ὀ]᾽ηρ ν.ὅ δ. Ιῃ τῆς ἢγβῖ, [Ππ6 ϑἰ παῖε οὔ Π 6 Ππηῖοῦ ἴα Κοσ (ἢ6 ρ]ασα 
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οὗ ἴδε Ἰίοῃ οὗ ἴδς ῥγενίοιιβ 511. ---10. 7. οῤῥγεέςςεα] 85 οἷ τοῦ, 
τὰς Κι, ἤεσε σῇ ἢ ἰ5 Ὀείῖεῖ βυδίαἰηθα ὈΥ υϑᾶρα δηὰ σοηίοχὶ ἰἤδῃ 
νΌ. οἵ Οτ., νης ἢ 15 νᾶη Οὐ 5} τεηἀεγοα “ ἢς (4]]6ῖἢ ἄστη" ΡΒ. 

““σγουοδβεῖῃ," ΑΥ,, ΕΝ.. (οὗ Ἰίοῃ) νίϊουϊ 5 δβοαίίοη ἔγοτῃ ὑϑᾶρα 

οἵ νΌ. ; Ὀδῖϊοσ “15 οσυβῃοα, ΤὯἙῬ5ΚΥ.., Ρε., Κισκ. Βυϊ Οδὶ 15 ποῖ υβεὰ 

εἰβενῆεγε, δηὰ 80 85 ἱπηρτο 8 Ὁ] 8 ὮδΓα. --- σπα ἀξ εἰμᾶᾷς ἀοτσπ], οἴ. 

35." 387 τογδὅ, ἰῃδἱ 5 ονετρονεγοά, δεέαμσέ 97 ἀΐξ ργεαΐί πωριδεε], 

ἴῃ δοοοσάδηςς ἡ ἀϑᾶσο τοίοστίηρ ἴὸ στοαΐ Ὠυτη 615 οὗ ἴῃ 6 ΘΏΘΙΩΥ, 

ταῖμεγ ἴἤδη τΠεὶγ βισεηρίῃ δηὰ ὑτον 655, “ 5 σαρίαἰηβ," ΡΒΥ͂. “ ἢ]5 

βίσοηρ οπεβ," ΑΚ. ἘΝ. Ὁσ., 44. τυβίδηβ, Κιτγὶς. ; οὐ ἢ τοίδγεπος 

ἴο ἴῃ οἷαννβ οἵ Ἰΐοῃ, 85 Ενν., θε., (ῃε., Βᾶ.,.8}08., 25 1 τη 15 οαστιὰ 

οἡ ἴδε 5ἰτηῖ]6 οἵ ργενίουβ 51. ---- 11. ΤῊΘ δῃθηγ65 ΠΟΥ 54Υ, ἴο πετὰ- 
β6ἶνεϑβ 45 ἴῃ ν. 5 ᾿Ξ) λαὰ )ογροξίφη], οἴ, ν᾿ δ 3. -27ε λαὰ λίάάεπ 
Ἡ γε), εἴ. τῃ6 ἐχροκιυϊαϊίοη οὗἩ ν., ψῇεγε ἴδε σοηρτεραίίοη 

ΤρΆϊ 6 ἃ 51 Π|}1γ βἰδϊειηεηϊ δηα σοιῃρίαἰηϊ ; δηὰ {πεγείοτε .17ε ἀοίὰ 

ποΐ σε ], οἴ. οἱ, Απάὰ 80 [ἢ δπειὴν δῆϊίος Ηἰβ ρεορὶς ψῖἢ ἴτα- 
Ρυηίϊγ. 

δῖγ. [5 ῥγεβεσνεὰ ἴῃ 115 οτἱρίπαὶ ἔοστη. 11 18 δῃ δἜχροβιυϊδιίοη 
τεπενήηρ ν.Ὦ, ἀπὰ ἰακίηρ ἃρ ἴῃε πηοϑβὶ ἱπηροσίδηϊ ἴεστὴβ ἴῃ ἴῃ 6 ἰηΐου- 

νεηΐϊηρ ϑί5. [Ιζ᾿ 15 σοτπηροβεά οὗ ἔνο {τἰπγοῖεσ 5γῃ. Ἴουρἰεῖ5. --- 
12.  ῤ Τὴν λαπα)7, ἴῃ οτάεσ ἴο ἱῃίεγροβε δηὰ βιωϊϊα ἴῃ 6 ἘἤΘΤΩΥ 

ψῖἢ ἰἰ τς ογσεί ποῦ ᾽Ε7], Ρίεα ονεὲσ δραϊηβὶ ἴδε ψογὰ οἵ ἴῃς 
Θηδηλεβ, ν.. ΟὨ δοοουηΐῖ οἔὗἉ 115 Ἔχδοῖ δηιίῃ., 85. με] δἃ5. ἴῃ 6 
τααυϊγοτηθηΐ οὗ τηθᾶϑιγα, Ἔ] Ὀϑϊοηρβ ἱπ [τῃἷβ ᾿ἰπς δηᾶ ποῖ ἴῃ 
Ρτενίουβ οης, τπουρῃ 50 ρίνειι ἰῃ 411 δηοίεπὶ ἰοχίβ, οἴ. οἷ -- 

18. Ἡάεγοίογε ἀοίλ 716 τοϊοξεά εοπήεσινι 7] ταϊκκίηρ ἂρ ἴῃς 5ίαϊο- 

τηϑηΐ οὗ ἴῃς ἕμεϊ ν."", δηὰ αἷϑο ἴῃς νψογάβ οἵ ἴῃς ψἱοκεά ἰὸ τῃθη- 

β86ῖνεβ, Ζζοι τοῖϊ' ποί γέφωΐγε], αἰτεδαγ φίνθη ἰῃ τϊγὰ ρεύβοη ν. ὃ. 

δι:. “ ἰβ σοιῃηροββά οὗ ἴνο 53γΎη. {πἰπιθῖεσ σου ]εΐβ. ---- 14, Ζάσω 
ἀαεδέ φεόη, ἢ ΤΆσι δελοίἠεε ], ἀῺ ἀρρβαὶ ἴο ἴῃς ἀϊνίπε Κηονίεάρε 

ονοΓ ἀραίηβι (ῃ6 ψοτγάβ οἵ ἴῃς ψίοκεά, ν.} ---- δε ἡσομδίς σπα σγίς7} 

τμαῖ οαιϑεὰ Ὑδῆνθ ἢ 5 ἤοβί ὉΥ ἴῃς οσδῆγ ἐπειηΐθβ ἀθϑογρεά δῦονε. 
-- 70 γεφιῖσ τοῖὰ ΖΤᾺν λαπά], διτῖῃ. ἢ ν. δ, --- ζοη ΖἌεε], 
δΙΩΡἢ. ἴῃ Ροϑίτἰοη, ἱπιρὶ γίης τεϊϊδησε οἡ μεῖς σοά ΟὨΪγ. --- ΤᾺ» 

ἦσ5} 85 νὴ -- ξανείὰ {{1, ἴῃμαὶ 15 ἴῃ ἴτυβὲ τὲ Οοά ν}}} διϊεηά 
ἴο ἰϊ, βιτεηρτῃδηοα ὈΥ ρᾶβῖ Ἔχρεηβηςς. --- Οὗ “δε ογράα»"], ετωρῆ. ; 

ἴδε παϊοη ἰ5 ςοηςείνεα 85 (Δι τῖεβ5, στ πουϊ ἃ τυ]οσ οὗ τΠοἷγ οὐσῃ, 

ἀερθῃάεηϊ ὑροη ἴδε σαρτίοα οὗ ρονθγποῖβ δρροϊηϊεὰ Ὀγ ἴδε που] ά- 
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Ῥονο Ῥεϊβία, οἵ. [,. 5. ---Ζάσω αγί τὰς ἀείῤῥεγ, οἴ. 31" 465 
τοοἾ. 

ϑίσ. ΤὉ ἰ5 οοπῃηροβεά οὗ ἃ {τἰπηεῖεγ ἰεἰγαϑιϊο ἢ ἢ ἱπίτονετίεὰ 
ῬΆΓΑ]]. --- 1ὅ. ϑγεαξ “76 αρηρη! 97 166 τὐϊεζεα, οἴ. 3117 70. 4815, 
τρᾶκα ἴπεπὶ ΡΟ ε 1655, βγηϊτρς ποτὰ Π [ῃ6 Πδηά, «οἴ, ν.}5..,.-- 
Ζ2εὲ λὲς τοϊεξεάπεος ἐξ σοωρλζ], ἃ5 ταοϑὶ δποίεηϊ Κγβ5., οἷ. ν.ἡ 15, τὰ κ- 

ἱπρ νὉ8. 85. ΝΊΡἢδὶ, ἰῃαΐ 15 ἴῃ ναΐῃ, ύ ἐξ πού δε γομηα, ἴὰ ν.1}} πὸ 

Ἰοῆροσ εχίβι ; 580 σοτηρίεῖα ἢᾶ5 Ὀθθῃ ἴῆ6 τεαυΐίαὶ, [μι Παγίῃεῦ τθααϊ- 

βου ἤπάβ ποϊμίηρ ταοτε ἴο ὃς τεαυϊτεά. Βαυῖ ΕΝ", [ο]]ον 3Η, 3 

δηὰ τεραγὰά τῇς νῦ. 85 Οαδἱ ντ 055. οτος δηὰ σεηάοσ κ βεεκ 

οὐ 111} Του δΒηά ποης," ΑΝ., ΑΝ., οΟΥ πλοσὲ ἐχϑοῖν δ5 Ὦχ., 

“τηδγεβῖ Του τααυῖγα." κὙνΏεη Οοά “τηαῖκεβ ἱπαυϊϑιτοη ̓  δηὰ 

μοὶ 5 ΗἨἱ5 δϑϑίζε, ΗἊὲ ν}}} ἤπὰ πὸ οτίπιε ἴο ραηίβῃ," Κιγκ. -- - 16. Ὁ 
Αἱηρ], νοοσαῖϊνε, ἴῃ οτάθσ ἴο ρίνε ἔοσεος ἴο ἴῃς ρ]θα, δπὰ ποῖ 

““ὙΔΏΜΕΙ 5 Κιηρ," ΕΝ"., ἴοσ Ὑδηνθῃ 5 ἃ ρῆοββ. Τῇ σοποεριίοῃ 

οἵ Υδῆνεῃ 85 Κίηρ ἰ5 ἐγεαυεηὶ, Ρ55. 20.) 44" 4171 48) 68 - --- ,»γ- 

εὐεγ ἀπά εὐεγ}, ἀὐτῖτῃ. ἴο ἴῃς ἀἰδξαρρεάτγαηςς οἵ ἴμ6 ψίοκεα πδιϊοηβ 
γΠεη οΔ]16 ἃ ἴο δοσουηῖ. -- 2)» {ι6 ναήἕο»ς}, ῬΊ. ἴτὴν. 5υ}. 
“Ὄχραϊς," νι δ5 Πα., οἷ. οἷ οὐ 21}, ποῖ Οδὶ ρεγᾷ, “τῇε παιίοῃβ 

4τ6 ρογιβϑῃεα," 45 32Η, ΑΝ., ΕΝ.., ἀπά πιοϑί (σοπητη. ; οἵ ἱτηρί., “ ψ}}} 

Ῥετβἢ," δ5 0, Ἐ), Οτ. --- ομ 97 ἐδε ἰαη 47, δ5 ν..δ, τὴς Βοὶγ ἰδῃηά οὗ 

15γδεὶ. 
δὲς. Ὁ ἰ5. σοτῃροββά οἵ ἃ 53γη. ἱγὶ πιεῖεσ σουρὶοὶ ἀπά δὴ δπίῃ. 

τπτηείοσ σουρίεῖ. [Ι{ Ἔχργεϑθεβ οοηβάεηςε ἴπαΐ ἴῃ 6 ρ]εα ἢὰ5 Ὀδεῃ 

δοςορίεα ὃγ Υδμνςῆ. --- 17. Ζλοι λας ἀεαγα, τλοτα {αν : σεήζεσέ 

ΖᾺν »"ἱρι 41, ἃ5. 185, ἀπ 50 ὑσερδίδίουυ ἴο Ζίοις λαγζεμθε]. Ὅῆε 

5(. “τ εἰσ ψΠ ταϊπα (78) ἰ5 ἃ πηϊδίακε οἵ δῇ βαυ]ν σοργίβῖ, ἀπε ἴο 
τῆς “ξεῖνε ο7 1ἀε αὔἔιεϊκα ἴὰ Ῥτενίοιβ ἴη6. [1 Πᾶ5 ρίνβη τοῦ ]6 ἴο 
4}1 ἱπίεγργεῖειβ ὈΥ ἃ ρῇγ. ηοΐ Κπονῃ εἶβνν. ἀπά αἰ βῆου]ς ἴο ἐχρ]αίη. 

-- 18. 70 )μαάρε], ἐχεσαῖε }υ5ῖῖιοε ἴῃ ἰανουγ οὔ 85 οὗ, 16 ογβλα»ι 5ν."ὅ, 
δηὰ οῤῥγέσσεα ἃ5 οἷ; 10 Ἱἐγγί, εἴ, 9"; γ»ιεγδ για», οἵ, οὗν γον 

26 ἰαγια 85 ν.}δ, ϑατχτηΐηρ 41} {Π656 ἃρ ἰπ [Π6 ἤπαὶ] ϑῖτ, Απ δὴν 

ςοργὶϑὲ ἰηβοτιθα ἴῃ ἴῃς τηαγρίῃ ἃ σορπαῖα {Ππουρῆϊ ἴῃ ἃ (ἈΠ ]]Π1αΤΓ 

Ῥῆγαϑα “" ἢδ 5}4}} ποῖ ἀο ἰΐ ἀραΐη,᾽᾿᾿ παπλοὶν ἴῃ 6 πηθγα τηδῃ, ἰΠαϊ 5, 

ναὶ 6 δα ἄἀοῃε 85 ἀδβουὶ δε ἴῃ ἴῃς Ῥ5., θδοδιιδε ἣδ νν}}} πὸ ποτα 

Ῥε ἴῃ ἴδε Ἰαπά. ΤῊΪβ νγᾶβ β βεαυ θην ἱπσογροταῖθά ἴῃ ἰῃς (εχῖ, 

ἀεϑιτογίηρ ἴῃ 6 τηθᾶβαγεβ οἵ ἴῃς ἰαϑῖ σουρ]εῖ, Δηα 50 σοηβιβίηρ ἴῃ 8 

ταθδηΐϊηρ οἵ ἴμε οἴδιιϑε 85 ἴο ρίνε ἰγου]6 ἴο 4}} βῃ βεηυδηΐ τοδάοϑ. 
ο 
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8. φῦτῦ} π Ν] τ 138), πνν 5. βυρϑαϊαϊς ἕος δὰ οτίίπαὶ τ τε σοὶ ὦ 
τ δῖ ἢ 5μου]ὰ θὲ ον τγπις δ επὰ οὗ πε. πὸὺν ΗἸΡΆ. ἱπιρί, οοβοτῖ. ᾿ ἢ. 
νυ. 66 ἢ. πϑὸν Ρί. ἱπιρέ. ςοβοσῖ. 1ἱ ρων. 27, 1329 053} 1 Κ. 838 -- 2 (Β. 6} Ρες, οὗ 
1193: 10. 86. ὅδ. δο. 146 1381, Ῥτ, 35 ]ς. 319 247, --τ πῦμῦ})} Νίρῃ. ρῖς. ρ]. ἢ ψνϑρὸ 

νὉ. ἄδποσῦ. ζ νϑῃ τυορνεαάῖρ» οἵ Οοἀ᾽8 δοὶβ οἵ Ἰαάρταεπί πὰ τεάετηριίοῃ 7712 

8818 805, “Ὁ ΠΡ 7716 7813 8811 Εχ, 1511 15. 251, οἵ [ανν 1199. Σ [Ὁ 9] νὉ. 
ΝΙρΡΒ. (1) δὲ ἠῥέεμέ ἴο υπάετβίαπὰ 1311 Ὁϊ. 178; (2) ἐχίσαογαάϊνανγ, τυονε- 
ἀεγγμί, Ῥββ. 11.858 11018. 27] 1301, Ῥι, Ρ]. Γνδ 0) τυοπάεγγμ αείς οἵ ὙΑμνἘἢ πὶ 

τεἀειηριίοῃ ἀπά Ἰυαάρτηεπὶ οἢ 267 7117 753 γ883 οὐδ 1052 τοῦ 1075. 1δ- 31. 34. δὶ 
1115 145 Εχ, 32 (7) 6. 213; 2), πΦ) Ρβ85. 405 7218 γ89 8610 οδὶ τος Ιο622 1169 
Ἐχ. 3419 708. 36 (7); 52. πν 5. 7811 ΜΙ, γδ, ΗἸἴρῃ. »κκξε τυορῃαίε εἰ ἴῃ Ῥῆτ. 
ὦ γοπ ὍΠ 5. 3153, οἱ. 4. 17].--- 4, ὍΝ 2003 ΞΞ 5610, Οδὶ ἱπί. οβῖσ. ποῖ 
Ῥτοϊαβίβ [επηροσαὶ οἰδυϑε 85 ΑΚ. ΕΝ. Ὀὰϊ ἐαρραά, Ῥε., τ. ἐμγη ὀαεῖξ ἐμ ἀἰγζξα, 

80 ν.18 611 709, ΗΙρΡΆ. 4.41. --- ὑν0}] ΝΙΊΡΆ. ἱπηρί, 3 Ρ]. ἀροάοϑβὶ5. ἢ Ὁ Οδὶ. 
(1) τμμριδέε 8η. 55) 272, ἰπ δηχίειυ δπὰ ἀϊβιγεββ 10712, 15. 5910; (2) δονίερ οἵ 
Κηδεβ Ρ8. 1036, ὕὉᾺ3 δοζίογ ρερ ον τος δ 70. 46; ἢγ. “αὶ οἵ βιγεηρίῃ, 5. 3111} 
Νε. 4(., ΝΙΡἢ. σεηριόίε 5846. ἼὩν Ῥβ, οὐ, οἴ, Ηο. ςὅ 7ε. 616,)΄ ΗἸρΡΗ. ἐακς ἐο 
σέρεηεδέε ἴὰ Ῥαπἰβμπιθης Ῥ5. 649. --- γπ5Ν}}}} 7 οσοδτά. ΟΔ] ἱτηρί. 3 Ρ]. φψ. 4. -- 
Ἴ255] σέ 7» ῥγέδεμσε. ἢ 290 (1) ,]Ἰονε ἐλε ἥπεε οὐ ὀεεα πμδϑ οὔ Ῥετὶϊ 619, π΄ 

31 5γ1 ({{|68) 1397, Ὁ)) ὁοδ(ἢ) 688, ΤΟΣ 175; (2) ,ονι ες ῥγέβερες οὔ, 
δῃθπιΐεβ Ὀαηϊβηεα γ866 8924, (3) δέζονε, αἱ δῖε ῥγέσεμες οΥΓ Οοὰ φἱ 6832(8. 9-Ὲ) οὔ9, 

76. 455 ΝᾺ. 15 15. 6339, οἵ ἥτε Ῥ5. 688; (4) ὁν γέαφονε οἵ ὀδεατεδε οὐ 389. 4.5 ΑἹ 
556 102}, --δ, ᾿Ὁ90 οὐ]. 5[. ἐχεεμές γμαρνεερ ἐπ γαυομν ὁ πες, οἵ. τ467 
ΜΙ, γ.. Ἐογ ὑϑϑρ ν. 15.} Φ15)1] πιτα, γεαζρυγεενεί, καπέδε οὐ 769 τ4ο1δ, ον νῇϑβ. 
ἸῪ ἀπὰ τὉοτ' τ. γ5; γτν 42; 5) 24.---Θ, ὕππὸ Ὁ] ρῆγ. εἶδνν. Ὁϊ, 916 2919 

2 Κ. τ451, ἔτοπι τετηθταρταποθ. 2 πο νΌ. Οδ] ὀέοζ οί, εἶν. 7 5'ῃβ, ὈΥ Οοὰ, 

518. 11 15, 4125 4,2, ΝΙΊΡΒ. (1) δε τοΐῥεα οὐ ἴτοτη ἃ ὈοΟΚ 6929, ἴῃ παπις 
1093, 5η5 1οοἱδ, Νο. 357, --- ἢ πῦ. ὉΦΡ()] φῇ τοῖδ 218 457-18 4816 ς 210 γο4ὅ 

1195} 1451- 3.31 Ἐχ, 1518 ΜΙ, 46 Πη. 125, ἴο ἐπιρμαβῖζε Ἰοῃς-οοπιϊπυεὰ ἀυταιίοι, 
οἴ, οσνρο τὸ τ118 1485; οἴπετ ἀ8685 οὗὨἉ ᾧ Ἢ ἷπ Ψ ἔτοτῃ ψίττν σαάνανιεο, ῥαες ο7: ἀπιὰ 
80 σάναριεΐηρ, ῥαςείμρ τἶτχβ, (1) οὔ ἔαζυτε {ἰπλα ΝᾺ ,ργευεν, ἀυτῖηρ Ἰϊξεϊίπις 

919 217 2252 619; (2) οἵ οσοπιϊπυουβ εχίβίεῃςε ἽΡ τ 8318 928 15, 26, 6ς18; 

(3) οὗ ἀϊνίπε αδἰτεϊδαῖεβ τὴν Ρβ88. 1910 329 8050 1118- 10. 1128. Ὁ) α]90 Φὦ οἵ 845, 
Ξε Ἢ 13212.., Σ δ 18 τίοτε ἔγει θεν υβεὰ : πιπὰ, ψ [055}. 11 πῖαγ θὲ {8ε 
Βδῖης 85 Ὁ», σομεραὶ, Ἀ8 ΤΑΔΏΥ βύρροβε, Δηὰ 50 ἀξαμίενε, »ιεγείογίομς ἐΐπεθ, οὐ 

ῬΟΒΒΙΌΙΥ Ὁ“, δε »ιαέμγεέ, γίβε ΒΕΧΆΘΙΥ δὰ 80 γμέρδες, γίβενισες 07 ἥπιθ, οἵ ἂπ 
ἱπάερεπάθῃϊ βἴθτι οὗ ὑπο τηεδηΐηρ. ΤΣ Ὦ. πηεδῃ5 ἐονρ ἀμγαίίονε: (1) οὗ 

Ραϑβὶ τἴπης, αρροΐθρεί ραῖε8 247.3, ἴῃε Ἰοηρ ἀεδά 1438 1.4. 35, ἔοττηεσ δοίβ οὗ Οοὰ 
ΟὔῸ Ρβ. 255 1192, Ἰοπρ 5ἰϊδηςς 15. 4214 9711, Οοάβ ραϑὶ εχίβίεπος ῥβ. 933, 
γεατῖβ οὗ δποίεπι {ἰπὶς 770. (2) (4) ἐπα γείμγέδν, αἰνναγβ δὶ εαϑς 7312, οἵ 

Κίηρ Ὁ Ὁ 615, οἵ ἀμγαζίονε οἵ ρίουβ Ὁ") 125 158 207 37,18 27. 38. 4118 ς 28 γ.,35 
1125 (Π[Ὁηρ 116), 34. ευεγ 803 (45 Ἰοπρὶ 85 1 Ἰΐνθ), Ὁ πὶ 3018. 449 5211 γο18, 

οἴδετ εἸηοίϊοῃϑ δῃὰ δοι νυ τἴεβ αἰμγέρ ἐγ ο13. 413 711 7510 8613 1198. 98.111. 115. 
(δὴ) εονεδέρεμομς ἐχίδέορες οἵ τἈϊηρ8 7859 1045 1485, παΐοηβ 8116, ἔατη] ε5. 4912 
Ἰτοῦδι, 7εγυβαίετη 489 1251 7ε. 1725, τεργοδο!β 5. 7856, πλεπη οΥὙ 112; (2) οὗ 
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ἀϊνίης Ὀ]εβεῖηρ ἀπὰ ῥγαῖβε 7219 1318, οὐ Ὑδηννει ΠΠ᾿π|5εῖΓ 8058, Η5 αἰἰγθυϊε5 
οπ 8938 1385, γἱὸπ Ὀσὺ τοοῦ 1οδὶ 1071 1181- 2: 8. 4. 9 161:}25.. 29 ΤΟ45], 
ΤῸΝ 1173 1465, ΟΣ 110142, χρ 3311, Ηἰβ τεΐρῃ 1015 661 929 1461) ἔχ. 1.18 (Ε) 

7ε. τοῖο ΜΙ. 47, 20 Φν Ῥ5. οβ 2919 10218 1.8. 519, Ηἰβ οονεπδαπὶ 8, 1οϑδ: 10 

111δ.9. 2 5. 235, ἰννβ Ρ5. 11089. 144. 162. 167. ῥγχοτηΐβε ἴο Ὠανίὰ 1801 8ὅ- 29, ΟἸ ΠΕΣ 
Ὀ]επθίπρβ 133, Ὁ γι 1393., Οοἀ᾽5 τεϊδιϊοῃηβ νι Ηἰ5 ρεορὶς “»"Ὁ 855 1039 1452], 

ὍΣ Ψ 289, ᾿ανίάϊς ἀγπαϑὶν 455. 1.18 7217 801. 88 11οἡὁ, (3) ἱπάεῆηϊίε, κρ:- 

ἐνπαϊνς ἴαϊατε 495 ρῆσ. Σ(σ)Ρ 0) οὐ (5)0 4116 οο3 1ο317 τοδϑβ, Ἴρὸ Ὁ “ἐέ 
αὐουε, ὈΣΨ ΡΥ ΠΡΡῸ “ον πσῖυ ον αρε γογευεν αι ς1δ 1218 (45 ἸοΠρ 88 οπς Ϊν65), 

Βορς ἱπ Οοὰ 1318, Οοἀ᾽8 δοῖβ δπὰ ννογὰβ 1132 1252 ΜΙ. 47 15. 5921, Ὀσηρν πὸ 
Ρ5. 1118 1485. Ρ]. ἢ ὈΟΟ δβίγ. ευογἐαοέἑρεργιεςς, εἰογηῖέν 615 778 14518 1 Κα. 818 
ΞΞ- 2 (Β. 623 15. 264 45:17 ςι9 Ες. 115 Πη. 932. Εοτ οοπηρ!εῖεπεθβ μεσταὶ ΜγῈ ΠΊΔΥ͂ 

σοηβίάεσ ζ ΠῚ) Π.π|. (ΠῚ) ἢ τἢ6 σοποερίίοη οἵ ρῥγεδηγίηεπος, 80 ἴπδὶ ἴῃς 

που 8 {πε 45 επάυτίηρ, δέγρείηίν, “2 ΓΊΝΦῸ λέγῥείπαν ἀεεοαίίονς 743, ) 

μρίο βεγ βολὴν 4939 70. 3435, οἵ. πε Ῥ5, 132 1611 εἶσνν. πυ)ν ,όγετον φῖ- 19 τοῦ 
4439 4019 ς27 6811 741: 10.19 γη9 γοῦ 807 1039, Νοπε οὗ ἴῆεβε ἰευπὶβ ἴᾶνςε ἰπ 
1δετηϑεῖνεβ ἴῃς σοποερίίοῃ οὐ πενεῖ-επαϊηρ ἀπά δἰνναγϑ-οπαάυτὶπρ εχίϑίεηςα. 

ΤΒαῖ πιῃρ. Ἵϑῃ ΟὨΪΥ σοπὶς ἔγοτῃ σοπίεχί οὗ ἴῃς ρᾶβϑᾶρεβ. ---- Ὦ, 2)Ν 5] εἰρῇ. ἴῃ 

Ροβίτίομ 56. 90}}. ν. ν᾿. ---- Σ ΔΊ2.Π] Ρ]. ἢ γμέης 1027 οὗ οἰεῖεβ 7ε. 259 α8 Βοβγᾶ 
493, Τγτς ΕΖ. 26 Ὕπετε 5 πὸ ἐνίάεπος ἴογ ἴῃς γείεγεπος ἴο παιίοῃβ ἴῃ ἀϑᾶρο. 

Ῥ5. 109}0 τυϊπεὰ ἀνε] πρ5. -τ- 5] βοθ5 ἢ 20) Ν 5, 00]]. Ἰπιεγργοιεὰ 85 Ρ]. 1 
ἰ5 ποῖ ποτπορθῆθουβ ψἹ ΤΊΣ ἼΠ ΨὨΙΠἢ τεηαΐῖγοβ νὉ. οὐ σοραΐα ἀπάοτθιοοά. Ἀὰ., 

Μαζὶ, βυρρεβὶ το δρβογθεὰ ἴῃ βἰπηῖϊασ Ὁ, ΤῊΪ5 5 ἰοπηριίηρ Ὀὰϊ ἀπηδοοββᾶγγ, 

--τ 525] ὑππεοαββαυυ 6].» Ξαρροβοά Ὀγ Ὀὰ. ἴο Ὀς τοῖος οὐ δῖτ, π ἀπᾷ ἴο βἴαπα 

ἴον πξπ, θαϊ ἱπιργοῦ. Βαβι 65, ἰτ ἰβ ἀβίους το ἐχρίαῖπ. Ιτ ᾿άπποῖ θὲ Ἄοορυΐα, 

δπὰ ἴπε εἰηρμϑίῖο ἀςηπίτοη οὐ 56. 15. ποῖ 7ιβε θα ὈΥ ΔΩῪ ἐχδιιρὶς ἰπ Ψ ; Ὁ. 

65. --- 8. ΤΥ] Υ δάνετ. πηγὴν ορῃδῖῖς ἰπ πη. ψ ἢ 20 ν πὶ τς θ.. ΝΥΔ}] ἀη- 
πες βϑαΥ δηἃ ἰπιργοῦά 6. -ττ τ πγ2 Ὁ20 851} ΞΞ 989. --- ὅν 5.33 ϑον δ ΤΔΕ,Ξ 
9610 (555). 53: πιῖ, τοογία φῦ 18:8 195 24] 338 ςοἱ3 7719 ϑο"ὲ 903 93! 96.19.18 

97) οϑ'.3. -- ᾧ [3] πιπι. ρ]. αὐϑῖ., 'π Ψ αἷνν. οἰ ῃῖσα! ; οὐ ρσονογηπιοηὶ 99 553 

γ5ὃ 9610 989 οο’, ἀν. 173. --- 10. 550} 0 σοῦτά, 7055. 1)τ., θὰϊ τῃϊ5. ἰ5. ἀραϊηϑὶ 

ςυπίεχῖ, 8ἃπ ἀυγυρῖ οἤδηρο. [{50.4}}γ 7055. ἔοτπι ἴ5 ἱπιογργοῖο αὶ 8. οὐ ἰαῖε βίν]ς 

δηὰ ψποαυῖ οτος. [). ρΡοϊπῖθ νὴ) αἴτοῦ (ὅ καὶ ἐγένετο, Βαϊ ἴῃ π [Γ ν.5 9 ατὸ 

Βἰοββεβ οἵ Ἰαῖς εἀϊΐοτ, ἰξ ἰ5 δεϑὲ ἴο τοίυγπ ἴο 2] ροτγβ, οὐ ν."τὖ ἀπὰ τὰ, ὑπῆν, τ 

ΠΥ] 5 π᾿ ὈΠΠΕΟΘΘΘΑΓΥ ρ]058. --- ἔ 32:5} πιπὶ. ἐπακουισέδίς δέμτε, οἵ τοίαρο ἴπ 

ῬΒγϑῖςαὶ βεηϑς 15. 2512 3.3.5, οὐ Οὐά φἱθ. 10 183 (τ 2 5. 225) 468:.13. 488 ςο1". 11..18 

62 5:1 943} τ443.-- ἔ Ὑ1] 84]. εγμλεώ, οδ δ» ἐσεεώ, 919 τοἱϑ 74} Ῥχ, ΖΞ"; οἵ, νοὶ 

Ἐπ. 3415, π) 5119, πα το}9, -πτ το ΤῈ }] Ξε ΞΞ τοὶ, οἷς ΓΌΑΧΣ ἡλ2ν [ον 141, θυῖ 

ΓΛᾺΣ 5 ανλι, ἼῸΣ 316 [οζ΄ ἀϑυα] ΕΣ; ; 8η4 πλγ3 ὠξαγίλ, αὐφείἐιείον, 210}. εἶσιν 

δε Ἰηϊετργοῖοα 85 ΡΓΕΡ. 2 ἂπὰ παν, Οἱ. ψουἹὰ τῇ πΣΣ ΓΟ ἀ5. 40", --- 

11. γ083}}} 1 σοὔτά, 8] ἱπιρί, 3. Ρ.» τ΄. “Ὁ. -- ϑϑ 0] Οδὶ ρίο. ποπεῖπαὶ οτος, 

Σου, “ὅ., Ἑδηΐεγ ἀὑβᾶρὸ, Κπὸνν Ὑαῆν ἢ Εχ. ς3 (1) ΗΠ. 233 ς' 82 Ψ γοῦ; 50 
5βογίθῃ ἤετε ἴο Ἴ)} ἴο ραὶ ργόρεῦ ππέᾶϑυγο, σδ' Στ αἶσιν, 91}}15, 5.25 [ςς 4817, 
-ττϑτ] φ αὶ Ῥῖς. Ῥὶ. 5[.25. Σ στ νῦ. (1) γασγ το Οοά ἴο συπδαὶῖ οὐ ἰπ- 

4υῖτε οὐ Ηΐπι 245 7833, οἱετ ππηρ. π. 2533} (7) ἔχ. 1815 (Ε); (2) τε ἴῃ 
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Ῥτᾶγεῦ δηὰ ψγουβΐρ Ῥ85. ΟἵἱἹ 143 (Ξ 5.38) 2257 246.11 6938 γγ8 τοξέ 1105: 10 Αγῃ, 
5556. Ηο. 1013 Ὀι. 433; (3) στ Μὸν, ἀενιαναἶ, γεφιένε, βαῦ)]. αοά Ῥεδβ. οἱδ 
τοῦ 18.16, (4) τεεξ πἰτῃ ἀρρ]!ςαιίοι, εὐμαν, ἰαῖς, 3818, οἴ, Ρτ, 1157 ἴῃ Ὀαὰ βεπβε; 
Ῥεβ. τα 1195: 94. 166 ἴῃ ροοὰ βεπδε; (5) σεεξ )0γ, εαγε 70γ, 1425. --- 18, γ01] 
ῬΙ, ἔτπυν. 3 Ρ]. ο. Ὁ ἴοτ δον 8.-τ νεισιον Ὁ ΡΣ γ0}] οἔ, 1οσὶ τε 15. 126 -- σα (ἢ. 
165 (ϑυν5). τοῖν Ὁ 200] ῥδτ. α.λ.; οἵ, 245.-- 18, οὐοῚ 01] ΟἹ] ρῖς. νι 
ποτηΐηδὶ ἔοτος, νυ. ν.1}; συεηρεν 7 ὀίοοά, οἴ, Ομ. 95 (Ρ) ΕΣ. 315, οἴ. Ρε. τοῦ- 13 
ἔοσ βἰπαῖϊας πιτρ. Ὑὶ ἢ ὈΝΟἽ οταϊττεα, --- ὈΓΛΝ] 5 ῥγοβαίς ρ]. --- ὦ π90]} νὉ. ,γζεί. 
(1) σοά 58]. : Αῦ8. “0 Ἱ], ς, δος. Ηΐδ8 Ρεορ]ε, [μεῖς Οἵ οὐ πεεὰβ οἵδ 7χ013 132 

4210. .4130 γ4.19.38 γγ10, (2) πιδῃ 580}].: (4) ἔοτρεῖ σοὰ 445 ςο3 τἸοΘΈ:1, ἀϊνίπε 
Ὥδτης 4431, ἀεεὰς 787:11 τοδὶδ, θεπεῆϊβ 1035, ἰατγβ 11916 δὲ, φῇβ, 5013; 

(δ) [ογρεῖ ρείβοῃβ 4511, [ίηρβ 102δ 13γδ. δ, ΝΙρῃ. ὁε μογροΐενε οἷ 3118͵.-- 
Σ πρΥΣ] π.ῖ, ε7}) οἵ ἀϊδίτεββ, δβ ἔχ. 37 (1) 2233 (Ελ. ---Ὅν}}} Κι., οὐυ» Οτ., 5ὸ 
τοῖξ; [Ὡς τένεῖβε οἾ9, Ὁ» 1017, 2} 85. 90}}, τοῦ. 9. 9, 2} δεῖ. ο16, ὍὙΒεβε νδτὶ- 
αἰΐοηϑ 111 υβιταῖα σοπξιδίοη ἰὰ ΜΤ. (ὦ [ια5 918.19 1013. 11 (ογ [με Ρ]8. οὗ ὈοΪΒ 
ἔοττης, πένητες; αἶδυν. 1ξ ι,856ε58 ἔογ θοῖἢ ρἷβ. νἱμβουϊ αἰβοτὶπιϊηδιίοη : πένητες 225] 

(050») 7439. (05»»); πτωχοὶ 6953 (0.»}) 125 7224 (0.»}; πρᾳεῖς 259.9 348 
371} 7610 1475 1495 (ΟΠ]Υ ἔοτ Ὁ..)}}; ἴοτ 56. υϑί ἔοστο πτωχός. Ιἰ ἰ5 ἀουθια! 
νυ βεῖμες ἴῃς ἀϊδετεπος ἴἱπ ἔοττῃ οὐ }]5. 15 ΔΩΥ τηοτα ἴδῃ νατίδιίου οὗ βᾶτης ρΗ]. 
ἔτοπι ἴῃς 55. 9}. Ὁ», ἴῃ βϑυρροβεά 55. οὗ οὐ», ἀοε5 ποῖ εχίβί. Νὰ. 12 Κι. ἰς 
ἐταρτοῦ. ; ν. Βὺ3. Ἠοννενετ, πιδν ἰδίηῖ ἴΒεπὶ ἀϊετεπὶ (οἴ. ἘΔΕΠ5, 2)» μερεαῖ 

Ὁ; ἐπ ἀ. Ῥεαίνιοη, 1892, Ὀτ.ὈΒ. «τι Ῥοοσ), ΦῸῺΡ ἰδ υ5}8}}Ὺ ς0]]. ἔοτ 1βγαεὶ 
85 αϑ]οιεά ὈΥ ἐπεπηῖεβ, οσ [μῈ Ῥίουβ ἰῃ Ιβγαεὶ αήοιεὰ Ὁγ ἴῃς «ἱοκεά, (ἢε 
Ἰαῖῖος ἰαῖεσ ἴδῃ [Βε ἔοτπμεγ; ποῖ δἷνν. ΟὟ ἴο ἀεἰετηλίπο. ΤὨς 5Ρ. ς0]]. 15 

ἀδυδ!ν εαυ]ϊετ [μδη ρὶ. Τῆς υὑβᾶρε οἵ ἡ ἰ5 (4) ο0]]. 55. 85 αῦονςῈ τοῦ 9.9 1.45 2235 
341 3510 6811 1021] (υπη]ε85 ἢ. ρζ.) ΗὈ. 318, ΤΣ ΝῚ ὩΡ Ῥ58. 3510 4714 40] 
(ΞΞ 705) γ431 861 τορ᾽5. 33, {1702 140}8, ΣΝΊΣΥ Ὁ» 6059, τῦνν 2» 8125, ὺν 2» 8816, 
ΡῈ Ὅν 2516, ΠΠ Ὁ 15. 265 Ζρ. 313, οἵ, Γ2)) Ὁ)» 15. 663, “»)» οὗ Ζίοῃ 158. 5131 ς 41}; 
φ]. ἴῃ τ8}8 βεῦβε Ῥβ88. 918: 19 1012. 17 1.25 2257 2:9." 148 3711} 6οδδ 7.4.9 76}0 1.75 1.494, 

οἴ. 15. 1483 4117 4018 Ζς. 117.11; (δ) οὗ ἴμε Ρεορ]ς 85 βυθ)εςίβ, 2σογ δῃὰ πεεαγ 

Ῥβ. 7255 12, (Ὁ) ἀμμνιόζδε, ονεῖ δραϊηβὶ ργουά 1.828 (- 2 5. 2228) ρὶ]. 5 Ρυ. 3Ὁ 
1619 Ζςο. 99.---14. .)})}01 ΟἿΑ] ἵπαν. βί, Ἔγζοσ ἴογ υϑυ8ὶ 50 Ὁ ὉἼ7Ὲ, Καὶ δ.11. 1, δῦ 

ΒΩΏ2., Ὀϑϊ «. ε58.3 Ὁ, Εν. 8 51. πμ5] Θ΄, ΖΦ, 3, ἴῃ δοοογὰ ψἢ 2ὰ ρετβ. οὗ 

οτὶ ρίπαὶ Ῥβ. Βυΐῖ Α4., 3, Βᾶ., Νονν., θα.» ννου]ὰ τά. Ρέ ν))5 δηὰ τινὰ ἴῃ δοζοσὰ 

σῖτα ἰταπιςἀἰαῖς σοπίεχί, --- Σ 2}} Ὧν τὰν. αὐδέοίίονε 4135 8810 τ07}0. 41 1 τοῦθ. 2, ΟὉ]. 
πὰ οἱἑ 2518 3418 τ1ο168 (η, 3143 (Ε) Ἐχ, 37 451 (7). το 250} Ρτερ. 10 οδυβδὶ. 

Οαἱὶ ρῖο. ὈΪ. 5[. 1 8. 1.ρΡ. Ικ ἰβ ἂπ' ἐχρ᾽δπαίοτυ βὶ. --- Ὁ Ὁ} τξ 1ο7}8 70. 287 
τιον Ὁ, ον Ὁ 15. 3810, Ἐὸτ ΓῸ 85 δροὰς οἵ ἴῃς ἀεδὰ ν. 64.---1δ. πλϑον 1550] 
Βπᾶ] οἴαυθε Ρί. οφοΒοτί. ἴππρξ 1 Ρ. 6. ἃς, 88 ν.2, δ). --- Ἤγ σ Ὁ9] τ. Τπῖτ 
δε, ἷ5 δὶ. 85 οἴςῃ. --Ί Σ Γ3. λ9}} ΡΒ, α.λ., οὐ, γὺ5 Ὁ 8η3. ἸῸΟΣ Γ2 ποῖ εἶπνν. ἴῃ 

ψ, Ὀυϊ 15. 15 τοῦβ ς. 41 ΜΙ. τἰδις -τπρρῦθ που} ἰδ νΌ. Οαὶ οοδβοσῖ, ἱπιρῇ. 
1 Ὀ., ἴ3ο ἀερεπάςηϊς οἱ 1}»ῸὉ, Ὁ. 211. ΤΆε ἢἴπε ἴβ ξοτηρί εὶς ψ πουϊ πουῃ, νυ ἢ 

5 εἰ. --- 16. 79»30] ὁ. 3 88 695. }δ, ΤΈε σβδηρε ἴο 3 Ὁ. δῃὰ [εἰταπιεῖετ ἱπαϊ- 
οδίεβ ἃ ρὶ. γγν ἰδ [Βε Ρίϊ οἵ 58εο], οὐ ἃ 2ὲ7 ἀὰρ ουΐ, ν. γ156; νι} βαρρεΞῖ5 ἴῃς 
ἕοτηιετς, δῃὰ ἰμαὶ γῶβ ῬγοΌΔΟΙΥ ἴμε οτἰσζίπδὶ τῶῖρ. Βυὶϊ χει ἴΒς 8ιγ. τῶ 



-ὉὉΘὃΘ ᾷ όρρρρ -.........  - --« .. π΄ ϑὰπ  ΊΞΕΣ  ΈΞΞ - 

ῬΘΑΙΜΒ ΙΧ. ΑΝΌῸ Χ. δ5 

οδαηρεά ἴο [εἰγασλεῖεν ἴῃς τεϊδϊνς οἶδυβε ἢ ἼΕΨ πιδὰς ἴἢ ς Ἰαϊίετ πῆρ. πεςε5- 

β8γ. ΤΈε τετηδί πὶηρ ἴπτες ᾿ἴπε5 οὗ ἴῃς ϑῖτ. ψψεῦε ἴῃ πὸ ραγὶ οτὶρίπαὶ. ---- ἔξ} 
Ῥῖοη. ροεῖῖο : (1) ἀειποπβίσαϊϊνε 128 ΗΒ. 111, 580 ἢεζε δ, Αᾳ., Σ, ΡΒΝ.; Βὰϊ 

Φ, 3, απιὰ τηοβῖ πιοάεγῃβ, ἃ5 (2) τεὶ. 8ἃ5 Ῥββ. 103179 315 328 6212 6829 1.24 1415 
(411 38) Εχ. τς 18.16 1ς, 4238. 4131---1Ί. ;»0)} νὉ. ΝΙρῃ. ρῇ, τεῆ, δ8. 489 γ63 
δηὰ ποῖ ρᾳ88. ἃ5 εἶδβυγ. οὐ τΐπρβ 745 7729 7910 8818, ---γ.55 ὉΣὉ] Ρἢτ. α.λ. 5΄. 
τεῖ. ἴο Ὑαννε ἢ πὰ ποῖ ἴο γ»υ", 56. 90]]. {|{{[99}) 8. τοῦ: δ' Ἧ 18 (Ψ. 21). τς τὴρ.] 

Ῥοϊπιίηρ ἔανουτβ Οδἱ ρίο. 2 Ὁ) νὉ. ἔμποωξ αἴρτυ»ι, ς. ὙΔΆννεἢ 500]. εἶβιν. ΡΙ. 

3818 1το9}1; 50 Ηυ.ὃ Πε. Βαὶ τά, ν ἢ Φ, Α4., 2, 4, ΟἹΞ., Εν., Βᾶ., Ν  ε., 
ΒυΒ], τρ ΝΊΡΒ. ᾧ ρν νΡ. θὲ ἱγαρρεά; εἶβνν. 08] ἐὰν -μαγές 1241] 1419. -- 

18. 5250] ξαΐατε ; ποῖ γεέμγη ἴο ἴῃς ρίαςσς ἴγοτῃ ψ ἘΙΟἢ ἸΠΕΥ̓ σᾶπιε, Ὀυϊ 88 ν᾿" 

5610 μεγρε ὀαεξ ἴῃ ἀεῖεαϊ ; εἴ, 611 γο6, ---- πρλμυὉ1, Ὁ οὗ Ἰαῖα βιγ]ς νυ τ Ἰοοα] δος.» 
ν. 66. ---- Δ} δα). Ρ]. οβῖσ. εἶβιν. 15. ὅς}, εἶ Ὀε. 5072 - Φ γ2Ν} δά). ποκα, 
2οογ, ἴῃ Ησχ. 1}, Ε, Ὁ, τροβίὶν ροεῖϊς ; 88 δά). 1οοἱδ, εἶβνν. ἢ. 493; βυδ)εοῖ ἴο 

ορργεββίοπ δηὰ δῦυβε 371}; ἴο θὲ σατεά ἴοσ ὈΥ ἴῃς τἱρῃίεουβ 824 1129, ὉγΥ Οοάὰ 
3510 1074] 1137 132} 1408, ὉῪΥ Κίηρ 725. 12.18.18... ῃρεάϊηρ Πεὶρ ἔτοπι αοὰ οἵ 

125 4018 (-ΞΞ γ05) γ431 861 1ο933 (4]} |]1)5}) 698 τορϑ!, --- 20. “15}}} ἵτῆν. οομοτῖ. 
ἰς ἃ δὶ. δΔἀαριεὰ ἴο 103, ἀεβίγογϊπρ πιεᾶβυαγε ἂηὰ ἴῃς ργορεῦ θορίμπΐηρ οὗ 
δίτο Νν τς ΟἿΝ] 58: 90}]. οὗ ἐμ εΠῚΥ ἃ5 φισγέ τᾶ ῃ ἀπίῃ. Ὑδῆνν ἢ; 50 ν. 3 τοἱδ ς63 

66} (ν. 85). -τ 95:5} “τηοτα ἀεί, ἀπά αἰκιῖποι τῃδη Ἴ5 Ὁ, "»Β2Β; οἴ, 1843 

7ε. 61,--- 21. τγπ}] ἰ5. ἃ δὶ. --- Π5}2} οἴτ, ΝΘ χῖ, ἐστ. ἔτ Τκτ9 π. ἐγγον 7613, 

50 3, Α4ᾳ. Θ, ὦ, 808Β., Ὀτ., θὰ. Βαϊ 6, ᾧ, νομοθέτην τε πλλ ἡκαςλεν, 50 Βᾶ. 

ἴεν ΠτΒοτ, “ Ληείςίον Βαϊ ἴΒδγα ἰβ πὸ ἀδᾶρθ ἴο Ἰυβι ἔν [πε ἀ56 οὗ ἡεαελεν ἴῃ 

50 ςἢ ἃ βεύεγε 56ῃ56. ---"}.}}} ἤη4] οἴδυβε. --- 55:}} ρτγοβαὶς ρ)]., πιακίπρ }.ἴοο Ἰοπρ. --- 

Χ. 1. π25] 85 223 4210 412 γ41 8815 νι ἢ ἱπιρί. ἐχροβιυ]αῖίοπ; οἵ, ποῖ 21, --- 
5} ἰ5. ἃ Εἰ. -- ΡΥ π5] 84). ς. 3, α«λ. ΡΟΒΒΙΌΙΥ τχῖ, ἐστὶ οσ γὴπς 65, 3, 85 εἶβυν. 

3813 1103, ---2, γι ΓΛΝ231 Στὴ 5. 6]. ἀεῆπίπρ 50}}}. νὉ., Βαϊ τηακίπρ 1. ἴοο 

Ἰοπρ; τά. ὙΠ.Ν22. τ ΓΛ2152} ἰ8 ἀπ ἐχρίἀπδίουυ 6]. Ζ πη πι, ἀτιΐεες, αὐνν, ἴπὶ 

θεὰ 5εηβε, εἶβνν. 2112, τυϊοξειώνεθς, ἴπ δοῖ 377 1.392), τ 2 1} ἴΡ. Σ 3. Ὃν". Οδ] 

(1) αξυέφε, έανι, ας. δος. αἷνν. Ἐν} ἴῃ Ψ, εἶδνν, 2112 34.359. γχδ6 418 ς 2, 1403.ὅ; 

(2) ς. 5 ΡῪεῖβ. 4018 (ροοά 2); (3) ἡνιδιείε ἰηϊφαίϊν 322, ΝΊΡΗ. ὁέ ἀεεοπρέαὶ 
4453 885, ἱπιριίεα τοῦϑὶ, ΡΙ, (1) ὠμρίώφγ, ἐὲ νει εὶ οὐ 775 ττοῦϑ τ448 

(2) ἀξυΐξε, ς. δ᾽ ἴηΐ, 7316 Ργ, 248. --- 8. “ππ|)02} σης ορὶπ ϑίτ, σρ θαϊ 1 Βᾶ5 ἃ 

ἀϊβετεπὶ ἴοπε διὰ ἰ5 σπογηῖς ἰῃ σμαγαςῖου (τ'. 55). τι Ὁ 8. ΓΟΝΤ τ Δ Κ65. ἃ ῥγοβα 

βεηΐεῃςε, ἱπιρτοῦ. θέσαυβε οἵ ρᾶγα]]. ν}5. ἀπὰ βηοπηὶς βῖν]6, Βα. σῖντ, τΠεπ 

ὙΡΡΣ ἰδ 118. 500.» ΟὈ]. οὗ Ὑ)3 οὗ 1. 2; δπὰ γ Ῥείογε ΣΥΣ 5. Ἔττοῦ οὗ ἱπιογργοῖα- 

τίοπ, --- Ὑ3327 505. “ὅπ, συ 00) 85.409, εογισγαίμαίο εἰ (Ὁ. 513). 16) Ὃν αἰταςῃϊηρ 

Ὕ ΤΩ ἴο [Πὶς ν᾿ 85 γα]. οἴδιβε σαυτ]αῖοά ὅῖτγι ; ἀπὲ πιαθ δῃ αν Κνιατά βοηΐοπος, -- 

τ 5. ροββίθ]ε ἴθεπ παῖ 12 νναϑ οὐἱρίπα!ν ἱπτεγργοῖοι ἰπ θα] 56 η568 ἃ5 ἐλ δό, 

εὐρΠοπιῖθπὶ ἔοτ ὅσ, 85 Οτ., ἴο ἀνοϊὰ πὲ ουγβίηρ ἀπα σοπιοπιπίηρ οἵ Ὑδην ἢ 

ενεπ ὉΥ ἴῃς ν]ἱοκεά (νυ. Βτ.5}5. Ρ. 178), Βὰϊ 41} τῇδε αἰἸβΠοα] ἴὸ5. ἀτὸ ἀὰς ἴὸ 

εἴτ. οἵ 3ἢ ἰπ δτταηρετηςπὶ οἵ 11π65. --- ῬΝ)} ΕΪ. ρῇν ΣΎΝ νΌς ΟἹ] σολεδόνι: 107} 
7... 332. Ὁὲ. 3219, ΡΙ. εἶδνν. ν.18. 74.19.15. Νὰ, 141}: 3} 163} (7) 76. 2317 εἰ] 1 Βορίη5 

ϑῖγι ) ἂἃ5. (5. -- 4. 8ν 5321] ρῆτ, αἱλ. Στ25 πιπὶ. ΟἿΪν πότε Ψ ἱπίοτρ, δ᾽). οὗ 
λαμσλέίνέες οἵ ἴῃ6 ν]οκεὰ ; οἵ, Ὁ Ψ 4) τοῦ, νῦ. 25. 131’, Βαϊ (ὃ κατὰ τὸ 
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πλῆθος τῆς ὀργῆς αὐτοῦ; 3. τεοπραἴενι αὐδάν γμεγογὶς σὲ, 50 Ὁ ὰ., σο, 

Βονενοῦ, {Ππὶπκ8 65 τὰ. 22, θυϊ 1ῃ]5 ᾿5 ἱπιρτόρϑῦ]ε ; ἰδ σγδῖῃεσ ἱπίεγργεῖβ ἴῃς 

ἀϊῆσα!ο ρῃσ. θα. 15 σοτγγεοῖ ἴῃ τη Κίηρ οὗ {πε ρτεδίπεββ οὐ ἀϊνί πε δηρετ, δὰ 

ἴμεβε 85 ννογάβ οὗ νίοκεά )υϑὲ 85 ἰπ ποχί εἴαυβε. --- οὐπὸΝ ΤῈ] 14] ΞΞ 532, ποῖ 

ἃ ἀδηΐαὶ οἵ τε εχίβίεπος οἵ ἀοά, θυῖϊ οὗ Ηἰβ ρῥγεβεπος δηά ἱπϊοσγεβὶ ἰπ ἴῃς 

ταδίζετ. --τ τ σ15 το] τῆς πουῃ 845 ν.2δ; Ὀυῖΐ 532 5 ἃ ρ]., πιδκίηρ 1]. ἴοο Ἰοηγ. 

(Φ ἐνώπιον αὐτοῦ, 45 9529 ἰ5 ῥτοῦ. ἱπίετρτγεϊδίίοη, --- δ. γ5π.} α.λ., ΟΔὶ] ἱπιρί. 
Ζ [5] Ξε δε “γον, οἵ πὶ οέγεγσίλ, 50 ἈΝ. ΟἹ5., θὲ. Ρε., (ῃς., Βᾶ., θα., Ὀτ. 

Βαϊ 3 2αγέμγειοι; 50. Α͂4., Οὐἱϊπία ἱπιρί. ὅπ, (5 βεβηλοῖνται, 380 5. δὲ 2γ0- 

“Μιημεά τὸ οσι. ΝΙρῇ. ἱπρί, Σ᾿ πο, Φ γΠΟΧῸ 5 (ο]οννεὰ ὈΥ Οτ,, [36., ΝΥ . ἴῃ 

τεδάϊπρ ποῦχν, Ὀὰϊ Ππᾶὶ ννα5 ργοθδοὶγ ἱπιεγρσγεϊδιίοη. Ὑὴὸ ἴεχὶ οἵ 66 Ὀεβὶ βυΐϊ5 

οοηΐεχι. Τῆς νᾶγβ οἵ Ὑδῃνεἢ αγε ἀςεῆϊεὰ ἤετε, ἃ5 ΠΟΙΥ ρίδοεβ ΕΖ. 72} 2εδ, 
πᾶτης οἵ οἀ 15. 4811 ΕΖ. 209. 14. 2. ἀνεὰ αοὰ Ηἰπιϑεὶῇ ΕΖ. 2216: 35, --- 0] Κι. 
ἐστ, ἕοσ ϑϑτ, ΟΥ., 65, 85 25 9.27}1 3784 ς (δ -Ε, τοτπὶ οἵ Ὁ ἴογ ἀϊνίης ἰᾶννβ (ν,. 21). 

--ῖρι τῦ}3] εἶσιν, 342 629 τοδὃ 1100, -- ὉΛλ57 πιπὶ, ἀεῆρά (ν. γ5) Ὀερὶπβ ϑιτ, 
-.- ἢ ΨΤΟΠΡῚΥ αἴζας εβ (ἢϊ5 ἢ. ἴο ἴμε ῥγενίουβ Ἵσοπίεχί, ---- 52] ἰ5. ρ]., βροϊϊΐηρ 

ταθᾶβαγα. τττθ. 1552 5 1 ρῆτ, ν.11. 18. 141 (ΞΞ 532) 2535 γ45. --- 5 ν τ53} ΝΊΡΒ. 

ἰπρί, Σ 5505 νυ". ( 4] ούίεν, τἱρ οἵ ἴοοι 3817 9418, τηῖβ. 465, Κίηράοπι 467, Ἰαπὰ 

όο". Νίρῃ. »ναυδδ το ἠογίογ, ὁὲ σλαξοη, ουῤγίλγοτον!, ΒΘ ΙΪῪ ἢ παρ.» τὶ ἢ 

το4δ, ἰῖ8 ἰυυπάαϊίουθ. 825, 52. 93} 961», [ῃ6 ΠΟΙγ οἰϊγ 465, Μι. Ζίοη 125], 
ἀϑυΑ}}Ὺ οὗ πῃ, Ἔβρες, ἴῃς τἱρῃίσοουβ, ἢ περ. 52, εἶδνν. 1.5ὅ 16 215 207 625. 1 

1125, που πὸρ. 1.30 1401], ῃρ. οἵ 5κἰεαάίαβι οδοαίεπος 1γὅ, ΗἸΡΉ. εὐόεῤοιΐσε, 

ἠεί γιὲ 55) 140}},--- Ἐν Ὑπὸ} δὲ οἷοβε οὔ ]. 33}1 4012 )79 856 10218.13ς18 1461", 

αἱ θοριηπῖηρ 105 7913 803 ΤΟ651 1109}, ἴη τῆς τη 416 δ956.,. ΤὨετγείοτε Ὁ. ἰ5 
ποῖ Ἰυ5ι 6] ἴῃ ΝοΝ “βομῦτι ἀδ5. πὶ πο κα σἰολενπάενε ϑργαςλρεόσαπεολ 

τῶν Ἐογλυγφολέπαυ." τα ΣΤ ΝΣ πο Ν] ἰδ ἀνκνατα, (δ ἄνευ κακοῦ, 3. εἰπὲ 
»αέο τὸ Σὰν ΝῸΣ ΜΠ Βαϊ τὰ], 15. πόσο θτοῦ, --- 7, τον} 5. νὉ, σίοσαγ, 5Υ᾿. ὍΣΝ, 

ἀπ ποΐ ποὰῃ ἐλ σῆλν, Δ5. 8) σοὐβ, Ἰ ἢ πα θοηαοπὶ οἴαυθε, Μ Πσ ἢ παῖε δη 

ἀν κν γῇ βοηΐοπος, ρῖνον ἃ Ππὸ ἴοο Ἰοηρ, πὰ οὔβουτοβ ἴῃς ϑἴτ, δ ν ὨΪΟἢ θερᾶπ 

ΜΈ γπλρ. τ 3. Ὑπ08} ρῆτι αὐλι το Ὑ ΣῪ ΤᾺ ΡΠτὶ αὐλν θὰϊ οἷ, πϑηξὶ ὙΓ 55}. 
πον ΠΣ] Ρῆτον εἴδιν,, οοἾ9. Π]ν| 48 τ 15, τοὶ; οἵ, Ῥβ. 55}}. Ἐοτ ΞΡ Ὁ. ΩΣ 

ἘΝ τ’ τ φὴς ΤΣ σου ρΊοῖ ἰ5 τοτγασηοῖον απ ποις, απὰ ἸΓ οτὶρῖπαὶ ἴἤδτα ταυβὶ Ὀ6 

α 5]. Βα 11 ἴα Κορ τῆς μίδος οὗ Βίτ, δ, πᾷ ὠὐεε τ ̓5 δαϊϊεᾷ ἴο ἴῃς σοπίεχι. Τῆς 

Οὐρῖηα] ννὰ5. Πα ΕΠ Ποπ5. Πὰς ἼΣῚ ἀπ νυν, ΜΠ ΙΟΠ ψψεγα διῃρ!ῃοδιίοπβ. --- 

8. 5.555] π᾿ θ]. σελῥονεοηές οἵ τοηῖς ὑπ, 2515 (Ρ), οὐ βουβεβ ἴων, 2581 (Η), 

50. Πᾶν θὰ, τ, ὦ μετὰ πλουσίων, ἘΠ ἐπ αἰ δι τὸ ΕΣ ΣΙ (ςἔ, 15. 539), ἰ5 

πέργοῦ,, Φ τλπρη 5115. {Π|6 σοπίοχί, θὰ Ὁ νου] ς Ρτοβαὶς, --- 5 Ὁυ 205] πι Ρ]. 

δούνοῦ δλνοος [οτ ἸϊΠἸημν ΕἸδιν, 1713 045, ρον ἀα}0. ττ ν2}}} Ὀ ρίῃβ ΘΙ Σ Σγ ψ ΒΙΟΒ 

{0]]ὺν 5. δ, ἂκ νας 2, ὃν 4. ἀοςς ἴὸ ἀποίοηϊ ογίοῦ οὐ ΠῚ 60. Αἱρμαθοῖ. ΜΤ. περϊεςῖβ 

τ ΚΣ ἀρροπηϊημ [Π]15. 1. τὸ νιν τ προ η5} τὸ πῖπο,, 93. γοδισίος ἐμὸς, Αη. τὴν 

εὐπορίαν σου, ἃς 46᾽", ποτα νϑς ον τῦνϑ στ Οτὶ νδς τηῖς ἰαβὶ ἂ5. Οὐ. ἀϊιῖορ. 

[τ οὐν οὐ σἸν Ἰοανὶην Ἴδπι θὰ: ΟΦ εἰς τὸν πένητα, 50 5, ὦ -- ΠΡΣ 84). 

ἀαλέοις, δΊΌΙ, πρῆπὶ ΕΔ δος, πτορ ΚΟΙΠΕΘΤΒ. Βὰῖ Π686 ᾶἃγα ἴῃ ΟΠΪΥ 

ῬΌΒΜΙ]ς. γαδοαρον, ἀπ] ἴῃ. ἀοτίνατίοπ, (το  τὴπ αἰτοῦ Αταθὶς ἰ8 αι}. τος 

2] «6}. ἐγεριοιοη, οἸσνν, 15 24.' 041} το "8 1)ὲ. 1010 2η78,---Θ, π202}] Κι. 3 
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ο προ π, ἢ δλλοξεί, δοοίλ, 85 1813. 2131 δΔῃὰ Κι, 2γὅ, Ὀυϊ ΟΥ. δῇ, 5. ς, ξ ἸῸ 

η68 7ε. 2588, Οτ. Ῥ5. 275. --- 3 ΔΝ] τερεαϊεὰ 1. 2 δ ὄἼχρθῆβε οὗ πηεᾶϑβυτε. -- 

ὉΠ} πῇ. ἔα} ντϊτεη, 4150 ἡθπ" ἱπιρί. { γι νὉ. εαδελ, σεῖζε, εἶδνν. 1. 2131 .--- 

Δ) 152 πῇ. οβῖσ. ς. 3 ἴεπιροταὶ. Φ 1 νὉ. (1) ἀγα ατύαν, οἵ. 285, ὈσΙῚ οὗ 
Ἰἴοῃ; (2) ἀγαιυ ομέ, ῥγοίοριρ' 3611 855 το0}3, ---- "12 8 ἀϑυδὶν αἰίδομεὰ ἴὸ 

Ἰοῦς, Ὀυϊ ἴῃς υϑς οὗ 8 πεῖ ἰ5 ποῖ 5ιϊεά ἴο 4 ᾿ἴοῃ, 65 αἰίδοῆεβ ἴξ ἴο ποχί ϑίγ. 

ΤΆς ἱπιτιαὶ ν οἵ ϑῖτ, ἰ πηϊββίηρ. ὅδε πυῖρῃϊ ΒΌΡΡΙΥ Σ τὶ Οδὶ ρὲ. τς νῇ. ἀπρηη:Ὲ 

85 140}21.8. 353.--- 55} Κι. δά). π55, 58οὸ Αᾳ. Σ, 3, 95, Ηυ.", Βᾶ,, εργηαείμς, 

«ἴ, 1 90 τοἱδ; Ῥὰϊ Οτ. πϑ.. Οδὶ ἱπιρί. [5531] τ, κι νῦ. γιά, εἶδβυν, ΡΙ, 
443 «110; 80 (ὅ ταπεινώσει, Ἔ ἀτενι δαῤὶί, Οτ.; ΝΊΡΏ. δὲ ἐγ σλεα 389 ςα1θς 

Εν.» ΟΙδ.. Πε. δ). ἱπίεγργεῖ π9.} 85} σοῆβες. Οδ] ρί. ΞξΞ σγα ἀξ ἐς εγμαλϑά, ΘΟ ἢ 

ἃ νὉ. ἀοε5 ποῖ 5υἱϊ (πε 'β6ὲ οὗ ἃ πεῖ, αῃὰ ἀοεβ ποῖ γίεϊὰ ἴπε πεεάεα συ. ἷϊ ἰ5 

Ῥτοῦ. παῖ ἴμε οτἱρί πα] γεδάίῃρ ννὰβ ΠΙΦῚ ἸΏΦ2 ὙΥγ ν. ὍΤῊε τν {6}} οὐ ον ἱηρ 
ἴο Βαρίογρ. οὗ π. ὙδΕῚ ἴ8 ἰχῖ. εαὐτὶ ἔου ᾧ οὐἱρίπα!]υ ἰπ ἴἢς Εργρίίδη Αταπιαῖς 

βετρῖ. ΤὨς πὶ δα ἀεά ἴο 1τννᾶβ ἱηϊεγργεϊαϊίοη οἵ ἔοστη. ὙΦ 2 ννᾶβ ἰγαῃβροβεά, 
δηὰ ἴῃ}5 δΑϑ:}γ νγνεηΐ ἰπῖο ρτενίουϑβ ν. ---- Ῥ.Σ2} 2 οἵἉ ἱπβίγυπηεηι δηὰ Ὀ]. ᾧ ΟῚ Ρ 

8]. δος. ἴο υϑᾶρε (1) τἐγογερ γι1 675, Βετα ἂ5 3515 ΑἸ, 5132, οἵ, ν"». 5, 38 
405.13 695 130}7; εἶπνν. (2) νεῆρλϊν 135}0.---11. 2 29. ὍΟ5] Ρῆγ. εἶβιν, 132 

2225 2η9 305 111 6018 8816 1ο28 1437; οἴ, 4425 1049. --τ πῃ] ἰ58 5]., ἀεβίγουβ 
ἴδε πιεάβυγε. --- 12, ΠΡ) ΟΑἱ ςομοτῖ. ἱπιν. ἀγρεηΐ ἐπιγεαῖγ, ψ. 77. τ ὃν ΠΊ5}] 

πιᾶκε5 1. ἴοο ἰοπρ ; ἴπε ἔογπιεσ 5 ἃ ρὶ., ἴπ8 Ἰδίϊεσ ροὺβ ἱπῖο ἴῃ πεχί ᾿ΐπε, 11 ἰδ 

Δ «ΑΥΪΥ Ἔττοῖ, ίοσ 65, 3 πᾶνε ἰϊ. --- ΚὉ2] ΟΔ] δγομιῖς βίγοπρ ἵπιν. ἔὉσ ὑβ0δ] 

κε ἔτοτι Ὁ}, Ὁ. 41, δὴ πρ ἐδε λαμώ, ἴοὸ 5ταϊϊε, ἃ5 τούϑϑ, ἀβυδ!ν ἰπ Ῥγάγεῦ 
282 635 1342. --- Ὁ.» Κι. Ὁ», ΟΥτ., Ὁ, 913, 80. ν.17, ὉΝῺΣ ἔοτ δῃ οὐ μῖπαὶ ὩΣ. τ 

18. 1 ΠϑΓῸΣ] τολεγεψογε, 45 8945, --- ὈΣΠΟΝ] ἰ5 ἃ ρ]. --- 14. πρνὉ] Ολὶ ρΡΐ. 2 πι., 
]γῪ τυττῖεη ᾿, ἀείεςῖίνε "Ν, -- ΠῸΝ Ὁ» ΔΙ ΒουΡἢ ἴῃ (δ, ἰ5 γεῖ αἰτῖορ. οἵ στιν, τς 

ὈΣ3) 537] Ρδτ, α.λ., οἶς γνΝν ἰρ ὮΣ ν᾿ ἷ 9010, --- Ἴ2 55] ΟΔΙ ἱπί, οβῖ, οἵ 17), Ὁ Ρὰτ- 

Ῥοβε, ἴὸ τεχυϊῖε ἢ τῆς Βαπά, [πε μαπὰ μποα ὉΡ, 85 ν.13,. 17. ἰὴ [ἴῃς 5εῆϑβὲ οὔ 

τεαυϊιαὶ 28. 1205, Τῇ ἀδ08] τεπἀοτίηρ, ἃ5 50}. οὐ ἐσ ζέην {γο ἐδο ἀαπ, 5 
πο 7υϑι1Πςαῖίοη ἰπ ἀβᾶρα. στ τὸ] ἘΠΊΡΆ.. --- ᾧ 2.7.7} ἡ. (πι.) τῶν (1) οὗ 

ἱπάϊνἀυαἱ5 685 8: 945 τοοϑ- 12 1469; (2) οἵ παῖΐομ 1014: 18 τι δ᾽ εἶδ. 9} 

ῥεόιεα, Ὁγ 3}, 3. α5 Οαὶ ἱπιρί.; ᾽ν ΑΚ Ὁτ., ρον. 5 0.58.» Πα ΠΤ ΆΚΑ τ: νἢν. ἃ5 

ἴῃ ἤπδὶ οἴδυβε; Ὀγ ὦ, Ἐ, Λα, Σ, φ5, Θ, τ,» 1). Ὧ5. ΝΊΡἢ, ἱπιυρί,, 80 αἰδὺ Ν ἢ, τ 

16. 153 Ὁυϊ ὦ βασιλεύσει, Ἐ σιν παδίΐ: 50 (τι Ἴ2). τς δΥ5}} 15. ἃ 6]. ἀεπηίπρ 

ἼΞ. πτ ὩΝ] Οδ]. μέν, υ. “6, ἀπολεῖσθε, Ἔ δόγτὀιες, 50 (τι Ὑτϑννν θοῖίον α5 

θα, Ρί. την, πτ ὙἼΚΘ] ὙῈε 57. ἰ5 δπ ἱπιεγργοϊδιίοη ὁ [᾿ς οτὶ ρίπαὶ γαν τὶ τ’, ν ἰδ τ 

11. τυ} ἰ5. ρὶ., πιᾶῖκεα ἴῃς 1, ἴοο Ἰοπξ. --- 53 0521] ΗἸΡΗ. ἱπιρῇ, 2. πιν 3. τῶ 

“ἀξ νιυἱγιαῖ, σίτιε αὐίοη ον ἴο, ἃ5. 788 10ν. 1115.2 (Ἢ. 121. ΤῊε 5{. [5 ἃ πρίκίπιοτ- 

Ρτεϊδιίοπ, Ηἰ., [). νου]ὰ τὰ. 2 ρέῦβ. --- ΣΝ} ἰδ υϑεά ὙΠ} 208 π, εἶν, 

ΟἸΪγ Ρτ. 22, ἀπά 15 ἤεῦξ δῇ Ὁπποοεθβατυ ρ]., τ. οἵ 7γ73, --- 18. ὙΣ ἡ". τλι ἰδ ἃ 

τηᾶγρῖπαὶ ρ]. ψἸοἢ Πᾶ5 στερῖ ἱπῖο ἴἢε ἰελῖ. [τ ἀϊδίυτθθ [ῃς βοπίθηςς, δπὰ 

τρᾶκεβ ἴπε Ἰἴπε ἴοο (]}. --- γ 51 1{ρτν Οαἱ ἱπί, οδῖγ. ὀχρτοβεῖπρ Ράγροβς. οὗ 
Υδῆνεῃ. ΦΥῸ νΌ. ΟΑἱ (1) ἀϑυδ}ν ἱπίταῃβ., δηελεόδο, δ ἐμ ἐόν τον Τῖ, τ γ} 

205 315 705. 15 10. 3153, θὰϊ τῃ15 ἀοε5. ποὶ βυὶξ οοπίοχι ; (2) ἴγᾶηδ., σῶς [0 
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ἡγενεόΐε, ἐγ γὴν 15. 219. 51 950}115 [Ὠἷβ ραββαρε δῃὰ ρίνεβ ἱῃι 5! ἴο ν.1}δ, ΝΊΡΕ. 
Ρῖς. οὗ ᾿Φ4 85 ἐεγγίδίθ, ἐχελξέρηρ᾽ ἐεγγον, Ῥε, 805. --- ΦΟΜ] 85 οὔ. 31. ΚΣ 10] 
Φ γκη ὃν. ΤΆΪ5 ἰ5 ἱπϊεγρσγείδιίου, δὰ ποῖ βυϊϊεὰ ἴο ν. 16, 

ΡΘΑΙΜ ΧΙ., 2 51Ὰ. 85, 

Ῥδ. 11 ἷἰ6 ἃ συοδῖ ΡΒ. ΤῈδ Ῥβαϊπιϊδε 888 ἰδῖκδῃ τοῦθ ἰη Ὑδῇ- 
σοὶ (ν.}}), ἀπά ἐχροβίυἹδίθβ πὶτα [Π086 ΕΟ ὑτρο Βὲπὶ τὸ 8366 ἔσοσι 
Ηἷ8 Θποπλθβ ἴο {π6 πιουπίαίηβ (ν. ὅ). Ὑδμνοι 18 ἰπ Ηΐ8 ποᾶν- 
ΘΩΙΥ͂ ἔθΡ16 (ν.2), ἰοδείης [Π6 τἱρμίοουβ (ν.᾽5), μαϊτίπρ 1π6 τυϊοϊκοᾶ 
(ν.5), διά δϑουΐ ἴο ἀδθβίσου ἴμοπὶ (ν.). Α Πἰτυτρίοαὶ σσιρΙοὲ δέδίθα 

16 φΈΠΟΙΑΙ στυΐὰ (μδὲ ὙΔανοΣ Ἰονθῖμ {π6 τὶρδιθουβ, δπᾶὰ ἘΠΟΥ 
Ὑ|1 θεΒοϊά Ηΐ8 ἔδοθ (ν.7). 

ΙΝ (ΤἘεε), γδῆνθῃ, μβανε 1 ἰβδίκεῃ σεῆυρε. 
Ηονν 580 γε ἴο τη: 

“Ε]ες ἴο (186) πιουπίαϊῃ 85 ἃ Ὀἰγά ; 
“Ἔοτ ἴο ἴπεν ἱγεδὰ τῇς Ὀον, 
“ΒΟΥ ἢανα ρσεραγεὰ {πεῖς αττοὺν οἡ ἴῃ 5. ΠΠΏσ, 
“Το 5δοοὶ ἴῃ ἀδγίηε55 δὶ (ἢ σἰρῃιπιϊπάςα, 

“ἌΧΉξη πε ἐουηἀδίίοῃ5 ἀτὰ Ὀεΐηρ ἴἤτγονπι ἀον, 

“ὝὙὍΠδε τί ρῃίεου --- ναὶ μὰ5 ἢ6 ἀοπο ὃ" 
ΑΗΨΝΈΗ ἱἰ5 ἰη Ηἰβ δοὶγν ἰειηρὶς; 

Υδην ἢ ἰ5 ἰῃ ἤδανθη, Ηἰβ ἴσους; 

Ηἱΐδ ὄγεβ Ὀεῃο!ὰ ([ε ψοσὶὰ), 

Ηἰ5 ἐγεὶ 5 ἐτγ ἴῃς 5οῃ5 οἵ πιδηκίηά. 
Ὑδην ἢ {τἰεῖῃ τἰῃς τἱρῃίεουβ, 

Βυῖ της νἱοκεὰ Ηἰς 5οὰὶ ἀο(ῃ Ὠαῖο; 

Ηξε ΜΠ ταΐῃ ἀροῦ ἴῃ ν͵ἱοκεὰ ᾿οδ]5 οἵ τε, 
Βτὶπιβίοπε δπὰ ἃ Ὀυτηίηρ νἱμὰ ν"}} ὈῈ ἴ8ε ροττίοῃ οἵ (δεῖς συρ. 

Τῆς 5. γὰ8 ἱπ 88 δηὰ (πε βυ ρβεσυςηί ἴῃ 393 (ν. Ιπῖτ. 88 27. 33). [{ἰ ἰς 
ἃ 5. οὗ τεῆιρε, ρἰνϊηρ ἴ8ε ἐχρεγίεηος οὗ δα ἱπάϊνίἀυαὶ, ἀηὰ διαιϊίηρ ἰξ οὈ]ες- 

τἰνεῖγ. Ι νὰβ ρεῃεγα βεὰ ΌὉΥ ρίοββεβ δῃὰ ἃ Ἴομοϊυάϊΐηρ οουρ]εῖ, ἀπὰ 30 

«δἀαρίεά ἴο ρυδὶῖς ννοσβῃΐρ. ὙὉὙμὲε (οἸ]ονγίηρ ἃζὲ ἴδε ενϊάεῃςοεβ οἵ ἀδίε: 
(1) ΤΒεζε ἰβ πο τεΐεσεηςε ἴο δατγϊϊεσ ᾿ἰϊεσαΐαγε, ἐχοερὶ ῥρΟββΙ ὈΪΥ ἴο ἴμε βίοιγ 

οἵ ἴδε ἀεβίτυσιίοι οὗ ϑοάοπῃ : Οεῃ. 1953 (7), ἰὰ ἴδε οτὶρίπαὶ ν.δ.ι (2) Τδε 

σνογάβ: ΓτΣ ν.3, εἶδνν. 15. 2οΓ 2 3, τοῦ ἴῃ ἃ ἀϊβεγεηϊ βεῦβθ; ΓΊΌΡΟΙ ν.δ, εἶϑνγ. 

Δ. «10 Ῥε, τοῦδ; πὰ βυπίαχ, Ἴ5) νιδ βῃονίηρ περὶεςῖ οὗ 055. οματγβοϊογίβιῖς 
οἵ 15.3 ρῖνε ενίάεπος οἵ ἃ ἀδῖε ποῖ εατὶίεσ τμδὰ ἴῃς Εχὶε. (3) ΤἈςε δὴ: 

ν.3ι δ. 1 5. οῃς ΨῈ0 86εἜκ8 τεΐυρε ἴθ Ὑδνεἢ δηὰ ἰβ τρί πάεά; ποτε 15. ΠῸ 
ἴγδος οὗ ἰερᾷὶ οὔ σποτηΐς οοποεριίομβ. Τῆς ἐῃεπιΐεβ ἃγε ποῖ ἐογεῖση Ὀυΐ 

ἀοτηεϑβιῖς, ἀπὰ δῖα ππθῃ οἵ ἀΐβοτάεσ. (4) (4) Τε τείεσεπος ἴο ἴδε Βεανθὶῦ 
ἴεπιρὶς δῃὰ περίεοὶ οὗ ἰῃς εδγῖ]γ, ροϊπίβ ἴο ἃ τἰπις σθεη ἴῃς ἘΔ ]Ὺ τεπιρὶς 
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μδὰ ᾿ππ||6 τεϊϊρίουβ ἱπῆυσδθηοθ. (δ) Τῆς ψἱάς οὐ]οοῖς οὗ [Ὡς ἀἰνίηε ἱπβρεοϊίου 
οὗ ἴῃε ψου]ὰ ἱπιρ]ῖεβ (με ψοτ]ἀ-ροῖπὶ οὗ νἱενν γαῖ με {μὴ [86 Ῥτονϊποῖδὶ), 
(ὦ Τῆε οοποερίίοι οὗ ἴδῃς ἀἰ5οἰ ρ  πατν ἰεβεϊηρ οὗ {δε τἱρβίεουβ ἀῃὰ ἴῃε βυγε 

ἀεπιταοτίοη οἵἩ ἴῃς νἱοϊεμξ ἐποπιὶεβ ἰβ ροβὶ-ἀευϊζετοποιηῖο. Οἡ ἴδε ψΒοῖὶς ἴμῈ 

Ῥβ5. 5εεπιβ ἴο Ὀς βυρβεαυςπῖ ἴο Ϊ, Π, δπὰ 15.2, ἀπά ἴο ργεσβάβ {με Ἰεραὶ δἰτἰὰἀ 6 

οὗ Εζτα ἀπὰ ἢϊ5 {ἰπ|ὲ8. [ἰ ἰ5 Ρεϑὶ ἐχρὶαἰπεά 85 ἔγοπι ἴῃ οἰγουπιβίαποοβ οὗ ἴμς 
{ἐςὉ]ς ςοταπηπμη! ἴῃ }εγυβδ]επὶ 5ΒΟΥΕΥ δἴζεγ [μ6 ἘἈδβίογαϊίοι. 

δῖ... 1. 1. Ὑμὲ Ῥϑβαὶπηϊδὶ ϑἰαῖεβ ει ρ ἢ δία! γ, 7 λαῦὺε ἑαζεπ 
γέρε], ῬτοῦδὈΥ ἴῃ ἴμ6 οτὶρίπαὶ 1655 οὐ )θοϊίνεϊγ. --- ἱπ Ζεε, 
γαλτυελ], 85 31 71), σοηἀβθηβεα Ὁγ ἃ ἰαῖθ βδάϊϊογ ἴο “ ἴῃ Ὑδῆνεῃ," 

οἵ. νῖβ5. Ὑπεγείοσα ἢ6 15 ποῖ ἀϊβπιαγεά ὉΥ ἢΐ8 Ῥ6γ]β οὔ ἴπ6 

δΔηχίειῖαβ οὐ δ]5 δάνίβειβ, Ὀὰϊ οἡ ἴῃς σοῃίσγασυ Ἔχροβί δῖα ψ ἢ 

Πα τη. ---- ἔὔστυ σαν γε ἴο »η6 2]. Τῆς τεπηδϊηάεσ οἵ ἴῃ 511, 15 ἴαάκεη 

ᾳρ ἢ τπεὶς δάνϊοε, ἴῃ νης τῆ6 Ῥοεῖ ἀδβοῦεβ [ἢ6 ρῬεγ]ουβ 

5ἰταδίίοη, --- ἔχε (2λομ}}, 50. 411 δποίθεπὶ τββ. δῃηά Οτ., ονεσ 
δραΐηβὶ Κι. “ἢξε γε," ψῇῃϊοἢ οτὶρί παῖδ ἔτοτι “γοῦγ τιουηίδίη,᾽" 

ΔῊ Εἴτοῦ οἵ ΜΤ',, ἰοσ γιομηίαίη ας οἵ Ντθ8. --- ας ὦ ὀϊγ]. ΤῊΪ5 
ἰ5 ἱβουρῃϊ ἴο 6 ἃ Ῥσονεῦθίαὶ ρορυϊαγ ρῆγαϑδα Ὁγ Εν., Ηυ., 8]. 

Βιγάβ ῆξεε ἴο (οσεβϑῖβ ψῆδη ἰῇ Ῥετ}, δηά 85 ἴπ656 ἴῃ Ῥα]δβϑίϊηθ ΨΈΓΘ 

ΟἹ τηουηίδίηθ, Ὠδίυγα! γ ἴο ἴῃ6 πιουηϊαίηθΊΎ. ὙὍΤῇδ τηουηίαϊῃ5. οὗ 
]Τυάδῃ νγεῦα ββρβοία! νυ ρίασας οὗ τείαρε οἡ δοοοιηΐ οὗ πυγηθγοιβ 

οᾶναϑ8, δἴεερ οἱ ἔς, δηὰ ἰηδοσαβϑὶθ!ε τοοκβ ; ἱπεγείοστε ἔἴτοιη ἴῃ6 

ΘΑ] οϑὶ ἴο ἴῃς Ἰαϊθϑὶ {{π|65 ἴΠ6Ὺ πᾶνα Ὀδδη γϑίμῃρθβ οἵ ἴῃ 6 ρϑῖβε- 

ευϊεὰ ; 50 ἴογ Πανίά 1: 5. 24, 26; ἴογ Μαϊίιαϊῃϊας τ Μας. 253, -- 

2. Τῆς τϑάβθοῃ [οσ 118 δάνίοβε ἰ5 21ὲν ἡγεαιΐ 216 ὀοτυ "ἢ τἠδν λαῦέ 
2γεῤαγεά ἐἰεῖγ ἀγγοτν οι! ηε οἰγίηρ]. Τῆδ δπθπλϊθ5. ἃΓ6 ΓΟ ΕΓΘ, 

πε τὲ 4}} τεδάγ ἴο βῃοοῖ, ἢ6 5 ἰῃ ἀθδϊγ ρε1]}. ---- Ὁ σλοοί τη 

ἀαγζηεςς)]. ὙΉΘΥ ἅγα ηοῖ ἴῃ Ὀδίι]6 ἀσγᾶγ, ἴΠῈῪ ἀγα ποῖ ἴᾷςε ἴο δος 

ἢ Πίπι ; Ὀὰΐ {πδὺῪ ἀγὰ πιάάεδη, σοηοδαϊδα ἴῃ ἰμς ἀάγκηθϑ5, 50 

τῆαῖ Ἀς σδηηοῖ 161] ἤθη ΤΠΕῪ Ψ}]] 5ποοῖ οὐ ἔγοπὶ τνῆαὶ ἀϊγεοιίοη : 

ΠΟΥ ἅττα βϑβοσζεῖ, ἰσεδοῆεγοιβ, ἱπΠουρῃ ἀθδαγ ἐπειηϊθθ. ὙΠΕῪ τὰ 

ΡΓΟΌΔΌΪΥ ποῖ γθαὶ δύοῆθυβ, Ὀὰϊ 16 ἀγα σοιηραγεά ἴο θονηγθη ἰῃ 

Δι 5}. --- αὐ διε γίρλῥνι ἰδ. ΤΉΏΘΥ ἅτα ποῖ ΟἹΪΥ ἴῃ 6 ΘΏΘΉ165 

οἵ τὴς ῥβαϊπηϊβῖ, Ὀαὶ οἵ 411 (πῃ 6 τὶρβμτϊηά δα, δηά ἔοτ {π6 γϑάβοη ἰῃαΐ 

1ΠΕΥ τα τἱρῃϊπιὶπάθα. ΤΠΕΙΓ ρύγροβε ἰ5 ἴο ἀδβῖτου ἴῃ6 τρῃΐθου. 
Τῆς ροδῖὶ ἰ5 ἴῃ Ρ6Π] 7υ5ῖ Ὀεοαιβα ἢ6 5 τίρῃΐεοι. ---- 3. ἤδη 

τε γρωπάσδοπς αγέ ὀείηρ ἐλγοτο» ἀἴοτο»} : ἴῃς ἐουπαάατίοπϑα ἀγα ἴῃς 
ἐδ Ὀ] σε ἰηβετατοηβ, ἴῃ 6 ϑοςϊαὶ πα οἰνὶ] ογάθσ οὐ [ἢ6 Ἵοηι- 
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τουηΐγ. Θ΄, 9, Ἐ ᾿πϊοσρτεῖ 5 νΌ. ψ ἢ ταὶ. : “ Ἐὸν ψῃδὶ Τῆου μαϑῖ 
65. 40 15η6 4 ἴΠδγῪ ἰῆσονν ἀονη," ψῃϊοἢ ΤΠ ηΚ5 οἵ [6 ἱπϑε τα οη 5 ἃ5 

ἀϊνίηε. ὙΠεβα δπελῖεβ δῖα ποῖ ΟἿΪΥ δπειηΐεβ οἵ ἴῃς τἱρῃίεουβ, 

Ῥυϊ [ΠΕῈΥ τα Ρυ [ηρς ἀονῃ 411 ἴῃ 6 ἰηβιταϊο5 πὰ ροοά οτγάεσ οἵ 

βοοϊεῖγ᾽γ. Ὑεβε ἰπϑιϊυτοη8 ργοΐθοϊ [6 τὶρῃιταϊηδα τἰρῃΐεοιϑ : 
ΜΏΘη ΠΟΥ ἅτ ἀσϑοίγογεὰ {μὲ τἱρῃΐδουβ ἀγα βχροββά ἴο νἱοίθβῃοθ. 

οὗ 81} Κιηά8. --- 716 γιρλίεομςἼ, δταρῇ. ἴῃ Ῥοβίτίοῃ, ἕοσ ἢἷβ στὶρῃῖ- 

ΘΟυβη685 ἰ8 [6 τὰ] ἰϑδϑιι6. Ὑμαὶ ἀδθβοῦῖῦεβ ἴῃ6 Ῥβδὶ δὶ ἴῃ ἴῃ 6 
βἰδιειηθηΐ οἵ ᾿ἷ58. {ἰπ|ὰ δάνίΒ618. ---- τὐλαί ἀας ἀξ ρηε], 8ὸ ῬΒΥ͂., 

Κιτκ. σρῃεγ. Ἐχροπθησα 5μονς ἴῃαὶ ἢε 5 Ὡοϊ δοσοῃρ 5ῃεὰ 
ΔΩΥ ΠΪΠρΡ ὑῃάδσ ϑᾳοἢ Οἰτοιτηβίδῃοσθϑ ; τπογαίοσα ἱῃ βϑιοἢ ἃ [(ἰπηθ, 
δηὰ ἰπ βυοῇ ῥετ!, ἴ[ῃ6 Ὀεβὶ δάνϊςβ ἰ5. “ ἤδβε," ἴακε τεῆιρε ἰῃ ἴῃς 
ταου 41} --- ἴῃ 5 ΠἸκίηρ δηττῃ. το ἴ[Ὡ6 Ῥϑα]ηηβι 5 ἀοίίοη ἴῃ τακίηρ 

τείυρε ἰῃ γαῆνεῆ. ΤῊΘ ἰγαηβιδιίοηβ : “ ηαὶ ἐαπ ἴῃς τὶρῃϊεουβ 

ἄον᾽" ΑΥ., ΕΝ. τῃουρῇ 5υβίαϊηεὰ Ὁγ Ὠτ." 1; “«ἀαΐ ἀο," Ρδν., 

ἃῖ6 ἀϊῆουϊο ἴο σεοοηοα ἢ τς Ηεῦ. ρεγίεοϊς ἴεηβθ. Τῆς 

εἰρῃς 11π65 οὗ (]5. ϑῖτ. ἃγα βυηΐῃ. εὰοῇ ἴο ἴῃς ῥγενίουβ ἴῃ τερὰ- 
τ ογάοσ. 

δι:. 11. Τῆς δάνίβειβ ὅανα βἰδῖεα βἰσοηρὴ τψῆαὶ (ἢ 6 δ, ΘΓηΐ65 

τε ἀοίηρ. Τῇδ Ῥβαϊτηἰβὶ ἢον ἰῃ δητῃ. βἴδῖεβ τλοσα 5 γοηρὶν ναὶ 
Υδῆνθἢ 15 ἀοίῃρ, 85 ἃ )υϑ:Ποφτίοη οὗ ἢ 5 βεεκίηρ τϑῆιρα ἴῃ Ηϊπι. 

1 ἰ5Β ᾿πεγείοσε δὴ δῃ 51. ἴο [Ὡς ρσενίουβ οὔβ. ΤῊΪ5 ϑιΓ. 15 σοϊὰ- 
Ῥοβεά οἵ ἴουγ οουρὶείβ, [ἤτες 5γη. νι δ δ 4 6 οης δητῃ. ν. δ. --- 

4. γαλτυεὴ ἧς ἵη ΗΠ ἀοέν ἐενιβίε], βοταβίίπηθβ Ὑδῆνεῃ 15. οοη- 
αοεἰνεὰ 45 τεϑίάεηϊ ἰἴῃ Ηβ8 ΠΟΙῪ θαρ]ς ἴῃ [εγυβαίθια, ἰπ ἴμ6 Τἤσοης 

τοοῦὰ οἵ παῖ ἴδπΊρ]α, 85 κ᾽ 79] 1287; Ὀυΐ Ππεῖα ἴοπῃ ἴῃ 6 5Ξγῃ. 
γαλευεὰ ἐς τη ἀεαύυεη, ἴὰ6 τ ρ]6 ἰ5 ἴῃ6 Παάνθη]Υ οπε, 85 ΜΙ. 1 
ΗΒ. “Ὁ Ρϑ. 18. -- ̓ )7 ἐς Ζλγοη 7, εἰ ποῦ ἴῃ ἀρροβίοη ἢ Πδάνθῃ 
85 ἃ Οἴοβεσ ἀεβηϊίοη οὗ ἤξανθη ἰϊβεὶΓ 88 {π6 τἤτοησ, οἴ. 15. 661, ΟΥ 
Ἰοςδὶ δοουβαϊϊνα οἡ Ηἰἷδβ ἴἤσοης ; ἴῃ εἰἴπεσ οδ86, βεαϊδβα οὴἡ Ηἰβ 

τῆτοηα ἴῃ Ηἰβ βδάνθη]υ ραΐδοθβ. Ἐπιῃτοηδαᾶ ἴπετα Ηδ ἰ5 ποῖ ἱπάϊ- 

ἔοσεηῖ ἴο ψηδῖ ἰγαηβρὶγεβ οἡ δατῖῃ δηᾷά δηϊοηρ ΠΊΘΏ. --- ΤΣ ἐγνες 
ὀελοί 1, ἴῃ6 οὈ)δοὶ [45 ἴδ] εη οαἱ οἵ 38, Ὀὰὶ ἰ5 ρίνεῃ ἴῃ βοπλθ ΊΒβ. 
8ἃ5 24 τυογίά, ἩἘὨΟ 5 τηοϑῖ ἀρργορτίαίες ἴο ἴῃ6 Ἵσοηΐϊεχί. [ΐ ἰ5 

Ἐβρεοῖδ!ν ἰανουγεά ὈΥ ἴῃς βγη. (Πὲς ἐγεϊαἰς ἦγ» 1ὰς τομς ο7 νιαπ- 
ζΖίμ47. Τῆς γε! ὰβ ἀτε βἰταϊηθα ἰῃ ἴῃ6 βενθσα βογα θην, νη ἢ 
τ ΔΙΆ ΟἸΟΒΕἸν δηα δοσυγαίεὶυ 41} ἴῃδὶ πλθῃ ἀο ἰῃ ἴῃς νου]. ΤΉΪ5 
τειγαβί ἢ ἰ5 ἰὴ δητ ἢ. τὸ ν.}, [λ6 βἰδϊεμιεηὶ οἵ ἴπε Ῥβδὶ πηῖδὶ ἴῃδι ἢ6 
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ἢᾶ5 ἰάκδη τεΐίυρε ἰῃ Υδῃνει, δηα της δάνϊες ἴο βϑοῖς στεῖρα ἰὴ ἴῃ 6 
τηουηϊαίηΒβ. Ηδ Μιᾶ5 ἰῃ ἰδοϊ βουρῃϊ σεῆιρε 'ἰπ πδάνθῃ, ἃ ρος 

ἰηδη ον ὨίρηοΣ δμα τόσα ϑεουγα ἤδη ἴῃς τηουηίϊδίῃϑβ ; δηὰ ἰῇ 

Υδηνει, ἴῃ6 Ὠδάνεηὶν Κίηρ, ΨὯΟ 15 ἱηνεδιραιηρ γαπὲ (Ϊ5 βἰταδίίοη 
ἴῃ ψῃΐοῃ Ἠ6 ἰδ ἰηνοϊνεά. ---ὅ, γαλτυεὰ ἐίελ τὰς γίρλίεομς]. ΙΓ, 

ἃ5 Ὠἰ5 δανίβειβ δάμη, ἢ6 ἰ5 τὶ ρῃίθουβ ν. δηά τὶρῃιϊπιηἀεά ν. ὅς, 
Υδἢ ἢ 15 Βογυςηἰδίηρ Ὠίηι, ἴγγίηρ Ἀἰπὶ ἀηα ἢΪβ οά56 ἱπογουρῃ ]γ. ---- 

ὀμί τὰς τοϊοζεα ΠΣ τοι ἀοίά λαϊε]. ΤῊΪϊβ5 ἐχαςσὶ δηῖῃ. ἴο τῆ6 
Ρτγενίουβ ᾿ἰπθ ἰβ ψνεακθηβά ὈΥ ἃ ἰαῖθσ δαϊΐοσ, δ ἴῃὴ6 ὄἼχρβξῆβε α͵50 
οὗ τῇε τηξάβυγα, ἰῃ ἢἷ5 εῆογὶ ἴο ἀεβογῖθε ἴῃς νιοκεαὰ τοῖα ρδῖ- 

τίου ]ατὶν Ὁγ ἀΐγε λα  ἐρυφίλ οἱοίδηιεε. ὙΤΏΘΥ ἀγα ἴῃς δγοῇεῖβ οὗ ν.3. 

ὙΠΕΙ͂Σ {Γεδοἤετουβ ῥγερασζαίίοηβ ἴὸ δῃοοῖ ἴῃς τἱρῃΐθουβ ἀγα 4]} 

οὈβεινεά ὈΥ Ὑδῃνεῃ, ἀπά Ηδ Παῖεβ ἱπείη ἴτοῆλ Ηἰβ νϑῖῪ 530]. 
Τῆς 8οὺ] ἰ5 ἴῃς 5εαῖ οἵ ἴῃς ραϑβϑίοῃ οὗ δῆρεσ δηά ἢαϊγεά, ἔογ σοὰ 
85 ΜὍῈ]}} ἂἃ5 ἴοσ πηᾶη. [{, [πϑγείογε, Ὑδῆνγεῃ ἰ5 {γίηρ ἴῃς τὶ ρῃϊεοιβ 

τῆδῃ, δῃὰ δαίϊῃρ ἢἰ5 ἀβδα!γ δηειηΐεβ, ἴπ6 τεάβοῃ ρίνεη ὈΥ ἴπε 

δάνίϑεοιβ ἴον ἤεξείηρ ἴο ἴῃ6 τηοιηϊαίηβ ἰ5 ποῖ ἃ βϑουηὰ οἠξ ; ἰΐ ἰ5 

ΤΑῖΠΕΓ ἃ τθάβϑοῃ ΨὮῪ ἢ6 5ῃου!ὰ ἀο γαῖ ἢθ ἢδ5 ἄοηξ : ἴακε τεΐυρε 
ἴῃ Υδηνεῆ. --- 6. ΤῊΪ5 σουρ]εῖ ἰ5. σγηῖῃ. ἴο [ῃ6 ργενίουβ οπα δηά 

ἴῃ Δητ ἢ. ἴο ν ὃ. - “72 τοὴδ γαΐμ πβοη ὅλε τοϊεζε]. ὙὍῆε ἤρατε οἵ 
ΤΑΙ 5 βϑυρρεβίεα Ὁγ (ῃε ἴδοϊ ἴῃαὶ Ὑαῆννεἢ 15. οη Ηἰβ ἢεᾶνεηὶν 
ἴῆτοης δηά ἰ5 Ἰοοκίηρ ἄονῃ ἴτοτη ἢεανεὴ ροὴ ἴπς δαγίῃ]Υ βἰϊαδ- 

τίοη ; δηά αἷβο Ὁγ ἴῃς ἔαοϊ ἴπαϊ ἀἰνίης ἰπουροϑιτοη5 ἀγα οὐ Δ ΪῪ 

ςοῃοεϊνεά 85 οογηΐηρ ἔγοτῃ ἤδανβῃ. --- (ας οὐ Μγε], 30. αἴϊεγ Σ. 

Εοτ δὴ ἱπιᾶρε οἱ Ἰ᾿ἱρῃίπίηρ ἤαβθημες απ τῃυ που ο 5. ἴῃ 5] 1} ΔΓ 

ἴογπηβ, Ὁ. Ρ5. τϑ 9 1Ηη «παν σπα γε ρῖνεβ. ἃ Ὠθιθτορθηθοι5 

σοτηδἰπαϊίοη, δηὰ ἰἰ ἰ5 ἀἰῆουϊε ἴο αηἀογοίαπα πνῆαϊ σηαγοϑ ἤανα ἴο 

ἄἀο ψίῖῃ (ἢϊ5 βἴογπι οὗ ἡπάρμηεηι. ὍΠῈ 5γη. ὀγίφισέομς ὑθτηϊη 5. οὗ 

ἴῃς ἀεϑιπιοίίοη οἵ ϑοάοιῃ Οση. το" (7), απάὰ κα ὀμγηΐης τοῖμαἱ οἵ 

τῆς «5ηεμη, οὐ. δήγοζίο οὔ ἴῃς Ελαβί. -- τοῦ δὲ “λὲ δογήΐοη οὐ “ιεῖν 

44}, ποῖ 1ῃαἴ ἴπὲγ νεγε ἴο ἀτίπκ ἴῃ {ΠεῖγΓ σὰΡ ϑυςσῃ ἃ τϊχίαγα οἵ 

Ῥπτηβΐοης δηὰ Ὀυτγηΐηρ, Ὀὰϊ [6 σὰ 15 ἤρ., ἃ5. Ρ5. 16", οἵ ψῃμαῖ ομβ 

δη͵ογ5 δῖ ἃ [ξαϑῖ. Ὑδῆνθῃ ταὶηβ ἔγοτη ἤξάνθη Προ ἴπ686 νἱοκοά 

τῆθῃ, δηά ἴῃ εν ἀτγίηκ {Ππεῖγ ρογίίοη. [ηβιθδα οἵ ἃ ἀγαυρὶι οὐ 7ον, ἴἴ 

15. 4 ἀταυρῆιϊ οἵ θυτηΐπρ Ἰπάρπιεηῖ. [π᾿ ΔηΌτἢ. ἴο {Πό5ς ν]ο Κα πλοη 

εδϑιίηρς ἄονη ἴδε ἰϑυπήσιίοης οἵ 5οοἰ εἰν ν.ἦ, 15 ὙΠ ἢ ταϊηὶηρ ἤτω 

ττοπὶ ἤδαάνθη ὕροη [Πδπὶ; ἀδηή 50 ἰῇ γέϑροηβε ἴο ἴπ6 πη] τ οβι!οὴ 

οἵ τῆς ρῥτγενίουβ ϑῖτ. “ἢγλαΐ λας λε ἀομδ᾽" νι 5 ἴῃ 6. ἀηϑνοῦ --- 
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(Πετα 15 ὯῸ ΟδΔ]] ἔοσ ῃἷπὶ ἴο ἀο δηγιμίηρ. Ὑδηνεῆ μᾶ5 ἄοπα ἰξ ἴοσ 
δα. Ὅῆδ ν]ἱοκαα μάνα πεὶγ ρογιίοη δἰγεδαν ἴῃ μδηά, 

, ἥἤ, ὙΤῇδ Ἀ58. γδ5 τοδοῃδά [15 βρ᾽ θη] οἰϊπιαχ. ΤΏδσα τνᾶ5 ποίησ 

ΤΏΟΤΕ ἴο δε 5414. Βαΐ 4 ἰαῖεν δἀϊζου, [Ὠϊηκίηρ 6 ταϊρμὶ ρίνα ἰΐ ἃ 
Ῥεῖίεσ ἀεδνοϊίομδὶ οδπάΐϊηρ, ἀρρεῃάβ δὴ ἀρρτγοργίαϊε σουρίεῖ. - 

Ἐοσ ἴῃς ἡρῃίεουβ ὙΔην ἢ Ἰονείῃ ; 

ΤΒα υρτίρῃϊ ν}}} θεοὶ Η]5 ἴαοε. 

ΤῊϊ5 15. ἃ βυπίῃ. σουρὶεῖ δημαποίηρ ἴῃς Ὀτν]]εραεβ οὗ ἴῃ 6 τὶρῃίθουβ 
οἵ τὴῈ Ρ5. 73:4 γίρλέεοις ἢ 26 ὠπῤγίρλ] ἀτὲ ἴῃς “ τἱρῃιπηπά δά ἢ" 
(ν.52). [ΧΑ 581] Ἰαῖογ εἀϊΐοσ, ργοῦθδῦὶγ οὔ δοοουηΐῖ οὗ ἴῃς ὑπυδβυδὶ 
δ Ρἢ. ροβίοη οὗ “1π6 πρῃίθουβ,᾽" τοραγὰς ἰξ 85 ῥσγεάϊοδῖς οἵ 
Υδηνθη, οὐ δάϊδοῖδνε, δῃὰ 50 εἰϊἴμεσ “ Ὑδῃνθῃ 15 στ ρῃϊθουβ" οΥ 

“τῇς τἱρῃίεουβ Ὑδηνεῆ," δηα δοσογάϊηρ!ν ΒῈΡΡ]Ϊ65 δῃ οὐ]εοὶ ἴο 

τὴ6 νὉ.: ““γίρλέσοως ἀεί," ΜὨΙΟΝ τᾶν Ὀε ἰπιεσρσεϊεα οἰἴποσ οἵ 
τίρῃΐεουβ δοῖβ οὗ ἴῃς τρῃϊθουβ τηδη, 85 15. 64", οἵ οἵ ἴῃς πρτθουβ 

δοῖβ νοι Ὑδθνεῃ ΗἰπιβεὶΓ ἰοναθ τὸ ἀο. --- ὀσλοία ὔ γαεε], 50 
ΕΥ., Ὁχ., ἴῃαΐ 5, 866 ἴῃ δος οἵ Υδῆνε, ἃ5 Ηἰβ ριιεδῖ ἰὴ τῃ8 

τορ]ς, Κίγκ., οὗ. οὔ, οὐ δἴτεσ ἀεαίῃ, οὐ. 16} 1η}, Ὑμαῖ ἰ5 ἴῃ 
δίρμεβὲ ρενιθρε οἵ [ἢ6 οβ ψβοτα γδῆνεῆ ἴονεβ. Βαϊ ἱξ ταν Ὀ6Ὲ 
τοηδοτεὰ “ Ηἰβ δες Ῥεμοίἀειῃ ἴῃς ἀρτὶρῃῖ,᾽" 50. Θββϑθῃ δ! ΑΥ͂., 

1ΡΟΝ.., ψῖοἢ 5 ἃ ταῖμογ ἴᾶπλα ταρειοῃ οἵ ν. "Ὁ, δηα ἰ5 ἱπιρτό Ὅς, 
Ἔνθ ἴῃ ἃ ᾿ἰτυγρίοδὶ δα τἰοη το ἴῃ 6 Ῥ5. 

1. πν}5] ἜἸΩΡΆ. --- ὉΠ] Οἱ] ρΐ. δοϊίου σοταρ!εἰεὰ ἴῃ ργεβεπὶ, νυ. 223, ΤΈΪ5 
1. 15 ἀείεοιῖνε. Ι{ ἰδ ργόρδῦ]ε [μαῖ ἴΠ6 οτίρί πὶ τγᾶβ "γῸΠ ΠΥ" 2 85 313 71], 
--ἰᾺ]} δάν. (1) ἱπίογγορ. ἄστο ῶ ἴῃ εχροβιυϊαιίοῃ 1376 85 Οπη. 399 4458 

705. 97 (7), Ὁ Ο)ονπ Ἴ"π ἄστυ εαρϑέ ἕλοι (οὐ γοι4) ῬΒ, 111 α5 7. 1616 ]ς. 101} 
75. 25; (2) εχοίδηι. ἄστυ ! ἰπ 58ιἸϑίβοιίοι. Ῥ8. 7319 15, 144-13 }ς, 488) --- νρ0}»] 
το σιϑ, υ. 35. --- Υν}} ΚΕ. Οἱ] ἱπιν. τὰ, Ρ]. οτἱρί παῖ βὰ ἔτοτα 58[. Ὀρ πΒΐο ἰδ ποῖ 
ϑυδιαἰπεὰ ὈΥ σοηϊοχί ποὺ ΕΥ̓͂ ὕτ58, ψν ΒΙσΒ τὰ. ὍΣ 1059 Ἵ. Αὐσογάϊ ΠΡ ῚῪ “Ὁ Οτ. 

ἔ5. 'β οοττεοῖ, Ζ Ἴ νὉ. Οδ]ὶ νεστε 20 ἀγα γγο, βη (εν 5 Ὀϊτὰ 7.171, εἶδνν, ἴῃ βυταραῖῃυ 
6931 790. 211 4211, ΗΙΡΗ. ἐατέδε το τυανεαἶδν' αὐνιἑεεεῖν 85 Γαρὶτῖνεβ 3613 ςο13 γ,, ἔχι, --- 
Ν97 ἰ5 (116 ν ἀγομαῖς ἔογτ οἵ ρσερ. 3 βῖπι, ψ. 2οβ. --- ὃ, ὈΡΥΡ] ἃ οἶαββ 85 ν.δ' ὁ 
ΔΈ μ. ρντν, τ. 11, ΒΕγΕ δ ὈΠΠΘΟΑΒΒΑΤΥ ΡΊ. -- ΓΦ Ῥ2. Ὁ] ΟἿ] ἱπιρῇ. 3 Ρ]. (ἡ]} 

ἕοττα ἴῃ 1) ἀεβογίρενε, υ. γ15, --- )}}}} ῬοΪεὶ ρῬῇ, 3 Ρ]. Ῥσόορεῖ ροσίεοϊ. ---- Ἴγυ Ὁ» ] 

1. τιϊδουϊ ραυβαὶ νοννεῖ 85 ἱπάϊοαϊ εὰ Ὁγ Μαβ. --- ὕλ Ὁ] ΟἹ] ἱπῇ, οβέσ. ς. ἢ ρατ- 
Ῥοβα. ἔπι" νΌ. Οὐἱ (1) «ἄσοί ἀγγστυς ς. δος. Ρ. 645, ς, δ Ρ. 7713, ΗΙΡΒ (1) βάτπηιε 
ο. δος. Ρ. 648: ὃ ῥγοῦ. α]50 458 (νυ. ἰχῖ.). (2) αἰργεεί, ἑεαεὰλ ὙΥΣ 258 325, οἵ σοά 
ς. δος. Ρ. 119103; 4130 8ςς, τεῖ 2711 8611 ττοῦδ, ὙὙἹ2 2512, --- ὅ )037 ροεῖϊς, ἀγομιαῖς 
ἔἕοσ 3 εἶβυν. 15. 2519 (0 τ.) 432 4415.}9 70. οὗ (Κι.) 1645 τοῖδ 3γ8, Βοίοτε δον 
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τῦοτα δαρβοηὶς ἴβαη 3, --- ἢ 30 υὙ}} τ. 711 3211 2611 6411 9415 ογ11͵ --- 8,..»} 
ςοπ). τοῤερε. ---- ΓΙΌ] ἢ. ΡΪ. ἐαρῃ, πτῷ π.: (1) εἰλδένρ ῥίαεε, δμοεξε 2 5. τοῦ 

15. 295. Ταῖβ ἀοεβ ποῖ βυἱξ οὐῦ ραβϑβαρε. . Βα5 ἔκζες. Σ. θεσμοῖ, 80 υϑ08}}7 

"ρερνκαάαείονα, τ. ὀμδγεσσες (15. 1910 ἸῊ ἰδ ἱπιεγργείεὰ δ βδῆς; Ῥυῖϊ Φ, ὁ 
τ, 5ο Βα.). Θῦ, “ὁ ἱπιεγρτεῖ ὅτι ἃ κατηρτίσω Βετε, “ δτίίοϊε ἔοσ γεϊαιίνε ἀπὰ 
γετῦ, λων Ξε τυλαέ 7άοιε ἀατέ ἐεέαῤἑδλεά, τοῦ υ. 87. ΤὨΪΒ 15. τετηριϊρ αὶ 

ἱπυρτοῦ. --- [0] ΝΊρῃ. ἱπηρί, 3 Ρ]. []} ἔοσπι, οἵ, ν.3 6ὅ ἰπίεγργεῖβ δἃ8 Οαὶ. 
θη ΟΔ] : (1) ἑάγοτο ἐστον: 285; (2) ὀγεαξ ἀτυαν ἴεεἰ} 587. ΝΊΡΆ. δὲ δάγσιυν: 
στον, 80 μετα οἵ νν8}}5 οἵ οἷν ]ς. 5οἱδ, οἰεβ ΕΖ. 3656, --ὑυθ" Ὁ} ςἔ, 70. 118. 
Ὑνο ἴοπεβ ὅγε πεεάεὰ; ἴβετγε βου] δε πὸ ΜδΆΚΕΡΒ. --- το )}}} ΡΏὮτ. α«λ.; 

ἢ. ΦΙΏΡὮ.; Ὁ, Οαἱ ἱτηρῇ. 3 Ρ]. οὗ μαδίτυδὶ δοϊΐου, Ὅῆε οὐ]. ἰς πεεάβὰ ἴοσ τηβαβ- 

τε. (ὃ [68 εἰς τὸν πένητα -- 5οΓί 88 τοϑ' 10. 16 Ῥγο Δ ΒΙΥ δββὶπυ]!αίεὰ το ἐμαὶ 
Ῥαββᾶρε; Θ ὅ5γγ. Ἠδχαρὶα αὐτὸ ἴο τοογα ἰ5 Ῥειζεν βυϊξεὰ ἴο ςοπῖεχὶ ψ. 7714. ---- 
4. Στ] νῇ. Οδὶ] τες, ὀελοίαά . (1) (4) ς. δος. τεὶ 589. 11, (σοά᾽Β ἕδος 277 1γ}6; 
(δὴ) Οοά 5υ0). Ηἰ5 ἐγεβ 716 173; (ὦ) ς. 3 ἐσοξ ον, "" Ὁ»3 ἴῃ ἔεπιρ]ε 274. (2) “ἐέ, 
2εγεεῖνε ο. δος. ΔΆ Θἢ ἰπ Ηΐβ5 τειρ]ε 63, ἰῃ Ηἰβ5 ρῥγονϊἀθηῖίαὶ τνοσκίηρ 469 

15. 2611. 11 Τ0. 239. --- ἢ ὈΒ2.}} Π.15. οἷ. εγεἑϊα 118. 1323. --- δ. 152) δυὰς; ]. Ή, 
3 τοῦῖκς {15 ἃ οοτηρὶ εἴε δεπΐεποε διϊδοβίηρ γ᾽) ἴο παχὶ Ἰπ6. (5 ἐοἸ]ονγεὰ Ὁ 
Ἀυ. αἰΐδομες ἱξ ἴο ργενίουβ οἰδυβε, τηακίπρ ἔνο ἰεἰγαπηεΐεσβ Βυΐ ἴΠε ἰεβιϊηρ 
ἦβ τῶοσε δρργορτίαϊε ἴο ἴδε σἱρῃίθουβ, ἀπὰ νε ρεῖ ἃ θεϊζεγ ἀπο. ΟΥ̓ σοπ γαβίηρ 
Οοά᾽ 5 ἀεαϊίηρε ν τ τΒὲ τἱρδίεουβ δηὰ ἴῃς πίοκεὰ ἱπ ἴῃς ἴννο ᾿ἰπεβϑ. γΦῸ ἰ5 

ἴῃς ῥσορεσ πεῖ. ἴο ὑυΣ. ὙΠῈπ ὈῸΠ 2,Ν} τουδὶ Ὀς ἃ οἷ. οὗ βρεοϊβοδίίοη, --- 
ὙΌΣ) ΠΝ] Οδ] μέ. 3 (. 0) βυ}].; δαῖ (6 μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν (οἴ. 

Ῥτ. 885) τουβὶ πᾶνε τὰ. μΣδὶ [π 65. ν90) 15. λέμε; ἴα Ἐ}) ὧρ) 15. ἴῃς βεαῖ 
οὗ δῆρεσ. (ὃ πιαλῖκεβ ἴῃς δηῖίῃ. ἴῃ (δῈ ρεΐβοῃ οὗ ἴμε τἱοκεὰ, 33) σἱ (πε 
Ῥτενίουδ ᾿'πθ. τρ) π.ἢ. 85 2 τεῆεχῖνε 4919 6911, ἔοτ ραγαρῆγαβε οὔ ρεῖβ. ρσοποὺπβ 
νυ. 35, 85 βεδῖ οἵ επιοϊΐοπβ διὰ ραββίοῃβ νυ. 708. ---Θ, “90»} Οδὶ ἱπυρέ,, ἰπ ἔοττι 
Ἶπ55.; Ὀυϊ ἴὶ Πα5 Ἰοβὶ 118 7.88. ἔοτος, α8 οὔἴδῃ ἰπ ἰδίεσ βοειυ δῆεν [53.2, 
Σ Ὁ νὉ. ἀδπουῃ. γαέρ, Ο4], Απι. 41, ΗἹΡΒ. ἴῃ Ψ ΟἿΪΥ ἤᾳ.; τιδῆπα 783, ἤΈβἢ 

͵871͵ οἴ, Ὀτεαὰ Ἐχ, 169 (7) δῃιὰ οοδὶβ οἵ ἤτε 5. 770. ---- Ὁ718} 158 βουῖθδὶ Ἔσσοσ ἔοσ 

ΠΡ δῇεν Σ, Εν, Βᾶ., Β0Β., θὰ. {Όγι8 εὐαὶ Ῥτ. 2621, Ὀπρ Φν 15. 5416, οἴ, 4412, 

ὦ πϑ π᾿. ὀΐγα ἐγαῤ, ἴπι Ψ ΟἿΪΥ ἤξ. οὗ σαἰδτη τε8 ἀπὰ ῥ]οῖβ 110110 1247 1405 1423 

75. 1823, τῦνρυ Ὁ Ῥββ8. 918, οἵ, 1247 1419 Ηο. 98; 85 βοῦτος οὐ ἀρεηΐ οἵ σδί δι 

ῬΞε. 6933 Ηο. ς] [5. 814 705. 2318; 80 Βεζε ἰΐ σοστεοῖ, θυΐ δἰϊορεῖπεσ ἱπηργορδθ]ε. 
- 105] πιῇ γε, οἵ οοπβαρτγαϊΐοη, δπθῃ. Ὁ 6613, 5. σοπϑαπιίπρ 685 747 

11812; 50]. π3 8318, τὴν ηὐδὸ 4610 8017, ΨΝ Γι 2110; (2) οἵ ᾿ἱρῃμίπίηρ, 

(4) παΐυτα! 297 1044 τος 1485; (6) τπεορπαπίς, τὴν Ὁ π) 1.818. 1. οὐ, 1401], 50 

Βετε ἱἔσν ᾿Ὅπρ. [ἰ ργεοβάεβ Ὑδαν ἢ κοῦ ογδ, (3) Τῆς Πἰϑιοτίο ᾿πεορμϑηϊε8 
οἔτδε Εχοάυβ γ8}} τος 89, ςοηβυπιίηρ Κοτδὰ ὧν 30 τοῦδ, (4) Εἴτε οὗ δῆροῖ 
το 189 2110 γ858, ΨΚ ΠῚ 795-- 8917, οἵ, 7821, οἵ βίτοῃρ ἐτιοϊΐοι ΣΝ 37 395. --- 

ἘΓΥΊΡ27 πιῖ, δγένεσέονιο, ἢ. οὗ Ἰαάστηεης, τῖτ ὙΌΣ αἶβο ὅπ. 1903} (7) ΕΖ. 3853, 

--- ἔγδου"υ] ἡ. Ρ]. γαφίηρ ἀεαί, ἤρ. τεαὶ 86. Ῥδ. 1155, Ρ]. οὗ με νϊπὰ ϑαπιατι 
“115, Ἴο πεεὰ Βονευευ οὗ γῆ, ΨΚΕἸΘὮΝ τηδῖκ 5 ]. ἴοο Ἰοηρ; οἵἉ ἔενεν οἵ ἕδστηΐης 1.8, αἿ0, 
- Σ)0] πῇ, 2 νέον, σβῖτ, ΓΙ). ψ.)0 (Ψ. (65.835η 1 αρ ΕΝ 51. 160) ἴῃ ροοὰ 5εῖιβε, 
οΥ̓Υ̓́ΔμνγεΒ 166, ἰπ Ὀαὰ βεηϑς 776 6311, οἴ, 6832, [1 νγὰβ σοπίγ. ἔογ εὑ ρθουν δπὰ 

, 
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8βου]ὰ θὲ σοππεοίεὰ ψ]Ὲ ὉΌ0 ὉΥ 4 ΜακΚΚΕΡΕ ἔοτ ἃ 5βίῃρὶς ἴοῆς. ζ0)» πιῖὶ 
κε ἰὰ Βοοὰ βεῆβε 85 ρίνεη ΟΥ̓ Ὑδηνεῆ 230 1168, ὙΔῆννεἢ ΗΪΠη5εἸΓ 165; ἰπ 
Ὀ8ἀ δεηβε ρίνεῃ {με ψίοκεα ἴο ἀτίηκ 216 759 6. 4912 1. 4521 15. 511 ΕΖ. 2325. 
--Ἴ. 2. πγδν ΟΥῪΣ 12] οὗ, νιδ5, ΤΒε ροβίξἰοῃ οὗἉ δυς 15 ἀπυδαδὶ, ΑὐσσογαϊηρὶΥ 

τ ννα5 τεραγάεὰ ὃγ 32, (Θῦ, 3 25 δὴ αἰιτίθυΐϊε οὗἩ ὙΔμνεἶ, ἀπά ἃ σορπαῖε ΟΡ). τας 
ΒΌΡΡΙἰςὰ ἰπ ΤΡῚΣ γέρλμεοτς αεῖς, οἵ ἀϊνίπε αςίβ 1035 - 6 1., Ὀυϊ ἱξ σοττεςῖ Βεσε οὗ 

Βυπιδῃ ἃοῖβ 85 15. 640 7ε. 5110 Ὁ 4 τ. Βυῖ ἰξ ἰ5 ἀουθι!ε85. ἃ ρὶ, ταακίην ἴῃς 

1. ἴοο ἸοπΡ. --- Ὁ) Ἴῦ “7..}. “γῶν Ὁ. 711 Ἠετα ΟἿ]Υ ςΟ]]., ἀηὰ τμετείοτε ἀουδιξα!. 

Θ' ἰπιεγργεῖὶβ ἃ5. Ὑν. ΤΏε γῇ. τῶδυ ὃς Ρ]. ἱ σοππεοίεαά νἱἢ ρυτς, ο0}}, 85 
50].; 1 ποῖ ἴξ τοῶῦ ὈῈ δὴ ἱπίεγργεϊδιίοι δηὰ ποῖ οτίρίπαὶ ὙΠ τ", 88. βυθ- 

ἦεοῖ. νὉ.)0 διοβαὶς βυβῆχ ἔοτ γ))5, υβυδ!ν οἷ.» δας Βεγε 85. 85. 10. 2οϑῇ 228, υ. 
6 ε5.8105 ὦ) 5.8 ΤῊ Ϊ5 ἔοττῃ οὗ βυβῆχ ρίνεβ ἃ τῶογε τηεϊοάϊουβ ἐπάϊηρ ἴο ἴδε Ἐβ. 
ΤΒεβε ἴνο ᾿ἴπεβ Ὄχργεββίηρ ἃ βεπεγαὶ ἰσυ ἢ ἃτα ἃ ἰαΐες ρἷ. ἕος σοηρτερδίίου, 

τοῖ 5υϊϊεὰ ἴο ἴῃς οτἱρίηδὶ 58. 

ΡΘΑΙΜ ΧΙ]., 4 51Ὰ. 4". 

ῬΒ. 12 ἰ8β ἃ ῬΊδυοσ, ἴῃ ΕΟ [86 οοπρτορδεϊοη ἱπιρίοσοβ Ὑδμνσοῖ 

ἴο ΒΑΥΘ ἴπ6π|, ΤῸ. ἴ8π6 Φαὶ τ] νδηΐβ δΔῪ δηᾶά 1ἰδτθ Ῥγουδὶὶ 
(ν.5) ; δπά ἴο οαξ 05 1π6 1δτβ (ν."). Ὑδανοδ ΗΪπιθ615 βαγβ ἐμδὶ 
Ηθ 111 ασίβθ, δῃὰ δεῖ π6 διῇ οϊθὰ ἰῃ βδέθιυ (ν." 5). ὙΠ6 σοιστε- 
φαϊϊοη 5π6 11 ἜΧΡΊΘΘ868 οοηάθηος [μδὲ ὙΔμΤοὮ 111 Ῥσόϑοσνα ἴποπὶ 

ἔτοτι [86 τοῖκοά τουπᾶ δϑουϊ (ν.59). 

Ο ΒΑΨΝΕ, Υδῆνεὶ, ἕοσ (Κίη ἢ 655) 5 πο τόσα; 

Ἐρσ ((Α {1} 655) 15 νη βῃθα ἔγοτη δἴηοηρ ἴἢ6 50ῃ5 οὗ τη δηϊεῖπα:; 

Ἐπιρίν [65 ἴεν βρϑδῖὶς, εδοἢ υυ"ἱτἢ Π15 πε σῃθουτ, 
ψυτ βαιετίης Πρ, ἢ ἀου]6 πὶ {πεν βρεακ, 

ΑΥ̓ Υδηνεῇ οἱ ΟΗ͂ ἀνετυ βδιεγίηρ Πρ, 

Απὰ (Θνεγυ) ἰοῆριιε βρεακίηρ στεαὶ ψγοσγάβ: 
ὙΒοϑβε Ψ0 580, “Τὸ οὔκ ἰοησιιεβ νγε εἶνε τηΐρῆϊ, 
Ουζ Τρ ἰ5 ουὐῦζ ονῃ ; ΨὙῆο ἰ5 ἰογὰ ονὲγ τ15 Ὁ" . 

“ΒΕΘΑΟΞΕ οἵ ἰδὲ βροὶ!πρ οὗ (με αϑδίοιεά, θεοαυπε οἵ ἴπε βίρῃίηρ οἵ ἴδε ροοσ, 
Νον ΨΠΠῚΙ τῖϑε," δα Ὑδηνςεῆ. 

“ΤΙ 5εῖ (Ὠϊπι) ἴῃ βαβαῖ, 1 Ὑ}1}1} (ϑ ἴῃς ἑοτίῃ ἔου) Ὠΐπι, 
(ὗν εη τῆγαβι ἀοννη) ἴο ἴῃς δαγίῃ "6 5}4}} 6 ρυγίβεὰ βενεὴ {{π|65.᾿"" 

Ἡοῦ,, Υαμνεῖ, νἱ ργαβεγνς (5 116}, 

ΨνΠ Κεαρ (μ᾽ πὶ) ἔτοπι τη ἷ5 σεπεγαίίοη ἔογενεσ. 
(Τουρἢ) τουπὰ δϑουΐ ἴπε νἱοκεά νναὶκ, 

(βεη Ὑβου τίβεβί υρ), (Του ἀοκὶ Πρ Εἰγ εϑίθε πῃ) πε βοὴ οὗ πιαηκίπά. 

Τῆς Ῥβ. νγ85 ἴῃ 58, ἴμεὴ ἴῃ Η͂ ἀπὰ 392Δ (νυ. Ιπίτ. δ 27, 31, 33). [π ἴδε 

Ἰαίῖεν ἴὶ τεοεῖνεα {πε δββίρησρεηΐ Γ)οπ ΟΣ, ἱπάἰςαιηρ Βαϊ ἰδ ννὰ5 ἴο θὲ βυπρ 

8 οοἴανς ἴονγοτ, {παῖ 15, ΕΥ̓ ἴῃς Ὀ488 νοΐοε (ν. [ηἴγ. 8. 34). Τῆς ΡΒ. 15 ἀπ βυδ 
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ΦΥτωτηο το 8] ἷπ βίγυοίυτο, 4Χ4 Χ4. ΤὨΐβ 18 ἀϊδιυγρεὰ ὈΥ τε σηοτηὶς δὶ. ἴῃ 

νυν]. Τῆε ἀαῖε οἵ ἴῃς Ρβ8. οδῃποῖ ὃς ἴοο ἰαῖε Ὀεοδυβα οὗἉ 7.58. ν.β, οοδοτί ν.2; 

Ὀυΐϊ ἀετηοηβῖ. ὮἸ Ψἱπουΐ δττῖο]α ν.δ ἰβ ποῖ οἰδβϑίς. Ὧ2 ν. 2 δ5 710 γγ9 δῃηὰ ὃν 
ν.2 τῷ ιὍον 775; ἴδε υβεὲ οἵ ὙΌγι, ὈΣῸΝ ν.2, Ὁ)», ὈΩΝ ν.δ, ἕοσ ἴΠς τἱρῃΐεουβ 

τας Ὀεῖβ οἵ ἴπε σοηρτεραίίοι ονεῦ ἀραϊπβδὶ πο κεὰ τηθτηθεσβ, 4}} ἱπάϊοαϊς ἃ 

εἴπι6 οὗ τεϊϊρίου5 ἀεοϊεηβίου, ἴῃ πίοι [μς ῥίουβ Ψψεγὲ ἴῃ στεαῖ βυβετίπρ ἀπά 

ΡΕεΩ͂Ϊ, ἐβρεοΐδ!!ν ἔτοπι βἰαπάες δηὰ νἱοΐϊδησαε. [ϊ ννᾶβϑ ἃ [ἴστε οὗ δχίεγῃβὶ ρεᾶςς 
δηὰ ᾿ἰπίεγῃδὶ οσοτγυρίίΐοη. ΤὨε στεαῖ βίγεβϑ Ἰα᾽ἃ Ὡροῦ 5:}8 οἵ βρεεςῇ, νυ.3, οἵ. 41 

1448 Ρτ. 62} χ ΓΒ. 1288; νι’ οἵ. 1311; ἱπάϊοαϊεβ ἴῃς ἱπῆμεποε οὗ Ῥεγβίδῃῃ εἰ ἰςβ. 
ΜΝ. εῖνεβ ἃ οἰϊαϊίοπ ἔγοπι 15. 3310, αηὰ ποῖ ἴπε τένεσβε. ΑἹ] {8 ἑανουῦβ ἴδς 
Ῥεγϑβίδῃ ρετγίοά, αἱ ἴῃς τἶτθε γμεπ ἴῃ ΡΕΟΡ]Ὲ ψνεγα σογγυρίεα ὈΥ πλϊηρ] ηρ ἴοο 

ἔγεεῖγ ἢ ἴΒς περ ρουτίηρ παιίοηβ, Ξα βεαυεηῖ ἴο ἴῃς ὈυΠ]Πάΐηρ οὗ {με δεοοπὰ 
ἴετρὶς δὰ ρτίοσ ἴο ἴῃς γεΐογτῃβ οἵ Εἔζγα δῃὰ Νεῃεσηϊδῃ. 

Βϑέσ. 1. 5 σοπιροβεά οἵ ἴνο [τεϊγατηθίευ βγη. Ἷουρὶεῖβ. ΤῊΣ 

ΠΟυΡ οῖβ {Πα πΊβ να 5 γα δη τῇ. --- ῷ, Ο «αὐε], σοΠοτί. ἴτην., βαγηθβὶ 
ΘῃΓΘΔΙΥ ἴοὸ Καλτυελ. --- 797}, εἰνίηρ [6 τϑάβοῃ. --- ξίπώύμεος ἢ ,αϊὰ- 

“είμεςς} 85 βϑυρρεβῖεα Ὀγ οἢϊεῖ δποίθηϊ Ν ββ. δηὰ Ὀεβὶ δυϊεὰ ἴὸ 
οοπίεχῖ. 38 δπὰ οἴδμεγ  τββ. (οἹοννεὰ ὃγ ΕΝ". ἢανε “ ροά]γ " δηὰ 
“4 {ι].᾿ -- ἰς πο γιογε], ἕδνα οοῖὴβ ἴο δῃ δηὰ 85 7} γηὉ. --- ἐς 
ναπίελεα , ὯΔ5 ἀἰδαρρεαγεά, Ἵβαβεά, 85 77. Ασοογάϊηρ ἴο ἴῃ ἰῃ- 

τεσρσείδιίου δάορίεά, Κίπάμεβϑ, ἰγυβυοσι 685 βθαπὶ ὯῸ ἸΟΏΡΟΥ 

ἴο οχῖϑδὶ ἴῃ με σοπητηυηϊγ, οἵ, Ηο. 41 76. 73. Ιπη ἴῃς οἴδμετ 
(856 ἴῃς ρδίβοῃϑβ ἱῃοβεἶνε5 ΠΟ βῃου ἃ ἤᾶνε ἴῃ 686 σἤμδγαοζο βῖϊο5 
ΓΘ ὯΟ τλοτα, οἵ. ΜΙ. 72 15. 57}. --- 8. Εσιῥίν ἤδς ἠλεν «ῥεαξ], ἴτε- 
παρηίδενα, οὗὨ 1Ποὶγ ουβίοπλ οὐ ὨΔὈΪς, οἵ. 41 1445", ---- καεὰ τυὐὰ 
λὲς πείράδομγ]. ᾿ὐηία Πα] 655 ἢὰ5 50 βργεδά ᾿ῃσγουρῃουῖ ἴπ6 οοη- 
ετεραϊίοη πὶ 1 μ45 Ὀδοοτὴς ἃ Ῥεβοῃδὶ πιαίίοῦ οἵ πηδὴ ΜΙ πλδη. 
-- πὰ βαεγίηρ 121], 5. ν.', οἴ. Ῥτ. 653, --- τοὴὰ ἀομδές νεϊπα], 
ἢ ἴνο αἰ δγεηϊ τοὶ, οἷ. στ Γἢ. 1 )2Ὁ 74. τ. 

ϑῖσ 1Π|. ἢὰ5 ἵψο 5Ξγῃ. σουρὶεῖϑ. --- 4. )71αν γαλτυεὰ εμ 9}. 
Τῆς 7055. ἴαΚε5 ρΐαςς οἵ ἱπιν. οὗ ργενίουβ 811. ---- συόγν 3 ἠεγίησ 
ἢ 1} ευέγ ὥηιγμε “ῥεαξίηρ ργεαΐ τυογΖς. ὙΠεβε ἀο ηοὶ τείετ ἴο ἴῃ 6 

Τδβαγδοῖοσ οἵ ἴῃ68 νοσὰβ 85 σεϊδιεὰ ἴο ἴῃς βρεάᾶκεσ, δῃηὰ 50 “ ργουά 
τοϊηρϑ" ΡΒΝ., Ὀοαβία! ; Ὀυΐ 85 τεϊαϊθά ἴο ἴπ6 ἤδᾶγοσ, στεαῖογ ἤδη 

τῃ6 τϑα] ἴγ, ἀπά 50 Πδιτοτίηρ, ἀδοεϊνίηρ, δηα τη !β] εδάϊηρ. --- ὅ. Ζάσες 
τυὴσ 4}, τοίοττίηρ ἴο Ῥεγβοῃβ ῆ0 56 Ἰρ δηὰ ἰοηρια. ---- 70 στ 

ὥρηρμό τῦῊέ ρίυε νιϊρά7], 45. Φῦ, 3, Ηἰ., Πε., Ὁτ., Κιίγκ., τῆδι ἰδ πᾶν 

δρϑαὶς ἴμ686 στθαΐ ψογάβ. ἴδε ἂγὲ τηὶρῃϊυ, νι πὸ οπα ταρ  ἶεγ 

ἴῃδῃ γψ 816. ---τρῆο ἐς ἐργα οὐεν μς 7} Ἰταρ  γἱπρ πδρδῖῖνα ΔΏΒΜΕΥ, 
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ὯΟ οη6. γε ἅγὰ οὔἵὗγ οὔτι Ἰοσά, ων ἐε αγέ οὩ» οτν»}, ἴῃ. ΟἿΣ οὐσῇ 

Ῥοββεϑϑίοῃ Δη4 ροννεσ, δηά [πεγθίοσα γγχ ΤΩΔΥ τηᾶ κα ἴἤθτΩ 85 τα ἱρἢὙ 
8ἃ5 Ὅὰ μΪεδβα. “Ῥτιουὰ υροογίθβ ᾶγὰ πιοδηΐ, ρυϊηρσ σοηβάδηςα 
ἴῃ τΠεἰσ ϑρεεςῦ ἴο ἀδοεῖνα τη, δηἀ ποὶ βυρηλἰηρ τΠετηβεῖνεβ ἴο 
σοά;," Αὑὐγ. Τῆς {τδηϑιδιίοη “ νι ΟὐΥ ἰοηρσας 111 να ῥσενδίὶ," 

ΕΝ". ἸΡΟν., αῇεν Ζ7, τπῃουρῇ (ο]ονεὰ Ὁγ ΒΆᾶ., Ὀα., αἱ., 5. στάτω- 
ταδί} ποῖ 50 δᾶϑυ δηά ποῖ 350 ΜῈ]]} βαϊϊεὰ ἴο σοηϊοχί. 

ϑίσ. 111. 15. ἃ βυῃίῃ. τοἰγαβίοἢ ἀϊδογάθσθα ὉῪ ἃ ρῃοηλῖὶο ρῇοββ. ----- 

6. Βεεαιδέ 97 2λ6 «ῥοΐδηρ)Ί. ΤῊΘ ΟΥαῪ Θηθιηΐθ8 Τασα 50 νἱοϊεηῖ. 
ΤΠΕΥ δαὰ «ἰίδοκεὰ ἴῃς ρεορὶβ ὑπργεραγεὰ δηὰ ἢδὰ ἴδκβὴ 5001}5 

οτα (Π6 πῃ. --- σἰσλτκ}, πα] οδίηρ ἃ 584 σοπάϊ το 45 ἴῃ τεϑυϊ οὗ 
τ ῖ5 στίανουβ ντοης. --- δε αὐῇὶοείεα ἢ  οογ], δ5 3. 37. .’ο (ΞΞ 705) 
Δ4Ἶ 86, τορΙ 33; τῃ6 ῥγεὺ οὗ ἴδε [ἰατβ δηὰ ἢαλίζεγοιβ διμοηρ Ποῦ 
πεϊρῃθουτβ. ΤΏδδβε ἅτ ἴῃς νογὰβ οἵ Ὑδῃνε ΗΪπλ5ε]ζ, ψἢο ἰ5 τα - 
βοϊνεὰ ἴο ἱπίεγροβε οἡ ἴμεὶγ ὉΠ 8} ---- ἴῃ σεάϑοη ἴοσ ψ ἢ ἢ 15. τηθη- 

οηοά ἢτβὶ ἴοσ διρ δϑβίβ. --- λῆρεν τοὶὰ 7) αγίεε, ταϊτὰ γαλιευελ], δῇ 

δχδοῖ χυοϊδιίοη ἔτομι 15. 33}, Ὑδηνεῆ τίϑθϑ ἃρ, ἤθη Ηδ που 

ἱπίογροβε οὐ Ὀεμα! οὗ Ηἰβ5 Ῥεορὶε οἵ ἴδε τἱρῃϊεουβ διμοηρ ἵδετω, 
οὗ, τοῖϑ --- 7 οἱ τεῦ ἐπὶ «αγεν, ῬὮγ. ΟἿΪΥ δα, Δὴ Ἔχϑοῖ γεβροῆβα 
ἴο ἴἢε εηϊγεαίυ ν. ἦα --- 7 τοἱὴῥ ελίμς γονίλ γον ἀέρι], ἴὰ τπεορἤδηὶς 
τηδηϊοϑιδίίοη 45 Ὠϊ. 333 85. σοἶ 8ο" ο4᾽, ἴῃ δοοογάδηςβ ψίἢ Ψτββ. 
Τῆς ἴῆγεα νῦ5. ψίπουΐ σοη). ρῖνα Θπιρῆ. αἴΐεγαηςσα ἴο [6 Ῥυγροβε 
οὗ Υδῆνεῃ. Βυῖ 3Ηη ρὶνεβ ἃ νὉ. ἴῃαΐ οσοαβίοηβ ζτεαὶ αἰ βου], 
ΠΟΙ 15 ἰηςογργαῖθα 85 ἃ τοϊαῖϊνα οἴδυβα ; “ ἴτοτὰ πὶ τι ρυβειῃ 
δὶ Ὠἰηλ" ΑΥ̓͂. ; “αἵ ψῇουῃ [ΠΥ ρυῆ" ΕΝ. ἃ5 τοῦ; “δῖ σῇοπὶ {ΠΕῪ 

50 οὔ "ΤΡΘΥ., οτἵ, “τῇαῖ ἢ6 ρδηίείῃ ἕοσ " ἘΨΝ.", Ὁγ., οὐ ἴειῃρογαὶ 

““πῆδη ἴδεν ῥδηΐ ἴοσ δΐπη" ΚΙιτκ. ; ἤοπης οἵ ψῇῃοἢ ἅτε βαἰβέδοϊοιγ. 
- Ἴ. Ζᾶε τυογας οὗ Υαλιυεὰ αγε ῥέγέ τυσγεῖς, εἰδυςν γοβπεα . ΤῊΪ5 
οἴδυβα σοπϑιϊτιῖε8. ἃ ρἷ., ἰπτειταρίηρ ἴλ6 νοσγάς οἵ Ὑδῆνεῃ δπά 
ἀεπιτγογίηρ ἴῃς βίγαοίαγε οὗ ἴῃς 511., ψῃ]οἢ ἨΔ5 [15 ἐουτῃ Ἰἴης δἱ 

ἴῃς οἷοβε οἵ ν.ἢ. [Ι{ ἰ5 ἃ ρ᾽οββαίοτ 5 Ἔἐχργεββίοῃ οἵ δάἀτηϊγαϊίοῃ οὗ 
186 ποτὰϑβ οἵ Ὑδηνθῃ υἱἱεγεά ἴῃ ἴῃς 5:.. [1 5, τλοσθονοτ, ἃ βῃουηῖο 
βεηΐεῃοε, οἵ, Ῥτ, 20 Ρ55. 185 το, Ηἰβ ψογὰβ ᾶἃγτε 88 Ῥῦσε 85 σὸ- 
βηεά 5ϊϊἶνου. --- ἥγλση Ἰάγμε ἄρτση το 1ὼὲ6 εαγίλ], τείεττίηρ ἴο τῇς 
Δ ]οϊεα ἀτηοὴρ ἴῃς ρῬεορὶς, σοπιϊπαΐηρ ἴῃς ποτά οὗ Ὑδῃνεῃ, 

οὗ, γ4ῖ 1432 1.8. χ᾽ 10. 16}, Τῆδ ἀδ04] ἰηἰεγργεϊδιίοι, τγεξειτὶπρ 
1815 οἰαυβε ἴο ἴῃ 5νεσ, ἰ5 ἀϊβῆουε ἴῃ Ἔνεῖγ τεβρεοῖ. ΤὮς ἰγαῃβ- 
Ἰαϊίοῃβ: “Α5 βἰϊνεγ ἱπεὰ ἴῃ ἃ ἄιγῃαςα οἵ δβαγῖἢ" ΑΥ̓͂; οΥ “οἡ 
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ξασῖἢ " ΕΝ. ; ““τεβηεά ἰῃ δὴ εαγίμεη ἤσγσμδος " ΤΡΩ͂Υ., δτὰ ποῖ 905- 

ταὶῃεα ὉΥ ΟΕ ΤΔΟΪΟΡῪ οἵ ϑγηΐαχ. Ὑῆε ΑΊ58. δηα ἰπίεγρσείοιβ αἰ Πα σ 
διεδῦγ, νἱϊμουΐϊ ἴῃ δὴν οᾶ86 βηάίΐήηρ ἴῃς βϑηΐθῃςσα ἀρρτζορσίαϊς ἴο 
τῆς σοπίεχί. --- ἀσ «λα δέ ῥωγίβεαά , ἴμαϊ 15 ἴῃς αῇῇιεϊεά, ΌὉΥ 5υ- 
ἐετῖηρβ ; οἱ. Μαὶ. 3. --- «εὐεη ἥνιες}, ἴῃ 6 ΠΟΙ πυπιρεῦ οἵ σοταρ]εῖς 
Ῥυσδοδίοηῃ. 

8ιτς. Γ΄. 15 οοπηροβαά οἵ ἃ 5γη, δηὰ 4 βυῃίῃ. οουρὶεῖ. ΤὭς Ρίουβ 
ΠΟΥ͂ ΟΧΡΓΟ55 {ΠΕῚΓ σομβάδησα ἰῃ Ὑδηνθ, νἢο ἢδ5 5βρόκεη νἱ ἢ 50 
ξτεαῖ Ῥῥτοιηρίμεββ δῃὰ ἀβοϊβίοῃ. ----8. ἩΨΔ γέσεγυε ἢ] τοδί Ζεεβ]. 
Τῆς Οὗ]. ἰ5 ἀπ. ἴῃ ἰαχῖ. ΤῊς ϑυῇβῖχεβ ἴῃ 3Η) τὲ 3 ρβεῖβ. ΤΉΪβ 5 
Ῥεῖίεῖ βυϊϊεά ἴο σοπίεχὶ ἴμδῃ 1 ρεῖβ. οἵ 05, 3. ῬτγοῦδοΙν θοΐἢ τα 
ἱητεγργοϊδιοη, ἴπΠ6 ΗδΘΡ. νῦ5. Ὀεϊηρ νίτπουΐϊ 50 Βῆχαβ ἴῃ ἴλ6 οὐἱρίηδὶ 

τοχῖ. ΤῆϊΞς 15 σοηῆττηθα ὉΥ ἴλ 6 ἀῦβεπος οἵ οης σψοσζὰ ἰῃ τ1ῃ6 ἢγϑί 

1η6, βῃοτγίθηίηρ ἴῃ6 πιδάβυσα πὶποὰΐϊ τεάϑοη. γε 5ῃου]ὰ ΞΌΡΡΙΥ 
ἴῃ υδ4] οΟὐ]εοῖ ἰῃ βυςἢ οα565, ρὑσοῦδοὶν ἀὴς 7. --- γονι ἐλὲς ρέπόν- 
αἤορ], ἴῃε οἶ455 οὗ τηϑῃ ἀθβου εα αῦονα 85 1ἴδτ5 δηὰ ἀδοαίνεσβ, 

εἴ, Πι. 325 Ρ5. η855 Ὀχ, 20.5.8. 9, Ζλομρ], ἴῃς σοη)υποιίοι 
5 ποεάδα (οΥ τηξᾶάβυγα δηα τηθδηΐηρ. --- γοωρα αὐομ 216 τοϊεξζεαῖ 
τυαξ], ἰαταῖ αν δϑβοοίδιίοη στὰ (ῃ6 τὶρμίεοιιβ 85 ἴῃ ν., οἷοβὲ 
παρ ουῪ σοηνεγβαϊίοη, δηὰ 4150 ρυ δ] οἰ δηὰ Ὀοϊ άπ 655 οὗ {πεὶγ 
σϊοκοα 116. --- άδη Ζάσοι γίρεσ ω], ποϊῃρ Ὀδοῖὶς ὉΡΟῚ ἴῃ 6 Ῥσογηΐβα 
οὗ Ὑδῃνεὴ ν.5, αἴεσ (Ὁ, νης ἰηϊεγργεῖβ ἴξ οὗ Ὑδηνεῆ, ᾿πουρἢ τὸ- 
ξατάϊηρ ἴδ ἴοστη ἃ5 ποῦη. [ἰ 15 υϑ08}}Ὺ τοραγάεα 85 ἱπῆη. σὴ 

ῬΙΕΡ. ἴῃ ἃ ἴϑιροσαὶ οἶδυβ6, γείεττίηρ ἴο [6 σψίοκαά, δοεοογάϊηρ ἴο 
ἴῃς ἱπτεχρτγεϊδιίοη οὗ ἔπε βυρβεχυθηῖ σοηίεχί 85 “ ἴῃ ν]]εϑῖ τηθη "ἢ 
3,ΑΥΝ. Βαυὶι 38 πιαῖκεβ ἰΐ δοβίγ. “ ν θη 658" ΕΥ͂.., ΚΙγκ., “ ποσί ῃ]εβ5- 

Π655᾽᾽ 80Β. ϑυοῇ ἃ νοζὰ ἰ5, πβονενοσ, υῃκηονῃ εἶπ. ἰῃ ΗΘὉ. 

11 15 βεβῖ τπεσείοσε ἴο (ο]]ονν (ὅ, δῃὰ ἴο τεραστά [ζ 85 νΌ. δῃᾷ τείεσ 
τ τὸ Ὑδῆπεῃ: Ζάσω σε ἄσλην ἐείξερε], 58ὸ Οτ., οὗ, 1. τ ὙΠΐβ 
Εἶνεβ δῇ Δρρτορτίδϊβ οἰϊτηᾶχ ἴο ἴῃς ῥ5. 

3. πρνν}) ΗἸΡΒ. οοβοτί. ἱπιν. ψ)»Φ" ν. 38. (ὦ σῶσόν με, 5ο (Ὦε. ἰ5 ῥτΟΡ. ἱπίετ- 

Ῥτειϊδίοη. -- Ἴ5.)"3} οδυ58] σοπ]. ΟἹ] ῥζ. γ' 0) νυ. γ19 τε] μέ, 50]. ---- Ὑ96] 3, 6 ||. 
ὈῬῸν 3), 3, ὦ, Ρ]. ρίς. ρ858. Οδὶ, νἹΌΝ, οἵ. 3133, υ. “οὐ, Ῥυϊ ( Ρ]. αἱ ἀλήθειαι 
ΞΞ Ῥ νεγτέαίες Ξε ἐγ τίλς, οἵ, ζ, Σ, Ἐν πὰ, ΤΊῸΝ ποτὰ. μεέϑε μέρεος 56. Ὀϊ. 329, ρ]. 

φὐῖσ. Ῥσ. 1317 145 205 15. 263, (ὅ δηὰ 39) ἀἰδετ α͵5ο 5. 3123. Ριοθδθὶυ ΕΚ ἰβ οοσ- 
τεςῖ 'π ἰπίετρ. οὗ ἔογπι, Ὀυϊ {ΠΕΥ̓ ταῦτα ὈΟΪἢ αὐβίταοϊ. [1π (8 ςαβϑε ψε 5ῃου]ὰ τὰ. 
“ἣν δ5 ε. Ἐὸογ βἰπηῖϊαν τιϊβίαϊες νυ. ψόύ. ὟΝ ε Βμου]ά τεσῃβειωῦον ἴμαΐ ἴῃ οὐ ῖπαὶ] 

Με5. οὨΪυ “Ὅπι ὑγῶβ πτί το, ἀπά ἰξ τοῖρῃς Ὀς ἱπίετργεῖθα εἰἴμοτ 85 ὉΠ οΥ πρη.-α 
Ἡ 



ο8 ῬΘΑΙΜΒ 

5097 ἰδ Ρῥγοῦ. εἴτοῦ ἴοσς ἔθονκ μαὶδ, ἐόνεθ ἐο απ δημαὶ 5 77) Οη. 4716 16 15. 164 20Ὁ, 
(ὦ ὠλιγώθησαν. ΤΏε ρ]. οὗ νῖν. πᾶν ε 85 οἴεῃ εἶβυν. ἂἃπ ἰηϊεγρτγεϊδιίοῃ. -το 

Ἷ Σ ΚἸΦῚ Ἔαιρῃ.: (1) ἐγεῤέένεεες, ποίλένρνεεος, υαρεῖέν, α ναῖνε ἐχρεείαίονε 6οἱδ 
Ξε τοϑ'8) 8948 1105] 1272, “Οὐ 52) υαρτείές, σόν ποίλέρρο, ἑδοίς 311 -τ- 7οτι, 29; 
ἐπὶ ἦς υαΐν, Ῥδ. 1309, 580 κὺ 127}. 1 Μα]. 316; (2) ἐριδίἑνεσς οἵ βρεθεῖ Βετα 
885 Ῥε5, 244 417 1448:11; (3) οἵ οοπάυςϊ, “ ")Ὸ τυογίλέξος »ιθρε 26} 10. 11}, --- 
ἘΠΥΎ ΓΝ ὍΝ] ορό τοῖδῇ ἀν δῦ; οἴ, ϑικτπν 495, ὥλαν Τν 875.-ο τλρῦπ ΓΡΦ] εἴρΒ. 
Ξε Ἢ ὮΡΡ' νιδ, ργοῦ, ὑοῖΒ 5μου]ά θὲ 56. 3γ5. 0, --τ ἢ [πη] τνδι: αὐ τἰρβενν 
ΥΩ 7318; (2) «»ιοοίδνεες, βαίεῦν 1.28.4 Ῥτ, 624 15. 2010; (3) «γισοΐδρεες 
Οπ. 27,5. ---- 35) 2032] τοῖδά πυο νελνπανς, οἴ. δίψυχος 74. 15. --- 4, Γ3)] ΗἸΡΆ. 
Ἶα55.. ΦΓᾺ) Ομ] ἐκ οἵ εορμιοδναΐξ α εουέπαν 505 83" 894 το55. ΝΊΡΗ. δὲ ἐπ οὔ, οἵ 
νϊοϊκεα 379. 33. 38. δὲ. 88 Ηο, 84 15. 2039 Νᾳ. 2. ΗἸΡΆ. εἰ οἵ, ἀεσέγον Ῥ58. 12 τοιϑ 
1οο᾽δ, γνῸ 34} ΞΞ τοοἹδ, --- Ἰλ0] 85 υδεὰ ἔογ εν} ρυγροβεβ τ. 510, 1ἰ ββουϊὰ 

Βᾶνε 59 ἕοτ βοοά πιβδᾶβυτε 85 'π βυῃ. 1. ---- γῦ 2] δάϊ. ἢ. Ρ]. γα, Κ᾽ σναἱ τοον ας, 
(ῷ μεγαλορήμονα, 3 νιαρνείζοφεανε, οἴ. Γνρ γοιρὰ τυονς, ΟἩ. 427: 80, ΠΠ2) 2γομαῖ 

τοογαῖς τ 8. 2δ, ΓΟ γγίερανίν τον ας 76. 1125. --- δ. “02.) Ὁ) 855} α«λ. π. ἰδ δἸΩρΕ. 
νὐ. 15 ΗἸΡΕ. ἱπιρέ. 1 ρ].» δῃὰ σοπβιγυοιίοη ἀϊβῆου!, (δ τὴν γλῶσσαν ἡμῶν 

μεγαλυνοῦμεν -- 3 ἠΐηρμανε ποσίγανε γούον ηι μ5, 5αϊϊ5 ςοπίεχὶ δηὰ ἴδ [ο]οννεὰ ΕΥ͂ 
ΗΙἸ., Πε., τ. “ ομ ἐορσμς τοῖδἱ το νιαξε νεἰράδν," ἀπιὰ τηοβῖ, ΖΦ, “ἀγορὰ ον 

οηρΦ αν τοῦ «ἐγ ο»}5,, 50 Βᾶ., Ὁ. Βαϊ Εν.» ΟΙδ. αἴτετ Πη. 977 ντου]ὰ ΞΌΡΡΙΥ 
λ3, θαΐϊ [18 πιϑκεβ 1. ἴοο Ἰοῆρ. ζ 2) νὉ. Ὁ]: (1) δε σήγοναρ, πεῖραδν, ς. 
10 ὅς!; (2) Ξγευαῖ, οἵ ἀϊνίης “ὍΠ, ς. Ὁ») 103}} 11γ23, ΗἱἸρΡΉ. Βετγε οπΐγ, ς. ". - 
ὯΝ 7 ΡὈΓΕΡ. ΓΝ, 6. 5. 1 Η]. τοὴδε "δ, ον ΟὩ7 φέαἶξ οὐ ἐμ Ο14 οἵονε ῥοσεσεφέορ. ---- 
6. 16}, 10 σαυπα]. πὸ π. “ροίδέρρ 85. 7ε. 6Ἷ 2οδ. --- ἔ ΠΝ} π.ἢ, φγοαρῖηρ 
791} 1022] Μαὶ. 4218, -- »Ὁ.2] ἴπ σαγείν. ΤΟΣ πιτὰ. εἶδνν. : (1) σαῤναζίον, 

188. 86 271 ςοδ «114 628 6919 855 10 οςἹ 1125, τῷ πον 184] (οἵ. 2 5. 2247) 

245 2:0 29 655 γ09 8ς5 ΜΙ. γ7 ΗΌ. 318 15. 1γ}0 1 (Ή. 1656; (2) νέωονγ Ῥβ8. 20. --- 
δ ΠΡΡ5] ἴδ ἈΞΌΔΙΥ ἴδε 85 τεὶ. οἴδυβε, εἰϊ μεῦ αραίνε τονε ὁρε6 ῥεηε, οἴ. 105, 

ἘΝ., Οεβ., Ηἱ., οὐ λα ἦς ῥανέελ “ογ Ἐν., θε., Βδ., ΟἹβ., Πτ., Εν .πὶ δ. 

ψουἹὰ τὰ. πρν. Βυὶ (ὃ παρησιάσομαι 85 941] ρΓεβυρροβεδ ὕΌΝ, 35, Σ, ξον. 

ΒΟΙΒ πιὰ  Ὀς ἐχρ]αἰπεὰ δ5 ἱπίεγργείδιίουβ οἵ δῇ ἱπέ. δῦ. σἀέρες γογίὰ, ἴῃ τμεο- 
ῬΒδηὶς οἵ ἰά6δ] πιδηϊεϑιδιίοη δ5 Ὠϊ, 332 Ρ858. σοῦ 8ο3941:.  σεχέδέμρι ἐογ τε τε 

Ὁ (Π)» ἰδ ῬΡυοθδον ἃ ρδγδρῆγαδβε. --- Ἴ. ΓΛ Ν 7 Ρ]. σβῖτ, ἢ ΠΟ π. ἢ κεν σρεεε, 

φῤεεεῖ, οἵ ταδὶ ἴῃ ρσαγετ 178, εἶβιν. οὗ (σα 5 νογὰ 727.7 1881 το 519 110 Ἐπ Ὲ 1182 
147}. --- Σ ΓΛΜΟ] {. ΡΙ. σῷ 84]. οἴ Βἰ ΑΙ εἶδαν, ῥωνγε, οἵ ἴμε Βεατὶ ς 112, προστὰς 
οΥΥ̓́Άμ ΕΒ 127, [ἂνν 190. --- ἢν. } ΟΔ] ρίς. ρα55. Σ ἣν νῦ.: (1) σρεεά, γίνε, οἵ 

βἰίνεν 127 6610, τνοτἀ8 οἵ Ὑδῆννει 1881 11901}40 Ῥγ, 205; (2) “εεέ, ἴῃ τυϊπά, Υδανε ἢ 

50]. Ρβ5. 173 262 66}0 [ς. ο5 15. 4810 ΖΕ. 139; (3) “τι, ζγουε Ῥβ. το 19, -ὐ9] αλ. 
ἀυθ. ΖΦ κ᾿} ἱπίεγργοῖβ 85 2 ἴος. δῃὰ κ..). π. Ἄμεσπαςέ; Ὀυϊ [Βεἢ ΚΝ ταυϑὶ Ὁς 
Ῥτερηδηῖ, Ὀσ., Βᾶ., βοτοίησ ἀἄευ»: το (δε εαγἧ. Οτ. τἈϊηκ8 ἴῃς ἰαϑὲ ἢ ἀϊιῖορ. πὰ 
τὰβ, ὃν 85 Ῥγ. 2722, Ἡουθ. τάβ. γυπι ἔοτ γν5; Ῥγ. » τσ. γηπς, Οοτῖ, Ἐδε. γυνι, 
γιββ. μΒβαά ἃ ἀϊδεγεηϊ ἰεχι. Θῦ, ὃ δοκίμιον τῇ Ὑῇ; Ἔ 2 γοδαίκεπε φεγγαε, 3. :ἐ- 

2αγαίμνι ὦ ἐεγγα, Αη. χωροῦν τῇ γῆ. ΑἹ] 5Ξεεπὶ ἴο ἀερεπὰ οἱ 512 νῦ. δε 

αἰυέαεά, τεῤῥαγαΐε, ποῖ υβεὰ ἰη ΗςΌ. ἰπ Οαἱ, Ὀυϊ οη]γ ἴῃ ΝΗ. δηὰ Ατδιπδῖς. [τ 

Ἐφγριίδη Αταπλαῖς βογρὶ Ὃ απὰ ᾿ὶ γεγε 80 5ἰτηῖϊαγ ἐμαὶ ᾿πογομδηρα τν88 εᾶβγ. 



ῬΘΑΙΜ ΧΠΙ. 99 

γε πιῖρμε τεϊαϊα 595, θυϊ ἰπείεαα οἵὨἉ ἱπιεγρτειίπρ ἰξ Ἂβ ὅὉΡ2 ἱπίεγργαι 88 
"Ὁ 973, ῬοΪΔὶ πῇ, οβῖτ, ἐσον σι 3, 85. 70. 1616, ζάγμδέ ἀστυρ,; οἵ, γκδ δὴπ 
Ῥβ85. γ41 892, γυνο οὶ 1438, γυνὴ 0) 15. 25131,.. 22, Τὶ σουϊὰ ἴΠεῃ τεΐεσ ἴο 

ἴῃς δϑ!οἰϊεὰ οἵ ν.5 δηὰ ἱπίσοάυος ἴδε Ἰδϑὶ Ἰΐῃς οἵ [ῃς τεϊταβεοῃ. ὙΒα ἰπίεγνθη- 
ἰῃᾷ 5ῖχ ννογὰβ σουἹὰ ἴμεπ δῈ ἃ ρῃηοπιῖς δ]. --- Ῥ5[0} Ῥα. ρίο. ἘΡΡΙ νὉ. Οαὶ, 

σοβρε, βωγῖν 1Ὸ. 281 2621, Ρ᾽, βδτης, Μαὶ. 35; Ρα. ἐξ γοβη δά, ΟἸΪΥ Ῥῖς. οὗἁ τηεῖα]8, 

εἶσνν. 1 ΟᾺ. 2818 294, οὗ 5εϊἸςὰ υνῖπεβ 15, 256, -- ὈΓ95}} 1.Ρ. ἀσαὶ ἔοττῃ οἵ 
γ3ν δά). σευερε το δὲ͵ ἀνα] σευνερεγοα, εἶδον. 7912, Ρ]. “συενεῖν 9030. --- 8. π5Ὲ] 

εΕἰηΡΆ. --- ὉΛΟΦ] Ομ] ἱπιρί. 2 τι. 5έ. 3 Ρὶ. ἢ "τ 5[. 3 538.; θυϊ (5 ἰῃ ὈοΙΒ οαβε5 
829 ἡμᾶς. 3,44. Θᾶρτεε ψῖ 32, δηὰ τείεσ 36. οἵ (με ἢτγβὶ νῦ. ἴο με ἀϊνίῃς 

νογάβ. ῬτΟΌΔΟΙΥ 4}} ἂτε ἱπίεγργείδιίουβ οὗ οὐρίπδὶβ πἱτμουϊ ΔΩΥ 5ἴ8. αἱ 4]}. 
Τῆς βτδὶ Ἰίπε Ἰαῖκβ ἃ ἴοπε. Ὅὴε το ϊββίπρ γγογά ννᾶβ ὑγοῦ. 0), 85 2529 ογῖθ, 
εἰμεν ἀὲς ἐγ οὐ 88. ροεῖϊς ραγαρῆγαβε οἵ ργοπ., ν. 335. --- Ὁ ψτβουΐ δγι]ς]ε 85 
84)., Οε5.} 36, ν, οἵδ, (Ὁ ἰπβετίβ καὶ ἰῃ ογάθυ ἴο ρίνε “Υἴ ἃ ἴεηροσαὶ ἴογος. ᾿ 
--ϑ. 3.30] εαρἢ., νυ. 37, Ὀερὶῃβ ἴμε Ἰἴπε ἴοο δογυρι]γ, βιαιτίηρ ἃ δος ψΒὶςοἢ ἰ5 
βἰμρυϊαγ ἴῃ νἱενν οὗ 3 Ῥείογε Ὁ“; πιογεονεσ ἃ ἴοῃε 15 τηϊδδίηρ ἔτοτῃ ἴδε Ἰΐπα. 

ῬΙΟΘΌΪ δῇ οτἱρίπαὶ "» 885 (ΑἸ δα ουἱ ΕΥ̓ σορΥ δι᾽ 8 ἐστοσ. ---- 255] ΗΒ. 

ἱπηρί. 3 Ρ]. {8}} ἔοτπι ἴπ σομάϊοῃαὶ οἰδυβε τιν» δῤσερρή. --- Ὁ.:1 ἱπί. οβέγ, 
ἀείεοινε!γ τυτί τε ΨΠὮ 5. τεπιροταὶ, --- ἔ τυ] α.λ. τοσγέλάεσορεσις, [5511 δὲ 
τοογίλέεος 76. 159, 3 υἱδεεένεὶ βλίογ πε ἀονείρηεηε. 6, νΌ. ἐπολυώρησας, ϑεχία, 

ἐξονθένησας. Βᾶ., Ὀυ]]Ἰηρ οα χαρμ. οὗ Οτρεπ᾽5 Ηεχδρΐα, ἰμἰπκ8 οὗ Ὁ5» υ͵ρέ- 

γανγαῖ, 85 ἴ5. οἾ 273 7ε. 221 1210. 4 νἱπεγαγὰ ἸΙρθΕἾΥ εβιεεπιεὰ ΌΥ ἴΒς νϊοϊκεὰ, 

Οὐ. τε μν τάβ. τῦσι, μέ, 2 85. ᾧ [551] Οαἱ, ἴγαης, Ζάοω αρεέ ἐϊρλδίν δεέεενε, 
851,4. 15 (ΗἸΡΒ.) ἔοσ ἱπίγδῃϑβ. [. 11} 76. 1.59 ἀπά ἰγϑηβ, ἐσυΐϑά, σφμανάεν Ὧι. 2139 

Ῥχ. 2329. 31 87, 

ῬΘΑΙΜΟ ΧΙΠΠ]., 2 5τπ. 4". 

Ῥβ. 13 ἷδ Δ ῬΙΑΥ͂ΟΙ ΘΧΡΟβι]δίηρ ἢ ὙΠ ΤΟΣ Ἰοηρ-ο0η- 

Εἰπυοά πορίοοι (ν.5.5) ; δηά ρου ἰοπὶπρ ἔοσ ἀδ᾽ίνογαηοθ ἔσοσι ἀοδά 
ῬΟΙῚῚ ἔσοπι δὴ ΘΠΘΙΩΥ (ν.. 5). Α Ιἰϊαγρίονὶ δά άϊείου το]οὶςοδ ἐπ 84]- 
γαϊΐοι διγοδάν δηϊογοά (ν."). 

ΗΟ ᾿Ἰοῃξ, Υδηνει, υἱὲ Ὑπου σοη παν ἰογρεῖ 6» 
Ηον ἴοηρ ψἱϊ Τπου πἰάε ΤῊΥ ἔαοε ἔτομι »ε 7 

ον ἰοηρ (πιυ51) 1 Ραϊ (στίεῦ ἴῃ »ν 5οὺ]} 

Ηονν Ἰοῃρ 541} ταΐπε βπον Ὀ6 ἐχαϊιεὰ νοῦ "2 

ΑΗΨΕΗ, πὶγ αοά, Ο Ἰοοκ, ἀπϑυνεὺ μέ; 

[2511 5[δερ ἴῃ ἀδαίῃ, Ο Ἰἱσῃΐθη νεέμ ογς, 
[,μ5ὶ πιΐης ΘΏΘΙῚΥ 58Ύ, “7 ἢᾶνε ργενδιϊεα ονετ Ἠἰπι,"" 

151 Ὠο τεὐοῖος (παῖ 1 ἂπὶ πιονϑὰ --- ενθὴ "εμέ δἀνεσβαῦγ. 

Ῥε. 13 νὰϑ ἰῇ Ἐ) (Πεὴ ἴῃ ΠΗ͂ δηὰ 9933 (νυ. Ιπῖτ. 88 27, 31, 33). [π ἴΐ5 
Ῥτεβεηΐ ἔογπι, ἰἰ μα8 ἴἢτεε ϑῖτβ. οὗ 5, 4, 3 ᾿ἴπεβ ἴῃ 3; ἴῃ 65 τῇς 16βὶ δῖτ, μδ8 
δὴ δά αϊιίομαὶ ᾿ἰπε. [ξ ἰ5 ἰετωριϊπρ᾽. Βετείοτε ἴο τπΐπκκ οὗ ρταά δ! ἀεογεαβὶηρ 



1οο ῬΘΑΙΜΒΈ 

ΒΓΟΡΒες δα Ὀς. “"Ὧδβ5 1εὰ νἱγῆ φ᾽εἰσββδτα ἱπάσαος Ἰκῦτζετε ὟΝ εἰ] ς πη, Ὀἱς ε8, 

ζυϊεῖζὶ πὰζ ΠΟΟΒ ἐγευαὶρ θεν ερῖ, 5:}}} τὶγὰ τὶς ἀἷα βρίεοὶ-εἰδῖῖς 5ες." Βαυὶ 
οἷοβεσ ἐχδιηϊπαϊίου βῆιονβ [μαὶ [ῃς τᾶπ γεβροηβίθ]ς ἔοσ [8 ργεβεηΐ ἔοστω οἵ ἰΒς 
ΡΒ. μβδὰ ποῖ βυςἢ ἃ ἤπιε ροεῖϊς βεηβε ἔογ ἔοσω. ΤΒε οτρίῃμδὶ Ῥβ. ννγὰβ σοτηρονεὰ 
οὗ ἵνο ἰεϊγατηοίεν [εἰγασιὶς 5, τγιϊηρ ἰπ ἔ, [ἢς ἢγδὶ ϑῖσ. αἰδὸ ἰπ ἰϊ5 ἔοασ ᾿ἴπεβ 

Ῥεχίῃβ στ τον τΨ; ἴδε βεοοπὰ ἰπ ἴδτες ᾿ἴπεβ ἢ 156. [π ἴῃς ΡΒ. ἃ5 ἰΐ ποῦ 

ἰα, [8ς τεἰγατιεῖες τηδᾶβυζε ἰδ μδηρεὰ ἴο ἰχπιοῖετ ἰπ ν. δ ο5, τῆς εχίτα ᾿ΐης ἴῃ νυ. 

ὶς χθουϊ τῶν Ψ; ἴῃς δεδοῦδηος οὗ }0ὺ ἰδ περϊεοϊεὰ ἴῃ νιδ; 10 ἰβ οταηϊτεὰ αἷϊο- 

βεῖδεσ ἰπ νιδδ; διά χῆγτως ἰ5. ἀϊβγεραγάεὰ ἴῃ δῇ ὑπποοεξβατυ οἤδηρς οὗ οτὰες 
οὗ ψογχὰβ ἴῃ ῬοΙἢ ϑῖτβ., διὰ αἷβϑὸ ἴῃ σβδησε οἵ 839. 5[. ἴο οὶ. ἴῃ νι" δ. [ἰ ἰ5 

αυϊϊε ἐαϑγ ἴο τεβίοτε ἴμε ῥβ. ἴο ἰϊ8 οὐ ξὶ πὶ ἔογτω ἰῃ ἴμεϑε τεβρεοῖβ, [1 ἷς ἴτυς 
ΤΩΝ Ψ ταῖρῃῖ Ὀς ῥγεῆχεὰ ἴο νυ. (Βι.888. 880) δηὰ ἴξ 8 ροββῖρ!]ε πὶ Ὠυ, ἴο 
τᾶκς ονοσ ἴῃς ἰτἰπηεῖεσ ἴπ νι ἴο τεϊταπιεῖεγ; Ὀυΐ ἀνε θη ἴδετε ἰδ ἃ ἰδοκ 

οὗ Βασπίοην Ῥεΐνεεη ν. δπὰ νυ. ὅ, υνυβῖο ἢ ἰ5 Ὀεβῖ Ἄχρ]αϊμεὰ ΌΥ τερασγάϊηρ ν." ἂς 

ἃ ᾿ἰταγρίοα! 5]. [π [δαὶ οδβϑε ἴπε τεὐεοϊίοη οὐ ν.δδ 88 Ἔχρὶ. 5]. 18. πεσθσδδιγ. 

Τῆε 5. ἴῃ ἰϊ8 ργεδεῃξ ἔογτῃ 5 ἀουθι]ς55 ἃ οοπρτορϑίϊομδὶ Ρ8. οὗ ῥγαγεὺ οἱοβίηρ 
τ ῥταῖβε. Βαὶ 1 νι ὃς ἃ ρἷὶ., [Ὡς ἴννο ϑίγβ, ἂγὲ τηοδῖ ῃδίυγα!]ν ἐχρ]αϊπεὰ 
85 ἴῃς ῥὑγδγοῖ οἵ δὴ ἱπάϊνϊἀυα]; δπὰ ἴῃ [μαϊ οαβε ἴῃς ενϊάθῃσεβ ἕανουσ Δῃ ἐδ] 

ἀδῖε. Τῆς 5. νγὰβ ποῖ οοϊηροβεὰ ἔοσ ρυθὶῖς ᾿ουβῖρ; θυϊ ν88 δἀδρίεὰα ἔογ 
ἴδε ρύγροβε, ψβεη ἰξ νγὰβ ἴδε ἃρ ἱπίο 88. ὙΒετε ἰβ πὸ ενἰάεῃος οὗ ἰαΐα 
ἀαῖὶε ἀρδτὶ ἔγοτῃ ρἷ5β. Τθεσα ἰ8 πὸ ἰηίγι δὶς ονίάθπος αραϊπβὶ ἃ5 ΘΑ Ϊ ἃ ἀαίε 

85 ἴδε τἰπιε οὗ Πανίά. Τῇε 5. ἰ8. Ὀτϊεΐ, ἴεγξε, βίτηρὶς, πὰ γεῖ βυτησηείγίςδὶ 

πὰ οτηδῖς ἴῃ βίγ]ε δῃὰ ἔογω. Ὅῆε δυῖμοσ οἵ 2 5. 119. 57 τῃῖρῃς πᾶνε τις ἴϊ. 

ὙΤΒΘ υδς οὗ 10 ἴδετε ν. Ὁ ἰς δἰ πη ῖ δ ἴο 15 υβς ἴῃ 118 Ῥ5. ν."ὅ, ΗἸἰ,, Ὠς., Κίτκ,, 

τείεν ἴ' ἴο 580} 5 ρεγβεουϊίοπ οἵ Ὀανὶὰ, δηὰ ἱξ δάνηγαὈ]υ βυϊβ τμδὶ Βἰβιοτὶς 
βἰτυδίίοι, . 

ϑίγ. 1. 18. 4 50}. ἰειγδϑβίίοῃ. --- ῶ. δἴστυ ὅρηρ 7] εταρῆ. τερεϊοη 
ἰῃ ἔουγ 11π65 ; δαγηδϑί ἜἼχροβιυϊδτίοῃ τὶ Ὑδηνεἢἢ θδοδυβε οὗἁ Ἰοηρ- 
Τςοηππυοα περ]εοῖ οὗ Ηἰ5 βενδηῖ. ἢ Ζάοω γογγεί »"δῦ ἢ ἀΐαξ 
Τὰν πες γον γιὲ 7], 80 8ἃ5 ῃοΐ ἴο 866, ἃ5 1οἷ, ψῇεσε γὰ ἴᾶνε 58 Π|6 

ῬΆΓΑΙΪ, ἴεττηβ ἰῃ τοῦτ οὗ ἴῃ6 δῃατηγ. --- Ορηπδπμαίν 85 το 
Ργ. 213, δῃὰ ποῖ “ ἔοσενεσ," ΕΥ͂. δἴϊεσ γγββ. ψῇ]οἢ 5 ποῖ βυϊοὰ ἴοὸ 

ἴδε βεπίδηος ὙΤΏὭογα 18 ΠΟ 50 ΒΠοἱθηΐ γεδβοη ἴο Ὀγεαὶς ἢ βεηίεποα 
ἰπ ἵνο 85 ΑΥ̓͂. ΟσΥὨὁἨΘ ρΑγαρῆγαβα ὈΥ “ υἱτοιγ ̓̓  45 ΤἁἙΟΥ. ---ὃ. με 
7 2 ἱπ μιν “ομ]. Ὑῆδα οἤδηρα ἴοπι βεσοπμά Ῥδίβοῃ, σείθιτιηρ 

ἴο νει, ἴο ἴῃς ἤχβί ρεβοη οἵ ρϑβδὶ ηϊβῖ, Ὀείογε σά ρϑσβοη οὗ 
ΘΏΘΙΩΙΥ 15 5: Κίηρ ἰῃ ἴπ656 11η68 οὗ ἐεχροβίυἱδίίοη. γε τηδὺ Ὅς 5υγα 
[815 δοϊΐοῃ νὰ5 ῃοῖ ἃ β31Ὄρ0}6ὲ ἔδοϊ [εαγεὰ ἕοσ ἰῃ τῃ6 Διΐατα, δας ἴῃ- 

νοΪυπίδσυ δοιίοῃ ; δῃὰ 50 ἴδε τηωοοὰ οἵ νῦ. οδηποῖ ὃ ἱπάϊοδενε 
85 ἘΧ"., Ὀυϊ τηυθῖ Ὀ6 1158. ---- γί}, 580 ΌΥ δἃῃ Θᾶϑύ δτηθηάδ- 

τίοῃ οὗ ΤηΔΥ βοῃοΐδιβ ἰῇ δοσογάδησὸό ψὶῖῃ οοηίεχῖ, δηὰ α15οὸ τὰ 

-- τ 
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τῆς υϑ02] τηδδηίηρ οὗ πεῤλεελ. Βαϊ [πε σοποερίίοῃ, οὗ. ἃ Ρεῖβοῃ 
Ρυϊέηπρ στίεἴ ἴῃ 18 οὐννῃ 800], νὰ5 30 υηυϑυδὶ, [μδὶ Δῃ ΘΑΙῪ 5οσῖθα 

ὈΥ ἴδια οπιίβδίοη οἵ ἃ Ἰεϊῖεσ τεδα “ σουηβεῖβ,᾽" “ δάν!ςββ," 5ο ΕΝ". 

ΤῊ 5. ἰ5 [5 ἐχρίδἰηεαὰ Ὁγ Ρα. : “ Ὀ]δῇ δέου ρίδῃ βϑυσρεβίβ 1156], 15 
τεϑοϊνεὰ ὕροῦ, δηὰ ἤθη δραπάοῃβα ἴῃ ἀθβϑροηάθῃου 85 υἱίευν υἢ- 

ἀνδὶ]ηρ." Βυῖ πεῤλετά ἰδ βε]άοπι υϑεὰ οὗ τηεηΐδὶ βἰδῖθβ, δηὰ [18 

τπουρῆϊ 18 ποῖ δᾶϑὺ ἴο δάϊυϑὶ ἴο ἴῃε σοπίεχι. [{ μδὰ ἴο δε οχ- 
Ρἰαίηθαὰ ὈῪ ἴῃς ρὶ.: “ογγοῖν εἰσίν ἕπι ρὶν γεῖραῖ, τττ- Μεπο ἐπθη}}}, 
ῬΕΙΒΟΏΔΙ ἰῃ ἴῃς οτἱρίηδὶ Ρ58., Ὀὰᾳϊ σοῃρτεραιίοηδὶ ἴῃ ἴῃς ῥγδβθηΐ 

τεχί. --- δ ἐχαϊεα οὐδ νι6], ἰᾺ ϑυοσαθβϑ, ΒΞ Ρσθηδου, δηὰ {ΠΩ Ρἢ : 

εἶδβνν. οὗ σοά οἵ Ηἰβ ρεορὶε ; ἤδσα ΟἿὨΪ οὐ ΠΟΤ ΟΥ̓ΘῚ ἃ Ρίουβ 
ΤΆΔ : 81] ἴῃ6 τηοσε {πογείογα ει ρμαβιβίηρ ἴῃ6 δηοσταδὶ βἰταδίοῃ, 

ἴῃς σϑνεῖβα οὗ νῇῃδῖ ἰΐ βῃουϊὰ Ὀε. 
8ι;. 11. 15 ἃ τεϊγαπιεῖεσ τεἰσαϑιοἢ, [ἄγε 5γῃ. 1165, συμῖῃ. ἴο ἴῃς 

ἤχει Ἰπ6, δῃηὰ ἰ5 8}} ρειτἰοη το Ὑδηνεῆ.--- 4, 2. σοα], ἴο ἐταρμδ- 
5:56 ῬΘΙΒΟΏΔΙ ταϊἰδίίοη οἵ ρβαὶ πηῖδὶ ἴο Ηΐτα. -- Ο ὠροξ] βαγηδβῖ δῃ- 
ἰγεαῖγν (ΟἸονσεὰ ὉΥ ἱταν. σηρῖσεῦ νιδ, νἡϊουξ οοη). ἐχργαβδῖνε οὗ 

τρθῆον, δηττῃ. ἴο ν.3. --- 2692], ἴῃ ἴῆσες 1ἴπ68 δηκτ. “ μουν Ἰοηρ,᾽ 
81-.1.- Ο ἄρληεη νιΐγις 4γ6], οἵ. το, ἴο ψΒΙΟὮ τ μᾶ8 ὈΘΘῃ δϑβὶ πη- 

Ἰαϊδὰ ὉΥ σοργίϑβὲ ἰῃ υ56 οὗ Ρ]. ἐγε; ἀδϑίσγογίπρ σγτηθ. ΤὨδ δηιῃ. 
στ “ ἰάς ΤῊΥ δος" ν. Ὁ Ἰηἀϊοαίεβ [Βαὶ 1 156 βεσθ ἴδε τυτηΐηρ οὗ 
Υ δ, 5 ἴδοα Ὁροη ἴῃ 6 ῥβδἰ πγῖϑὶ ἴμδὶ ᾿ρ ἢ θ ἢ 5 ἢ ἐγα 45 4731} 6η} 
8ο" δ 1185 110}5 81] ΟἹ ὈΔ515 οὗ ἴπ6 ΗἸρ ἢ - ̓συίθβι᾿ 5 Ὀ]εββϑίηρ Νὰ. 6533. 
Τα υβὲ οἵ [με Ρἢτγ. τ 5. 145. Ῥυ, )οδ Ἐζσ, 95, ἃ5 Ὑ6}1 85 οοηίεχϊ, 
ἵδνουσβ ἴῃ θη] ϊεητηθεηΐ οὗ 6 εγδβ ἴῃ πε β6ηβε οὗ τῆς σγενῖνδὶ 

οὗ ρΡῃγϑίοδὶ βἰγεηρῃ δηά τηοσαὶ ΘΏΕσρυ. Βυϊῖ ἰξ ἰ5 ἄχ ἢετα ἴο ἴῃ 6 

Ἰίῆς οἵ Ὑδῆνθ᾽ 5 σουπίθῃμδηοθ, 50 δαὶ ρσοῦδοὶν ᾿ἰρΐθη ἰ8 ΠΕσα 
Ρτγερηδηῖ, σοταρσεῃοπάϊηρ ὈοΪῃ σΟΠΟΘΡΈΟΙΒ. --- 7 σε ἐπ ἀκαϊλ]. 

Πεδῖῃ ἰ8 οἴδη Ἵοποείνεα 45 8ἴεερ 765 9οοὐ 76. στ Ὁ 70. 1.4.2, ποῖ 
ἱταρ  γίηρ ἴμαὶ ἴῃς ἀεδὰ σοῃίίηπς ἴῃ ἃ βἴαϊε οὗ 5166 ρ ἰῷ 5Π6οϊ, δυΐ 
ἴῃαῖ τῃε 5ἰαϊα οἵ ἀγίηρ 18 ἃ (Δ]]Ἰπρ ἀϑῖίθερ ἴο ἀνσάκα ἰὴ δῃοίπεγ 

νοτϊ ἃ. ΤΣ ῥβδϊηηϊβί 15 ἰη ὑ6Π] οἵ ἀδαῖῃ, }]685 ἴπ6 ἕδνουγ οἵ σοά 

βῃΐης ἔοσίῃ ἴτοτῃ ἴῃς ἀϊνίπε δος ἀροὴ ᾿ἷπι, ψῖ ἢ 118 χυϊοκεηίΐηνς 
Ροννοσ. --- ὅ. “Μ7[ἔειε ἐπόριν 54}, ὈοΑϑΈΙΪγ, δητ ἢ. “ στι εἴ," τ Ὠῖο ἢ τῃς 
Ροεῖ ννὰβ οὐ] ρεὰ ἴο ρυΐ ἴῃ ἢἷβ οσσῃ βου] ν.δ5. ---  λαῦό ῥγευαί αὶ 
σῦεν ἀρ], ᾶνα ἴῃ ΔΌΣ ἀπ ρόνεσ ἴο ονθσοοτηα ἢΐπ,, 5 ἢ ΐπ), 

85 ῬΑ͵ΑΪ]. ἱπρ] 165. ---- λα 7 αγε μιουεα 1, 5μδίκεη, ονετισονῃ, σο- 
τηον θα ἔγοτῃ ΤΥ Ρἷδοθ : [86 1Πεῖης οὗ ἴδε τεὐοϊοίηρ οἵ ἴῃ6 δᾶάνϑσ- 
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ΒΔΤΥ, ΜΏΟ ΙΟΟΚΘ ΡΟ ἢ Ὁ]Δῃ5 85 δ γεδαυ δοσοιηρ 56, Τῆς 
Ροεῖ 15 ἴῃ ργάνβ μετ] οἵ [15 τθϑυϊῦ, Ὀὰϊ ἰξ μᾶ5 ποῖ γεῖ ἰτδηβρίγαα ; 

δηα ἢ υτρεηῖ ρ]εα ἴο Ὑδῆννε ἰ5 ἰῃδϊ ἢ6 τῇδ Ὀε ἀεϊνετοα ἴῃ 
Βοοά τἰπ|6. ΕἾἶβιν. ἴῃ ψ τἢϊ5 νὉ. 15 υϑεὰ οἵ τηδῃ νὴ ἢ ἃ περ. ἴῃ ἴῃ 6 

Δϑϑυγαηος ἴῃδὶ Ομ “ Ὑ}}}} ποῖ Ὁ6 τπονεα ᾽ τοῦ 15 τ65 21 ο 6257 
1125. 

θΘ. Απ εὐϊίογ, ἀδβίπηρ ἴο πλᾶκα ἴῃε Ῥβ8. τῆοσε δρρτορτίαϊε ίογ 
ΡυΔ]ς υ56, Δἀἀ5 ἃ {πτηδῖεσ σουρϊδῖ οἵ (11 ἀπά Ἶογ : 

Βυῖ] ἱπ ΤῊΥ Κίηάπεβ5 ἱγυβῖ; 

ΜῪ δαδτὶ γεοΐοεβ ἴῃ ΤῊΥ βαϊνδίοῃ. 

Α 511] Ἰαῖεγ εἀϊῖοτ, τ τμ6 βᾶῦηα Ῥύγροβε, δα ἀβ ἃ γεβοϊυτίος οὗ 
ῬΌΡΙΙς ῥγαῖβε : 

ΓΨῃ] σἷπρ ἴο Ὑδηνθῃ, θθοδυβε Ηδ Παίῃ ἀδαὶὶ Ὀου ΠΟΥ ἢ πὶ. 

ᾧ, Ἐ εἶνε ἃ ἔουτί ἢ δηὰ 51}}1 ἰαῖεσ ᾿ἰταγρίοδὶ ᾿ἰπα ἔτοτα 7,8, ργεβεσνεᾶ 
ἴῃ ΡΒΥ.: 

Υεὰ 1 ν}}} ὑσαίϑε ἴῃς πᾶπιε οἵ ἰδε ἵογτὰ Μοβὶ Ηἰρμεϑβί. 

3. τον Ὁ] 4 ἴ. τερεδϊεα ἔοτ δββόπδῆςε ἂί Ὀθρὶηπίηρ οὗ Ἑδοἢ 1. οὗ οτὶ ρὶ πδὶ 
ϑῖτι; εἶδνν. 624 Εχ. 1638 Νὰ, 14}1 (7) 708. 185 (Ε). --- πρ}} 1611 Ῥγ, 2138. δῃεν, 
εορδέρμαδέν, ἀθπὰ ποῖ σοπίγ. οὗ πα" ,ηγένεν, υ. οἵ, ἴῃ ἀ80.4] ἴεγηι, ψἢ. ἰβ. ποῖ 
βυϊϊεὰ ἴο πον τΡ. --- 8, ΓΛΡΝ] ὁ. 9.023, α«λ. δηὰ ἀϊβίου!. ΜΈ. 15. πῃ εττοβεουβ 

ἱπῖογρ. οοπηθοϊεὰ τὶ υ5ε οὗἁὨ ΓΣ;, ν ἢ. 15 ποῖ βυϊϊεά ἴο σοπίοχῖ, οὐ [ῃς οτάϊ- 

ΠΑΙΥ υ8ὲ οὗ ὧδ), οἴεῃ πε 8εαΐ οὗ επιοϊΐοῃβ δηὰ ρμαβϑίομϑβ, βεϊάοπι οἵ τηθηϊδὶ 

βίδίεβ ; νυ. Β03. ΑἸΒουρὴ [Πΐ5 τεχὶ 18 80 δποίεπὶ δῃὰ υπίνετβαὶ 85 ἴο δε ἰῇ 
ταοβὲ 58.) γεῖ ἰξ 15 Ὀεϊῖεσ αἴϊεσ ὁ. νὰ Ὀγ., Οτ., ΓΒ ς., Βα., Πα., ἴο τὰ. ΓΛΣΥΡ 

δηγίς, γος (ν. 16} 1478), οἵ 536. Ὠ3τΥ 88 τῆοτε βυϊϊεὰ ἴο ΦὉ) ἀπά οοπῖοχι. Ἴθοη 

τά. ΥὉ. 85 7.88, --- Σ 7}}»} η.(πι.) τιον, τον σιν, εἶδνν. 3111 το γῶϑ 1168 ΟὨ, 4238 
4431 (1) ]ε. 4 ἴ., ἰ5 δῇ εαυν ψοτγὰ ; θυ αἷ5ο Ἰδῖς, Εβι. 93, 10 5 ποῖ, βονγευεῦ, 

βυϊϊεὰ ἴο 325, ψ ὈΐΪΟἢ ὑβυδ}}ν 15 βοδῖ οὗ πιθηῖδὶ δηὰ πιογαὶ βἰαίεβ, βεϊάοτι οὗ 

ἐπιοίϊουβ δπὰ ραββίοπιβ, ἀπά ἴπεπ ἰπ οαγο ε88 51γ]6. ---- 3353} Ἰοῃρ ἔοστω ; οἵ. 

Βῃοτί ἔοτπὶ 339 ν.θῦ; Ἠδγάϊν ἔγοπι βάσὴς υτίϊετ, υ. Β. 2. τ Ὁ95] υ. 15, ὙΒοτα 
[ο]οννεὰ Ὁγ προ, αὐ ἀεα Βετε (5., 30 Βᾶ., Πυ., ατ., (Π6., αἱ. ὟΝ 6.,ὄ δρ., Ηυ δον, 
Κιικ,, δ]. τὰ, ον νυν. Νηὲ τουβὶ σἤοοβε δείψεθ ἴῃς ἴννο, ᾶοος. ἴο ἢσ. ΤΒἊς 

ψΒΟ]6 οἴδυβε ἰβ8 ἃ ρ]. οἵ εἰ ρῇ. τερει ἴοι, πιακίηρ ϑῖτγ. ἠαβὲ τΗϊ5 1. ἴοο Ἰοηρ. 

-- 4. "ρ535] Ηἰρβ. Ἵοβοτῖ. ἴτην., 34. ἱπιν. ερὮ. σοδτγαϊπαίοιι. --- τον “1 58ε]- 

ἄοπι ἴῃ ψ, ν. γβ, Ἐἤγπιε τεχυΐταβ (μαὶ ἴῃς ἀϊνῖηε πᾶπιεβ βῃουϊὰ ΗΝ τῆς 1. 

δηά 5} οἷοβε ἰϊ. --- 12} περ. πα] οἴδυβε, νυ. 222, [Ὠτίος τερεαῖεά, ἴῃς ἰδϑὲ {πιὸ 

οτηϊεἀ ὈΥ ῥγοβδὶο εὐϊΐοσ ; ργορειὶῦ 54. βι δ) ποῖῖνε σςοδβοτῖ. ἔοτηι, Ὀαϊ σοταδὶ- 

παῖΐοι ΜνἱὮἢ 10 τεαυΐγεβ βμουίεηα ἔογτη ἔοσ τμεϑβυγα. --- ΠΏ} ἰβ ἃος, οἵἉ βίαϊε. 
--δ. νῦ3»1 Οδὶ ΡῇῚ 1 86. ψ ἢ 584,3 836. αἅ.λ. Σ.53» νῦ, (1) δὲ σόίε ἴο ἀο ἃ 
τοΐηρ, 54. ἱπῇ, 1889. 3618. 201} γ)819. Ὁ. ΔῸς, 2112; αὐΐς ἴο ἐπάυτε τοιῦ, 65 15. 115; 
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αὐΐφ ἴο τεδοὶ, ς, ἡ Ῥ5. 1395; (2) δὖ5. ἀανε 2σιυεν οὐεν, ῥγεναΐ! Οπ. 303 (Ε) 
329 (ἢ) Ηο. 125, 54. 5 Οπ. 3235 (1) Ῥ5. 1202; 50 Βετε, ἃ5 ( πρὸς αὐτόν, “5, 
Δηὰ πιδᾶϑυγε τεαυΐγε. ἘἈγτηθ τεηυΐῖτεβ ἴπΠεῈ ογάδσ "Γ53) 5, ἤτϑὶ περ]εοῖεα ὉῪ 

ςοργῖβι ἀπὰ {περ ὉΥ Ἰαίετ σοργίδι τεἀιοεὰ ἴο 58, --- "3 }} Ρ]. ἱπιργοθ., τὰ. 88. 85 

νι, ἃπὰ ἰτᾶῆβροβε ἴο οἷοβε οὗ ]. ίοσ τὮγτης. ---- γ5.).»} 8. πηρτοῦ. ψἱζπουϊ 10. 

Κα. 525; Ρ]. ἀπε ἴο ἀουῦ]ε εὔγοτ, [Π6 ὁπηἰβδίοῃ οὗ 10 πὰ Ρ]. υὙν, ---- ϑ'ΌΝ 52} 
τειηρογαὶ, ΑΝ., Κιτκ.; οαυδαὶ, Ὀγτ. ; οὐ Βεϊῖεσ 9Ὁ]., Βα )εοῖ-πιαῖίετ οὗ εχυϊίπρ ; 

τ. 105. --- Θ. 1] επῖρ. οἵ ρεβοπδὶ ἀειεγπιϊηδιίοη ; ἤεγε ἴοσ σοηρτεραίίοη, 
ἴῃ Ἰἰταγρίοδὶ ρ]. νν μἰοῖι ἰ8 τ πηδῖεσ σου] εἴ. --- 95. ἼΠΟΠ31, ρί, βίαϊς, ρῇτ. 520, 
εἶπνν. υϑα]}}ν ἐμ Οοα Η ἰτηβεῖ, Ι{{]8 νεγα οτὶρίηδὶ ἴο Ρ5., νγὰὲ τοῖς ἢ Πυ, 

ἰηβεγῖ πγπ", δΔηἢ 50 ρεῖ τεἰγατηεῖοτ, ---- 5} 7055. ΨΠῈῈ τηοάδὶ βεηβα, ᾿ξ ρᾶτα]]. ψ τ ἢ 

πον Οἱ] σοποτῖ., 5ὸ το; Ὀυΐ 1Γ ράγα]]. νἢ ρτγενίουβ ᾿ΐπε ἢδ5 Ἰοβϑὶ τῃοάδὶ 

8686. 8ἃ5 υδι8] ἴῃ ἰαῖε 53ῖγ]6. 800). 25 Ργ, 2417 Ζο. τοῦ, πῖογε Ῥγορευῦὶνγ τ᾿) 

Ῥξ, 359 15. 6110, 23 Ῥ5. 169. --- Ἴρ»ν052} ταῖρῃς θὲ ρίνεπ εἰἴμετ οπα δοσεηΐ οἵ 

ἴνο, ἃςο. ἴο ροοά ὑβᾶρε δπὰ ἀεβίρῃ οἵ ροεῖ ἃ58 ἴο πηξᾶϑυζε ; υᾧ. σ5.-ῦῦν 5827} 

ἀἰεαὶ ὀοεεεγείν τοίίά, ἃ5 161 1101] 14.128, ν. γῆ. ἋΣ ρῖνεβ στουπὰ οἵ τεᾶβοῃ οὗ 

ἐχυϊαῖίοπ. ΤῊΪ5 1. 5 ἃ [εἰγαπιεῖευ δπὰ ἰ5 ἃ 51}}} Ἰαῖεσ ρ]. 65 δά 8 ἃ τεϊγαπηείεσ 

Ἰ., καὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ ὑψίστου -- γυὉ»}» τγτν Ὁ ππσινο, ἃ Πἰταγρίςαὶ 

δα είοη ἔγοπι 718, γυδ;» πυπν εἶθνν, 47}, [{{Ὲ15 Θῖγ. ἰβ ἴο θὲ ἴδκεῃ 5 οτὶβίπαὶ, 

1815 ᾿ἴπὸ ἰβ πεεάεὰ ἴο πιᾶκε ὺρ [εἰγαβίϊοῆ, Βαῖ ἴξ 5 ἀἰβῆουε ἴο ἐχρίαϊπ 5 
Οπηἰβπίοη ἔγοτη 18. [τ ἰτηρ! 5. ρα] ̓ς ϑνοσβῃὶρ οἵ σοπρτοραιϊίοη. Βαϊ {{ ἰ δὲ 

δὶ.» [86 ργενίουβ ἴῆτεε ᾿πὲ5 ἅγὰ αἰβὸ ρὶ., θεσαυβα {ΠῸΥ ᾿ηΡῚΥῪ [88 58π16 5ἰτυδίίοι 

8πὰ ἃ ἰδῖες ἀδῖε ἴδῃ ἴῃ ργθνίουβ ρατίβ οὗ 5. 

ΡΘΑΙΜΟ ΧΙΝ. -, {ΧΠ1., 5 51Ε. 25, 

8. 1:4 ἄἀδϑοσὶδε8 ἀγαπιδιΐοδν {86 ἱπρυάσης ἡδίϊοη8, δοιΐηρ 

ΔΌΟΙΙΣΠΔΌΪΥ, βαγίπρ 0 {ΠΟΘΙ 868, “ ΤΏΘΓΘ 8 πο ΟΟά 10 ἱπίοσξοσο ᾿ἢ 

(ν.}}) ; Υαβνσθ ἔγοπι μϑᾶνοῃ ἱπβροοϊίηρ {Π6πὶ (ν.7), ἀπὰ ἀθοϊασγίπρ 

τμαῖ ἴδογθ 18 ποῖ ἃ β'πρὶθ ΜΕ] -ἀοῈΓ δπιοηρ ἴμοπὶ (ν.) ; 186 

ἀενουγειβ οὗ ΗΪ8 ῬθΟΡΙ6, ἱρποτίηρ Ηἰπὶ ἴῃ οδγθ]688 ἱπάϊθσθησα 

(ν.) ; αῦνεβ βυάάρη!ν βοδίτοσίηρ {8 6πὶ|, ἀηὰ ρυϊτίηρ {πε ὶΣ ΡΙδη 

ἴο 8μαάπὶ|Ὲ (ν. 5). Αἱ ἃ Ἰδΐθσ. ἀδΐθ {86 σοπρσδρδίίοη Ῥγᾶυϑ {μδὶ 

Βαϊ ναϊΐομ πιδὺ Ο0ΠπῚ6 ΤοτΤῚΒ ἔγοπι Ζίοη (ν.") ; ἀπᾶ 51}}} Ἰδῖθσ, 81π|- 

ΤΔΟΏ8 ἴο [86 ΨΟΓΒΒΙΡ οὗ Ὑδῦν οι, Ὀεοδιιδα οὗ ἴΠ6 τσϑβίοσδίϊοη οὗ 

ῬτΟΒΡΟσ ΤΥ (ν.2)). 

ΗΕ ἱπιραάδηιϊ καϊά ἰο τμοσπηβοῖνοσ, “Τότ ἰ5 πὸ οὐ (Ποτο)," 

ὙΠΕΥ σοτγυρίοα {Π.]γ ἀοοας, {πὸ ν ἀοίο ἀθοπ Δ Π]ν, ΠογῸ νᾶ 5. ΠῸ ΜΡ 0] -ἀοατ, 

ἈΑἈΉΜΝΈΗ Ιοοκεὰ ἑοσῖῃ ἔτοπι πολνοη πρὸ τς βοὴ» Οὗ πιληΚῖηα, 

Το 566 ψ ῃεῖθεγ ἴπθτε 5 δὴν ποιῖπα 10 ΠΠ σοπτΠν ἢ δουκίηρ αἰϊτοτ οἱ, 

ΗΕ νοὶς 'ανὲ τὰγπεὰ αϑίάθ, βανὸ ἀγάνη Ἰαοκ, τοροῖθοῦ ἀτὸ Ὀςοοπὶς ἰαἰηίεά, 

ὍΤΏοτςε ἰ5 πὸ ννο]]-ἀοοτγ, ἰθτὸ ἰ5 ποῖ ὄνο Ομ, 
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ΑΝῈ τἢε ψόυκετγβ οὗ ἰγουῦδ]α ἢὸ κπονϊεάρε --- ἀδνοῦγοζϑβ οὗ ΠΥ ῬΕΟΡΙε ὃ 
ΤΏΕΥ εαἱ Ὀτεδὰ : Ὑδῃννθἢ ἴΏοῪ ἀο ποῖ ἱῆνοκε. 

ΎΤΠΕΕΕ εατεὰ [ΠεΥ ἃ ἔδαγ; ἴοσ σοὰ βοαϊἝεγεὰ ἴῃδηι; 

ΤΒεὶγ ρίδῃ νὰ 5 Ραϊ ἴο βῆδγη : ἴοσ Ὑδῃνε τοὐεοϊεα ἰδ πὶ. 

Ῥεβ. 14 δῃὰ ς3 ὈΟΪΒ μανα Ἴ) δῃὰ πιροῦ, ἀπά 80 ψετο ἰπ 18 δπὰ 1838 (υ. Ιπἰτ. 
δ 27, 33). Ῥοκβί]γ [με πχρῦ οὗ 14. ψ)88 ἃ ἰδίεσ δββίτηϊ]δίίου, ΤῸ 53 ἰβ ργσεῆχεὰ 
νι, ΡΟβ5Ι ]Υ οννἱηρ ἴο ἴῃς 'βς οὗἉ ϑυ5 Ὁ ἰῃ ν.ὃ, θαϊ ργοῦδο]γ οτἱρί παὶ, ἱπάϊςαϊίηρ 

τδαῖ [Βς Ῥβ. νγᾶβ α͵5ο ἴῃ ἴῃς 11{||6 οο]]εοἰίοη οὗ Μαβικεϊϊτα (νυ. [π|τ. 8 26). 9 
δἀάεὰ ἃ ἀϊτεοιίοι ἔοτ [86 ταοϊοὰν γπὸ ἢ» (νυ. [πῖτ. 8.34). ΡΒ. 53 νγὰϑ αἷδο ἰῃ Ἐ 

(νυ. 1πίῖτ. αὶ 32), ψβοσα ὈΟΝ νν5 βυδειϊταϊεα ἕοτ δὴ οτὶρίμαὶ πλὴν Ὠτουρβουϊ, 
ΤΒυς ἴῃς Ρ5. μαὰ βενεσαὶ εὐϊτίηρα Ὀείοτε ἰΐ γεςεϊνεὰ [18 ργεβεηῖ ρμοβι ο τ ἴῃ ἴννο 
ἀϊθετεπὶ ἰοχίς. ΤΈοτα ἃτα βενεσζαὶ ταΐποσ ἀϊβδγεποαδ : (4) Ψ 532 - πὸ 141; 
(δ) τμε ἐπβετίϊοπ οὔ ἡ Ῥείοτε ἸΣ ΤΠ 535; (2) ν)Ὁ 53" τε 30 148; (41) 20 53" ἴοτ 
Ὃ 148; (2) ὅ5 Βείογε ὥψο 14; (7) πψὺ 537 ἴοτ προῦν 147. Ὑμεβα δγα βυςο ἢ 
νατίαϊίοι δ5 τηὶρδὶ τεδαΣγ οσουτγ ἰπ ἀϊβετεπι τοχὶβ ψἱμβοαϊ σπαπρίην [με βεῆβα. 
10 πιοϑῖ οδβϑεβ 8. 14 βεεῖηβ ἴὸ Ὀ6 ποᾶσεσ ἴῃς οτίρίπαὶ. ΡΒ. 535 15 ἀἰβεσγεηῖ 
τοι 14 δῇεσ ἴῃς ἤγβι οἰαυβε πρ πὸ Ὁ. Τῆΐδ ἀϊδεζεηςς 15 ἄς ποῖ ἴο 

ἀεείψη, ὰϊ ἴο ἀϊδετεης ἱπιογρτείαϊίοηβ οὗ ἃ ἀἰβίου τεχὶ, ἔοσ [Βς βάτηε Ἷοῃ- 

βοπϑῃΐ Ἰεϊζεγβ 1ἴς δἵ [8 Ῥαϑὶβ οὔ Ῥοΐ ἰεχῖβ (νυ. ν.ὅ ποῖεβϑ). [π [δΐ5 νυ. Ῥβ. 53 ἰ5 
παδσογ ἴῃ οτἱρί παὶ, δ5 ἰξ ροϊῃΐβ ἴο δῃ δοῖυδὶ Ἔενεηὶ οὗ ἐχρεγίεπος, ψμεγε ΡΒ. 14 

δεπεγα ἰβεβ. ΟΒ. ΝΒ, Ὁ, ὅγε. Ηεχαρία, ΡΒΝ, βανε ἃ πυπιρεῖ οἵ δά άϊοηδὶ 

1ἴπε5, οἰϊεὰ ἰῃ οι. 310-18 ἔγοση Ῥβ8. 59 1οἵ 361 1409 15. ςο7: 8, ὙΒΟΥ͂ οδῦιε ἰηΐο 
( αἱ δὴ εαυὶγ ἀαῖε ΌΥ ἃ τιδγρίπαὶ γείεσεπος ἴο οι. 3108, δηὰ ἱπ οοὰ. Κομη. 
649 οὗ Ἰἢ νεἴε ἰγαπϑϊαϊοαὰ Ὀδοὶς ἱπίο Ης. 

Τπείν ἰὨγοαδῖ 5 δῃ ορβθῃ βερυϊοῖῆγε; 

ΝῊ τλεὶγ ἰοησυεβ ἴμΕῪ Ὧανε υϑεὰ ἀξοεῖϊ; 

Τῆς ρΡοΐίβοῃ οἵ 8505 ἰ5 απάδσ {Πεὶγ 1ἰρ5; 

ἌΝ οβε πιουῖῃ 15 ἔ}] οὗ οσυγβίηρ δηὰ Ὀϊίετης55. 
Ὑπεὶγ ἐδεῖ σὰ βῆ ἴο σῃδὰ Ὀϊοοά; 

Βεκισασοῃ ἀπὰ πλίβουυ ἃσα ἴῃ {πεῖν γ γ5, 
Απὰ ἴἢε ΨΥ οὗ ρεᾶοε ἢδνε ἴ86Ὺ οὶ Κπονπι. 
ὝΠοΕτοα ἰ5 ηο ἔδασ οὗ Οοὰ Ὀεΐοτε ἱμεὶσ ἐγεϑ. 

ΤΕ ἰβ ἱπιροββῖθὶς [μδὲ ἴπεβς 1ἴπε5 ββοι!ὰ θὲ οτρίπαὶ, θεοδυβς οὗ (δε ἰεχίυαϊ 
ενϊάεποθ. ὙΠΕΥ τὰ δοβεηϊ ἔγοτῃ 3ἢ), οἴμεν Ὗτββ., (6 4 δπὰ Ἰαῖεγ οοάά, θῇ, ἀπὰ 
τε τεὐϊεοϊεὰ Ὀγ Οτίρεῃ δηὰ Τεζοηθ. Μογδεονεσ, [ΠῈῪ ἀο ποῖ δοοογὰ 8 ἴΒς 

τδουρβὶ οὗ [με Ῥβ.; ΏΕῪ Θπιίγε!ν ἀδβίγου {με βιγορίοαὶ ογραπίβαϊΐοῃ, δῃηὰ δα 
οἴ βενεγαὶ ἀϊβεγεπίὶ ππεαβυγεβ. ΤΈς 5. γτεβεοῖβ ἔε βατης βἰ[υδιϊοη Ἔββε πη 8 }} Ὁ 

88 Ῥμ8. 9-10; οἷ, 141 τυῦῖτἢ τοῦ: δ 11.18. ΤῊς 2) μετα ἷἰβ ἴῃς βάτῆθ δ5 ἴ8ε γὴν 
τεῖος. Ιἰ νγᾶβ ἃ τἰπις ἤθη ἴῃς σοπρτεραϊίοη οὗἩ ἴῃς Ἐεβιογαϊίοι νγὰβ ἰπ στεαῖ 

ῬΕΙ͂] ἔτοσῃ ἴδε βυτγουπάϊηρ παίϊουβ σοπιειηηΐπρ δπὰ ἰγοδιὶηρ ψἱτὰ σοπίυπιοὶῦ 

τῃεὶς τεϊ σίου απὰ τμεὶς σοὰ : Ὀείοτε ἴδε τείογμιβ οὗ Νεδβεπιίαῃ, Τῆε ἰδῃ- 

Βυδλρε ἴ5 ἰῃ βϑηςσγαὶ βίτα]ας το Ὁ, 6.» ΖΡ., ΕΖ2., δῃὰ 15. Οπε πνογὰ 888 πὸ 

Ἔχϑιαρὶα ἴῃ [μὶς Ἰ15ὲ, πῦμς γ.δ, εἶπιτνυ. 70. 1.516, δαὶ [μῖ5 15 δὰ Ασα ίβτη, μὰ τη 
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μεἷ μανε δέῃ οὗ [δὶς {ἰπιε ταῖμες ἴθδῃ Ἰαῖετ, ἤθη Αταπι. ἰηβυδηοεβ ῥτα- 
γναϊ]εὰ. Ὅλα ἀϊνίης ἱπβρεοϊίοη ἔγοια βεᾶνθῃ ν.2 ἱπιρ}}65 ἰἢς ἀοοῖϊτίπε ἴπαὶ 
Ὑ ΔΒ θὮ ἰ5 ποῖ τροχοὶ ἴ[Βε Οοὰ οὗ Ι5γδεὶ, θὰϊ ἴῃς Οοἀ οἵ ἴδε παίϊΐοῃβ, [με οῃ]Υ 
τεὰὶ σοάὰ; δῃηὰ τπετείοτε {με τ υτηρὴ οὗ πιοποιβεΐβμι ονεῦ ροϊ γι εΐβπι, σας ἢ ἃ5 

ἷ5 ενϊἀεπὶ ἴῃ 15.2.8, ΤῊΣ οτὶρίηδὶ τεΐεσεηος οὗ ἴῃς 8. ἴο [8ε παϊΐοῃϑβ, νν δῖ ἢ 

5 ενϊἀεπὶ ἴῃ 53 Ὀεοδυβε οὗ ἴμε ποτε βεμπεσαὶ ἱπιεγργεϊδίϊίοη οὗ ἴῃε ϑἰϊυδίίοη, 

Ῥεσᾶσως πὶ 14, ἰῃ ἴμε ὑγοσβῃὶρ οὐ {με οοπρτεραίίου, δἀαρίεὰ ἴο (Πε ἱπιρυάεηι 

ςΟΠ ΘΙΏΠΟΙΒ ἃπὰ ἱρποότεῖβ οἵ Οοά ἴῃ Ι5γδε] 1156}, ΤΆς 5. ἰ5 οοτηροβεά οἵ ἄνες 
Ρεηϊασαεῖεσ οουρ]εῖβ, δαϊ ἴΠεγα ἀγα ἴῃτες Ἰἰπεβ οἵ ἀϊβετεηΐ τπηεαϑαγε αἱ [πε ἐπά, 

Τδοβε τεργοβεηῖ ἵνο ἀἰετεηὶ ᾿ἰτυγρίοαὶ δα αἰτοτβ: ἴῃς οἠς ἃ ρειϊξοι ἔοτ 54]- 

νϑίϊοη ἴτοτῃ Ζίου ἴῃς Τσαρίϊα] οὗ Υδῆν ἢ, ἃ5 ἰπ α1οΣ; ἴῃς Οἴοσ ἃ 98}} ἴο ννοῦ- 

5810 Ὀεοδυβε ἴῃς βαϊναϊΐοη μβαὰ Ὀδεὴ δοσοιῃρ ἰϑμεά, Βοῖἢ ἱπιρὶγ ἴδε ἰειρὶς 
ΜΟΥΒΐἷρ οὗ (δε Ἐεβιογαίϊίοη, 

ΒΘΣ. 1. Α 9Ξγπίῃ. σουρὶεῖ ἀθβοσῖθα5 ἴῃ6 ἡδίίοηβ ἰὴ [ἢδὶγ διττὰς 

ἴο ἴΠ6 Ρβορὶε οἵ Ὑδηνεῆ. ---1. Ζλε τριῤμάεπῆ. ὙΠῈΥ ἰρῆοτγε 
σοά, ἰτεαίίηρ Ηἰβ5 ρεορὶε νι σοηπίεπιρῖ, ἀπά δοιίηρ ἴῃ ἃ 5ῃδιηξ- 

ἴὰ] τηδῆηεσ ἰονγασγας ἴῃς τε]ρίοη οἵ Υδῆννεῃ δηα Ὑαῆννεῃ Ηἰπη5ε], 

Τῆς Λισόλαϊ ἰ5 ποῖ ἃ “ 100] " ΕΝ". ἰῃ δὴν οἵ ἴῃε πηεδηϊηρϑ οἵ [ἢ}15 

ψΟΙΓά, Ὀαϊ ἃ πΠΊΟΤΕ ἀρρταεβδῖίνα ρειβοηδὶ ἵν, ομ6 ΠΟ, ἴῃ δὴ δα] δΓ 

τε] ρου βίαρε, τερσεϑθηῖβ ἰῃ6 βοοόγῃεῦ οὗ ΝΝῚ,. (.. Ρ5. 1). Ηε ἰ5 

ποῖ τῃε δηῖιῃ. οὗ τῃ6 ν͵βε, Ὀυϊ οἵ ἴῃ6 ομὲ δοίϊηρ ἱπι6 Πρ η]ν ν.3, 
ὙΤΠῈ νογά 15. ἤθσα 86. ς0]]., δῃ 50 ἰ5 [Ὁ] ονβὰ Ὁγ Η]. νθ8. [Ι͂η 5. 
14 ἴδετε ἰβ ἃ ρεῃεσγα  βϑαϊΐοη οὔ ἴῃ6 δαγιογ ἢἰβίοσ αὶ 5ἰπαίίοη, 

τείειτίηρ ἴο ἱπηριάεηϊ παϊίοπβ Ποβί]α ἴο 5γα6] ἀπά ἢ αοά οὗ 

5:46], νῃ]οἢ, ν ἢ 16 ποῖ ἁἰτορεῖμεσ ἀεδβίτογίηρ, γεῖ 50 οὔβουγαβ ἰΐ 

ἃ5 ἴο πη Κα ἰΐ ΘΑ5Υ ἴοσ ἴῃ σοηργαραῖίοη ἴῃ ἰαΐθγ νοσβἢρ ἴο τ ϊηΚ 

οἵ ἴῃε ἱπιραάεηϊ ἴῃ [5γα8] 56], ῃῸ δοῖ σοητεηρίΟΙ5}Υ τουνατι 5 

τῆς Ρίουβ ροσίίοη οἵ [6 σοηρτεραίίοη δηςκ {Πεὶτγ το] ρίοη ; δηὰ Ἰαΐοσ 

511 το 1π|ηΚ οἵ τπ6 ἀπυεϊίενεγ ἀπὰ ἰπῇῆάεϊ. --- δα τω τὺ ἐϊπενιδείμες, 

ἴῃ τμεῖσν τη, ἃ5 τοῦ. --- 7Ζ λεγε 'ς πο σώ (λέγ), ποῖ ἃ ἀθηϊαὶ οὗ 
τῇς οχἰβίεηςς οἵ σού, --- τ[ῃο56. παίίοηβ ννογα ρο]γεῖϊϑῖς ἀπά ποῖ 

ἰπἤάκεϊο, ---- Ῥαϊ ἃ ἀδηϊαὶ οἵ τῃ6 ργέβεηςς οὗ (οί, ἴο ἰπιοτίογα ἢ 

τῇ οἷν δοϊίοηϑβ, ἴο ἱπίεγροβα οἡ ὕεμα] οὗ Η]5 ρθορὶς, ἃς τοῦ; ἰηζετῖ- 

ΡῬτεῖεά ὈγῪ “Ηὄδβ ν"]} ποῖ στεααῖγε ἡ τοῦ δηὰ γ “(οά μαῖῃ ἰοτ- 

βοῖίϊεη, Ηἐε μαιϊβ μιάάδη Ηἰβ8 ίαδος, Ης ἀοίῃ ποὶ 566 ᾽ τοἱ, 

ΑσοοταάϊηΡΙνΥ ἴπεθε παιίοηβ, ἰῇ ἃ πιοϑῖ ἱπιριἀξηΐ πιαηηθγ, να ηΐ ἴο 

τῆς αἰπιοσῖ Ἰεηρίῃ ντἢ ἀρραγεηΐὶ ᾿τηριηϊν. --- Ζ λὲν ἐγ δικι ἡ εῖν 

ἐσεας, ἡλεν αοίεα αόοριῖαὀέν]. ϑόπιθ, ὄνθὴ Κιγκ., {ϊηκ {παῖ τς 

ΡϑδΙπιῖὶδὲ μᾶ5 ἴῃ ταϊηα ἴῃς σοτγιρίίοι {[Πὰϊ ρτγεσο θὰ {6 ἀουρα 
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Οση. 6"3 (Ρ) ; ἱπάεεά, μα υ865 ἴμε ἢτβί οἵ ἴπ656 νὍβ., Ῥυαΐ ἴῃ ἃ αἴξ 

[εγθηΐ ρῆτ. Τῇε ρῥηγαβθίηρ ἤεγα ἰ8 'π δοοοστά ψὴ ἢ ΖΡ. 37, 411 τῆς 

τῆογα ἰΓ να ἔταῆβροβθε ἴπ6 πουη ἴο Ὀ6 ἴῃς οὐ]. οὗ ἴῃς ἢγβὶ νῦ., 

Δι μουρὴ ἴμῈ τείεγεησε ἰῇ ΖΡ. ἰ5 ἴο σοιτυρί 5γ86]1, δηὰ ἤεῖθ ἴο 

τῆς παιίοῃβ. Τῆς τεΐεσεησε ἴο ἴῃ 6 υηίνεγβαὶ βἰ ἔα] Πε55 οἵ τηδηκὶπά 
Ῥείοσε τε ἀεϊυρε ἰ5 ροββϑὶ Ὁ] 8 ον ὈΥ ἃ ρϑηθγα ἰϑδϊίοη οἵ ἴῃς ἰοχὶ 

οἵ τῆς οτὶρίηαὶ ἐνεὴ Ὀεγοηά ἴῃ6 σἤδηρεβ οἵ Ρβ5. 14. Τῆαδ δροῃι- 

Π40]6 ἀδεάβ ἰοναγάϑβ 1[5γδεὶ ᾶἅγὰ τήογα ἔν ἀεβου θεά ἴῃ Ρ5. τοῦτ --- 
Ζλεγε τυας πο τυεήϊ-ἶρ6γ}, ἀτροηρ ἴῃ 656 ἢΟβα]6 πδίίοηβ ; ἵμεστα γᾶ5 
πο δχοθρίίοη, {ΠΟΥ γαγα 41} δἰῖκε; (ἤν δά αἰϊαϊηθα ἃ οἰ πηᾶχ, 

1ὴ6 αἰπιοϑῖ Ροβϑίθῖε [ἰπλϊς ἰπ {ΠΕ πηρυάεηξ δηά δοτζηϊηδῦϊα 

ΔοΙΙΟΠ5. 

δῖσ. 1. ΧΑ συηῖῃ. σουρ]εῖ, ἀδβοτῖθεβ Ὑδῆνε 5 διττυςθ, ἀπε τῆ. 

ἴο ἴπαῖ οὗ ἴπ6 παιίοης, οἵ ἴα ἤγϑι Ἴσουρ]εῖ. -- 2. γαλευεά ἐροξεά 

,οηδ γγονι λεαυοη]. Ἠπξ ννὰβ ἴῃ ἤδᾶνβῃ, οἵ. τοῦ, δ ἃ αἰϊβίδηςς 

(τοιη ἴῃς παϊίοηβ. ὍΠΟΥ οουἹά ποῖ 566 Ηΐϊτὰ ; ἵππον πρῃϊ ἱρθοτα 

Ηΐτη, αηὰ σοπίειηη ΗΠ, ἀπά ἴο {πετήβεῖνεβ ἄδην Ηἰβ ργέβεησε ; 

ὕὰῖ ἴῃ ἴδει Ηβ ννὰβ ἴπεγτε. Ηδ ννὰβ ἰῃςθβε]ν ἱπιθγαβίθα ἴῃ ψῃδίὶ 

5. ΡΟΪΏΡ ΟΠ ; 50 Πηοἢ 50 παῖ Ηδ νᾶ5 Ἰοοκίῃρ ἰοσίῃ ὠῤοη “ἠέ 

σοης οὗ »ιαπδίμα , τἰλ6586. πηραάδηϊς παϊοηβ, ΏΙΟἢ γεῖ Ὀεϊοηρ ἴο 
τη τάςα οὗ τηδηκὶ πα ἀπά ποῖ ἴο ἴπε ογάεσ οἵ ἀϊνίηθ ὈΘΙΏρ5, --- Ὁ 566 

τολεύλὁ»}, τλλκίηρ α σατεία], Πποτουρῇ, βοτπατηἰϑῖηρ ἰηϑρεοιίοη, ---- 

ἡλεγε τῦας αἣν αοησ ἐσ ιίσοη δ}, ἴῃ οτάεσ, "ἴ ροβϑιῦϊ]ςθ, ἴο βίηρὶε 

οὐδ οηῈ [τῸΠῚ ἀπιοὴρ ἰἢ656. ἱπηριάεης οὔδβ ἴμαὶ ψὰ5 πεὶσ σϑδὶ 

ἀπ. ἴῃ σεύζύιν αὐίον σου], ἴθ ῬτΆγΕΥ δηα ΜΜουϑἢρ, οἴ, οἷ. 
ϑίτ. 11. Αἰ ϑνηῖη. σουρ]εῖ, 51} [στοῦ ἀδβοσι ηρ ἴῃ 6 οἢατ- 

δοίογ οὗ τῆς. ἱπυρι οης παϊίοη5. ὍΤῊδ ταϑυὶὶ οἵ τε ἀϊνίηε ἰηβρεο- 

το. σοτΓ Β ΟΠ (15. ΘΕ γεν ἢ (ἢ ᾿ϑδ] τη 55 ἀεβοτιρίίοη (ν.}). ---- 

8. 716 τολοῦν, ταῦ τὸ αἤ 7 ἡλενι, 5331, νατιίοηβ. οὗὨ 5[}]6 πλθσεὶγ, 

ἰητοηϑΠ6 6] ἴῃ Δονοληεν, οὗ Ἰοῖὶπτ δοῖίοη. ὍΠΟΥ 411 αἰϊκε 5ῃᾶσα ἰῇ 

16. δηλ σπαγαοιοτίστίς. ἀοἴηρϑ. --τ- τ ἡμεγμφαἶ αφίάς τ45 ἢ ἀστο 

ἄγατοη ῥα δ] καλιπνῃ, νῦ5., θοῇ ηἠξθ δα [Ὁ πηδᾶϑαγθ, ἴῃ ἴνο 

αἸΠοτθης ῥσύσαϊο ΘἀΠτουα. ὑτοίουγηρ, οπα τῃ6 οηα ἴεγπῇ, ἴῃ 6 οἴδοσ 

της οἴδετ τότην ; ΠΟ] Γατί οΥ ὀχρ]!ςατίοη οἵ ν.}, Ιηϑιοδά οὗἉ 566Κ- 
ἴῃ ἁποῦ (ὐο] ἀη] ἀοϊηρ ροοιί, [ἢν αν ἀἄγάνῃ ῬᾶοΚ δηὰ δινΑΥ 

του (το] ἀηἢ] σοοί, --- αγὸ ὀεοοηδ ἐαηεα}, σοτταρί, 5ροϊ]εά, δ]ῖο- 

δοῖμεσ θα. ΤῊΝ 5 ποῖ, ἃ5 Ἰὰθ Ὀ6θ ἢ ΟΟΙΏΠΊΟΠΪΥ βυρροβαά, δῇ 

ἈΟΒΟΓΌΟΙ Οὗ ΠπΊν οΥβα] υσηαῃ σογγαρίίοι ; Ὀαῖ, ἃ9 (Π6 σοηϊοχῖ βῃονξ, 
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οὗ ἴῃς. τοῖδ] ἀδργαν}ν οὗ [ῃ6 ἱπιραάδηϊ Τρργεββοῖβ οὗ [ῃ6 ρβορῖὶβ 

οἵ Ὑδῆνε, ἀεβοτ 6 ἴῃ ν." ".--- Ζλδγε ἐς πὸ τοεῖ]- ἄρεγ, 5Βῃονίης 

ἴῃ (ἢς οἸτηαχ ἴῃς εχδοῖ ἀρτεθτηεῃΐ οἵ Ὑδῆνε ἢ} τ [ἢ 6 ῥβδ]πχίϑὶ 85 
ἴο 186 ομασγδοῖοσ οὐ ἴπε86 παίίοῃβ, ἰῃιθηβῆθα, ἤοννενεσ, ὈῪ ἴδε 

δά ἀϊκίομαὶ οἴδυβε: “άσγε ἐς πιοί Ἔύδρι 9716. ᾿ 
δέσβ. ΙΥ͂. δηά Υ͂. τὲ βυῃϊῃ. Ἴουρίεῖβ, σίνίπρ ἴῃ6 ῥβδὶγηἶβι 8 

ἀεκετίρίοη οὐ ἴῃς ἤη] σεβυ οὐ ἴδε δηιιμεῖῖοαὶ 5ἰτπιδιίοη 46- 
βου εὰ ἴῃ ἴμε ῥτενίουβ σουρ]εῖϑ. ---4. Ης ἢτϑιὶ ἐχροβίυϊαῖοϑ ψ ἢ 

ἴμεβες ῃδίϊοηβ : ἄσυε (1ἀ4})}) πο ἐμποιοξαἦρε 7]. 15. ἴὲ Ροββίθ]ς δαὶ 
186 Υ ἀο ποῖ κῆον ἴπδῖ Ὑδην ἢ 15 ᾿πβρεοιίηρς [Πεπὶ, δηὰ ἀεοϊατίης 
τΠεἰγ σμαγδοῖοσ δηά ἄοοῖῃ ὶ Ηον οδῃ ἴῇδΥ 3ὸ οἡ ἱρποήηρς Οοά 
8ἃ5 ἴΠΕΥ πᾶνε ἄοῃε ὃ [ἴ ββεῖῃβ ἰῃογθ]ε ἴπαΐ ΠΟΥ 5ῃπου]ά δοῖ 
30. --- Ζλε τυογξενς 97 ἐγομδί] ἴάκα ἴῃς ρίδςς οἵ “ βοῃβ οἵ πηδῃ- 
Κιηά ᾽ ν.2 δηά “τῆς πωρυάδηιϊ᾽" νι}, 45 ἃ τῇοσα βυϊδῦϊε ἴθγπὶ ἴο 
ΒΌΤΩ ὉΡ 411 ἴῃαϊ ἢδ5 Ὀδοὴ 53αἰὰ δὺϑουΐ {Πατη.---- Ζευομγεγς 97 τὶν 
2εοῤ]. Τθα ὈἰΓΟΙ ΘΠΠΆΠΥ δηὰ βανοῦα δἰΐδοκβ τηδάθβ Ὁροὴ με 
ῬεορΙς ὉΥ ΤΏΘΙΓ δ, Πλ165 ἴο ἀδβίσου ἴἤδτὰ ἃΓ6 σοτῃραγεά ἴο δαϊίηρ, 
ἀενουπηρ, 45 ΗὉ. 41} Ρ5. 275. ὙὍϊβ βυρρεϑὶβ ἴῃς σοτγεβροηάίηρ 
τδουρῆι τεϑυταίηρ τμᾶὶ οὗ ν.}, τθδῖ ΤΠῸῪ 50 ἴρῆοτε (οά, σε 50 
᾿τωρυάδηϊ ἀηα σοπίειηρίιουβ ἴῃ {πεῖν διττυὰς τονναγὰς Η]πι, (ῃδὶ 

“λὲν εαἰ ὀγεα41), Ῥατῖαϊκε οἵ τΠδὶσγ ογά παν ἰοοά ψίμουΐ τερατά ἴὸ 

Ηΐπι, τ τῆουϊ δἱ 41} σοηβι ἀογίηρ Ηΐπι. --- γαλευεὰ 116 ν ἀο πο ἐπ- 
τοξε}, τοπονὶηρ ἴῃ 6 τπουρῃϊ οὗ ν.2 ὙΠΕΥ πᾶνε τὸ τβουρῆϊ οὗ 

βεεκίηρ αἷϊες σοά, οἵ οἵ τεςορῃηϊδίηρ Ηἰΐπιὶ δἱ 4]}, ὄνεὴ ἴῃ τῆς 

δη͵ογτηεηὶ οἵ Ηἰ5 Ῥεῃεῆβ. ---ὅ. Ζ᾿ ἀεγε], ροϊπιίηρς ἴο ἃ ρίαος δηὰ 
ἃ Ὠϊδίοτίς Ἄνεηΐ Κπόνῃ ἴο ἴῃς ΟΠ ρίη4] ῥϑδὶ πιὶδῖ, Ὀὰϊ ἠοῖ ἰηάϊςαίϊοά. 
-ανεά τῴξν α ,3,αγ]. ΤΗΐβ 15 τηθηϊοηθά δΌγαρΙΪν δηά ἀτγὰ- 

ΤΑΔΊ ΔΙ, 45 ἰΐ [ΠΕΥ ετα ἰλκθὴ ΟΥ̓ ΒΌΓΡΙ͂56. [{ 5 51}}} Πισμοσ 
οἰ ρμαϑίβεὰ ὉγΥ ἴῃς ρίοββ 530, “τὐλξγέ πὸ ,αγ τὐας""; ἴμαὶ ἰ5, 
οἰἴμοσ, θη ποῖα τγᾶ8 ὯῸ Δρρδγεηΐ γεᾶβϑοῃ ἴοὺγ ἔεαγ, κι ἀάθη]ν ἰΐ 

σοῖς ὕροὴ πεῖ πϊπουΐϊ ψαγηϊηρ, ΟΥ̓ ΤΠΘΥ ΜΕΓῈ βεϊζθα ἢ ἃ 

Ρδηΐς σιϊθουϊ εχίεσγηδὶ οᾶυβθ, ἄς ἴο τῃ6 βυάάδεῃ γϑαὶ ἰβαιοη ἴῃ 
τῆεὶγ ταϊπ 8. οὐ ἴῃ6 τὰ] 5ἰτυδίίΐοη ἀεβου θα δῦονα. --- 20», Οσοα 

“αὐεγεα (ἐλεν)}, 50. 53, ἴῃ δοοογάδηος ψιτθ 186 ῥδηὶς οὗ 1868 

Ρτενίουβ οοπίεχί. Τῆς νυ. δἀπλί γα ὈΪῪ βυϊῖ5 [Ππαΐ βοδίτετίηρ ἴῃ 4} 

ἀϊτοοῖοηβ Ῥ ΠΟ ἴα Κ65 ρίαοθ πθθηθνοῦ ἃ συἀάθη ρδηΐς σόγηθ8 
Ὁροη 84 Ὀοαγ οἵἉ τηβθῃ, οἴ. 895. Βαϊ 14, ΕΥ̓͂ εττοτ οὗ σοργἶϑι, 888 : 
“ογΣ Οοὰ ἰ5 ἴῃ ἴδε ρεπεογαιίίοη οὗ ἴῃς τἰφῃϊθουβ," νηϊοἢ ρίναϑ5, 
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ἱηάερά, ἃ ροηθγαῖ τοάβθοη ΨὮῪ ἴῃ6 Ὡδίϊοηβ β8ῃουϊα ἔεασ Ὑδηνεῃ, 
Δα [αν 1Π6ῖγ ον} ἀδεάβ δραϊηβί Ηἰβ ρεορὶς, Ὀᾳϊ ὯῸ σεᾶβοῃ (Ὸὺσ 

1815 βυἀάξῃ ἔδασ ἴῃ ἢδ8 σοῖς ὕροῃ πεῖ. Ῥβ. 5.3 ρίνεβ δ5 ἴδε 

Οὗ]. οἵ “ 5οδίζετ᾽" : “τὴς θοῃ65 οἵ ΤῊΥ Ῥεϑβίερειβ." ΤὨΪβ5 σοῃοεῖνεβ 

οὗ ἴῃ πδίίοῃβ ἃ5 δεβιερίηρ [6 Ρρδορὶς οἵ Ὑδῆπεῃ ἤδη ἴῃς ῥδηὶς 
5 6] σάτα ὑροη ἴμεη. ΤῊΐβ δά ται γα Ό]ν 55 τἴῃ6 σοηϊοχὶ δπὰ 

15 ἰειριϊηρ 85 ἃ Ὠἰβίογιοδὶ ὑδϑὶβ οἵ ἴῃ6 Ρ5., Ὀυϊ ἴῃ ἔδοϊ ᾿ξ ἰ5 ἀπε ἴο 

8 ταϊβγοδάϊηρ οὗ ἴῃς οτίψίπαὶ, δηὰ ἀδβίσογβ ἴῃ τηεάβυτε.-- -θ. Ζ εν 

2. τὺσς ῥωΐ 1ο εὐανιε]. ΤὨΪϊ5 ἀπά οι] ε5 δηα δεϑὶ ἐχραΐῃβ Ὀοια 
ἰοχίβ. ὙΠΕΙΓ ρῥἰδη νγᾶ5, ἃ5 ἴῃε ῥγενίουβ σοηΐϊεχὲ βϑῆονσ, ἰο ἀδνοῦγ, 

ἱξειγ ἀεβίσου, ἴπ6 Ρβορὶε οὗ Οοά ; δηὰ {πεὶγ ἀδθὰβ ψεσε τηοβὶ 
ἱτηρυάδηϊ, Δροταϊηαῦϊε, δὰ σοττυρί. ὙΤθεὶσ ῥ᾽ ῃ ψγὰ5 ἐπιβίσγαιϊεὰ 
δΔηά ρυΐϊ ἴο 5ῆδηηε, Ὀεσᾶυβε [ΠΟΥ γεσα βοδίϊεγεὰ ἴῃ ἃ αἀἰβρτδοθι 
Ῥϑηΐϊο. Ῥβ. 14 τηϊβγεδάβ 50 8ἃ5 ἴο γίνε εἰ Π6Ὶ ἃ βἰδιθηθηὶ οὗἉ ἴδοῖ: 

“ς ραΐ ἴο 5ῆδιῃε ἴῃς σουηδεὶ οὗ τῇς δ] οιεά,᾽" οὐ ἃ Ὠγροιμεῖοδὶ 
εἶδυβε : “Ὑ0ε ΤΠΔΥ Ραϊ ἴο 5ῃδτηε᾽" ; Ὀυϊ ἴῃ ΘἸΓΠΕΓ οα56 ἰΐ 15 ἀἸῆςυς 

ἴο δάϊυαδε ἴο ἴῃς σοηϊεχί. [Ιἱ ἰ5 ἴτας τῃδὶ [ἢ 5 οἰδυβθ τϊρῃϊς Ὀς 
τερασάβα 85 ἃ τεϊϊεγαϊίοῃ οὗ ἴῃς ἱπιραάθηϊς σοηάυςϊ οἵ πε ὩΔΈΟΗΞ, 
Ὁυϊ ἴδετε 16 ὯῸ ἀρράσεηϊ γσεᾶβοῦ ἴὼὺσ ᾿ξ ἤεσε, δῃὰ νψγὰὲ 5[}}} Ἰδοῖ, 

δοοοιάϊηρ ἴο παῖ ἱῃιογργείδοη, δὴν ἐχρδηδίοη οὗ ἴμ6 βυάάδη 
Ῥδηΐς τί ψῃῖοἢ ἴπ6 νεῖβα Ὀερᾶη. β. 535 ἴακεβ ἴῃς νὉ. 85 δῦϑ. 
Δηά 2 85. ψ] ἢ Οοά 458 5βυθ]εςοῖ, “ὙὝΠου μαβϑὲ ρὰϊ ἴο 5δδτης," πῇ] ἢ 

5115 [Ὡς νὉ. “ 5οδίϊογοά," Ὀυϊ Ἰεᾶνεβ ἴῃς οὐ). ἴο Ὀ6 ΞΡ] δά ; ψῃ]ε 

ἴῃς 2 ΡΕΙ5. 58. 15 8: ΚΙ ΡΥ οὐἱ οἵ ρίασς ἰῃ ἴῆς τηϊάβὲ οὗ 2 Ροῖβ. 
82. ἴῃ ῥγενίουβ δηά βυθβεαυξηῖ 165, 411 ρεῦβ. δ} }ἶκα σεΐεττίηρ ἴὸ 

(οά. --- 2.» γαλιυεὰ γεϊεείεα ἠλερι], 50. 535, ἰὴ δοοοσά στῇ 15 
ςοηΐοχι; 145, “15 δὶ5 τεΐίιρε,᾽" 15 ἄυς ἴο ἴῃε τηϊβίακε οὗ ἃ 5ἰηρὶς 

Ἰεῖζεσ οἵ ἴπε οτίρίῃμαὶ νοσγά, ᾿βουρῇ ἰΐ 15 αυἱῖε ψ6}} βυϊοα ἴο ἴῃς 

ΡΓενίουβ οοηΐϊοχῖ. ὍΤΠῈ οί ρίπαὶ Ῥ8. οδίηε ἴο δὴ εηὰ ψίϊῃ (ἢ 15 
Ἄοουρίοῖ. 

Ἴ.ΑΔ. Ἰαῖεσ εἀϊζοτ, ργοῦοὶγ οἵ 18, δ 45, 45 ἃ ᾿τυγρίοαὶ ῥγαγετ, ἃ 

τοιγαι θοῦ 116. 

ΟἿ, ἴμαϊ (Ὡς Ξαϊναϊίοη οἵ 1ϑ5γαοὶ πιΐρϊ οοπια ἑουἢ ἔτοπι Ζίου 1 

Ζίοη 5 βεσε σοῃςείνεά 45 [με ςαρίϊαὶ 5εδῖ οἵ Ὑδῆνγε ἢ 5 ἀοτηϊηίοῃ, 
ἤοπὶ ψἤδηςς [Ὠογείοτα ϑβαϊνδοη οοπηθ8. ΤῊΪΐβ ἱπρ}165 ἃ νψῈ]]- 

ογάεγεα τγουβῃὶρ ἴῃ ἴῃς ἰεπλρῖα δηᾶ ἃ βίτοησιὶυ ἀείεηἀεὰ οἰΥ, ἃ5 ἴῃ 

Ρε5. 46, 4). Ηδτα ἰ5 δὴ δηϊίσγεὶγ ἀϊβεγεης βἰπιδοη ἔγοπὶ ἴπδῖ οὗ 
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ν.3, Ὑθοτο βαἰναϊ οι σοπιαβ τοῖα Ὑδασθι ἴῃ ἤεάνεῃ ; οἵ, ττοῦ [οσ ἃ 

βία "]ατ ρίοβ5. 
ΚΑ 511] ἰδοὺ ἰασρίοαὶ δάδάϊτίοπ, ἃ τοἰσατηεῖεσ σουρ]εῖ, νγὰβ τηδάς, 

ΡΙΟΌΔΌΙΥ ἴῃ Ψ, οδ]]ηρ ἀροη ἴῃς σοηρτεραίίομ ἴῃ ΡΟ Ὀ]Ϊς τγοσβῃὶρ : ---- 

1π ἴδαἱ Ὑδην ἢ Παϊἢ τεβίογεα ἴῃς ργοβρευῖν οὗ Ηἷ5 ὑρεορῖς, 
1ἰ ]Δοοῦ τε)οίοα, ἰεὶ 15γϑδὶ Ὀς σίδα. 

ΤῊς 7.55. ἔοττι ῬγοῦδὈ] μ45 7.155. 56η56, ΔΙ[ΠουρΡἢ δὲ [18 δῖδ 
ἀδίε ἰξ πήρῃς Ὀ6 τερατάθα 45 Βανίηρ ἰοβὲ 115 ἀἰβιηστίνα τηηρ., δῃά 

80 δα ἰταηβίδιίς ἃ 45 ἰμάϊςατῖῖνε ξαΐατζε, “ 5114}} τεὐοῖςς," ““58}4}} Ὁ 

εἰλὰ," ἘΨν".; τε ἔοσγηοσ ἰ5 τοτὲ βυϊεα ἴο ἃ ᾿ἰτυτρὶο8] ρ]ο55, ἴῃ 8 

Ἰαϊζοσ ἰ5 το εγαῦ]ε ΟἿΪΥ ἴῃ ἴῃς νίενν μα ἴξ νᾶ5 οτἱρίηδὶ ἴο ἴῃ Ῥ5., 

δηᾶ τῃδῃ ἴῃ6 εαγὶγ ἀδῖα ψουὰ Ὀς δραϊηϑὶ [ἢϊ5 ἰητεγρτείδιοη οἵ [6 
ἠαβδίνα. -- 7κ. λα]. ὙὍΤῆε ἱπβηϊίνα οδῖγ. τ τ ῬτΘΡ. πλΔῪ δ ἰηΐετ- 
Ρτεῖθα 45 τεροσαὶ οἴδυβα, “ ἤδη" 3: δηὰ τηοβὶ Ί55. δηὰ ἰηΐοσ- 

Ῥτεΐεσβ, θυϊ Ὀεῖίου 45 σίνίηρ στουηά ΟΥ τεάβοῦ ἴοσ᾽ ἴῃ 6 Ἔχῃποτζίδοη, 
οἴ, οἰ. --- γαλευεὰ λαζὰ γεείογεά 116 φγοσῥεγὶξν 97 Ηρ ῥεοῤβἠε]. ὙὨΪ5 
ἷβ ἴο Ὀ6 ῥτεΐξεστεά, Ἔβϑρεςΐδὶν δὲ (ῃἷἰ5 ἰδῖς ἀδῖε, ἴο ἴπ6 τῇοσε βρβοϊῆς 

δηὰ βαυῖοσ γεπάεγίηρ οἵ [πε Ρῆγ., “" Ὀτίηρ Ὀδοῖ [ῃ6 σαρενιγ," ἘΝ". 

νοι ἀοε5 ποῖ 5υἱί ἃ ἰδῖς ᾿ἰτυγρῖςαὶ δά] οη. 

1. 103)] δὰ; ποὶ ἄφρων ὦ, «ἰμίίμς 3, γοοἱ ἘΧ4., πὲ ἐνεριραίερεί, εογεῖμ- 
νισλίοις, «λαπιοίδος, 5 ἐνιῤιαίοης στὰ [Ὡς ἀουῦ]ς ϑεηβε οὗ ἐγερεοαῖεί διὰ ἐνεβῃ- 

δερῖ. (4) ἰονατὰβ Οοὰ 742 ΞΞ 532 7418. 33 Ὁϊ. 3251 4}1 οὐ Βεαΐμεη, Ὀϊ. 325 οὗ 
Ισγαεῖ ; (δ) ἰονναγὰβ τεσ, δῃτῖμ. ἴο 2.1) μοδέενεῖναξα,, ἀτιὰ 50 «λανεείεςς, δατέ- 

νεΐραἶρα 15. 325.5.2 5, 388 1.318 Ὡς, 1711 ΕΖ, 138 (7); ς0}]. οὗ [Ὡς σοπιυτρεϊΐουβ 
3) πφ τ Ῥβ. 39", οἵ, Ῥτ, 171. 31 2055. 70. 210 305, ὙὨΐβ ταηρ. ἴδ ςοπῆγπιεά ἘΥ͂ 
ΣΝ Ἡ. ἧ, τυανεΐονε, ἐνενγιοαϊεεί, ἐνιῤμάερ ἀδεα, ποὶ ἴῃ ψ, Ὀὰϊ Οπ, 347 (7) 7. τοῦδ 
ΩΣ 313 -“ἰ, ἀπά ἴδε ἄδποσω, νὉ. 7 532) ποῖ 'π Ψ, θυϊ Οαἱ δε ἐνερειάίδνε Ῥτ. 2052, 
Ρὶ, ἡεαί τοὴὰ ἱνιῤμάερες οὐ εορμέμνεεῖν : Οοά ἈὈϊ. 321, ἐαῖ μεσ ὈΥ͂ δοῃ Μὶ. 75, 
ἴδε ἀϊνίπε ἴβτοηε 7ς. 1451, ΝΊ πενοἢ Ὁγ γα θννεΒ Νὰ, 35. το ΠῚ] ΗἸΡΏ. ρΡῇ, 
3 ΡΙ. δοϊΐοπ σοταρϊεῖεα ἴῃ ῥγεβεηῖ. ζ γπῷ γὉ. Ηἱρῆἢ. (1) ἀσεένον 8588: 46 τοῦ328 
δηὰ ῥζοῦ. 57, 58, 59, 75 (1165); (2) οογγωβέ ἴῃ τοοσαὶ βεηβε ὅπ, 612 (Ρ) 
ΖᾧὉ. 37, σε εογγαῤεΐν Ῥα. 741 τε 53} Ὁι. 416 3139 15. 16 7ε. 638, --- 2}. ΗΡΆ. 
Ῥί. Ρἱ. 3 τὰ. νἱτδουϊ οοπ)., ΕἸΡΒ. οοδταϊπαῦοη, ν. 47. ποπρυν] υ. οἱδ, Ῥβ. 533 
μας ὅγ7, τ. γέ, Βαϊ τὨϊ5 ἰβ ῥγοῦ. 8δῃ εττοτ οἵ ςοργίβι. ΤΈς οοπΐ. ἡ Ῥείνγεεπ ἴΒς 
Ὑῦβ. ἴπ ς32 ἰβ ργοβαῖς ἀπὰ ποῖ οτίρί παῖ. Τῆς σγεβειηθίδηος οἵ ἴῃς ρβββαρε ἴο 

ΖῥὈ. 37 ἔλνουγβ ἴδε νἱενν [μδῖ ἴῃ που 15 γεδ!ν οὐ]. οὗ Ὀοίὰ νΌ8. ---- Ξ στῶ» 1.Μ} 

Ξε νι δδ ἀπε. ἴο οπῦνκ γι. ΤῊς Ρῆτ, τὸ 5.35.4, οἵ, 378 Εος, γ2, ΤΆς ρῖο. Βα5 
ποτρΐηδὶ ἔοτοε, τυεὐϊ- ἀοεγ, 300, ροοαὶ 15 βεϊάοτῃ ἰῃ πῃ εἰ ἴα] βεηβε 3416 3757 ς), 
ν. κ(. (ὦ τἀἂάδ οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός, Δ5δὶ τα ]δϊεὰ ἴο ν.ὃ ἀπά ποῖ οτἱρί πα]. ---- 3, Πγ7}} 
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ἐπιρἢ. πεῖ. 23); ἴδε βἰϊυαϊίοη ἰς ἀγατηαῖίς 88. Ῥβ. 2. --- Ὁ Ὁ] 8150 φιρἢ., 
με Βεδυ ΘΗ τεβίάεπος ἰπ ἀπε ἢ. νυ τἢ δατί Β}Ὺ τηεη. --- ἡ} 95} ΗἸΡΆ. ρέ. ἐπιρΒ. 
Ῥτεβεηῖ. ζηὴὉ νῦ., ΝΊΡΒ. ρος γογίἀ ἴτοπι βεανθῃ 8512,  ΗἸΡἢ. βδπιε, εἶβνν. 
1ο20 14. 300 Πι. 2616; ςῇ, 9.327} βᾶτης, 33,8 801δ το2ὅ5 --- ὅν» 1 ΗρΒ. ρίς; 
πουλῖῃᾶὶ] ἔοσος, 85 210 πΦ»,, σεζέρερ' τοῦ δά τερεαΐεγτία παρε οὐ λαυΐρρ ἐπιεῖρλί, δπτιῃ. 

ἴο 52); οἵ, 210. --- 8, 5355] δάε τυλοίε τε νὴ)" 5.34 “λδ τολοίρ οὐ ἐξ, Ο ἴπι ὈοΙᾺ πά»- 
τες. ὍΏε ἔοστηεσ 85 49᾽5 103}9 1109] 1.459, 18 Ἰαϊίετ 45 299. --- “Ὁ Οδὶ ρῇ. 3 τα. 

"νὸ σ΄. 69, οὗ γευοί! 45 Ὀϊ. 1116 1711 7ς. «33, Ἐὸτ 1815 ς34 μα5 )0 Οδὶ μέ. 3 πι. 
1) Οαἱ ὀαεξείίεἶε, ῥΥουέ γεεγέαρ, ἰο ὙΔμννεἢ, 05. ς» 9’ Ῥγυ. 1414, ς, 10 Ρ5. 8019. 

ΝΙρἈ. (1) τεβεχῖνε ἐμγρε ομδεοίγ ὀαεξ, ῥγουε μαλίἀίεσς, ς. γτιΜῸ ΖΡ. 15, πΝ 
15. σοῦ 7ε. 3823 Ῥ55, 4419 γ857 (ρτερ. οταϊεις); (2) ραββῖνε, δὲ ἐμγρ)α ὀαεξ, 
γεέῤεεαῖ ὉΥ ἴοεβ, νὰ ὍΝ 356 40ο1δ (-Ξ γοδ) 1295 15, 4217 7ε. 466. ΤΆΪ5 
1, Ἰαοκβ ἃ ἴοῃε. ὅγε ταΐρβὶ μἰπκ τἴπδὲ πὶ πε ὀτίρίπαὶ θοι νρ8. Ὃ δἀπὰ 50 
βίοοά, 85 ἴννο νυ 5, ν.ἷδ; δηὰ {πᾶΐ οἣς οοργίβι ἴοοὶς οπα νΌ., ἴ8ε οἴμετγ ἴδε 

οἴβετ. --- Ὑ1π|}} τ. “9, ἐορείλεν, οἵ Ἰοῖὶπε δοιίοη. --- το) 1 ΝΊΡΒ, Ρῇ, 3 Ὀ]. Ὁ [πϑ ν] 
δη Αγδθίβιι, δε ἐαἐρίεα,, εο» 7 :ῤέ, εἶδνν. Ρῖς. τΡῈΣ 10. 1516. --ι πτῖν Ὁ) 0Ν}, δάεγε ἐς 

νοΐ εὐέρ ἃ τἰρισίε οηε. Ὅλ ἴῃ ἴμε βεῆβε οὗ ᾧ σύρε 3811 7820 1.213, Ὁ)» «ν΄. δδ, --- 

4. κῦ5} ἰπίεγγος. ὑἱτ περ. ἐχροβιυ]αϊίοπ, --τὴρτν 1 ἘπιΡΒ. Ῥτεβεηΐ, υ. 48.-- 
1ῈΝ ἀγθτὉ.] 80 ( οἵ ς36, θυϊ 38) οπιῖτβ Ὁ9 ἴπεσα. [1 18. δὴ 5 ῦ δπὰ ἐτεχυεηῖ 

ἰπβογιίοη, υ. σ᾽ 69, απὰ ἰϊ πιᾶκεβ {11ε 1. ἴοο Ἰοηρ. --- Ὁ} “2. Οἷἱ ρῖς. Ὀὶ]. 

οϑῖγ. βοχαΐπδὶ ἔοτοα. ζὉΝ (1) ἐσέ. πιᾶπ 508]. 1282; (4) τιᾶππα 7829 35, Οἰγὰβ 

γ 839, Ὀπὸ ὕοΝ σάφ α νιεαδ 74. (ΞΞ 538) 4119 τοῦ 1272 Οπ. 319 3415. 2755 45:5. 
2 Κ. 45; (ὁ) 86οτί βοῖδὶ πιεα]β Ῥ88. 2227: 80 χοσϑβ, ευε οἵ Οοά, ἴῃ φυεβιίοη 5οἱδ᾽ 
(ὦ) ἰπ πυουτηΐηρ, ἤξ. ἀϑ!ε8 1020, ςἔ, 805 (ΗἸρἢ.); (2) απίπια]β 31]. : ἰμβεςῖ 

η845 τος8δ. δδ,. ἀορβ 5016, οχ 1062), (3) ἐπεπηΐεβ, αξυσιερ, Ὁ» 7146 τ 536, Ταςοῦ 
797, τῃε βεβἢ οὗ ἴῃς ρεορὶς 272; (4) 50). τδίπρβ, εἰσυοι, ἔστε 189 2110 κοῦ 
γ855, Σε8] 6919, ΗΊΡΗ. χίσε [ο καί, Οοὰ 5.0}. πϑῦὶ 2 πῷ 8117, ἤψ. ΠΟῪ Ὁτίν 805. 
ὕϑαρε τιδκεβ ἴξ ρἰαίῃ ψῃαΐῖ 18 τπιεδηὶ ἢετζε, --τ ἃ ἰακίηρ οἵ ἴῃε οτάϊ πα τηρδὶ. 

-δ. ζ0}] δἀν. ἀεπι. ἐζεγε. (1) 5ἰπιρὶε ἀεβίρπαίίου οὗ ρίαςε αδἴιεγ 2. 69 

10γ85 1371, ἀδβηΐηρ τοὶ 1041; τῷ τεϊαῖῖνε 122᾽; (2) ροϊπιΐηρ ἴο ἃ ρἷδος αἵ 

πε εηὰ οὗἉ [με οαιιβε 487 8.γ9.δ; (3) επιρῇ, δ βερίππίπρ οἵ βεηΐεπος, ροϊηϊ- 

ἰῃρ ἴο ἃ ρίαςε ἡβετε ἐοροι Ηρ ἱπιροτίδης Ββαὰ Βαρρεπεὰ οὐ Ψ]}}] Πάρρεη, 
ἐβρεςῖα!]γ ἴῃ ἀεβογιρτίου, γ45 (ΞΞ 5.35) 3615 νῃετε ἀδίεαϊ μα ἰδκδη ρΐαςς, 665 
τε)οϊεΐηρ, 6828 ρτοςεββίοῃ, 1042}. 35 τῃονετηθηῖ οἵ δῃὶπια]β οὐ βῃΐρβ ἰῃ [ἢς 568 ; 

οἴδεν σοποερίίοῃβ 13217131513γ8 1.305. 10. πον’, βάτὴς ψνἱἘἢ Π Ἰοςαὶ, ρίασς 1225, 

ἐπΡἈ. 764; ν. Β2Β8. -- τῦρ γἼΠ5] ν}. Οδ] ρέ. 3 Ρ]. δοτῖβὲ 5 τπρ. Υ. ἐγεαά, 
αὐ. γ858 Πι. 2866 7ς. 3653, ἽΠΡ Ἵπρ οορ. δος. 55, 74 ΞΞ 535 Πιῖ. 2857 70. 35, 
ς. 15 Ῥε5. 27} 11016]. Σ ππρ ἢ. εἶβνν. Ψ (1) ἀνεααί, θεΐοτε Ὑδῃνγε ἢ τοςδδ « 1913), 

ἴδε ἐπεῖωῦ 643, μετ! δ πίρῃι οἱδ; (2) ο"]. οὐ ἀγεαὰ 3112 363 ς 35, ς 8 δλἀὐὰς 

πο ΤΠ νὸ, δὴ δχρ᾽απαΐουυ δή ἀϊίου ἴο οπηρμαβῖβε εἰϊπογ ἴπᾶὶ τῃς σα απ Ὁ 

οϑτας ἤδη ἴΠεγα νν88 ὩῸ ἀρράαγεηῖ γεᾶβοη ἴοσ ἀγοδά, οἵ εἶβε ὑπαὶ πεσε νγῶβ πὸ 
τε] γεᾶβοῃ ἴον ἰϊ. --- Τῆς ρτεαὶ ἀϊβεγεπος θεΐνεεῃ 14 δπὰ 53 ποὺ ἄρρεδῖβ. 

ὉΣΌΝ 12] 1468 ς 280 5. ῬΑΓΑΙ]Ε] τε ΠΝ 5 149 τ- ὈὐΌΝ 19 5364, θοΙὮ σαι] 
εἰαυβεβ ἡ ἢ Οοά 50]. Ιἔ 15, βονγενεσ, τυ ργοῦδθ]ε (μα Ὀνον σα ἴῃ [Ὡς οτὶρ- 
ἴπαὶ 5, οἵ 18. -- δ τι ἢ} ΓΙᾺ ΟῪΣ 2] 1.458. θα ἔργ ψΒ ἢ πρδ 3 τ. ΠΝ ΓΛῸΣΡ 9 
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ξ538.ς, ὙΤδεβε νδγίδιϊουβ ἂτε ενϊἀεης ἀπε ἴο ἃ σΟΡΥ δι᾽ εἴτοσ, δῃὰ ποῖ ἴὸ 

ἱπιεηϊίοιδὶ ομβδησε. Το ἰεχῖβ νεσε ψγτίςη οτἱρίπα!γ [μ5 ἴῃ 38: 

1. δι Ὁ» ΓΥΡ ΡῪΣ ὙΣ 

53. ΓΡΣΣ ἼΠ ΠΌΥΡ Ω 

ΤΒετε ͵5 ποϊμῖηρ ἴο σοτγεβρομὰ τ ΡΣ ἴῃ 5.3, [μοσείοσγε ἰΐ τνὰβ δὴ Ἐχρ δηδίουῦ 
δάάϊίου ἴο Ἴγι, ψνΙ ἢ νυτῖβουΐ [ἴ 15 ἀπ με ]]ρ] 0] 6. 2 ταῖρηῖ Ὀς ἰπιεγργεϊοὰ 

85 Ατδᾶτω. ὙΣ σεαδίεν τε ρ, δηὰ ἴἴ τιϊρῃϊ μανα Ὀθθη δὰ ἀποοπβοίουβ 5 βιϊτα- 

ὕοπ οὐ ἰπίεγργεϊδιίοα οὗ [Βς ἔοττῃ οἵ ἴμε οτίρίπαὶ ᾧ Ἢ νὉ. ΝΊΡΒ., θοῃ6β ἃγε 

βοδϊϊεγεὰ δ ἴῃς του οὗ 5860] 1417. Ρ]. 5380]. γαβνν ἢ, φεαζίεῦ, αἰἶσβεγεό, 

ἘΠΟΙΩΥ͂ 8911, Βοᾶῖ ἔγοβὶ 14715; 500]. τηϑῃ, ἢἷβ γαγ8, 80 ἴο τὰπ ΐμετς δηὰ (μ᾿ μεσ 
ἴο οἴπετ ροάϑ 76. 315, ϑοδίίες ΠΟ ΟΥ ΡΒ. 1129 Ργ. 1133, Ὑρ ἴῃ ἴῃε βεῖβε οὗ 
“ιαὐεγέρη Ἔπιδπνΐεβ 15 τηοβὶ βυϊδεὰ ἴἰο σοποχί, ἀπ ἴῃ 41} ργοῦδὈ ΠΥ οτίρίπαὶ 

Βετζε. ὈπΣν, ἐβεῖγ εομρεσεί, ῥίαη (ν. 11), θεβὲ ἐχρίαϊπβ Ὀοΐ τεδάϊηρβ. [Ἃἢ τδς 

οἷς ἴεχὶ ᾿ξ νγὰ5 Ἔχρ᾽ αἰ πεὰ δ5 δραϊηϑι ἴῃς 5)", δδε αϑέιείεαὶ (υ. φ18); ἴῃ ἴῃς οἴδετ, 

ἴτ νας τὰ, δ ΓΛῸΣΡ ὀσμές (υ. 65), ἀχε ΡοΟΒδΙὈΙΥ ἴο 1417. ΤῊ ἴδῃ μδὰ ἴο Ὀὲ 
εχρἰαἰπεὰ, δπὰ 530 ἴδε ρὶ. οτἱ ρ παϊεὰ εἰἴμεσ η)γι, (6 ἀνθρωπαρέσκων, Ἔ φιὲ λἀο»εἰ- 

πε ῥίαεεί, οὐ ἍΥ̓Λ τὰν δεείερεν, ΟδἹ Ῥῖς. 5[. 2 5. Σ γι ὙὉ. Οδἱ ὀρεανηβ, οἵ δττωγ, 

ς. ὃν 2η8; ὃ 2.20 τηεΐδρδοσ ἔοσ ργοϊεοϊίου 345; ἤετε ς. δος. ὀεξέερε. Βαϊ 58, 

2 Ρεῖβ. ἃπὰ δος.» ΒΟΙΒ βυδρίοΐουβ, δῃά ἱπιργοῦθῦ]ς ἰῃ οτὶρίπαὶ. 14 85 γῶν) 
ΗΙρΆ. ἱπιρί. 2 Ρ]. ϑ.32 (νυ. 611). 53 πᾶ8 πγιϑ35 Ηἱρἢ. ρΡί. 2 πι. ἄγ νυ τἰτῖεπ 
ίοτῃ. Βυῖ πείϊπες οἵ ἴπεβὲ 8 βαϊϊεὰ ἴο σοπίεχι, ννϊοἢ τεαυΐτεβ 355. ΤΣ 

Ηἰρῇ. ἴπ ἴῃς βεῆβε οἵ ὁξ δι 79 τφἦάανιϑ ἰβ σοϊτηπιοι, ἃ8. 11951- 116 Ὶς, 235 61 463 
481.1- Ὁ κοῦ. 2; 186π παρ τιῖρῆϊ ᾿ς 5υδ]. ἀπὰ ἴῃε ἔοτπι δανε Ῥεεη Φ2γ. Τῆς 
2]. '5 ἃ ἰαῖες ἱπιεγργεϊδιίοα, ΤΏ 2 56. Ρί. ἰ5 αἶ5ο δῃ ἰηϊεγρτγεϊδιίοι. --- Π9ΠῸ] 
147 ἴον ψὮ. σῦν 53. Ηετε ἀρϑίῃ ἴμε τεβεχηίδπος ἷβ8 580 ρτεαὶ ἴῃ ἔοστα ἴπαὶ (88 
ἀϊβεγεηςσε τηυβὶ Ὀς ἀυς ἴο ἱπίετγργειδιϊίοι δηὰ ποῖ ἱπίεπιίοα, ΤΆς 58[8. τε ἷπ 
ῬοΙῈ ςα56ε5 ἰαῖετ ἱπίεγργεϊδίίομβ ; ἴῃς ἀϊθεγεπος Ὀεΐνγθεῃ ὉΠῸ δὰ ὉΝῸ ἰ5 5] 1ρδὶ 
ἴῃ δηοίεηϊ βογίριβ δῃὰ ἴῃ βοτῆς ἀἰδϊεοῖβ ἴῃ Ῥσοπυποίδιϊοη. ᾧ πΡΠῸ πιπὶ. γεΐαφε, 
εξρ. οἵ Οοά, εἶΞιν. 462 614 625. γ11 7338 012.9 9433 1425, το  Κ8 ἔοτ σοπίςβ 104}8, 

ΤδΙβ ἰ5 βυϊϊεά ἴο ἴῃς ςοηίεχι οὗ 14 ἴῃ ραγῖ, θυΐϊ ποῖ ἴο ἴδε οτἱρὶπαὶ 5. --- 

Φ[ὉΝὉ] Οαἱ γοίεεί, γέζμδε, ς. δες.» δα). αοἀ 535 8039, 500). πιεὲῃ 366 1182; 
ς. 2 508). Οοἀ γ859. 67 50]. πιεπ τοῦϑ!; ΝΊΡΆ. δὲ σοίεοίεα γς,, ΤᾺὨΪ5 νὉ. ἴῃ Ρετί. 
3 πι., 5115 σοηΐεχί δῃὰ [Πς οτρίπαὶ ῥ5. --- Ἴ. 155} ἐχργεδβῖνα οἵ τοί τὰ Ξξ ς 37 
557 (Ὁ. κ7) πὰ ἱπιγοάυςεβ ἃ ᾿ἰτυγρίοαὶ δα αϊτίοη, 85 1103. -- ροῦν} 86. οβίγ. Ξξ 
53 γῶν Ρ]. σβῖσι [ς ἔογπηεσ σαῤναλίον, ἴῃς Ἰαϊζετ σσυΐηρ είς, [Ὡς ἔοττηεσ ποτα 

Ῥτοῦδὴ ς, νυ. 95. πο ῦκησ, Ι] 3555] Ροεξὶς ἴεσπὶβ ἔοτ ἴῃς πδιίοῃ δηὰ Ἰδίεσ ίοσγ ἴῃς 

τεϊρίοιι σοπιπιαηϊτγ, ν. ΒΏΒ. --- 23)0}.2] ἱπέ, οδβῖτ, τεροταὶ, Ηυ., Βᾶ., θυ., 

Ὁτ., Κίσκ. ; Ῥαυῖ [ἢϊ5 ἰ5 ποῖ 80 νγ6]}] διιϊϊεὰ ἴο σοπίεχι 85 Ἵοδυβαὶ, ρἰ νίπρ' τεᾶβοῃ 

οἵ τε)οϊεἰπρ ; οἴ. 96. ΤῊς ῥῆγ. ἦ γλϑϑ 2ητ' ἰ5 [εομηΐςαὶ, 747 (ΞΞ 537) 853 126]: ὁ 
Ὁι. 305 7ς. 2015 305. 18. 3128. 2125 4841 4089 ΗΟ. 611 Απι. 914 Ζρ. 27 39 ΕΖ. τ668 
294 7ο. 4' 15. 4219, Τῃ πιοβὲ οὗ ἴμεβε ραββαρεβ νγὲ τηὶριϊ τεπάεγ, γέσίογέ ἐαρ- 
τντέν, Ὀζία θδοκ σαρνεβ; Ὀυϊ δος οὗ ἴμεῖα τουδὶ ἤανα ἴῃ6 τότε βεπεγαὶ 

ταηρ. γεέσίογε ῥγοερεγἐέν. 1{ῶ6 ἔοττηεσ βετε, ἴδε ᾿ἰτυγρίοδὶ δά ἀϊξίομ πιυβὲ μανα 

θεθῦ γε εαῖγ, δἴϊτες ἴῃς τεεϊοτγαιίοη οἵ Ζίοη ἴο ἴδε σεπῖτε οἵ ἴδε {εν 58 ταὶ 
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δῖοι ; ἱξ τἰῃς Ἰδιϊεν, ἰξ τιᾶὺ μανε Ὀεδῃ δἵ ἃ τοῦοβ ἰαῖες ἀδῖε. Ῥοββί οἷν ἴδ οτα 

τε ὕπνο δίαψεβ οἵ ᾿ἰτυτρίοαὶ δἀἀϊκίοιι ἰῃ 1.15 νεῦβα. ---- ΠΌ 9] ν. 513,1 55, ν. 211, 
Βοιϊῃ 7ι58., [Ὡς Ἰδϊτος ἴῃ ἔοστη. ὙΠΕῪ 5βουϊὰ Ὅς ἱπιετργεῖεά 85 τεϑὶ 755. 1, 
δΒοψενετ, [Ὡς ῥγενίους οἰδυβεβ ὈῈ ἴετηροταὶ, ἰἃ πουἹὰ βθεῖλ ΠΕΟΟΒΒΆΤΥ ἴ0 ἱπίετ- 
Ρτεῖ 1Πεπὶ 5 ἕαϊυτα ἱπαϊοδινεβ, δὰ ἴο τεξαγὰ ἴῃς 7058. ἔοττῃ ἃ5 μβανυΐπρ Ἰοδὶ Ἐ5 

βἰ στ βοδῃςα. 

ῬΘΑΙΜ ΧΥ,, 5τβ. 2ὲ τοῦ τ. 

Ῥβ. 15 ἰδ ἃ ἀϊάδοιϊΐς ροθπι, ἱπαυϊσίησ τ ϑδὶ ϑοτέ οὐ ἃ τδπ ἰδ 

ᾳυδ!δοά ἴο 6 ἃ φιιεδῖ οὗ Ὑδενοι (ν.}) ; ἀδβοσι δὲπρ Εἰπὶ ἱπ δο- 
οογάδηοθ Στὰ ἃ ἀθοδίοσιια οὐ ἀυϊίε8 (φ᾽ 5) ; διὰ ἀθοϊασίπρ διοὰ 

Δ τιδῃ θοοῦΣο (ν.ἤ). 

ΑΜΥΨΕΗ͂, τοῖο τἀαδ! δὲ α μετ ἐπ ΤᾺν ἐεμ ἢ 

Μῆλο «ἀαδὶ! ἀτοεδ! οα Τὰν ἀοέν νισμμ ἢ 
ΗΞ ἴπαῖ να] Κεῖ ρεπεοι ἰῃ ἢΪ5 τη ϊεουϑη 655; 

Ηε δαὶ βρεακείῃ ἱγατῃ ἴῃ 5 πιϊπα ; 

Ψν)ο Βαϊῃ ποῖ ρἰαγεά {πε 5ΡΥ ὕροῃ ἢἰ5 πεϊρῃθουγ, 
δὰ ῃοϊ ἀοπε Ὠᾶγπὶ ἴο Ὠἷ5 ἐγίεπὰ, 
Ἡαΐῆ τοὶ τἀἴκεη ὑρ ἃ τερτοδοῦ ἀραΐῃϑβὶ ἴε μα Ὡθᾶζ ἴὸ ἰπι. 

Ῥεβρίβεα ἴῃ ἢΐ5 εγεβ 5 [ῃ6 τεργοῦϑίε : 

Βαϊ [πὶ ἐμαὶ ἔεασ Ὑδῆνεμ μς Ποηουτγαίῃ. 
Ηε ἀοιῇ 5βυνεᾶσ ἰο (ἢἰ5 ἔπεπ 4) δἀπὰ οβδηρείδ ποῖ, 
ΗΪ5 5[ϊνεσ ἢς μαϊῃ ποὶ γίνη ἱπ ὑϑυτγ, 
Νοτ ἰἌκβθὴ ἃ Ὀτγίρε δραϊηϑὶ ἴῃ6 ἱῃποοθηῖ, 

ἸΖῆ!050 ἀοείὰ ἐδετε ἐλίηφε «λαδ ποῦ δέ πισυδά, 

Ρβ. 15 νψὰϑ ἴῃ Ἐ9 απὰ ΜΗ (νυ. Ιπῖτ. 88 27, 31). [1 νὰβ ποῖ ἴδει ἀρ ἱπίο 
τὰς εαγ]ϊεῖ πια]ος Ῥβαϊξεσβ, Ὀεσϑυβε ἰΐ τνὰβ πεῖ πε Ὦγτηπ πο ργάγεσ, Ὀαϊ ΒΙ ΠΡ Υ͂ 
ἀϊάαςιίς ἴπ οπαγαοῖοσ, δῃὰ 80 1685 βυϊϊεὰ οσ ρυθ]ῖς ψοσβῃΐὶρ. 1{ σεβεσαῦ]εβ 
Ρβ. 2485, νν Ὡς ἢ [88 ἃ 5ἰ πηι ϊαγ σουρ]εῖ οὗὨ ἸπαυίγΥ δμὰ ἃ βἰ τ ]ασ γεβροηβε; ΠΟῪ 

8 ἰπβεϊς ἢ, θὰϊ ῥγοῦδὈν οτ παν ἃ οουρὶεῖ, ὙΠ ἃ σοποϊαἀϊηρ σουρὶεῖ; δηὰ 

τβεγείοσε τοῦς δι ἰβιῖς ἰμδῃ Ῥβ. 156. ΤΈς τηξᾶβιγε οἵ Ῥβ, 24 ᾿5 αἰβο {τγϊτηεῖου, 
τηε τεβροῦϑβε 8 βίτηρί ες δῃὰ εαυ]ϊετ. Τῆς Ἰαῆσυαᾶρε ἀπὰ ρῃγαβίηρ δῖε 80 ἀϊξ- 

ἔετεηϊ παῖ ἴΠδτα ββεπὶβ ἴο Ὀς πὸ ἱπιεγάερεπάεπος, ΤΆς βἰϊυδίϊοι ἰβ επτγοὶῦ 
ἀϊθετεηῖ ἢ 15. 3316 10. γΒοτε ἴΠετα ἰ5 ἃ σουρ]εῖ οἵ ἱπαυΐγγ, ἃ Ρεπιαβεῖο ἢ οὗ 
τεβροῆβε 8ῃ4 ἃ σοποϊυάϊηρ {τι ςἢ. ΤΏ ε56 τα [εϊγατηεῖετθ, Βαϊ ἴῃ6 ἰδησυαρα 

Δηά ΡὨγαβὶῃΡ ἅτε 30 5] ῃι)ἴατ ἴο 8. 1ς [μα ἴδετε ἰ5 ἱπϊεγάερεπάεηος; ἀπὰ ῥργοῦ- 

ΔΌΪΥ ἴῃ Ὀτίεΐεσς εἰῃῖσαὶ οοποεριίοῃ οὗἉ 15.8 5 βαυ]ϊεσ ἴπᾶπ ἴῃ 6 τόσα οοταρίεῖς 
οἣς οὗ ἴῃς Ῥ8. Τῆς ηυεβιϊοη μας ἴῃς βᾶπια σοποοριίοη οὗ ρυαβὲ Ἴ; αἰ Βουρἢ 
ἴῃ 15.8 Ὑδηνεἢ 15 ἃ σοῃβυπηρ ἤτε, ἴῃ ἴῃς ΡΒ. Ης δ88 ἃ Βοβρίδοϊ]ς ἴεπῖ. Τῆς 
αἰβετγεηὶ βἰτυδίίοπβ δ ἴδε τἰπις οὗ σοπιροβίτίοι ἐχρ᾽δία τΒὶ8 νατίαϊίου. ΤΏτες 
οἵ τὰς εἴδίοδὶ τεαυϊγεπλεπίβ σα ἴῃς βαπε: (1) ὉΠ Ἴ"Π ν.δα τὸ ΠῚ; Ἴ9Π 

15. 331δ6., ΤΉΪΒ ἰδ 41} [Ὡς τῶοστες ἴῃς Ἷαβὲ ἰξ νγε τεδὰ ἴῃ ν.ῖϑ γἼΣ2 ὉΠ Ἴ9π, 
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(2) μον "31 νυ. 3 ξξουδνο “5 18.331, (3) πρῷ κὺ ππῦ νι δὲ ΞΞ 122 ἼΟΓΙὉ Ὅ09 ὝΣ 
15. 3318... ΤῊς σοπο]υβίοη νοδο τᾶν Ὀε τεραγάεα ἃ8 ἃ βυτηπΊΑΙΥ βίδϊειηεηϊ οὗ 
15. 3336. Ὑὴε σεριαγα (λ]αξξοιά ἔ, 244) 5ιἰαἴε5: “Ὀανίὰ σοτηρτεββεα [86 
613 οοτητηδηὰβ οὗ ἴῃς [Ὧν ἴῃ εἰενεη, ᾿βαίδῃ ἴῃ βἶχ, Μίοδῃῃ (65) ἱπ ἴἧγες; 

Αὔιοβ (55) ἀπὰ ΗΡ. (23) ἐδοῖ ἰῃ οὔς." ὙΤὙΒε σοπιραγίβοῃ ἰ5 ροοὰ τβουρῇ ἴδ6 

Ἄοοποερίϊοη οὗ ἴμς δυΐδμοσ ἰβ πη ϊβίοσίς, Ν.35 ββονβ βυοῇἢ ἃ ΠΙΡΕΪΥ ἀενεϊορεὰ 
83εῃ56ε οὗ τηεηἰαΐ ἰγυς ΒΕ] πεβ5, [μα ἰξ ̓ τιρ]165 ἴΒς ἱπῆπεπος οὗ Ῥετβίδῃ εἰ ίςβ, απὰ 

τδετείοσε ἴς Ῥεχβίδῃ ρεγίοά. Τῆς ἔογπι οὗ ἴῃς ἀεοσδίοσις ἱπιρ 165 ἐπ} γὶ Ὑ 

στ 115 ἀπὲ ἴῃ ἴῃς εδι]εσ ΗςὉ. οοάς8, πὰ ἃ Ἰεραὶ μαῦϊς οὗ τπυϊπὰ. ΤῊΐ ἀθο- 

αἴορσυε ἀοε8 ποῖ ἱποϊυὰς ἀυεε8 ἴο Οοὰ 85 ἴδε ργίπιϊἶνε Πεοαίοσας; Ὀυὶ ἰ5 

ταῖμεσ {κε ἴβοβε ἀεοαίορυεβ οὗ Ε, Ὁ, Η, ψ ΒῖοΒ σοτηργεμεπὰ ἀυῖεβ ἴο τηδῃ. 
ν δ προσκο ΌΣΓΡ ππῦὸ ἱπαρ] 65. Ὁ. ὈῪ ὍΡ) Γλρπῦ πη πρὸ Ὅν Πι. 2725, ομς 
ςοπηπιδηὰ οὗ ἃ ῥυμιϊεῖνε ἀεοάϊδοριε ἀπιοηρ ἴῃς βουγοεβ οἵ Ὠ; οἴ, αἶβο Εχ. 235. 
Μ.δ6 Ἴ0)2 ἸΣΣΓΚΟ ἸΟῸΣ ἐτρ! 65 Ἴ2)2 Ὁ ΠῚ κὸ ἼρΌΣΤΓΙΝ 1,ν. 2557 ουἱ οὗ οπε οἵ 
ἴδε στοὺρβ οὗ ἰαννβ οὗ Η; οἴ, Εχ. 223: (ν. Βτ. εχ. 294. 220. 289) ΤῊΣ ςοάε8 οἵ Ὁ 
διὰ Η νετα [Ἀπ αν ἴο οὐγ ῥβαϊτηϊβι, Ὀαϊ ἢς Ὀεῖταγβ πὸ πον]εάρσε οἵ Ρ. Τῆς 
5. βΒεϑῃβ ἴο ρῖνε δΔῃ δρργορτίαϊε δῆβνψευῦ ἴο ἴῃ6 ἀεϊπαπὰ οἵ ϑαπιαγίϊδηβ ἴο 
Ῥαγιϊοῖραῖς σῖτα τλς 7ενν5 ἴῃ ἴἈς τευ] ἀϊηρ οὗ [86 ἰδπιρὶς, ΕΖσ, 42 5α. 

Θι:. 1. 15. ἃ σουρ]εὶ οἵ ἱπαυΐγγ, 85 245 812 15. 33}..---ὶἰ. Ἡ λο] 
μοῖ, ψῃαΐῖ ρεγβοηῦ Ὀυΐ 45 οἴἴϊεη, ψῇῃδί βοτί οὗ ἃ ρβεύβοῃ δ Ψψῇῃδί 584}} 

Ῥε ἰδ οδαγδοῖογὴ ---σλαδ δὲ ὦ ρμεεί ἐπ ΤᾺν “ση1], υ. Ῥ5. ο. Τῇε 

ἴεπὶ 15 ἃ ροεῖϊς ἴδῃ Ὁ ἴδε ἴεηρὶς 2755 61τὅ, Ὀα5εἀ ὕροη ἴῃ6 
δῃοϊθηῖ βδογοά ἴδηϊ οὗ δῆνθῃ, ροσ ἴο ἴῃ6 Ὀυϊάϊηρ οὗἉ ἴῃς ᾿διαρ]ς 
85.5, ὝὙὍΠα τοπρ]6Ὲ τνὰβ ΓΕΑ ἴῃς ἤουβε οΟΥ ραΐδος οἵ Ὑδηνεῃ ; 
βοιῃθιϊηεβ σοηςεϊνεα 85 ἴῃε ρἷδος οὗ βδοτίβος δηὰ ψουβῃΐρ, βοπηα- 

Ἐπη65 85 ἴῃς ῥΪδοςε οἵ Ηἱ5 τογδὶ ργεβεῆςε, ἴο ψῃϊοῃ Ης δάπι5 ΗΙ5 

Βεινδηῖβ, ΕἰἴΠΟῚ 85 ριιθεβίβ ΟΥὁἨ ΤῸ βῇδὶῖεσ τἤδῖὰ ἴτοσα {Πεσ Ἐη ΘΙ Ϊ65. 

- πυεΐ οη 7Ζὰγν ἀον Μοωμ!], Ῥᾶτα}}. στ Ῥτανίουβ ᾿π6, θὰ ποῖ 

ΘΏΠΓΕΙΥ σΥποηγτῆουβ.Ό Τῆς ῥγνίϊερε οὐ δοςθββ ἴο ἴῃ6 βδοσγεά ἰδηΐ 

85 δυσδίβ 5 οὴς τπΐηρ ; ἰῃ6 ῥηνίερε οὗ ἃ τοϑίάθησε οἡ ἴῃς ΒΟΪΥ͂ 

τηουηϊδίη 85 οἰτΖθης 5 δῃοΐμεσ. ὍΤὴς ΠΟΙ τηουηΐ ἰ5 Πετα 858 εἶβε- 
ψθογε Τογυβαίθτη οἵ Ζίοη (ν. 25). 

Βὲσ. 11. 15 ἃ ἀεοαδίοριια σοπῃροβθά οὗ ἵψὸ ρεηϊδάθβ οἵ εἰῃίςδὶ 
τεαυϊγειηεηῖβ. ὙΠῈ ἤτθὶ, 3-9, σοτηργεῃοηάς ἃ σουρῖοί ἀηά ἃ {Π|Ρ- 
Ιεῖ ὙΤῆδ σουρϊεῖ 5 ποτα βϑηοσαὶ, τοαυϊτίηρ : (1) Μοταὶ ναὶ οσὐ 
ςοπάυςῖ. [πη τἢϊ58 (6 ρασδὶ οὗ Υδῆνθῃ βῃου]ά ὲ 2εγζεεῦ ἐπ ἀϊς 
γίρλέεομςπεςς}, σοτηρεῖα, ἔδυ 1658, 50 ῬτορΑΌΪὙ ἴτε οτρίηδὶ, ἴο 
Τῆγτας ἢ τῃς οἵδε Ἰη65 οὗ πε ρεηϊδάβθβ. Τηεβε ὕνο Κιπάτεά 
ΜΟΙάβ βεεηθα ἴο ἃ ἰαῖεσ ῥγοβαὶς δεαἀϊΐοσ ἴο τεαυῖγε βοῇ ᾿ΐ8 οσῃ 

γε, ἀῃα 50 δε ἰηβοτίεα “ πουκείῃ " Ὀείοτγε “ στρ τεουβη655,᾽" δηά 
Ι 
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ἀεβίγτογθα ἴῃς τηδᾶϑυσα. (2) Μοχαὶ βρεεςῆ. --- 7. τό σέ τῤῥεασζείὰ 
διὰ, ποῖ τρεσεὶν οὗ δχίεγηδὶ βρεθοῇ ἴο οἴδμειβ ἃ5 1 Κὶ. 2276. ο' 
Ζε. 835, ψἤετε ἵπιῃ δηὰ (ΔἸβεμοοά γα Ἵσοηοείνεά ἴῃ τῃς ρτεῦχ!ῖς 
86Ώ86 845 σοῃηδοίοα ψ] (ἢ ἰΠ] ΤΥ ἴο οἴμεῖβ ; Ὀυϊ, ἰηΐοχη8] βρεεςῇ, ἴο 

Πἰτηβεὶῖ, ἐπ δὲς σιμά , τῃ6. Ιαῖεσ δηὰ το ΠΐζῃεΓγ σοποεριίοη 

οἵ τ ]η685, ἀὰε ἴο Ῥεγβίδη ἱηἤμπεηςε ; [ἢ6 Ῥεγβίδηβ, ἴοῖῃ δῃ 

ΦΑΙ ΕΓ ἀδῖς τπ8ῃ {Πεὶγ οοπίδοϊς ἢ Ισγᾶε], θείης ἀϊπιϊηρυϊδῃεὰ 

δῦονε 4}1 οἴου δῃσίθηϊ πδίίοηβ ἴογ ἴῃ βίγεββ {πεν Ῥαϊ ὩΡΟῚ πηογδὶ 
τυ] 655. ΤΣ ποτα ρθησταὶ δἰ πιὰς οἵ [5 ἢγβὶ ραὶγ οἵ δἰ σαὶ 
τοαυϊγειηθηϊβθ ρᾶ5565 ΟῚ ἰηῖο [ἢ6 ΠΊΟΙΕ βρεοϊῆς ἠεραῖῖνε σοπάυοϊ 

ἴῃ ἴῃς {π᾿ Ρ]εῖ, νυν] οἢ 15 ρσορταϑϑῖνα ἰῃ ογάετγ οἵ [πουρϊ. ΤΕ τεῖδ- 

ΕΟ ΘΙ ὈΘοοπηα8 σΟΠΒΙΔΏΓΥ Οοβασ ἴῃ ἴῃ οτγάσσ: ἀής πεισλόοωνγ, λὲς 
“τοπα, ἐλς ορό πέαῦ 10 ἀϊηιη, 50 Α͵50 ἴῃ ἴῃς δοιίοῃβ. --- δέν “ἦε “ῷν» 

Ὡῤομ]. ΓΠΐ5 5 τς ογάϊπαιυ τηθδηΐηρ οὗ ἴῃς Ηδρ. ρῆτ. ; Ῥαϊ ἃ 

ςοΡΥΪϑὶ ἰῃ ἴπ6 οτηϊββϑίοη οὗ ἃ βἰηρὶς ἰεϊῖοσ οὐ ἴῃ6 οτ᾽ρίηδὶ “ ηεὶρῃ- 
Ῥουτ," 5 βιτυϊεά ἃ Η εῦτεν ψγογὰ πηεδηΐηρ “ ἰοηριο,᾽" Δηα 50 τηδάς 
δῇ οὔβουτε δηὰ υὑῃεχαπιρ]εα ρῆτ. δηά σοπδίπιςοη, νος ἢδ5 ὈΘε 

τεηάεγεά ἴῃ νᾶηουβ ᾶγ5. ΤΏοβα τποϑβὶ (δηλ αῦ ἴο ΕΠ 5 τεδάοτβ, 

τε : “Ηε ἰῃαῖ Παῖῃ υ56ἀ πο ἀεςεῖϊ ἴῃ ἢϊβ ἴοηριε " ῬΒΝ., “Ηε τμαῖ 

Ῥδςκθίτει ἢ ποῖ ἢ Πἰ5. ἴοηριε " ΑΝ, “ΗεἬε (ῃαὶ βἰδηάεγείῃ ηοὶ 
τ 5 τοηρυς " ΕΝ. ; ποης οὗ ψῇϊοϊ 15 ψεὶ] βυδβίαίη δά. -- στὰ 
νοΐ ἄονις αν’ 19]. ΤῊΣ εν]] ἀἸβροβί[οη, ἃ5 Ἔχ ργεββεά ἴῃ βρυϊηρ, μᾶ5 

Ρδϑβεὰ ονεγ ἰπηῖο δη δοῖϊνε ἀοίηρ οἵ ἰπ) υγίε5, ἀηα τος 65 115 οἸϊτηᾶχ 

ἴῃ : λαὦὰ ποί ἑαζεη μῤ ὦ γεῤγοσεὴ ἀραΐμεοί ἐλε ογ!δ πεαν 10 ἀέρι. 

Τῆς βεοοηά ρεηΐδάε, 4-5}, ἰ5 αἰδο σοιηροΞεά οἵ ἃ σουρ!εῖ δηὰ 

1πηρ]εῖ, ἴλ6 σουρίεϊ ρεηεταὶ, ἴπ6 ἰτρ]εῖ βρεοϊῆς. Τῆς σουρὶεὶ ἰ5 
δητἢ. --- ΖΔ γεῤγοόα!ε], ἴῃ8 οπε τεὐεοϊεὰ ὉῪ Ὑδηνει (. 7146 
(τεν!οοὰ {χῈ} -- 546), ΔηΠ τη. ζάενι λα γα» γαλτισεὴ 1, ἨῚ5 νγουβῃρρετβ, 
οὗ 2253 2512.240 112] 11.158 χ18Γ 1281. 12. ΤΠ ΙΌΓΙΔΕΙ ἅ1ὰ 
ἡδεῤίσεί ἵπ λὲς 6} 65], ἈΪ5 ἐγθ5 Ιοοκ ὑροῃ τῃεπὶ ἢ σοπίοπηρί ; {Π6 

Ἰαϊτον ἀξ λορομγείά. Τῆς Πρ] εῖ 15 ργορταββίνε, 85 ἴῃς ργενίουβ οὔθ, 

ἴῃ ἴῃ τε͵δοιϊίοῃ οἵ ἄερτεαβ οὗ νυ» οκεάῃεββ. --- 1272 ἀοίλ φευεα» ἐσ λὲς 
“τ εμα , 580 Οὅ “πεϊρῃθουτγ᾽ ΡΒ. ; μιῇ ]οἢ 15 βαϑίετ δηά τῆοσα βυϊθά 

ἴο ἴδε σοπίοχὶ τῃΔη ἴῃς 5ίτοηρεῦ δηὰ ἰειηρίϊηρ, “ ἴο ἰδ οὐγῃ ἢυτι᾽ 

3,ΑΥ., ἘΝ. ΤΡΟΝ., ἀπά πιοβῖ τηοάδγηβ. ΤῆΪΐβ σγεϑδίβ ὕροῃ ἃ αἸ- 

[δγθηῖ ἱπιεσρτειδιίοῃ οἵ ἴῃ βαπιὲ οτίρίηδὶ σοηβοπδηΐ Ἰεϊίετβ, Μ ὩΪο ἢ 

ἴῃ τῆς υπροϊηϊοά ἰαχὶ πηδᾶν Ὀεὲ ἱπίετργεϊεά ὉΥ ἵνο αἰ εγεηὶ ποσάβ. 

- απά εὐαηρείά πο], ἴμαῖ 5, δάθεγεβ ἴο ἢἷ5 οαϊῃ δηᾶ ἀἄοἊββ ποῖ 
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νἱοϊδῖς ἴ, ΤῊΪΒ ῬσοῦδΟΪν το ΐθυβ ἰἢ δοσογάδηςβ ψἱτἢ ἴῃ 6 πα βεχαθηῖ 

᾿σοηϊοχί ἴο ἃ ῥγοπηϊβα τηδάβ ἴὸ ἃ ἐτδηά οἵ βοῖὴς Ὀεηςῆϊξ οἵ μεϊρ. 
Τα νἱἹοϊαϊίοη οὗ ἴῃ οαῖῇῃ οὐ ργογηΐβδα ἤονγ ρᾶ5565 Ὅν ῈῚσ ἴο ἴΠ6 τζοσθ 

Ροβίνε ὑβυσγυ, δηά τῆοτα βυ Ὑ ὉΠ ΌΘτγ, ἴῃ νἱοἰδιίοη οὗ ἴπε δηςίεηϊ 

οσοάεβ; ἴῃς ἴοσιηεσ οἵ ἔχ. 22 (Ε) 1[νν. 255 (Η) ιν. 235, οὗ 
ΕΖ. 1855} Ῥγ χϑδ; τῆς Ἰαίίεσ οἵ Εχ. 22) (Ε) δι. 275 (θεοα- 
Ἰορῃθ) Ὧι. 1τοἹ 16} τ 5, 85, οἴ, 15. 1 τ 21} ΕΖ. 222 Ρς, 260 
Ρι. τἹὮ. 

51Σ. 111. 15. 4 πῃηοῃοβι ἢ, βυτητλης ἃΡ ἴμε ἀδοαίοραςε ἴῃ ἤηδὶ τὸ- 
ΒΡοῦβε ἴο 51. 1.----ὅο. ἤζλοιο ἀρείά ἴάσεε μέρες σλαΐ ποί δὲ 
"πουεα]. ΤῊ5 ΡὮγ. 8 οἴἴϊδη ϑιῃρὶ ογεά ἴο ἱηάϊςαίς ἴῃς τη, βεουγα 

οοῃάϊιίοη οὗ ἴμῈ Ῥεορὶςε οἵ Οσοά, ἴῃ Ζίοῃ, ν. χοθ. Α Ἰαῖοσ δάϊϊοσ 
τδουρῶϊ τῃδὶ ἢε βισεηριμεηεά ἰτ ΌῪ δαάϊηρ “ ἰοσγενοτσ." 

Ἱ, τὴ} Ὀππεοαββαυν εἰ. -- ἢ 2] ἴδε βδογεὰ πιουπίδίῃ Ζίοη ; βες 26, 
ΤῊ Ϊ5 σουρίεὶ τἈγπιεβ ἰῃ Ζα. ἀπὰ ἰ5 5σγῃ. [γουρδουῖ. --- 3, 9.5] ρῖο. (Ὰ}}Ὺ τυτῖῖ- 

ἴδῃ, τοὶ, ἱπάεβηϊϊε, 5ὸ "21, 9 οὗ πιοταὶ, γεϊἰρίουβ νγαὶκ, οουζβε οἵ "ξε; υ. 21. 

-πτ 9005] δά]. ; τῇς Ῥμγβίοαὶ πιηρβ., τυλοῖο, δργε, φορά, ἃτὲ ποῖ ἰπ Ψ, Ὀυῖ 

ΟὨΪγ ἴἢς εἰίοαὶ! ππηρ., σοιραῖ, ἑπρποκεη, ἀαυΐηρ ἐμέεργίέν . (4) οἵ Οοἀ᾽β νΑΥ 
1331, 495 Ὠϊ. 325, ἰανν Ῥβ. 195; (δ) οὗ πιδῃ 1.833, Ηἷ8 ΨΥ 1013.6 110], οἵ, 1888, 

στ βουῦϊ ὙΥῚ, ὈΌΓ2 8412, ὈῸΓ δος. οὗ ΨΔΥ 1.52 τ, 2818, ΟΙΒεῖ σοπβίγυοιοηβ 

Ρεδ. 1835 11090, δὰ). ἕογ ποὺπ ἶδῖς ; Ρ]. 37}8 Ῥσ. 251 2810; ψ, ὉΠ 79, ὉΌΠ 9. --- 
πε γ9}] δηιτμ, γυκ ὕϑο, ν. “56. ΤῊΪΒ τδκεβ ἃ ἰεϊγατηεῖοσ ψὶτ ἢ ορεβυτα, πὰ 

αἶξο ἃ ἀουδὶε τεαυϊτεταεηὶ αἱ ἰδς Ὀερίπηίηρ; ὙΠεγεαβ ἰπ ἜνεΎΎ οἵμετ Ἰἴπα 
ἴδετε ἰδ ἃ βἰηρῖε {τἰπιεῖετ τεχαϊγετηεης, ὑγρὴ ἰβ ἱπεγείοτε α ρὶ. ἴο βεραγαῖα [χ] 

δηά 950, ΜΒΪΟΒ οὐ βίῃ! Βεϊοπρεὰ τορεῖμετ. ες 8μου]ά τὰ. ὙῚΣ ἔοσ γάγγεξ. 
Βοτ ΡΣ, τ. φϑ. οἴ. 15. 33}δ ΓΛΡῪΣ ἼΣΠ, τ Σ ΓΝ] π.ῖ. () μειμμείμεςε, γεἠῥαδέερεέσον, 
(4) οἴ τιδῃ 45ὅ ς1 11948; (ὃ οἵ Οοἀ: ΓῸΝ2 88 ἴμε βρῇεσε ἴῃ ΒΟ ἢ ἸΔῈ ΤΩΒΥ͂ 

ψαὶ!ς 263 8611, ς΄. 2:ὅ; (2) αἰίεϊθαίϊςε οἵ Οοὰ 3010 318 547 7123, δββοοϊδϊεὰ ψῈ 
πρὴ 2510 4011-12 6ρ4 8616 1151 1382 Οπ, 2457] (7) 15. 166, ἃ8 τηεββεηρεν οἵ Οοὰ 

Ῥεβ. 579 615 8511 8016, ο, 438; Ηἴ5 (ΑἸ [απ 685 ἐπαυγεϊῃ ἔογενεσ 1172, οἵ, 1465; 
ἢ τεδοβεῖδ ὑπο ἴῃς 58[κ1ε5 5.711 τοδῦ, 18 5: εἰὰ ἀπὰ Ὀυοκ)εγ 916; υβεὰ Ἡ]Β ον 

1115, ΟΣ 8513, ΘΟΨῸ 1117; (3) βεϊάοπι γε, ἀπὰ ἴπεῃ ποῖ ἴῃ Δῃ δὐβῖσ. βεη8ε, 

Βαϊ ταῖδεν μεύζλμείν, ἐγμῖν, ΓῸΝ ὍΣ 1431 Κι 2216 76. οὐ Ζο. 816; 50 (ἢ ἀϊνίῃς 
Ἰδννβ αὐτὰ γέ, γεἰαδίε, Ῥαβ. 1919 110143- 161. 160 ΜΙ], 25; (4) δάν. ἐπ ἡγεά, πεῖν, 

Ῥε, 1321} 7ς. 1τοῖθ, ΓΌΝ3 Ῥβ. 14518, οἴ. 15π 4253, ΠῸΝ 3.9.,. -πτλ9355] ἴῃς Ἰοπρ 
ἔοττω ἔοσ ἴῃς υβυδ] ΣΝ ; δ. 1 ΟἿΪΥ μεῖς, εἶσνν. ς. ἼὌΝ, Ὁ. φῦ; οὗ, 352 “ΣἽ 
Ες. 216, Ὁ Ὁ; ΕαῪ. 116, 30 ὕν Οπ, 2446 (7), 25 Ὁξ 1 8. 118 (Ὁ); οὗ, 15. 3315, -το 
8. γγκῦ] ἴῃς ρῖοβ, οὗ ργενίουβ ν. ραβ88 Ἴνὲῦ ἱπῖῸ Οδὶ ρί, οἵ ρέπεγαὶ ἰγυΐῃ, 
ἴὰ περδεϊνε τε]. οἴδυβα, ὔν οταϊεὰ 88 ἀ808] ἴῃ ροεῖτγ. 5). α.λ, Οἱ] ρ΄. 
ἀδποπ, 57. 70’, ν. 87, ἀνὰ}. τῆ. (ὦ ἐδόλωσεν α͵5ο ἕος γὉπΠ 365 15 ῥγοῦ. 
ἰπϊεγργείαιίοι; 80 μον τί γαείδές ἐπὶ δίησμα, ΤΙΤι ἰ5 Ὀεϊΐεν ἴο τεπάος 4.5» “λὲ 
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Ὁ» ὠῤοη. ΤὨΪ8 15 ἀτρεὰ ὈΥ ἴῃς ταηρ. οὗ Ρὶ. ἰπ ὅπ, 429: 56: (Ε) Νὰ, 215 
Ἀι, 134 708. 21 622. 36 γ3.5 5.1 (ΤΕ) 7. 185: 4.175 5.266 2 5. 103 1510 1 (ΆΒ. 19, 
50 αδοιοέ ας 5} οἵ ἐχῤέογεργ. 2.5. 1938 18 ὑβυ8}}γ τεηάετεά σὐσραΐίεν, θα ἴξ ταϊρϊ 

7υ58ῖ 88 τὰ] Βανε ἴδε πιηρ. 44α» ἐλε ςῷ», ἀπιὰ υὑβᾶρε ὑτρὲβ ἱϊ, Τῆς ΟὨΪγ οἴμεσ 

ὑδὲ οἵ νὉ. ἰ5 ΤΊΡῃ. Ηο. 118 ἐεαεὰ το τυαίξ (ἀ.0.). ὙῈΣ ἀϊθθουν τῖῖὰ 52 ἰς 
ἄυς ἴο τ» Ὁ», ψψΐο ἰδ ποῖ Βοπιοβεπεουβ ἴο ἴῃς υῦ. Τῆς οοπίοχί ϑυρρεβὶς 
τ Ὁ μῤονι ἦς πεϊρλόοσεν, Ομ6. ΤΒς " οὗ υϑῦ οτἱρὶπαϊεὰ ἔτοστα ἀϊτορ. αἴϊες 
τδὲ οχηϊββίου οἵ ». γε Ξβουϊὰ ΡΓΟΌΔΌΙΥ αἷβο τὰ, ὧΣ ἔου θεϊϊοσ τχθαάβυσς, [ἰ ἰ5 
ΡῬοβδίδ]ς τμαὶ βοιὴς οἵ ἴῃς Ὗιββ. ἱπίεγργεῖεὰ 5) 88 Ασβτι. 22 46, ἀξεεῖυε. ---- 
ἘΠΡᾺ] π... (1) εὐὴδ, αἐδέγεπ5, 3433 οΟἿδ οΥ]0 τογῆδ. 89, ΠΡ Ὅν 2 415 7ς. 17}7.18 
515, ΓὴΡῚ ευϊς Ῥβ5. 3439 4018 γ10 88ι 141 Ἀι, 3233,“ Τρ Ῥ5. 37}9 7ε. 257.35. 1113 
151} Ατ, 518; (2) εξ, ἐρλενν, τογορ, Ῥβ8. 2112 288 1.25 ςο13 ς,)8 τορῦ, 

ς. δ᾽ ΠΟΡ 155) τι 35) 415 1405 Οπ, 500 (Ε) 7ς. 365 483, τὴρ9 Ῥββ, 7115. 3 
τ 8. 2410 2:35, γέῦνι Ῥβ, 3818, γργῃ 401 -- γοῦ, ον 3513 2831 (πη. 4.45 (1) 7ε. 183 
5136; (3) εὐὴῤ ἴῃ εἰ δίοα! βεῆβς Ῥββ, 9435 το γῆ, --- ξ 9.0} ἡ. ἢ. ετωρῇ. (1) γεῤγοσεῖ 
(4) δραϊπβὶ πιδῃ, ἐαμρεί, σεονρ, οἵ δῆσον 6030. 31 γ118 8061 1]Ο 3, ΠΡ ΝΕ 
75. 3139 ΕΣ. 3616 ΜΙ, 615 41} ἀραϊπεῖ, 5οὸ Ῥ5. ,.κ ὃ (πο σεᾶβοῃ ἴο ΒΌΡροβε ἃ βρεοίαὶ 

βέῃβε οὗ βἰαπάον μεγθ), τῷ ΝΟΣ ς. Ὁ ὅταν» γεῤγοαεὰ ,0γ 695 7ε. 151} Ζρ. 31}, 
τ᾿ ΣΡ 110Ὁ; (δ) ἀραίπει Οοὰ 6910 "433 γ013; (2) οδ)εοῖ οὗ τεργοδοῖβ 227 
39", Ὁ τῷ ΠΟ ὀδεονις ἀνε οὐγεεί οΥ γεῤγοαεὰ ἰο 3113 794 8942 τορῦδ, οἴ, 441} 691} 
η855, --- κ}} ἴπ ἴμς βεῖβε οὐ 2 ἡσδδ τη, μέξερ' ; εἶδνγ. ΠΟΙ 818, κυ 1300, ςἔ, 
244, πατηεβ 164, ςονεπδηῖ 506, --- 2} 4246 ομα πεαν' ἐο ἀΐπε, οὗ τοϊαϊ ἱοπβαΐρ, 85 
3822, οἱ. ἔχ. 3251 κειράδοιν. --- 4. 13}} δηὰ Ὀν) ΝΊΡΗΒ. τρᾶῦ δε εἰπεῖ ῥρίβ. οὕ 

Ρῖο8. ΤΏε ἱπιρί, Ἴ22) ἄοεβ ποῖ μεὶρ. Ιὶ 15 [π5ε1 ἀουδιία!. ΤῊΣ σοππεοίοι 
οὗ Ῥ) 3 ὙΠ α τι) δπὰ τῃς ἀπίιμ. Ἡ πα 2) τλδ κα ἴξ τηοβὲ ργοῦ δῦ] ἐμαὶ (δ ἷ5 ἰ5 

τὰς ζΒοξ Υῦ., πὰ ταὶ [Βετα '8 ἀποίμετ δηΐίη. Βείνγβει 186 ὉὈ]. οὗ Ὀν Ὁ) ἃπὰ 
ἘΠ -οὶπι “νῇ. ἐἰξεῤίτε, γεραγαὶ τοῖέὰ εονεέενεβί, 5.0). Οοά 2236 ς 119 ὅδ: 3» 
10 218, ρῖς. Ῥᾶβ8. 227 ες. 49,6; ΝΊΡΒ. δε ἐἰρερῥίεεα Ῥε5. 154 1101} 15, 5.38. δ 
75. 2238.----ν ΓΝ] επαρῃ.; θαῦ τιν ἀυ0. ἰπ πιεάβαγε. μὴ ψ. 37. --- 13}. 

Τῆς σἤδηρε οἵ ἴεπβε νὰ8 ἄυς ἴο οἤδπρε οὗ ογάεσ οὗ νψογὰβ ἰῃ βεπίεπος δηὰ '5 

οἵ ἀουθτδι] οτί ρα τγ. ---- »3.}9)] ΝΊΡΒ. Ρί. 3 τὰ. Ὁ »3Ὁ ΝΊΡΒ. (1) οἵ πιδῃ, σισεαν 
4 τοίδνμνι οαδά, 808. 119105, προῦ 244, ρππῦ 155; ς, 2 Ὦγ Ὀοάὰ 6333, ὉῪ πιδῃ ἱπ 
ἱπιρτεοδίϊοι 1ο 29, πη 1322; (2) οἵ Οοά, α05. τον, τοῦ 804. δ) 1.2211, τὴ Ὁ 
8055, ηΝ2 9511,--- γ Ὁ] ποᾶὺ Ὀς “0 ἀὲς δμγέ, δτιίς]ε ἴοτ 84. δὰ νὴ ἄμισῳ συ. 95; 
80 ὦ, Ἐν., Ηα.; ἱπξ, ΗἸΡΆ. »»ὺ, νυ. 2217, Α4ᾳ., θ. 33. κ -ε αϑῆέραί, 50 Ὅε. 

ΒΆ., 45 1;ν. 5’, (ὃ τῷ πλησίον αὐτοῦ, Ἔ 2γοχέπιο φιο, 580 85, Οτ., Ὠαίβε; τ [ΔΩ 

88 νι ΤΉΪΞβ ἰ5 οδϑίετ ἂπὰ ποτε βυϊϊεὰ ἴο ἴῃς ςοπίεχι, ἰΒουρἢ ποῖ 80 ποῦϊε 

ἃ φοποορίϊοῃ 885 ἰ5 ΜΤ. Αἱ (δε β8πιεὲ {ἰπῆς ἱξ ψουϊὰ Ὀς αἰβῆσυϊξ ἴο ῥγονε 

τδς εχίβίεηος οὗ βυοἢ δὴ εἰμ ίςδὶ οοποερίίοῃ δὲ 80 εαυὶγ ἃ ἀαῖε δ8 [8 Ἐξ. --- 

5.1 ΗΙΡΒ. ἱπιρῇ, 3 πι. ἀεξεοϊίνε!γ νυυϊεῖεη Σ Ὅ, νὉ. ποῖ υβεὰ ἱπ Οαὶ; δυΐ 
ἩΙΡΆ. εἰαηρε οἵ δαὶ ἴῃ εατίμαιακε 4685 (Ὁ), 6. δος. ρῦῃ6 Μὶἱ. 24) Ββεγε δὔβ.; 

(2) ἐχεδαηρε, Ῥ5. τοῦὉ Ησ. 47, 
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ῬΘΑΙΜ ΧΥΙ., 3 5τα. 8'. 

Ῥαδ. τό ἴθ ἃ Ῥϑδῖπι οὗ ἔα". Ὑμὸ Ῥϑδϊπιὶϊδὶ 8.8 δουρδὶ τοΐζυσθ 
ἴῃ ὙΔανΘΣ δἷ8 ϑονοσείση Σοτά, ἀπ δΌρσοπις το ασο (ν. 5) ; ψΒο86 
ϑοοᾶ Ρϊοδδυσε ἰ8 ἰῃ Ηἰΐβ βαϊπίδ (ν.). Ὑὴ8 δροϑίδιθβ. παν ΤΊΔΩΥ 
Θοστονδ, δηὰ ΠῈ ἵζθορϑ δρασί ἔσοτιὶ ἴπὸπὶ δὰ ἘΠΟΙΣ ἐπιρὶουδ ᾿τοσ- 

δὶ (ν.). Ὑδανοα ἰδ πἰθ Ῥογείομ πᾶ μἷ8 ἱππουίαπο ἴῃ Ὁ] οδβδηὶ 
Ῥίασεβ (ν. δ ; 86 οπήογϑ Ηΐ8 οοιη861 (ν..) δπᾶ οοπείηυδὶ πΒοϊρέυϊ 

Ῥτέδθηοθ (ν.); 8 ἰ8 ψίδᾶ δπᾶ βεουσὸ (ν.)), οοπβάθπις ἐμδὲ Ὑ αν ἢ 
ΨῚ1 ποῖ δϑαπάοῃ δἷπι ἱπ 5860] (ν.}), Ὀπιὶ τ} σταπε δἰπι 11:6 δηὰ 
ἿοΟΥ ἔοσενοσ ἴῃ Ηἰΐβ ργθβθῆςθ (ν..}). 

ΚΕΕΡ τας, ΕΠ; ἴογ 1 Βανε βουρῃϊ τεῆιρε ἰη ΤΉςςα. 

1 54 ἰο Ὑδηνεῇ : “ ὙΒου δτὶ τὰν βονεγείρῃ [οσγὰ," 
Ἐρτ ΤΥ ννεϊέασε ἰ5 ποὶ (νἱϊου) ΤΏςς. 

Το [δες 5Ξδἰηῖϊβ ψῆο τὲ ἰη (ἢ6 ἰδαηά, 

(Υ̓δῆν ἢ) πιακεβ ψοηάεπ] 4}} Ηἰ5 ροοά ρῥΙεδϑυτε ἰη ἴἤδπι. 

ὝΠΕΥ 58.411 πιυ πρὶν τΠεῖγ βοστοννβ ννὯΟ ΠΌΤΤΥ ὈδοϊκιναΓάβ. 
Ι νἱ] ποὶ οὔξεσ τπεὶς ἀπης οἤεγηρβ, θεούς οὗ Ὀ]οοάΞϑῃεᾶ ; 

Ι ν͵[ ποῖ ἰαῖκε Ἂρ ἰδεῖσ παπιε5 Ὡροη τὰῪ Πἰρ5. 
ὙΔΗΜΈΗ 5 ΤῊΥ 5ῆδτα, (Π|}γ} ρΡοτγιίίοη, απ γὴν οὺρὶ; 

(Υ̓́ΔὮννεἢ 15) με πιαίιδίμεσ οὗ τὰν ἰοὶ (ἔοσ π|6). 
ΎΒε ᾿ἰπε5 ἀσγὲ [8]]}δἢ ἴοσ πιὰ ἰῃ ῥ᾽ εαβδηΐ ρίδοςϑ ; 
Υ̓εα, πιΐης ἱπῃμοσίίδπος ἰ5 (πλὶρ ἢ ονεσ) πε. 
1 1 Ὀ]ε55 Ὑδηννεῆ, νι Ὧο Βαῖῃ ψίνεη πη σουηβεὶ 

Υεα, ἴῃ ἴῃς ἀδγκ ηἰρῃϊ πὶ τε β δι οη ϑἢ πη6. 
[πᾶνε σεὶ Ὑδαν εὮ οοπεηυδ!γ Ὀείοτε πε: 
ϑίπος Ης ἰβ5 οὔ τὴν τίρῃιϊ βδηά, 1 584}} ποῖ Ὀε πιονεὰ, 

ὝΠΒΕΚΕΕΟΕΕ ΤΩΥ Ὠεατί ἰ5 σἰαὰ (ἰπ Ὑδῆν ἢ) ; 

(ΑΙ50) πιν ίογυ τεϊοϊοεῖ (η Ὑδανν ἢ) ; 
ΑΙ5Ο πὶ ἤξϑἢ ἀννε! ει βεοῦτεὶν : 

Ἐοσ Τῆου ν}} ποῖ Ιδανα πιὸ ἴο 5860]; 

Του ν]]ῖ ποὶ Ξξιῆεν ΤῊΥ ρίουβ οὔς ἴο 5ες ἴῃς Ρἱῖ; 

ΎΠου νὴ πιαῖος Κπονπι ἴο τὴς ἴῃ 6 μαίῃ ἴἰο 146. 
Ἐπ]πεβ5 οὗ σἰδάηβϑβϑ ἰ5 ἰῃ ΤΥ ρσγέβεῆοε; 

1μονεϊϊπο55 ἰ5 οἡ ΤῊΥ τίσι μδηὰ ἔογενοσ, 

Ῥε. 16 νᾶβ ἴῃ ἿΒ Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴδε στοὰρ οὗἨ ὈΌΓΞΟ (Ὁ. [πῖτ. 88 25, 27). 
τ νσᾶα ποὶ ἰπ 533. Τρδῖ ἰ5 τ18ς τεᾶβοῃ τοδὶ ΨΥ ἰδ γγὰβ βερδσγαϊεὰ ἔτοτη 
ἴῃς οἴδες Μικιαπιῖπι, ς6-6ο, νοι μανα Ὀδθη ργεβεγνεὰ, 4}} οὐ το ἢ τεσ ἴῃ 

ΒΒ. Τῖ5 ἔανουτ δῇ εαὶν ἀδῖε ἔοσ ἴῃς Ρβ. (1) ΤΒεγε ἰβ ἃ υ8ὲ οἵ [ε. 235 3316 
Ρε. 3313, ποῦν 1» ἰπ νι; (2) ἃ ἀερεπάεηεςς ὑροη ΕΖ. ἴῃ ἴῃ οοποερίΐοπ (4) 
οἵ “αένεΖε, εο»ε5ες7 αέεαὶ ογ:65, ἴοτ (ΑἸΚὨΓα] 185γα6}}168 ἢ δοοογάδπος τ ἰΒς οοάς 

οἵ Η ν.δ, απὰ (6) οὔτῆε ρἱζ ἴῃ 5860] ν.ἷῦ; (3) ἃ πιυοῖ στεαῖεσ ἀθρεπάεῃςς ὑρορ 
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15.3.8 (4) ἴῃ ἴῃς ρῆτγαβε, δ7ὲ5 ροσα ῥίεατμγε ἐπὶ ἕλέπε ν 8, οἵ. 15. 4438.,4610 48} 

(δ) ἀροβίαβυ ἐχργεββεά ΌΥ δυγγγὶῃρ Ὀδοϊκνναγαβ ν.΄6, οἴ, 15, κοῦ; (2) 21 ἀγίν"ς 

οὔεγέμρε νι 1Γ οἵ Ὀ]οοά, σογγεβροπὰ ν τ ἴῃς δροτωϊπαιΐοηβ ἀεβοτίδεά ἴῃ 
15. 5γδ5ι: 6ς11 665; απὰ ἰξ τοδὺ Ὀς ἴῃαὶ νι βπαὰβ 115 Ὀεβὲ {ΠΠυβιταϊϊοπ ἴῃ 
15. ὁς1δ, ἃ5 Βᾶ. βυρρεβῖβ. ΤῺῊς ψουβὶρ ἴμεῖε τερυάίαϊεα ἰ5 (πδὲ οἵἨ Ραϊεβίϊπε 

δηὰ ϑυτία, ποῖ τμδὶ οἵ Βανγυϊομΐα ον Εργρί. 1 ἴδε βἰϊυδίΐοῃ 5 [ἴῃς βᾶπις, τς 

τοῦβὶ (Ὠΐηκ οἵ ἴδε ἰδῖε ἀδγβ οἵ {πε ΕΧΠῈ οὐ ἴῃ 6 εαυὶγ ἀαγβ οὗ ἴῃς ἘΕεβιογαϊίοη. 

Βαϊ ἰξ 15. πιοσε ὑγοῦδῦϊε τβαῖ ἴΠεβε ἀτίπὶς οἤεγίηρβ ννετε τερυάϊαϊεὰ θεσαυϑε 
ἴῆοβε ψῃο τηδάς ἴμεῦὶ γεγε ραν οἵὗἨ Ὀ]οοάϑμεά, οὗ τηυτάετ οὗ ἱπποσεῆϊ ρετ- 

Βοῃ85. ΤῊΪβ [ἀνουγβ ἃ {πῆς νΒεη ἴμετα ψν85 ΠΟ βίτοῃρ' ρονεγππιεηΐ ἴο γεργεβα 

δυςἢ ἀϊδοτάετβ. (4) Ἴηε τεέεγεπος ἴο ἃ βῆαγε οσ ροσίίοῃ ἴῃ ἴῃς Ἰἰαπὰ (ν.8) 
αἶβο ἔανουτβ οὔς Ψ8ο [88 γεοεηί τεϊυγηεαὰ ἴο με Ηοΐγ [δηὰ. Τῆς εχ- 
Ρτεββίου “ ϑαϊηϊβ νῇο γε ἴῃ ἴδε ἰαπὰ " ᾿πιρ1165. δὴ δηιῃ. ἴο [0568 τ ῆο νγεῦε 
ποῖ ἴῃ τ ἰαηά, ἴπο86 51}}} ἴπ εχὶϊε, βΒυο ἢ 88 ννουϊὰ ὈῈ χαΐϊϊε παῖιγαὶ ἴοσ οπς 

τΟΟΘΒΕΥ σοιης ἴο ἴῃς ἰδπὰ ἔγοπι ἀπιοὴρ ἴδε εχὶϊθ8. (5) Τῆε ἴοπε οἴ ἴῃς 58. 

5 ὁπε οὗ οδ]πὶ ἴγυβι ἰη Ὑδην ἢ ἀπά ἴπε Θη]ογταθηΐ οὐὁἨ ργοβρεγν αδἰἰγ δυϊεὰ ἴο 
Υδῆν ἢ. Τα δαῖμον οδἰ ΠῚ βεραγαῖεβ Ὠἰτωβοὶ ἔτοτῃ ἴῃς δροβίαϊεβ ; Ὀυϊ {μετα 
5 πὸ ενίάεποε οὗ δοῖϊνε Βοβι εν, 51}}} [655 οὐ ρευ!] οὐ ψατίατε. Ταὶς ἀοεβ ποὶ 
ἕανους τῇς {ἰπιὲ8 οἵ Βαγάβῃ!ρ ἃπὰ ρονεγίυ ἀεβογί θεὰ Ὁγ Ηρ. δπὰ Ζςε., οσ ἴδε 

{ἰπ|ε8 οὗ σοηῆίοι οὗ Νε. δηὰ Εζυ. Τῇα 8. ννὰβ σοπιροβεὰ εἰϊμες Ὀεΐνεεη 
ἴδεβε {ἰπ|ὲ8 οὐ βυρδβεαυεηῖ ἰπεγεῖο. (6) ΤἸδεσε ἰ5 ἃ 5ἰηρίε Αταιηδίϑγωῃ, ν. 
ὧν» πον, ψῃϊοι ἰδ ἰουπὰ οἰβεννῆετε οὐἱγ θη. ΤΆΪΒ ταῖρῃϊ πᾶνε θδθη υδεὰ 

δὶ ΔῺΥ ἴἰπις ἰπ πε Ῥεγβίδπ ρεγῖοαά; δαΐ τηοβὶ ᾿πἸκεὶν ποῖ αἱ ἰῖ5 θερὶπηΐπρ. 

Ἡονενετ, ἰὰ 5 ἃ σοργ δι 5 ετοσ. (ὃ ἢδ8 ἴῃς οογζεοῖ ἰεχὶ ἴῃ ἃ σοπιηοῃ πογὰ 
ΠΛ), (7) Τῇε οαἷπι νἱενν οὐ ἀδαῖῃ δπὰ ἴδε εχρεοίδιίοπ οὐ ἴδε ργέβεπος 

οἵ ἀοἀὰ ἀπά Ὀ]εββεάηεββ δῖε ἀεδὶ ἢ ἱπιρὶν ἂῃ δάναποε Ὀεγοπὰ 15. 571-32; Ὀυῖ 

Ρείου ἴο ἴῆε ἐπιογρεπος οὗ ἴῃς ἀοοίτπε οὗ ἴῃς τεβυγγεοίίοη οὗ ἴῃς τἰρῃίεους 

15. 2619, [ῃαϊ ἰ5, ἴῃ ἴδε Ῥεγβίδῃ ρετοά. Τε βαπὶε ροϊηϊ οἵ νἱενν ἰβ ἱπ Ῥβ85. 17} 
4915 γ325:26 70. 1οἿ5 7, (8) ΤΒε δυΐπον νγὰβ οπε οἵ ἴδε Ὁγοη ν.ἷθὲ, ἸΏ ρίουβ 
ψΠῸ ἀἰδεϊηρυ θεὰ [Πα πιβεῖνεβ οδγεί ἢν ἔγοτι ἴΒο86 ῆο ψγεστε ποῖ ἰδ! α] ἴο 

ὙδΆνν ἢ, δπὰ Κερὶ ἀρατί ἔτοτῃ ἴβετα. (9) ΤὮεγε 8 ἢ ἴγᾶος οἵ ἴῃς ουδεγνϑησα 
ΟΥΡ, οἵ οὔ ἴδε ργδοῖϊος οὗ ἱειαρὶε τνουβῃξρ, ἴῃ 15 ργοίεββίομ οὗ ῥ᾽ εἴν, ργοῦδὈϊυ, 

«Βετγείοτε, ἴῃς ἀδῖε ννδ8 ρτῖοσ ἴο ἴ8εβε. Ου ἴδε νβοὶε ἴπε σοτηροβίτίοη οἵ ἴῃς Ἀβ. 
͵8 θεβί δϑββίρτιιεὰ ἴο ἴδε {ἰπὶς βυρβεχυεηῖ ἴὸ Ζεγυῦθαῦεὶ ἀπά ῥγῖοσ το Νεβευιδῃ. 

ΤᾺς ΡΒ, 15 ἰεϊγαιηεῖες δηὰ οἵ ἴῆτεε βίτορῃεβ. [1 185 ἀουδιξυ! ψβεῖμοτ [ἢ 686 δτὲ 

οὗ εἰρῃς Ἰἰπεθ οὐ βενθῶ, [ἵ{τἢς ἴοχὶ οἵ ϑίγ, 11. ν.1] ἰβ (ῃς ἴεβί, ἴ ἰ5. ποῖ ἀϊ8ῃ- 

οὐἱὲ ἴο πὰ ρίοββεβ ἴῃ ν.35.δα ἢ Πα, Ι[{{Πε86 ἀγα τεραγάβὰ δ5 οτὶρίηδὶ, ἰὶ ἰ5 

ποῖ ἀἰβησυϊ! ἴο τεσοπβίγιςϊ ν.9 ἱπῖο ἴἄτεε ᾿ἰπε5 ἀπὰ τγεραγὰ ν.ϑαῦ ἃ5. οοπἀεηβεά 

ὈΥ ἃ ῥγοβϑίο βογῖρε ἱπῖο οπς Ἰἴπε, ἰεανίῃρ ἃ ἴγδος οἵ ἴδ ἵπ μβανίηρ οὔς πψοζὰ ἴοο 
τηδηγ. Ν᾽. 511} ἰς οἰϊεὰ Αςἰβ 225.83 (τοτὴ δ, ἀπὰ δρρὶϊεὰ Ὁγ 81. Ῥεῖεσ ἴο ἴδε 
τεβιττθοϊίοῃ οἵ Ὁ τγῖβὶ ; 80 ν.ἱϑδ Ὀγ 51. Ῥαυΐ, Αοἰβ 138, ὙὍὙὴε Βορεβ οἵ ἴδε 
Ῥβ., ννὈΙΟ ἢ ΔΡΡΙῪ ΟὨΪΥ ἴο ἴῃς επ)ογπιεπῖ οὗ ἴῃ ργεβεπος οἵ Οοὰ δἴϊεγ ἀεαῖῃ, ἴῃ 

νίενν οὗ ἴῃ βυθβεαυεηὶ εππεγρεπος οὗἩ ἴῃς ἀοοϊτίης οἵ ἴδε τεϑβυττεςϊίοη, ἃσε 

το] 564 πὶ ἴῃς εἴεγηαὶ 11 οἵ {8ε τεβυττεοίΐοῃ, δηὰ 50 ἢγβὶ ἰῃ (ΓΒ τίβι, ἢ ς ἢτεὶ 

{τυϊϊ5 οὗ ταὶ τεβαγγεοιίου. 
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ΘΈΓΟΙ. 5 ἃ ἰειγαπηθῖεσ οοἰαϑβι ἢ ; ἴἢγαα βυηίῃ. ᾿ἰπ65 ρίνίηρ τῃ 6 
Ῥϑδἰ πλῖβι 5 διτὺ46 ἰοινατά Οοά, ἴνο Ὑδῆνεῃ᾽ 5 αἰ[τυὰε τονατὰ 
τῆς 5Ξαἰηῖβ οὗ ἴῃε ἰαηά, δηὰ ἴἤσχθα τῇς διττὰς οὗ οὶ ἰοναγὰ ἴῃ 6 

δροβίδῖεβευ 1-2. Αδοῤ ρι9], ἃ ρἷεα ἴογ ῥτγοϊβοιϊΐοη Ὀαβεά ου: 
7 λαυε τομρὴΐ γῴμρε ἐπ 7Τλεε], οἴ. 213 513 35 αατε,- 7 «αἱά Ὁ 
γαλευελ], 80  τ58.,ὄ ἈΝ. [ὀὈἘ5Κ.., Ὁσ., Κιτκ. ; δπά ποῖ “(Ὁ τῶγ 500] 

ἴδου Παϑὶ βαϊά," ΜΤ., ΡΒΝ., ΑΝ., νῃϊοῃ ἰδ ποῖ ψε}] βυβιαίηθα ὈῪ 

ἴεχὶ οἵ οοῃηΐοχί. --- Ζάσω γί γι} σουεγεῖσπ Ζογα 1, “ τῶν Μαβίεσ " 

1ἙΡ5ν., “τ [τὰ " ΑΥ.; ρ]. ἰηϊδθηβῖίνθ, 285 2 8', δῃὰ ποὶ ἴῃ8 
αἰνίηα πᾶῖηθ “ Αἀοῃδγ," “τῆς Γοτὰ " ΕΝ." -- Ὧν τυεξαγε], ῥτοβ- 
ῬΕΠΙΥ, ἰ5 ἴο δὲ ῥτγείεγγεα ἴο “" ΠΥ ροοάς,᾿" ρμοββϑϑϑίοῃβ, (ὅ, Ἐ), ΡΒΥ., 

εἶξυγ. οἷν Ες. 5; οΥ ἴο “ ροοάπεϑβ5 " ΑΥ̓. “Οοοάᾶ᾽" ΚΕΝ. ἰ5 ἴοο 
δεΏΕΓΑΙ. ---- ἐς ποῦ (τοίίλοιὴ ΤΆφε], 85 3, 15 πιοϑὲ ὑσοῦ. “Νοιῃίηρ 
απο ὙΤΠεε" ΡΒΝ., “(εχιθηάει ἢ) ποῖ ἴοὸ Τῆες " ΑΝ., σαπηοὶ ΡῈ 
βυδίδϊηεα, ΕΝ. “Ὀεγοηά Τῆεε ᾽ ἰ5 ἀυὉ. (Ώτ.); [ουρῇ υτρεὰ Ὁ 

Εν., Ε5., Κιγκ. : ““Νοῖ τησγεὶν ἰ5 σοά ἴΠ6 βουζος οὗ 4}1 ἢΐ5 ψεδὶ, 

Ὀυϊ ἐνεγγτΐπρ ἢ ϊ ἢ ἢδ ταοορτῖζεβ 85 ἃ ἴτὰ6 ροοά, Οοά δοίιδ!]ν 

σοηΐδίη5 ΜΠ Πΐη Η π1561{. ΤὨα 5ἰπΊρ]εγ Ιάθα τπαΐ (ἢ6 ῥβδ]π)}δὶ 15 

δητίγεὶν ἀερεπάεηϊς οἡ Ὑδῆνε, ἴπε βουγος οὗ 4]} ροοά, ἔοτ ἢϊ5 

νεϊίασε, Δηα σδηηοῖ ᾿γόβρεῖ ψί που ἀϊνίης νου, 15 πηυσἢ ποσὰ 
ῬΙΟΒΔΡΙΟ. ---ϑ, 70 246 ταἱκπές τυὴὰο αγέ 1π τὴς ἰαηπα , 85. ἀϊβιίη- 
Βυϊπῃεα ἔτοτα ἴποβε δυτγοδά, ἴῃοβε οἵ ἴῃς ἀϊβρεσβίοηῃ. --- ( γαλετυελ) 
γιαζες τοοπάφγζω αἦ "7 ἰς ροοα ῥίασμγε ἐπ ἐλεφε, 50 Οῦ, Ἐ ; ρῥτγείετ- 

ΔΌΪε ἴο 32, νος ἰβ 580 ἀϊθβῆσυϊε τὸ ἱπίεσρτεῖ πὶ ἴμετα ἰ5 πὸ 
Δρτθοηθηῖ διηοηρ ἰδίαι ΊΘ5. ΟΥ σοϊητηθηϊδίοιβ. Ὑδῆν ἢ ἴα κ6 5 

δοοά ρΡΙ]δᾶϑυγε ἰῃ ἴῃ656 βαἰηῖβ, ἀῃὰ Ηδ τηδρηῆςβ Ηἰ5 ροοά ρῥ᾽θαβιγα 

ἴῃ ἴπαπὶ ἴῃ ἃ ψοηάοτα] τπηδηπετ. ---- 4. 714») «ἀαὴ νι ῥέν ἐλεῖγ 
σογγοτῦς, τὐὴσ ἀμ77} δαεξισαγαϊ, οἴ. 449 15. σοῦ; ἀροβῖαϊοβ. ψῆο 

ἴσγῃ ἀΥΔΥ ἴτοτῃ Ὑδηνεῃ δηα ρῸ Ὀδοκνναγὰβ ἴῃ δροβίδϑυ ἔγοτῃ Ηΐπὶ. 

ΤῊῖ5 ἰ5 Ῥαδίῖοσ ϑυβίαϊηθδα ὉΥ ἢ πὰ ὟΊββ. ἴδῃ “ Παβϑίθδῃ δῇεσ 
δῃοῖμογ (αοα)" ΑΝ. “τὰῃ αἴϊεσ " ΡῬΒΝ., κ᾿ τῆδκε βυἱῖ αηῖο " ΤΡΟΥ., 

ὙΠΙΟΉ ἅττα ποῖ βυβίαἰηθα ὮγῪΥ Ηεῦτενν υϑᾶρε; ΟΥ ἴπδῃ “ἐχοῆδηρε 

(1λὲ 1ρογάλ) ἔογ δϑποῖμεσ (ροά)" ἘΝ. Κίτκ., 5ο εββθῃιδ!γ Ὁγ., ῃ ἢ 

τεαυ Γεθ ὑπηεσθββασυ οτηθηάαιίοη οὗ εχ. ΤῊ ῥβαϊτηϊδῖ, μανίηρ 

τεργαβδεηϊεα {παὶ [ἢ 5δίηϊ5 ἐπ]ογεὰ τῆς νψοηάογίι! ρσοοά ρῥἰθαβυγα 

οὗ ΥὙδῆνθῃ, ποὺ ἴυγη5 ἴο ἴῃς δροβίαϊες [βγδθὶ ἴε5. ἢο μᾶνὸ ρΌηδ 

Ῥαςκνναγάβ ποπὶ Ὑδῆνε ἴο ἴῃς γοσβῃΐρ οὗ οἴμογ ροάβ, δῃὰ τερτε- 
βεηῖ5 ἴπδὶ ἴμαγ, ἰῇ σανεῖβα οὗ δπ)ογίηρ Ὑδην 5 ροοά ρ]Θάβιζε, 
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ποὺ ἃ τιυϊταάε οὗἉ Ξοστονν5. ---- 7 εὐ ποῦ οὔέν “λεῖ» ἐγίμξ οδεγίμρε 
ὀεεσιδε ο ὀμροάελεά 1; τῃμαὶ ἰ5, ρατιἰοἰραῖς τ τμ δαὶ ἴῃ πεῖν ἀτίηϊκ 

οἤδετίηρβ ἴο Ὑδηνεῃ, ΜὨϊοἢ γετα ΔΡομληΔ0] 6 Ὀεσᾶυδα ΤΠΘῪ τοῖς 
αϑϑοοίδιςα τῇ Ὀοοάπῃθά, ἴῃ 6 τωυγάσθσ οὗ ἱπποσδηϊ ρϑίβοῆβ. ΒΆ. 
ταϊηκ5 οἵ [Ώ6 οἰδετίηρ οἵ σὨ]άτθη 15.΄ 5 γ5 5“: 6ς}}, Ὁ. οἵ τῃ6 Ὀ]οοά- 

δα] η 6855 οὗ δυο; οἴεγιηρθ 85 ἴΠ6Ὺ τηδῖς, οἷ, 18. 665, ---- 7 «οἱ ποί 

ἑαζε τ “λεὶγ παριός ποῦ γι} ἤῥε], οἴ, ςο᾽5, ἴῃ ογάδσ ἴο βρθβᾶκ ἴο 
1λεπὶ οὐ ἀρουῖ [Β6τα, --- ποῖ ἴῃς πᾶτηςβ οὗ ἴῃς ροάβ 80 ψουβίρρεά, 
δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃς ἴανν, Εχ. 232 (Ε), οὐ 1πεὶσ πδῖηθβ ἃ5 ἴῆε. Ὠδπηθβ 
ἴῆεθε δροδβίαϊεβ ἴακε οἡ (πεὶσ 11ρ5, Εἰὶ., Ὀὰϊ τῃ6 παπηθβ οἵ ἴῃς 

δροβίδίεβ 1Ππϑπηβεῖνεβ, Βᾶ., 85 15. ὅς, Τῆς ροεῖ τερυάϊαϊοβ θὰ 
αἱΐειγ, ἢῈ 11 πᾶνε ποιμίηρ ἴο ἀο ψίῖῃ τπθτὰ, Μ}}} ποῖ Ἔνεη 
ταθπίοη ἔπαπὶ ἰῃ οοηνεγβδίίἼοη. ΤῊ ῥβδὶπλϊδὶ γγᾶβ ὑπαουθιεα!γν 
ἰηθυεποοά Ὁγ 15.2 1 τῆς 5. Ὀδϊοηρβ ἴο τῇς Ῥεγβίδη ρεσίοά, γε 
ΓΔΔῪ ἴαϊηῖς οἵ ἴῃς δροβίδιεβ ἴο ἰᾳοἰδίτυ ἀεβογ θεὰ ἴῃ δηκίτῃ. νι 
τῃς ρΡίουβ, ἴπε 5δἰηῖ5, ν.ὅ, 

ϑιγ. 11. 15 σοπῃηροββά οὗὨ ἴουγ 5γη. σουρ]εἴ8. ---ὅ. γαλτυεὰ ἐς »:» 

σλαγε], ἴῃ δβϑβϑοῆδπος Μ ἢ (»}) 2ογἥοπ δηὰ σιν ἐμ, ταῖμου τῇδ 
Κβῇδγα οὗἨ ΤΥ ροπτίοῃ " 32, τῃουρὶ βυβίαϊποά ὉγΥ Ντββ. δῃὰ πηοβὶ 
Δ ΪΠΟΣ 165. -- Υαλτσεά ἐς ἐλε ν»εαϊπίαϊΐπεν οΥ πῖν ἐοέ ( )7ογ σι). ΤῊΪ5 
νγἃ5 ῬγΟΔΌΙΪΥ ἴῃς οτὶρίηδὶ ἰοχὶ, δοοοσάϊηρ ἴο (ἢς σοηῖοχι. ΤΠα 

ομδηρε ἴο ἴῇ6 24 ρδίβοῃ ἴ8 ἱπηρσοῦδῦϊθ. [11 ννγὰβ ἀουθι]685 ἀὰς 
ἴο Βῃρροββά βἀϊϊοτίδὶ ἱπιργονθηηθηῖ οὗ βῖγ]ς. Τῆε ροεῖ ἤδσα δῃ- 
Ιᾶτρθθ ὑροη ν.Ὁ. Ὑδινεῖ, ἴῃ8 βουτος οἵ ψεϊίασε, αἷϑὸ εἰωθοάϊεϑ 
ἰῃ Ηἰπιβεὶῇ ἴΠ6 5ῃᾶσε ψιϊο Ηδ ρίναβ ἴο Ηἰ5 ρβορὶε, ἴπ6 ροσγίίοῃ 
δϑϑίρηθά τπ6π, ἴπ6 σὰρ οὗ ρίδαβϑαγε ψῃΐϊοῃ [ΠΟΥ ΘΏ]ΟΥ ; δηά 4δ]} 
1η15 Ηδ πιαϊηίαίηβ ἴογ ἴμθῦὶ δραϊῃδὶ 4}1 δηθηχΐεβ δηὰ ῥρεῇ]β. 
“ΤῊΣ ἰδηριαρα υϑεαὰ Πεῖα τειιϊηβ ὺ5 οὗ ἴῃς 1,ονὶϊε5 νῆο πδὰ 

ΠΟ Ροχτίοῃ οἵ ἱπῃεδσίϊδηςθ, θὰαϊ Τεῃονδὴ νγὰ8 1ῃεὶσγ ρογίοῃ, Νὰ. 189 
Ὁῖ. τοῦ 18,,᾽ Κιτκ. “1δῖ οἴμοιβ οὔοοβε ἴοσ {παπηβαῖνεβ ροσγιίοῃβ, 
δδυίῃ]ὶγ δηὰ ἰοιηροζαὶ, ἴο θη] οὐ ; πε ροτιίοη οὗ βαἰῃῖβ 15 ἴῃς 1οτὰ 

εἴετπιαὶ. [1,εἰ οἴμοῖβ ἀσίηκ οἵ ἀςδαϊν ρ]βάβισεβ, ἴθ ρογίίοη οὗ τὰν 

σὰρ ἰ5 τῆς τὰ," Αὐρ.---Θ. ΖᾺε “πες, ἴῃ6. πηιδαϑυγίηρ ᾿ἰμ65 οὗ 
16 ρΡοτίίοῃ, οὐ βῃασε ἴῃ ἴῃς ἰαπά, οἵ. Ρ5. 785 ΜΙ. χ Ατὰ. 17. ---- 

γέ γαλεπ 20» γιὸ ἐπ ῥίψατα»" ῥίαεες], ἴμε ἰοῖ ἰπ τῇς ΠοΙγ ἰδηά ἰ5 
ἃ ἀε] δ τ] οὨα. --- γα, »εῖπο ἱπλογίίαπες ἧς (γεῖράδν οὐδ) νι], 
186 ἱππεπίδηοσς ἴῃ Ὑδηνθῆ, Ὑδηννεἢ Η πη56]Γ Ἂ5 ἴῃ ἱπῃεπίδηςα, [ 

5ῃδγα, ν ὅθ, 85 (ὅ, δηἋ 50 5: }}}} Ὁ ἴο 1 3} 1173, ψβοσα [ἴῃ 6 πλθσου οὗ 
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(οὰ 15 ταῖρι ονεσ Ηἰβ ρεορὶθὲ. Τῆε “ ροοάϊγ Ὠεσγίίαρε " οἵ ΕΥ̓". 
ἰθ ἃ Ῥασαρῆσγαβε Ὀαϑβά οἡ 3Ηῆ νῃϊοἢ οαηηοὶ θε 5ιιϑιδἰηεα. --- 7. 7 εὐἱ 
δέεες γαλευεὰ τὐάο λαίὰ ρίσεπ νι ἐομηδε . ΤῊ ῥϑδὶ πηϊδὶ ρᾶβ5565 
Ονεσ ἔτοτλ Ὧϊ5 ρογίίοη ἰῇ ἴῃς ἰδηὰ ἴο ἢϊ5 τῆοσε ἱπιπηϊαῖθ σοὶ οἢ5 

ἢ Ὑδῆνεἢ, νἤοτῃ ἢ μὰ5 βου ρῃϊ 45 ἢΪ5 βονοσείρῃ [οτὰ, ν. 5; Ης 
8α5 σουηβε Ἔα Ὠϊπὶ ἰῃ ἢΪ5 {π᾿ ἀηὰ οοπάυςι. --- )7» γείης ααἰριοηῖεα 

»|5]. Τὴδ τϑίηβ γα ἴπ6 βεᾶῖ οὔ ἴπε ετηοιϊίΐίοηβ δηά δβεοιίοῃβ, 
εἴ, 70. τ9οΖ Ργ. 235 5. 733 76. 122 || για, 76. ττ 1} 20}3 Ρ95. γ} 
2653, Ηἰβ5 ον εχρεγίεηςα σουτεϑροηάβ ἢ Ὑδῆν 5. σουηβε]. 
ΤΗΐ5 δατηοηϊίοη 5 ἐπ δὲς ἀαγὰ πίρἀξ, 85 925 1.34, ἰηϊεηβῖνε Ρ]., 

ταῖμοσ [Βδῃ “ ηἰρῃϊ ββδβοηβ," ΑΥ., ΕΝ. --- ὃ. 7 ἀσύυε τε γαλτυεὰ 

εοπδηιμαίν ὀφίογε φι6], Ὀείοσε ἴῃς πιϊηά, Κεερίηρ Ηΐϊτ σοητί Δ} 

ἴῃ ταἱπά. --- οἰρες "7 ἴς 9 7.} γίσάξ λαμ , ρτθβθηῖ, μθᾶσ δἱ ἢδηά, 

ἃ5 Οἷοβα ἃ5 ροβϑβίθ!ε ἴο μεὶρ. ὙΤῊΙβ 15 ἴῃ6 τϑάβϑοη ψῃγ, 797) σαί ποί 

δέ νιουεαὶ , [Ώ6 δι] εχργεββϑίοῃ οἵ οοηῆάεηςε Ἰῃ (οά, Ρ585. τοῦ τ δὅ 

16 χιῦ 3οἷ 6257 112“, οἴ, ΡΥ. τοῦ 125, 
δ::. 111. 15 σοιῃηροβθᾶ οὗ ἃ 57. σουρεῖ Ὀεῖνθθη ἴψγο 5γη. 

τ1Πρ]εῖ5. ---ϑ. Ζλεγοονε), Ὀεοαυβε οὗ σοηῆἤάεηοε. ἰῃ Υδῆνε ἢ 5 
ῬΓόβεησα 85 βονϑγείρῃ ἰογά δηα ροχίοῃ. --- γι} ἠεαγί ἴς ρίαα [Π νιν 

σίονν γοοίεελ]. [πᾳ ὈοΙἢ ᾿ἰπ65, ἐμ γαλεσελ, ννὰ5 Ῥυο Δ ΌΪν ἰπ πε 

οΥρΊπαὶ, σοτηρ θίηρ ἴΠ6 πηδᾶϑαγοθ. Α ῥτοϑαὶς σοργίϑιὶ σοηάεηξθά 

{πε ὕνο ᾿ἴηθ5 ἰηΐο ἃ βίτῃρὶε ᾿ἰη6, ἴοο ἰοῃρ ἔογ ἴῃ τηϑαβϑυσγε οὗ ἴῃς 

Ῥ5. ---αὐό μῖν ἥεωλ], ἴλε Ῥοὰγ ἴῃ ἀητῖῃ. ἢ “ Ὠεατὶ"" ἀπά 

“ βΙοΓΥ," 50 πιακίηρ ἃρ ἴῃ6 ἐπεῖγε τπδη, Ὀοάν δηά 50]. ---- ἐζυσηρλ 

“εεμγεν, ᾿ἰνεῖῃ πους δηχίεῖν, που [δ αῚ οὐὗὁἨ ἘπθηΊ165, οἵ, Πῖ. 

33.276. 235 33.5.---10. 2ὺγ “ον τοῦδέ ποί ἐατέ μι το ϑδηεο! Ἵ. 

Λιεῤλεσὴὰ 5 ἤεγα, ἃ5 οἴη, ἴῃ6 ρεύβοη οἵ {πε τηδη ἢϊτηβε! ς, Πα 

ΡῬοεῖ 5 ποῖ τῃϊηκίηρ οὗ ἴῃ 50] ἃ5 αἰβι ϊηρυϑη θα ἔγοπὶ τῃς ἤδβῇῃ, 

θὰϊ οὗ δἰπηβε! 85 σοπιροβεα οἵ Ὀοΐῃ 5οὰ] ἀπά Ῥοάν. [ἱ ἰβ ἴγτια 

τῆς ἤεϑῃ ἀοεδς ποῖ ρὸ ἴο ϑῆεοϊ αἵ ἀδξαίῃ, ὑυῖ οπὶν τὸ 50}. Τῆς 

ῥϑαϊγηϊδὲ ἰβ ἤθγα τῃϊπκίηρ οὐ [15 οπίγα 96] [ δηα ποῖ βρθοιἤολ}ν 

οὗ τῃαῖ ρματὶ οὐ ΠἰπηβοῖΓ ΜΠ] ἢ ροῦ5 ἴὸ ἴῃ6 δὐοΐθ οἵ ἴῃ6 ἀσαά. 

Ηε εἐχρεοῖβ ἴο ἀϊε ἀπά ἴο ρὸ ἴο ὅΠι:6ο], Ὀυϊ ἢῈ ῥγαγβ ἴμαῖ οά 

ΜῈ] ποῖ δραπάοῃ ᾿ϊπὶ ἴπογ ; ν0}} ποῖ ἰδανε ἢϊπὶ ἴῃ ἴἢ6 ῬΟΨΕΓ 
οἵ ὅῃεοὶ ; Ὀυϊ ν}}} γρὸ ψη πὴ ἀπ τοπηαΐη ἢ Πϊπὶ [Π6ΓΘ6. --- 

Ζάοι, τοῦδέ ποί “727 7ὴν ῥίομς οὐδ 0 σε τλὲ 47. ΤηῈ ΗδὉ. 

Στ ἰ5 ποῖ δὐυϑίγαοϊ “ σογπιρίίοη," ψ ΠΪο ἢ, τἘπου ἢ σἴνοη ἰὼ (δῦ ἀπά 
3, ἀρὰ (ο]ονεὰ ὈΥῪ ΕΝ"., μὰ5. ἢ δαϊποσν ἴῃ {πΠ6 ὑπαρο οἵ ΟἿ᾽. 
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Τῆς ΡΙῖ 15 ποῖ ἴῃς το, Ὀὰϊ 15 5γη. γί 50.160], υϑυ δ} ἀπάοτ- 

βἰοοά 85 δῃοίῃεγ ῃδηια οἵ 51:60] ἰἴβεὶΓ ἂ5 ἃ ᾿ἷῖϊ ΟΥ σᾶνεσῃ ποτ 
ἴῃς εχ ; Ὀυϊ ἀϑᾶρε ἔανουτα ἴῃ6 ορίηΐοη ἴῃαὶ ἰἰ 5 ἃ ΡΙζ ἴῃ 5}60], 

85 ἃ ἀδδρεῦ ρῥἷδςς ἴἤδη ϑΠεοὶ, Ξϑγῃ. Αυδάάοη, (6 ἀυηρεοοη οἵ 5ἢεο]. . 
Τῆς ῥϑβαϊπηῖϑὲ νν}}} 566 5060}, Ὀὰϊ 6 Μ1}1 ποῖ θῈ ἀραπάοηβα ἴδεγε ; 
με Ψ1] ποῖ 8ε6ὲ ἴῃς Ρίῖ, [6 ἀυησεοη οἵ ϑ5Π6οϊ, ἰῃς ρίδος οἵ ἴμῈ 
νίοκοά,. Τῆς ρῥίουβ οουἹά Ὠαγαϊγ ρὸ ἴθ. [ἢ δηϊιῃεϑῖὶβ στῆ 

115, ἴπ6 ῥβδὶ μηδὲ 5 ἤορῈ δῃὰ Ἴοηβάδηϊ δχρεοϊδιίοη οὐ ἴδῃε 

Ῥγέβεηος δηὰ νουγ οἵ σοἀ δἴϊεσ ἀβαίῃ. ---- 11. Ζῆάσω τοί νιαξζε 
ἀμποιση Ὁ γιό τῴ ῥαϊὴ Ὁ δε]. ΤῊΪΐ5 πιρῃς ἰταρὶν τεβασγθοιίοη 

ἱ τὰς Ῥ5. ψεσύβ ἰαῖε δῃουρῇ, ἃ ραῖῃ ᾿ἰθδάϊηρ ὕρ ουἱ οὗ ϑ8ῆεο] ἴο 
εἴεγηδὶ 116. Βαῖ τῃῆ6 σοπίοχὶ ἀοθ5 ῃοΐῖ βυρρεβὶ 118; [86 ρδίῃ 
ταῖῃεσ Ἰεδάβ ἴο ἴῃε ρσγϑϑεῆςα οὗ σοά ἴῃ ἴῃς δροάε οὗ ἴῃς ἀδδά. 

Τῇς ρδίῃ ἴο 118 15 ἀπιῖτῃ. το τῃ6 ΡΙζ ἴῃ 5860]. --- μόπεες 97 ρία πέος 
ἧς ἐπ Τὰν 2γεφεηεε]. Τὴ ῥγθβθεῆσα οἱ Ὑδῆνει, ἴο ἢ ϊοἢ ἴῃς 

Ραῖῃ ἴο 11 Ἰεδάϑς, ρίνεβ ρἰδάάμεββ ἴο ἴῇε ἢ1]}}, δηά σοτηρ]εῖε 84115- 
λεϊίοη, Ἰεανίηρ ποιῃίηρ τόσα ἴο Ὀ6Ὲ ἀδϑίγθά. [11 15 ροββίθ]ς τῃαὶ 

(ῃ6 ρ᾽οβδαῖοσ μδὰ (8 ἰῃπ τηϊπὰ Ἂ5 ἴῃ βιρτγεσμε ροοὰ οἵ Μεὶ- 
ἴατε, ν... --- Σουείζηεες || οἰδάηεββ, οπ ΖᾺν γίρλέ λαμα, 85 ἴδε 

Ῥίαςς οὗ ποπουγ, [ ἰὴ ΤῊΥ ῥσθβεηοθ, δητ ἢ. ἴο δῆ ἢ 5 θαὶπρ οἢ 

ἢἴ5 τρις μαηὰ ἰῃ 1ἰξε, ν. 9. ---- ογευε7}. ϑύςὴ ἃ πόρε με Ἵου]ά ποὶ 
ἜΧΡΓΟ85 ἔοσ [ἢ 5 11{;; ἢθ ἰ5 (Πἰηκίηρ οὗἨ δνϑγδϑιϊηρ [ἴδε ἴῃ ἴῃ6 

Ῥγέβεηςς οἵ Ὑδῆνθἢ δηά οἡ Ηἴἰβ τἱρῃϊ βδηά, δίϊεσ ἢς μᾶ5 ἀερατιθά 
115 1 ἀῃὰ ροῆβ ἴο 5860]. 

1. 35 Οδὶ ἱπιν. 56. 1 839. "ον, 5εὲ 728. ΤᾺΣ τρεῖδερ οἵ ἘΠ) ἱπίεγρτεῖβ 

ψμαριείζ ἃ8 ἃ, Ὀὰϊ 115 8 εὐτοῆθουβ, αῃὰ βῃουϊὰ 6 σοττεοϊεβὰ ἴο ὅ ἃ5 (ε5.}9υ. 
Κδ.1- κ 10], ροοίῖς ἔογ Οοά (ν. [πῖγ. 8. 32). --- 3. ΠΝ] Οδὶ μέ. 3 ἢ, ἱπιρὶγ- 
ἱπρ Ὁ) 85 50}]., 80 Φ, Κδῦν., Ἀν ."3, Βαϊ ἰξ 5Ββου]ὰ ΡῈ ἤλεν, ἀείεοινεϊγ 
νυϊεπ 1 ῥεῖβ., 85. 22 οοἀά. Ὠς Ε., (5, Ἐ, 5, ΗουΡ., ΟΙ5., Ο65. "3: Καὶ δ.1- 5. 1] 
Εν., ἃ]., οἷ. Ῥ5. 14018 70. 422 τ Κι 848 ΕΖ. 169, Κ,, “ήεένις αἰδο ίανουτς 185 

ἕογπα. ---- ἽΝ 7 τείειβ ἴο Οοὰ 85 ἀϊβιϊηρυ ϑῃεα ἔτοπι "ΣΝ τείεγείηρ ἴο τεη. Βαϊ 
ἰξ ἰδ ποῖ πεοθββαυν ἡορμαγ. ὙὍὙΠε οοπίεχι βυρρεβῖβ ἴῃς οτἱρίῃμδὶ τηηρ. πὶ 
ϑουεγεῖση ἑογαἶ, 45 ῥτεάϊοδῖς οὐ τῶν σ. 29. -- ξ 3.0] πιῇ: (1) τοούμαγε, ῥγ05- 

2εγῖέν, λαῤῥίνεος 163, 5 Ὀϊ. 237 [ε. 339, οὐ]. πντ Ρ58. τοῦδ 0. οἷ Ἐς, 517 66; 
(2) ὀοτερέν, φοραί, Δ8 Ὀεβίονγεά Ὁγ Οοὰ, Ρβ85. 6ς 13 6811 8617, τυ γπῸ πρῸ 3513 

2821: τοοῦ Οη. 445 (1) 1 8. 2521 7ς. 189 Ῥυ, 1η}8,. ν. 30 ᾳαῖ. ὙΠῖβ οἷαυβς '5. ποῖ 
ἰπ 8, Βυὰὶ ἱπ 45 ΑΔ. Ε, ψΒετε Π2Ὶ9 8 ἱπιεγργεῖςἀ δ5 μεν φοραῖς, ἘΪ δοπογέηε, ἃ 

τηην. νΕΥῪ ἰαῖς, Ες, ε10,. 3. ἰτγδηβίδίεβ ὁδης »πὲλὶν Σ ἀγαθόν μοι, Ὦ, "2,0. --- 
τ 5] ἰ5 ἀἰβίσυ!ο ἀπὰ 18 νδυϊουβὶυ ἱπιεγργεῖεά : (1) ἐδ" 4. Ε ὅτι οὐ χρείαν ἔχεις, 
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ἕο ἀσεί πο πεεαῖ οὐ αάναμέαφσε, ἰὰ ἃ σαυ58] βεηΐεηςθ. Τῆς ὅτι τηὰγ Ὀε ἂῃ 
ἱπιετργεϊαϊίοῃ οὐ ἱπιρὶγ "9 ἰῃ ἴῃς οτρί πα]. Τῆς “» ἰ5 ἱπιεγργεῖςά ἱπ ἴῃς βεῆβ88 

οἵ ον ἐἀς ταδέ οὐ 85 1 455 799 τος}6, (2) 3 «πε ἐκ, Σ ἄνεν σοῦ, ῬαταρἈγαβεὰ ὈΥ͂ 
Ὁ “ἴτοὴ ΤὮες;,᾽" 15 ἃ ἱγαπϑίαιϊίου οἵ 5.53, ν ῖοῃ Ηουν., ΗἸ., Πα. (Εΐοκ νγὰ5 

ἴῃ ἴδε οτἱρίπαὶ ἰεχί. (3) Οὐυεν, ὀεγορε, Εν;. “ Τάσοιε αγῇ »ι}») ἀϊρλεσί ροοα," Ὁτ. 

“«Μν τοείανε ἐς πο ὀεγοκα (7) 7Τάεε.") Β2Β. ρῖνεβ ἴῃ 118 τηηρ. οἵ ἐχεέος Σ 1382, 

αὄσυε 41] ΤῊΥ πᾶτὰς (ἀν}.), ἴῃ ἴλε βεηβε οἵ σόσυε, ὀεγοαἶ Οῃ. 4822 Εχ. τ6ὐ 
Να. 345 Ἀι. 258 7ο5. 316 Ες. 116 Τπ. τ, ἴῃ Ἰοσδὶ τεϊδιΐοηβ, ἴν. 1.526 οἵἉ εἶπιε. 
Βαϊ ποηε οὗ ἴδεβε ἢανε ργεοίβεὶυ ἴῃ 86 η8ε ργοροβεά ἴον [818 ραββᾶρε. (4) Τῆς 
τοσα υϑ08] τηηρ. οἵὗὨ ὃ}, ἐρεειερεόε» ὁ», οἵ ἀυΐγ, οΥ οᾶτα ᾧ 711 1οἿβ 2478 ,οἢ ς618 

6 ,, ς. Ὑϑα 22}1 ς 28 γἱδ '5 δἀοριεὰ ὈΥ ΒΑ. Βαῖ ἰξ ἰ5 {Πδῃ πασεββθδῖυ ἴοὸ 
ταᾶκα ἴδε οἴδυβε ἱπίεττοξ. οἵ γψεῖ ἃ πιηρ. ἴδε τενεῖβε οὐ ἴῃε οοῃῖεχῖ, Ρα. 

δυοϊάὰβ [5 ΟΥ̓ ομαηρίπρ 52 ἴο 52. (5) ΤὨς πιῆ. ζ ἐρε σαί ον: ἰο 61 6038 

γ116. 115}4 ἰ5 δἀορίεὰ Ὀγ Εἰ., ΜΟ]]., Βαϊ 1 ἰ5 ἐπιρτόραῦὶς. ΤΆς Ἰΐῃς 15 ἴοο 5Βοτί 
ἰπ ἾΉ. Ιἱ ἰς Βεϊϊες ἴο τὰ, δ5 ἰδς οτὶρίπαὶ ἃ τεαὶ τεϊγαπιεῖοῦ Ἴ 2052 032 Ὑ2Ὼ 52. 
Ταῖς εχρίαἱπβ 3. ΤῊΣ εἰσ. οὔ Ἐ) ἰβ οἰ ΗῪ ἴῃς οπιϊβδίοη οἵ Ὁ2 οἵ γ9)53 ὉΥ 
δαρίορ. δπὰ ἴδε τἢς εἴτ. οὗ Σ ἴον γνῷ. -- 3. Ὀφνη Ὁ] ἰ 5 αἷἶφο ἀϊῆουϊ δηά 15 

νατίουϑὶΥ ἱπιεγργεῖεα : (1) δ ἐπ ἰἴδε βοῆβς οὗ ἂς ρν, ας γεραγάϊς 17", ὅ, 3, Ὀε 
Ν. Εν. Ὀτ.; (2) δείονηφίνερ' 420, (αῖν., Ηεηρβὶ., Ηὰ., Ρε., ΜΟΙ]; (3) ἀερεπά- 

ἱῃρ οὔ ἼΩΝ 85 ἃ βεοοῃὰ ἱπάϊγεοϊ ΟὉ]. ἴπ δητΒ. πυ Κι,, ᾿ς. Εν πα. ΤῊΪ ἰ5 

πηοξὶ βυϊταθ]ς ἴο σοπίοεχι 1{ [ῃς ῥγεβεπὶ εχ θῈ σοτγεοῖ. Ὀλθντ ΡΪ. Σ νι δά]. 
“αεγεαῖ, ἀοὲν . (1) υϑεὰ οἵ Οσοὰά, 45 εχαϊϊεὰ οὐ ἱβεορμαπὶο ἴζτοπε 224 [5. 68, 

ἐχαϊτεά ἴθ υἱοίοτυ 5. 995. δ. 9 15. 5161 5, 22, Ηἰβ πᾶτηβ 5. 1119, ὉΝΎΘν Φτρ, 
ἃ ἀϊνίπε πᾶπὶς οτὶ ρί παϊΐηρ ἴῃ ἴῃς Τιϊϑαρίοη, 13. 6δ, υβεὰ ἰπ 15. 146 10. 15,3 8 
41} 11120. εἶδν. 76. 5039 ςτό 2 Κα, 1033 15. 3728 Ῥ55, 7153 7841 8010; (2) οὗ 

βαςγεὰ ρίδος οἵ ἰερὶ]ς ἱπ [εγυβαίεαι 46) ὅςδ; (3) οἵ ρΡεγβουβ, Αδτγοι, 1οσὶδ, 
τὴ σαεγεαά ογεές, εἰϊμες { ἀρεῖς 805.5 70. οἱ 1οἷδ Ζο. 14ὖ Ὠπ, 8:8.18. οΥ 

1βγϑο]τε5 Πι. 335 Ρε5. χ65 3410 Τγη, 8524, --- γ5ν}} (ὃ ἐν τῇ Ὑῆ αὐτοῦ -Ξ ὙΣῚΝ2 : 5, 
5 ἀουθι]ε58. δπ ἱπίεγρ., 85 1016, -- Φ 5] “ἀεν, τδ8. (]ετ, ποτε εὐρβοπὶς 

ἔοττω ἰ5 αἷνν. ἰπ Ψ, ἌἼχοερὶ 3811 ὉΠ; διὰ οοἷθο Ὁπν, ἴο ὙΠ ἢ ὉΠ 9510 Πα5 
Ὀεεη δϑϑί παῖε ΌΥ σοργίβι : (1) εἰρἢ. 2ῴεν, (4) δπιῖῃ. ἴο οἴμεὺ Ῥεύβοῃϑ 

ὮΝ 1207, ὉΓΩΝ 209, Πτν ἸΟΖ2 τοοῦβ, τὶ γ ἀάν., ὁπ δεν 5933 6310 τορ43, δἱ 
οἷοβε οἵ βεηΐεπος εἰ ρἢ. ργενίουβ 5(, εὐε: ἡλεὶγς οἵ ψπουΐϊ ᾿υδαβοδίίοη ἴῃ 
υϑᾶρσε, ἃπὰ ἀουδιε85 ἱχί. εττ. ; (2) τεβυτηΐηρ 530]. ψ 1 δ ΡΠ δβ8. δ ἴΠ8 
Ὀεχίπηΐηρ οὗ ἃ πεν βδεηΐεηος 228 23} 272 179 4128 485 67 ς016 6210 τογϑ, 

βίγοηρει ὉΠΓῸ) 3811; (3) 88 οορυΐα, ργορεῦὶγ αἱ επὰ οἵ οἴδυβε, δὴεν ἄγε οὐ 
τόεγ, ΟἿ (Ὁ) 255 889 9411 9910 110111, αἴτεῦ ἽΦΝ οὐἱγ σόδ; (4) ἴπ οἰτουχη- 

βἰδπιί] οἴδυβε ΠΌΤ) 885, ὈΠν ο 410, ---- Ἄν} 5 4130 ἀϊ βίους, 3. εἰ πεαργεύπεὶς ἢ} 
οϑτρο, Ὀυϊ τΠε ψογὰ ἴβ8 ἴοο ἀϊβεϊῃςι ἴο ἀΐβρεηβε ψἱἢ [Π 6 Ῥσαρ., δηὰ 11 15 Ἵϑβίγ., 

ποῖ 05.) ὕπ]688 τὲ βῦρροβε (μαὶ 3. μαὰ τν 86. 011. “ν (υ. 82) 15 ποῖ υϑεὰ 
εἶσνν. ἰπ Ψν ἴῃ τΠ15 56 πβε, [βου ρἢ ποῖ ἱπίτεχψαθηι ἰῇ φαυγ ροεῖγγ. Οε5. 9176 
Δ[1ονν5 δ οσοδβίομδὶ οβίτ, ἴῃ ἴῃς δεηβε οἵ δ08., δυΐ {Πἰ8 15 ποὶ δἰϊονγεὰ ὈΥ πιο 

τεσοπὶ ϑτδιησηασβ. Υε τηΐϊρῃϊ, όονενοσ, τεραγὰ [ἢε οβίσ 85 Ὀείογε ἃ τεὶ. 

εἴδυξε, Πε Ὗ., ΕΝ., Ὁτ., δπὰ 185 ἱπιστοδυσίΐηρ ἂῃ δροὰ. (ὃ τεπάειβ δ5 νὉ. 

ἐθαυμάστωσεν πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ -- πν. Μοτε ἴῃδη 90 οοἀά. ΗΡ., 50 
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ΤὨςοδοτεῖ, ρῖνε κύριος αἴϊες ἴὩε νὉ. ΤῊ 5 πιΐρῃῖϊ Ὀε τερατάεἀ 45. ρἷ. οἵ ἱπῖετ- 
Ῥτεϊαϊΐου, Ὀυϊ ἰξ την αἷδὸ θῈ δῃ ἱπιίογργείδιίοη οἵ τε πα] " 85 δὴ δὔγ., ἴου 

γι, ΤῊΐΒ σου Ἱά, τηοζθονοσ, ρῖνε 5 ἃ πεεάἀεοὰ ἰεἰταπιεῖοες δηὰ ἃ βυϊϊαδὶς 

οουρ]εῖ: -α 
ΠῸΠ ΥἽΝΣ Ἴσν οὐσρῦ 
ὯΝ Ἰχυπ 5 ΓΝ ΝΜ 

Φ [ὑΝ] νὉ. 8. ἀϑεά ἴῃ ΝΊΡΒ. ρῖς. ἔχ. 1511} οὐ ἴδς τιδ)εβίγ οὗ σοά, οἴ. ν.5 ἀπά 
15. 4221 ἴῃ τς Ηἰρῇῃ. »παξε γίογίοιες, Μ ὨϊΟἢ 15 ἀρρτορτίαϊς ἴο 115 ραββᾶσε. 
Ταὶβ ἰ [86 νἱεν ἐββεητ}}}γ οἵ Κοςῆ]εγ, ϑοδηυγετ, Βᾶ., Ηυ.ὅ. ---ἄ, Ὁ1321}] ἰ5 
τερατάεὰ ὃγ ΖΦ, Θ, Ουϊπία, 3, ΜΊςΒ., ΟἹΒ., Ενν., θὰ. 858. ἔρ]. ἔου ἀϑυὶ ᾧ Ὀ3τὴ 

πι(τν.) ἡγιαρές, ἑαϊοίς, υ. τοθ8δ. 88. 114 11ς1δ, Βαξ ΓΛΩΧ7 εἶβυσ. Ρ]. {{Γ317} π.ς 
δεν, ἐαγωνν 1478 70. 938, 55. Ῥτ. 1019 118. 380 ἀουθι]ε58 μετα δῆεν (ὅ, ὅ, Α4., 
ΕΝ. ἀπά πιοβῖ, ν. 135, ΤΏς ἰδεῖς οἵ δρτεειηθης Ὀεΐνεθῃ ἡ. ἢ, δηὰ νὉ. τι. 311] 

τοτηδίη5 ἀἰβίοςυϊ, ΤΈΣ 51. Ὁς- οδπποῖ τείεγ ἴο Ῥτενίουβ οοηϊεχῖ, θαϊ ἴο 186 τεϊ. 

οἷαυβε Ὑ ἢ ἔΟ]]ον 8. ὍΘ νῇ. 15. ἱπίεγργεϊςὰ Ὁγ 35, ἂς Ηἱρῆ., δῃὰ 50 ἴδε 
περίεοϊ οἵ ἀρτεοτηθηΐ ἰ5 δνοϊἀεὰ, ἀπά ἢϊἷ8 18 ἴο ὃς ρῥγεέετγεά, ἱπουρῃ (ῦ, Α4., 

Σ, Θ, 3 ἴακε ἴὶ δ8 Οδἱ. ---- “πν7 5. νδυίουϑ Υ ἱπιεγργεῖεά : (1) ὃγ 3, Θ 20: 
ἐεγφησε 85 τιν δᾶν, ὀσεξιυαγάῖς, ν. οί, ΤὨΪ5 18 τηοβὲ ρσοῦ. (2) (ὅ μετὰ ταῦτα 
ἐτάχυναν, Ἔ οτέεα αεεείεγαυεν μη τα, εἰϊμεν Βανίηρ 5[. οὐ Ὗτβ8. δι ρἰ γίηρ ἴζ, 

οἴ. 4915 «οΟἹἹ 6429, (3) 35, Α4. 45 αὐ]. Α΄. τεΐετβ ἴο οῃς᾽β πεῖρῃρουτ. Βαῖ 

τοοβὶ τπῖηκ οὗ ἀποῖμεον ροά ἴῃ δοσογάδησε ψἱ ἢ βυρβεσηυεηΐ οοπίεχί. -- ζ ἼΠΝ 

δὰ). α»οὔδεν, Ῥτορευ οης εορΐρρ ὀελί»αἶ, τμεεέστοῦς 401}, αἰΐδης τοοῦ, ΠΝ Ὁ; 

τος!δ, πν ὃν Εχ. 3414 (7), "πν 15. 428, 80 Ρβ. σόϊ (35). 11 ἰβ ἀυβεὰ οἵ εἴπιε 
ὙΠν Ἣν τοορῖδ [ο. τ. ---γ 55 ΟΝ] Ρῇ, 3 τὰ. ᾿ρ.; ἢ ἼπῸ ἄδποπι. "πὸ ιγολασο 

2γίεεο οἵ νἱΐε απ. 3412 (1) Εχ. 2218 (Ε) 1 8. 1825, 50 νὉ. σεφφείγε ὃν ῥηεγολασε 
Εχ. 2216 (Ε.) Βαϊ τδετα ἰβ ἢο δνίάεπος οἵ βυςἢ ἃ ρεπεγα βαϊίοῃ οὗ ἴῃς τηηρ. 

83 ἰβ ὨξοαββατΥ ἰΓ ἰΠαὶ 5 ἴο θὲ ἀεὶ πετα ψῖῃ Ὀς., τ, (2) Φ, 3, ὦ, θ, Σ, Φ' 

ἴαϊς ἰξ 45 ΡΊ. μέ. ξ [50] νΌ. ΡΊ. (4) λαεέερ Οπ. 185 Νᾷ. 25 15. 4917. 1{ 5 ποῖ υϑεὰ 
ἴῃ Ὑ᾽ η]655 μετα ἴῃ [Πϊ5 βεηβε; δυΐ (6) 85 δυχί τυ μανίηρ δάν. ἔοτος, 54. ρετί. 
τοῦ!δ, εἶβυν. ἴτυν. .}} Ὅπ2 6918 1025 1437, 80 αἰ5ο ῥγοῦ. 795 54. ἱπιρί. (3) Α4. 
οἵ ἄλλον ἐκάκωσεν ἱταρ]]ε5 135 ΗἸΡΕ. ρ΄, Ὑ2 σω ὀϊηίεγῖν ἰσιυαγαῖς, ἃ νὉ. υβεὰ 
πονῆογε ἴῃ ᾧ ἀπ|685 πετο. (4) [ἰ 18 ροββί]ς ἴο τμΐπκ οὗ βυς ἢ ἃ ἰγαπβροβί ἴοι 

ἃ5 ἴδε ἑοτεροίηῃρ δηὰ ἴμεπ τὰ. γν5πι ΗΙΡΉ. ρὲ, "5, 85. τοδϑῦ Τῆε σοποερίϊοη 
νου] Ὅς 5ἰπηῖ]ατ 1 Ἴπν τείεττεά ἴο δποῖπεν ροά, μαυΐ (με σοπβίγυςτίοπ νγουὰ 

Ὅε ἀϊβξετεηῖ, δῃὰ 80 οομάδηῃβεὰ 85 ἴο ῃς Ὠδοθββαυι οὔβουγαε. ΤὨΐ5 ἰ8 (ἢς νυἱοὺν 

οἵ Οτ., οπος Βεϊά Ὀγ Βᾶ., ναϊ βυ θβεαυςηι} ἀραπάοπεᾶ. (5) Ὁγ.», [ο]οννεὰ ΌῪ 
θυ,, τὰβ. γγῦ Ὀλπν; Ὀυϊ ΨΏοτε 8 ΠῚ υϑεα ἴοτ νγουβῃὶρ οὗ οἵ μεσ ροάϑβ ὃ υ.. 65. 

γε πιυβὲ ὁβοοβε Ῥείψεεη (2) δηὰ (4). --- ὉΠ) ὙῸΝ 52] ΗἸΡΏ. ἱπιρῇ 1 Ρ. οὗ 
γεροέμέονι ἴῃ οἰαββὶς 51}}]6 βῃουά ἤδνε Ἵοδβοιίαιῖνε. ξ 5) νὉ. Ο] οορ.. ὅσο. 
2ομν ομδ ἐϊδαίΐονε Ἔχ. 309 (Ρ), 1» Ηο. 94, ΗἸΡὮ. β88πὶς οοζ. δςο. ὅῃ. 351} (Ε) 

2 Κ. τ618 Νὰ. 281 (Ρ), 80 Ῥτο. Βεγε, ἴο οἴμεγ ροάβ 76. η18, -Ὁ γ1. 716. Τῆς 
πουῃ ζ Ἴ0) ΟὨΪΥ͂ δεῖτε ψ. (ὅ συναγάγω τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, Ἐ εοηργεραῦο 

εοπυερη δ εμέα ΞΕ ὈΡΌ) ἣν Οδὶ ἱπιρί 1 Ρ. ἣδν ραζίεν Ἰοσείλον, εοὐεεί, οἴ. γοἷ, 

δηὰ ΝΊΡΗ. Ρῖς. ἴῃ βῃοτίεηδα ἔοσηι, 85 ΠΙ8Ό) 18, 1.31, οἵ, απ. 4929 1 5. 1311, Ἰηἴοτ- 
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Ῥτεϊοά οἵ σ’εενδίασες ἴθ δοοοτάδῃςε ψῖτῃ ποθὰ ΝΗ, 9 δπὰ υ σγεσε δδ5}}} σοπ- 
[υδεὰ ἴῃ Ἐργρίίϊαῃ Αταπι. βοσὶρῖ. --- τῷ}. Ιἱ ἰ5 ἰπϊογργεῖεὰ ὃν ἘΝ.., τ. δβ 
ἸῸ οὗ πιδίετίδὶ, σον έεέέρρ ο7 ὀέοοα, ἘΒᾶ, σοτηρατεβ 15, 570 6511, δὰ ἐδ ηκ8 οὗ 

ἀτίηκ οἤδετίηρβ οοππεοῖεὰ ψ ἰῇ ἴῃς βδογίβος οἵ οί] άτεα, Ὁ 6. τὨΐη Κα οὗ ἴΒς 
ξυλν Βαπάβ οἵ [με οἤεγεσ. Μο)]]. δὰ Πα. τείετ ἴο 18. 665 “Ὡς τπαὶ ΚΊΠεῖ ἢ δὴ 
Οχ ἰ8 85 ἢς πὶ 5ἰδυεῖῃ ἃ πιδῃ. Κίτικ., “πεῖς ΠΙΡδιοἢ5 ἅτε 85 ἀειεβίαυϊς 85 

τδουρὰ [ΒΥ ψεγε ουτηροβεά οἔὨ δ]οοά." Τα υὑβᾶρε οἵ Ὁτ0 ἕανουγβ Ὀ]οο βῃεὰ 

δηὰ ποὶ ἀτίπὶς οἤετγίηρβ οἵ δ]οοὰ, νι ϊο ἢ τα ἀπκποόνσῃ το ΟἿ. ΤΏ [Ὁ 5 πενοῦ 
ὑβοὰ οἵ πηδίοταὶ ἴῃ σοπηδοϊΐοη Ὑἱ τ Ὀἱοοά; ἰξ 5 ᾿ἱβοσζείογθ, ἰῇ ἴδε σοϊσηοα 

8εηδς, οὗ οκ σεεομμ οὐ ὀξεα ἐδ ο77 ὀοοαεἀφα, ἃ5Β. ἨΌ. 28: 11, Ἐοτ τμΐ5 τιηρ. οὗ 

Ῥτερ. ν. 511 1.25 10 7}17. ---- Ποῦ τ» ὈΓΛΟΤΝ κΘκ 539] ΡὮτ. αιλ. κὸ ἴῃ [Ὡς βεῆβε 
οἵ μέρ, ν. 1958, Ῥαιδρῃηγαϑεὰ ὈΥ [1 μνησθῶ, ΚΕ: γιδη!ο, 850 6, π᾿ Τπε 3. ΤΆΔΥ 
τείεγ ἴο ροάϑβ, ἰῃ δοσογάδπος ψῖῖ Εχ. 2313 (Ε), ᾿νε ἱπίεγργεῖ τπν οἵ ἰοτεΐρπ 

δοάβ; δῖ {Γ ποῖ, ἰξ τηυϑὲ τείεσ ἴο ἰῃς ἀροβίδίεςβ, ἰπ δοοογάδηος νυ ἱτῃ 15. 6516, ---- 

δ. Γ}0] ν. 115. 1ὰ ἰ5 ῥσορ. ἴμαῖ ἴῃ {815 σαϑε ἴξ νγϑβ οτἦρί πα!]ν δ »1» ῥογήορν, 
τδς ἴῆτος ψοτάβ Ἔδοῦ ὙΠ 586. ἴῃ δἸΩΡἢ. οοὔγάϊπαιίοη, ξ 5 Π πιὰ. : (1) δον δέσρ, 
ἀεφμέγεα ῥοςεεσείον, οἵ ὙΔΆΜΕἢ 858 [με ροββεββίοῃ οἵ Ηΐβ ρβεορὶς δ 73 ττοῦϊ 
1425; (2) εὐοτερ ῥογξίονε, ἰπ ὉδΔὰ 5δεῆβε, 5018; (3) 2ογίΐορ, ατυαγαἶ ἔτοτα Οοά, 

Ῥαμίβῃσηεπὶ 17}5, 85 15. 1714 70. 2039 218, -- Ἴ)0)] 5 νατίουβ! Υ ἐχρ]αἰπεά. Ιὲ 
ἷβ Ροϊηϊοὰ ἃς Ηἰρῆ. ἱπιρί. 2 35. δῆεγ πρν, ψ αἰς ἢ 18 Τμ6 πα εἰαρῆ., θὰ νἱμουῖ 
δρρδγεηῖ τεάβοῃ. Ἵ5) 5 ποῖ, Βοννδνοσ, υϑαὰ ἴῃ ΟΤ., αηὰ ἴῃς Αταρὶς εἴδη ἄοεβ 

ποῖ 5 θῆςἸ ΘΠΥ Ἔχρί δίῃ 15 υ8εὲ ἢετα. 6 σὺ εἶ ὁ ἀποκαθιστῶν τὴν κληρονομίαν 

μον ἐμοί, Ἔ γετέλέμες ἀνε ϊδαέεπε πίέατε νεϊλὲ, ἰα Ὀαβϑθὰ οὐ Ὁ 9.) δὴ, ψἘΪοΒ 

Εἶνεπ ἴῃς τιϊβδὶηρ ἴοπε οὗ ἴδε τεϊγαπιεῖευ ᾿ἰπε δῃὰ ἃ ἴογτῃ νν Πἰοἢ 15 Κποννῃ δηά 
5υ}15 [86 σοπῖεχὶ, ᾧ μα 20 ::6550) 50γὴλς πφιξαξ. ---- ᾧ ἼΘΙ νὉ. Οδ] : (1) ἀοδαῖ 
Με, ς. δος. Απι. 18:8. 88 εῖς, ᾿ς. 2 Ἐβ. 1γδ 15, 3316; (2) εμεέαίρ, β08]. Οοά, 

ς. 2 Ρεῖβ. Ῥεβ. 4118 639 15. 4110 411. ΤὮε σοπ]εοΐυγαὶ! ετηεπἀδίίοης οἵ ΟἿβ. 

ἡὍνο, οἵ ΗἸ., Βὶ. Ὅτι ἀγα ποῖ 80 βυϊξεά ἴο ἴπε οοπίεχι α5 ἴῃς δρονυε. --- 55.) 
5. 1 ᾿.--ὁὶ ζ5.] πιπι. ἀοέ: (1) 85 οδϑὲ ονεῦ ραιτπεηῖβ ἴο αἰβιτ θαῖς [Πεπὶ 2219; 

(2) 88 ρογίϊοῃ δββίρπεά ὉΥ Ὑδῆνε χόδ, εβρες. ἔπε ἰαμὰ οὐ ἴῃς τἰρῃίεουβ 

1258. ὦ οὔ δος οτ ρὶ παὶ μα5 (α]]εη οαϊ Ὁγ Βαρίορ. Τῆς σβαηρε ἴο πῶς 15 βισῖ- 

ἱπρ ἀπὰ ουἱ οὗ Πατπιοωυ ΜΙ σοπῖεχί.Ό. [Ι{ ῬτοΌ. νγὰβ ἃ β ϑΕτυπ]οἢ ἔου ὅῃ 
οτἰξῖμαὶ τντν. --- θ. Ὁ.51}] ἀείεοῖῖνε Ρὶ. { Ὁ}}} 8ά).: (1) ἐφὐήρλνημέ 1331 1358 

147}, 85 αἱρίλραγε τλέπερε οὐ 2έαεες 765.11,, οἴ. 1414. 2 5. 13, (2) ῥουείν, 
ὀεαμί με ῬΒ. 815 2 5. 231 (τ, 116. --- ηΝ] ἀζο, γεα, “ ἱπιτοάυοίηρ ἐτρΡἢ. ἃ πεν 

τδουρῃι " Β2Β. --- πθῃ)] δος, τὸ 3, ΖΦ, Οε5.53 8», ΚΊ., Πς., ἃ βίγτοῃ ρει ἔςπι, ἕοττω 
ἴος υβυ8] πῶ (ν. 25). Βαϊ (5, ὅ, Ηυ.δ, Εν., Νε., Κδ.11. (1) 425, Πτ, ἀείεςεἰνε Ὁ 
νττέθη, ὑπο), το Π59] ΟΔ] ρὲ. 3 ἔ. ποῦ α.λ, απ Ηςδ.; ἴῃ Αταπν. Ππ. 45 63, 
δὲ αργεεαδίρ, σεεοῤέαδίε, δεαιί με, οἴ. Ὁ οθ πὶ ὀεα μέν Ομ. 403., Βαϊ (ῦ κρα- 
τίστη μοι ΞΞ 13); οἵ, 1031} 1173, (Ὁ ρῖνεβ ἃ ψε]]-Κπονγῃ Μογᾶ, ἃ ἀϑυ8] σοη- 
εἰγυοῖοι δὰ δὴ δρρτορτίαϊς τηθδῃίηρ. --- 7. .2Ν] ΡΙ. ἱπιρί. 1 Ὁ. τεβοϊυϊοι 

νουἹὰ Ὀς Τομοτῖ. ἔοττα ἰῃ οἷαπδὶς βἰγὶε. 429 4ω:: γαλτοεῖ, σοτησπιο ἴῃ ψ, 2613 
343. 635 103}. 5. 3.31. 52. 23 1041: 36 1118. 1341.3 11ς:19.30 1.452. 10. ὈΠῸΝ [ὉΥ ΔΠ 

οὔρίμαὶ πνῦν 665 6827, τ΄. 518 ἴοτ οἴπεῦ υ868 οἵ 73. --- )75.} ΟἿ]. ρΐ. 3 πὶ. 1.Ρ. 
εἴ τ Ρετβ. ΣΥ5.. ΥΌ. Οἱ αὐνέτε, ἐοπρσεί, ς. δος. ΡεΓβ, 7067 56. ἱπῇ, 62δ, αν5. νεῖ τἢ 
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ὉΣ, ΞεοοπάδυΥ 50}]. 328, ΝΊΡΗ. ἐσσι ἑοροίλεν, γατιν 7119 836. ἩΠΒΡ. 54. ὃ, 
εονεεβέγε αραΐρε 8.3. --- προ ] Ρ]. εαρἢ. μῆρὴδ σεασορς, Ὀεῖῖεσ ααγὰ νελρλξς, ἃ5 
Ρὶ. αὐϑὲ, ἱπίθηβῖνε; οἵ. 925 134}. --- 2) 0}} ΡΙ. Ρῇ, 3 Ρ]. 58[. 1.Ρ. "ον, τ. 210, 
ἐϊδείρῥέπε, εον γεοί, ἃ5 9412 11818, 5.0]. Οοά. ---8. ὙΦ] ΡΒ, Ρζ 1 5. ἔπι νὉ. 

Ρὶ. αν, τεἰ 168 ττοῦῦ, ἐαν μβονε 215 803), σεέ οὐ νιαξέ ἐΐξε 1834, ---- νἹ}}.} ἐρε ,ονὲ 

οἵ, ὀέογε, ἰπις]]εοῖυ}}γ δπα ππουα!ν 85 546 8614, «. κὅ 705. --- ἢ Ὁ] ἴῃ Ψ᾽ ΟὨΪΥ 
δάν, εονεὴνεμεα ίν 2515 401} 6934 718... 7221 7428 τοξὲ 1006. 19 1144: 109. 117. 

Ἢ τ) (5) 168 4818 κοῦ ςιῦ, ἰῃ ᾿γάυευ 3432 7218, ΓΟ ΥῸΝ 3551 τ-- 4017 -- γοῦ, ἃ 
ἑανουτγίτε ἴεγι οὗ 15.2 4916 - Ἐς ἴ., β6] ἀοπὶ εἶϑβυν. αρατί ἔγοπι τίϊααὶ, [ς. 67 Ηο. 127 
Ἀι. 1113 τ τό τ ΟἹ᾽,, σοπιπιοη, Βονίενετ, ἱπ Ρ, ΕΖ., (Ά. ἔον τπε δεγρείμαὶ ὀμγηΐ 

οὔενίνν. ---θ. 151 “ἀεγέογε “ δοοοτάϊηρ ἴο βις ἢ: σοπαϊξίοηβ, τπᾶὶ Ὀεὶῃρ 50, 

Β2Β. 2οο . ἰπ ΟΤ', 169 γ35. 10. 7821 χ1011Ὁ, ν, 13. Ὁ» 25. το ΠΩ] βάτὴς Ῥῆτ. 

τος, ς. 2 3321, ΤὴςἊ Ἰΐῃς μαβ ἴῆγες ἴομεβ ὑη]ε85 νγὰ ὑ8ὲ ΜΑΚΚΕΡἢ, ψπὶο ἢ 
ταᾶῖκεβ ταῖθοῦ ἃ ἰἸοηρ ψογὰ ἔοσ οὔε δοςεηῖ, δῃὰ ἴπεη δα ὰ Σ2 ὅν ἴο οοτηρϊεῖα 

τὰς τεϊταπιεῖετ. Βυΐϊ ἔπε ἴῃς ϑῖτ. σουἹὰ Ὅς οτς Ἰἴπε 1685 ἴπᾶπ ἴῃς οἴδεῖβ. 

Ἀα. τεάυςε58 ἴπεπὶ ὈΥ βπάϊηρ ἃ ρ]. οἵ οης ᾿ἴπε ἱπ Ἔδοὴ ϑῖτ. 'Ὲ πιΔῪ Ἂαϑὶ 

ςοπηρίεῖς [5 1. αἴεγ 3331 Ὁγ δά άϊῃρ "2 ἔου πΥ2, ψῃοἢ [6}} ουἱ ὈῪ Βαρίορ. 

οὗ 332". ττ 57 5 σοῆβες, Οδ] ἱπιρί, "5", ν. 211, 3.Βὰ5 εὐ Ὦετε 85 νγῈ}} 45 ἔοσ ἣν 

οἵ πεχῖ Ἰἴπε, δπὰ 150 τοπάθιβ Ὁγ Μμιώηγε, Ἰσποτίηρ ἴῃ Ὑ οοῆβες. [1 15 [Ὡς ΟὨΪΥ 

86 οὗ 500 ἢ 4} ἱπ ἴῃε Ῥβ8., δπὰ ἰβ, ἱπάεεά, ἀραἰπϑὶ 115 51γ]ε. Ἐά,, ἰΒετείοτς, 

δ)» ἢΝ; ἴῆδῃ [ἢ 7.58. τηυβῖ ΒΕ δραπάοῃϑά ἴου ἴῃς ἰηάϊςαῖῖνα. τ 022} 8. Βεγα 

υβεὰ ἴον ἴδε ἴππεσ τδη, 85 γό ἢ} ΦὉ), 1082 |} 55, 3015 500]. "οἱ, 57) 5.0]. παν. 
νε ββου]ά δάὰ αἷ8ὸ “732. Τῆε ἔνο ᾿ἴπε8 ἢανε Ὀδει οοπάεηβεά ἰηῖο ομς ὃγ ἃ 

Ῥτοβαῖς οοργὶϑί. Σ 3, πὶ. Μεά (1) οἵ Ὀοάγ, (4) οἵ δηΐπιαὶβ κοἱξ, (δ) οὗ 
ταᾶῃ 273 385.8 702 1026 0025; (2) ,0γ {ἀε ὀοαΐν τ τεΐ, διτῖτῃ. ΦῸ) 632 15. 1ο}δ, 
70. 1453, ἀπττῃ. 20 Ῥβ8. 169 845 Ῥτ. 1459, 500]. ἐγερνὀδιμρ Ῥβ. 1191, (3) 85 
7), αἱ! ονεῖ ἀραΐηβι αοά ς6Ρ γ883; (4) 53 5; αἱ! ερά, αὐ νιαν δα 6 δ 3635 
14531ς. 12}3 2551] ΕΖ, 214. 9.10 Ὁ, ς28͵ --- τ25" 750}: τ. 49, ἘΡὮτ. ι. 3312 6. 235 
3315, οἴ. Ἀι. 335 Ῥγ, τ88,.--- 10. "Ὁ 0)] σὰν υομί. τὴ9.) 8 υϑιδ!}ν ἱπίεγργεῖεα ἃ5 

ζιῆς ἑρεηον Ὀείηρ οἵἉ πηδῃ 85 ἀϊβιϊηρυ με ἔγοπι ΠῈ Ῥοάὰγ, 3110, Ὁ3. ὙΦ Ρ., βοπῖε- 

Εἰπιε8 σοποεϊνεα 85 γεβιϊηρ ἰορεῖπεύ ψ ἢ τῇς ὍΦ 2 ἀροῦ ἃ σοπηπηοῃ βυβδίταίαπη, 
ὧν 1312; οἵ, 425: 1, ἀπ ἐβρεοία!ν ἰπ Ψ 88 ἰπ πεεὰ οἵ ἀεϊίνεταπος ἔγοπι πἸντ' 

4610 γοᾺ 4015 8618 8949; Ὀυΐϊ 5Ξοτιε οἵ ἴπεβε πιραῖ θὲ ἱπιεγργεῖςά οὐ δποῖβες 

ταην. οὗ νρ), ἴΒε Ῥδγαρῆγαβε ίογ ἴδε ρείβοπαὶ ργοπουπ, με, Ὁ. 58. --- δΥκ 9} ὁ. 65. 

ποιδρ κῦ] Οαἱ ἱπιρῇ. 2 πι. ἱπάϊς, ο. πορ. 10) ἐπ ἴῃς βεῆβε οἵ ῤεγρείφ, ς. δος. 

-ῇ ἰηβα, πη. 2οῦ (Ε) δ8 βεγε, οἵ ἃςο. Ὃ Ὁ ποπιθῃ, ΡΒ. 1.32 ΡΥ. 64. -- πν5] 

Κι. Ρ]. ἰδ 8ογί θα] ἱπίεγρ. οὔ γτϑ, ΟΥ, δηὰ Ἧυτβ8. 86.) τείεττίηρ ἴο δὴ ἱπάϊνίἀυδ] 

Ῥίουϑ πηδῃ, ψ. ', --- ππ τἰῃς ΔΙ ἴθ 5160] 58 ἀϊβιϊ ρα ϊϑμεά ἔτοπι 580] [56], 

ν΄. γ15, πιὰ ποῖ δποῖποῦ παπὶς ίου Θῃεοὶ, οὐ ἴῃς αὐβίταοϊ διαφθοράν (δ, εογγπῤ- 

“ἴονιον, 3, ἐογ τ  μρίίονι οὐ ὐδοεύγτεζίονε, ν᾽ ἈἸοὮ ἄτα ἱπιεγργεϊδιϊοῃβ οὗ ἴῃς πδῖης οἵ 
με ρίδςα. --- 11. Ὀν πὶ πλΝ] “ὰε ῥαίά ἐο ἠἔ[γε. Τὰ πῖρδς ἱπιρὶν τεβυγγεσίίου, ἱΓ τῆς 

ΡΞ, ψεζε Ἰαῖς ἐπουρῆ, Ῥυΐϊ δὲ 115 ργόβδθϊε ἀαὶς ἰξ ἱπιρ!]εἀ ἃ δῖ Ἰεδάϊπρ ἴο τ8ε 
Ρύάβεηςς οὗ Οοά, [[ 0 τν; ἃ Ἰογουβ 5βἰδῖς, δηι τι. γτιτὶ, θοΙἢ γεῖ σοποοϊνεὰ 85 

Ῥαγῖβ οἵ τῇς πιοῦς οοπηρτθῃεηϑῖνε ΟἸΝ τὶ --- 595} πιπὶ. μεέμεος 1611 Ἀϊ. 235 
Ευ, 258, 225 Εχ. 16} 1ιν. 2519 )6Ρ Ῥτ. 1326 Ῥᾳ, 825, --- γλπΣ ΘΟ] Ρ]. πρςξ, τ, κὅ, 
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εἰἴμετ ἡγε, οὐ δβί. ρὶ. ράσαϊνεδες. ---- Ἴ)Β ΓΝ] 217 1401}, (ὃ μετὰ τοῦ προσώπου 
σου, ἴῃ αϑϑοοίδιίοη τ ἢ, σοπηταα πίοι ἢ τῆς ἀἰϊνίης δος οὐ ῥγεβεῆςς, ἀπά ποῖ 

ἀνε ιδίτενε ἤέτεηε 3, ἃ πελκεποὰ ἐχρἰαπαϊίοπ. 

ῬΘΑΙΜΟ ΧΥΊΙ., 8 5τπ. 35. 

Ῥβ. 17 8 ἃ ῬΙΑΥ͂ΟΣ ἴοσ ἀϊνίπο ἱπιογροδιτίου ἰπ 6841 οὐ 186 

τὶ φβίθοιβ (ν.. 5. Ὑὴα Ῥβαϊπιῖὶβεὲ μ88 θθθῃ ἐθδίθά ὉΥ Θοά ἐπ πυϊπᾶ 
δηὰ οοπάμος, ἀπά ἀρρσονϑά (ν.5 5); Βὲ 8δ8 Κορὲ 86 ἀϊνίπ γα 

διὰ ανοϊάθά υυὶοϊκεὰ ἀθθάβ (ν. 2), Ἰβοσοΐοσο μ6 ἱπνοῖκεβ Θοά τἱτα 
οοηδάθπος (ν. 5). Ηκδβ Ῥσαὺβ δρδίῃ {μαὶ μἰβ8 ΘαΥΪΟΌΣ ΠΙΔΥῪ ΒΠΟῪ 
Κὶπᾶπθββ δπᾶ ἱκθαρ Εἰπὶ 48 [86 ΡᾺΡῚ] οὐ 186 δγο (ν. δ); μαὶ 
Β6 ἸΊΔῪ δὲ 8μοϊϊοτοά ἔσγοπι 818 ὑτοθῦυ δηᾶὰ δισορϑηΐ δποπΐθδ 

(ν΄, σγὸ βυττουπᾶ Εἰπὶ [0 ῬΓΟΥ͂ ρου πὲπὶ (ν..} 12. Αγαὶπ 
86 ῬΓΑΥ͂Β ἴὸσ 186 ἀϊνίπ ἱπιογροβιζίου δπὰ ἀδένογαηοθ ὉΥ 186 

δαυίὶπν οὗ 186 σϊοϊκοὰ (ν.}515); [μὲ ῬΘΠΔΙΕΥ͂ πιᾶὺ 86 νἱδίἐοὰ οη 
ἔδεπὶ 10 186 {πἰτᾶ ρσοπογαίίοη, δυῖϊ [πὶ πὸ Βὲπι8615 ΠΙΔῪ ΠΟΥ 

186 ἀϊνίπο Ῥσγεϑθῆοθ (ν.} Ὁ). 

Ο ἩΕΔΑΕ, Υδηνεῆ (ἃ τἰρῃίεουϑ πηᾶη) ; αἰΐθπα ἴο τὴν γε]; 

Ο εἶνε δἂγ ἴο ΠΥ Ὀγάγεγ, νυ ἢ ἰ5 που 11ρ5 οὗ ἀεοεῖϊ; 
{εἰ πὶγ )υάρτηεπί οοπις ἑογῖῃ ἔτοπι ΤῊΥ ργεέβεπος, πὶ πιΐῃς γα 5 την ὈΘΠοΪὰ ἱξ 

ΙΝ εαυΐϊν Του παϑὶ ργονϑὰ πὶν πιὶπά ; Ὑπου Παβὶ υἱβίϊεὰ πε Όγ πίρῃϊ; 

ΤΒου Βαβὶ ἰεϑίεὰ της, αῃὰ Τπου ἤηάαϑὶ πὸ ον] ρυγροβε ἴῃ πα; ΣΩΥ του (ἢ 
τδηρτεββείῃ ποῖ. 

Α5 ἴο ἀεεάϑ οἵ πιδῃ, (1 ἱπίεπα) δοοογάϊπρ ἰο ἴ8ε νογά οἵ ΤῊΥ 1105. 

Ι ΟΝ πιγ ρϑγί πᾶνε κερὶ ἴτοπὶ ἴῃς ννᾶγϑβ οἵ ἴῃε νἱοἱεηΐ; 
ΜΚΥ 5ἴερϑβ πο] ἔαϑί ἰο ΤῊΥ ἰγδοῖκβ, πὶ ἰοοίϑίερ58 5]ΪΡ ποῖ; δ 
Ιἰνοκε Τῆες: ἔοσ Του ἀπϑινοσεϑβὶ πια, 'Ε!. 

ΙΝΟΙΙΝΕ ΤὨΐῃς δδγ ἰἴο πιε, ΒΘ 8Γ ΓῊΥ ΞΡεΘΟἢ ; 

58ον ΤῊΥ Κὶ πὰ ἀεδεάβ, Ο ϑανίουσ ἔγοπι ἴποϑε γῆο τίβε τρ ἰῃ Ποβί ἐγ; 
1 δπὶ 5εοϊκίπρ τεδισε οἡ ΤῊΥ τίρῃϊ βαηὰ; Κεὲρ πι6 δ5 ἴῃς ρυρὶ!, ἰῃς ἀδυρῃίεν 

οὗ ἴδε εγε. 
ΗΙΡΕ τὴς ἴῃ ἴῃς 5κῃδάον οἵ ΤῊΥ νἱηρβ ἴτοπι ἴῃς νίοκεά, 

ὙΠΟΚα τιΐπα ΘηΈπλῖς65 ἴΠαἱ 4 5541] της, νυ στεεα ἐποοπηρᾶ585 πΊ6. 
ὙΠΕΥ 580ϊ ἃρΡ ἰδεῖν στοββ Ὠεασί, νν ἢ (ἢ εἶτ που ἸΏ βρεαὶς ἀιτορδηῖ. 

( ΤΠΗΕΥ δάναπος), πονν ἴπε πιάτο ἀθοαῖ, (Παγ ἤχ ἰΠεἰσ ἐγεβ; 

(ΤΟΥ Ρυγροβε) ἴο σᾶτὴρ ἱπ ἴῃς Ἰαηὰ, (1 ΕΥ̓ πα] γε) 85 ἃ Ἰΐοη ; 

ἼΠΙΕΥ ἀγα ρτεεαγ ογ ῥγευ, ἴδεν τὸ 'κε ἃ γουηρ Ἰίοη Ἰυγκίηρ ἴῃ 5εογεὶ ρίδοαβ. 
ΕΙΘ5Ε, Υδῃνεῇῃ, οοπέτοηϊ Πἰπι, οαϑὶ πὶ ἀοννῃ ; 

Ο ἀεϊϊνεν πῆς ἔγοτῃ ἴδε νυ ἱοκεά, ἀεβίσου νυν ΤῊΥ σνογά; 

Μᾶαγ ἴδεν Ὅε 5]αίη ἢ ΤῊΥ Ππαηὰ, Ὑδηννεῆ ; 5ἰαΐῃ ἔτοπι (ἢς ννοτ]ά, 
1,ιἘτ τῃεῖτς ροσγίίοη Ὀς ἀυτίηρ 1π; τ[Πεῖτ ὈεἾγ 411] Του νν ἢ ΤῊ 5Ξιογεά-ρ ρεηδ!γ. 

Μαγ ιδεῖὶγ βοῃβ Ὀς Ξαίεά, πᾶν ἴπεγ ἰεαᾶνε ἱπεὶσ γεβίάπς το τπεὶσγ οὨΠ] ἄγε : 

Βιυὶ 45 ἔογ πη6,]εἰ της Ὀεῃοϊά ΤῊΥ ίδοε; Ἰεὶ πιὰ ὃς 5αἰἰ5ῆςα νὰ ΤῊΥ ἴοτπι. 
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Ῥβ. 17 νὰβ ἴῃ 8, Ὀυΐϊ ποὶ ἴῃ δὴν οὗ ἴδε βυδβεαυεπὶ ςΟἸ]εοιἰοτβ ἀπὲ] ψ. ἵἐὲ 
ἐδ τἱρμῦν τειτηεὰ ἃ πϑοτ, 2γαγεν (ν. 1πἰτ. ὃ 1). ΤῊΪΐβ ῥγο Δ ΌΪΥ ἰβ οτὶρίπαὶ, 
Ὀεοδυβε ἴῃς στεδῖος ροτίΐοῃ οὗ Ῥβ58. οὔ 8 ψεγε ῥγαγεγβ, δῃὰ ἴδετε οουἹὰ μᾶνε 

Ῥεδῃ πὸ τεϑβοῃ ΨὮῺΥ [με εὐϊΐοτ οὗ Ξ8, οἵ δῃγ βιρβεαυθηὶ εἀϊζοτ, βου] μανε 

δἰ πρὶ εὰ ουὖξ ἰΒὲβ ΡΒ. 85 ἃ ργδγεζ, ταῖῃετ ἴῃπδπ ἃ τυϊυτυάς οὗ οἴμετβ. Τῆς ἈΞ. 
τεβειἷεβ δ. 16 ἴῃ ννοτὰβ πὰ ρῆγαβεβ : ") τ᾽ ν.ϑ τ 161; σοχηπιαηίοη τ σοὰ 

αἵ πίραι ν.8 -Ξ 16; τῃ6 υβς οὗἩ δκ ἴῃ ῥγάγεγ ν.δ τ 16}; τς νὉ. Ἴ0Π ν.ῦ -Ξ- 16; 

τδε τείεγεηςς ἴο ἴδε παπὰ οἵ Οοά 85 ρτοίεοϊίπρ δηὰ ἀείεπάϊηρ ν.ἴ- "9 -- τ6; 
ἴδε σοπίγαβϑιεά ροτίϊοπβ οἵ ἴπε ροεῖ ἀπά ἴῃς νἱοκεὰ ν.161δ -- 1626, τἢε Ἰοηρίπρ 
ἴοτ ἴδε ἀϊνίπε ργεβεῆοε ν.ἷδ:-ξ 1611, ΑἹ] [58 ἔανουγβ ἃ 5ἰπιϊ᾽ασ δἰϊυαϊίοπ, ἰζ ποὶ 
δε βαάτὴς δυῖβοσ. Τῆς ὑβὲ οἵ ὃπ ν.}Ὲ ἰ5 ἴῃς βαπὶς 85 (δαὶ οὗ 492, οἴ, 15. 2811, 

ΔΙ μουρὰ τς ρἢγ. οἵ ἴῃς Ἰαϊζεγ δηὰ ἴδε σοποορίίοῃ ἂἃτὲ αἀἰβεγεηι. ὙΒετε ἷ5 ἃ 
τείεγεμος ἴῃ τῆς υβς οἵ 50 δηὰ πη); οἵ Οοά, ν.1δίο Νὰ 125 (Ε). Τῆς 
υἱβιϊαϊοι οὗ ρεπα νυ οα Ὡς (Ὠϊτὰ ρεπογαίίοη ν.}9 5 Ὀαϑεὰ οἡ ἴῃς Τεὴ δγογάςξ 

Ἐχ. 2ο" -- θὲ. ς9. ΤΈς ςοποερτίου οἵ τἱρῃίεουβηε85 ν."ὅ '5 [μαϊ οὗ Ὁ, ἀπά ῥτίοτ 
ἴο Ρ, Απὰ γεῖ ἴδε οοποερίίϊου οὗ γα} η 6858. νοΐ δπὰ (μς ἰεβιϊηρ ἴΠπ ταϊπὰ 

γν.2, βου ἴῃ ΒΙρμεῦ εἰμίοαὶ σςοποερίίοη οὗ ἴῃς Ῥεγβίδῃη ρεῦῖοά. ΤῇἊε ρῆγ. 
ποτ πῦρΠ ν.ἴ πε 44, Ἴ0)2 ὉΧ2 νι: 365 ςγ32 635, οἴ, 615 914 (4}} ροκί-εχί!ς 
Ῥ55.) Κα. 213, ᾿τρ!1ε5. 18ς εχίβίεπος οὗ [με ἴετηρὶς ἀπά ῥγοῦδοὶυ ἴθς οπεταδὶς 
ἴἄτοηθ. ΤὨς ρυρὶϊ οἵ ἴτε ἐγε ν.βΞ 1. 3219, ΤῊε Ῥβ. πιυϑὲ Ὀεϊοηρ ἴο (ες 

Ῥεγβίδῃ ρεγίοά βυρβεαυςηῖ ἴο ἴπε Ἐκβιογαϊίου δηὰ ῥγίοσ ἴο ἴμε τεΐοσηι οἵ Ἐζτϑ, 
ἃ {ἰπιε οἵ φτγεαῖου ρετγῖ ἴδῃ παῖ οἵ 5. τό, δηὰ ἱμετγείοτε ἰαῖεγ ἱμβαπ Ζεγα.- 
θΔΡεὶ. Τῆς Ῥβ. νγὰβ οὔρίπα!γ [ῃς Ῥγαγοσ οἵ δὴ ἱπαϊνίἀυδ!. 1 Βα8 Ῥεεῃ 

ξεπεγα βεὰ δπὰ πιδὰς ἱπῖο ἃ οοῃρτοραίίομδὶ ῥγαγετῖ. 

Ῥατὶ 1. [45 ἴῆγεα ρϑηϊδιηδίεσ ἐπ ϑιςῃβ, ἴῃς ἢτβι οἵ ἴῃεβε ἃ ρεῖϊ- 
τίοη ἰῇ ἴνο 5γη. ᾿ἴπε8 Ὁ] οεὰ ὉΥ 8 ϑυηῖῆ. 1ἴπ6.--- 1-ὦ. Ο ἀεαν ἢ 
αἠερα ἢ φίυε εα7γ], ἴῃ 6 ἀϑυ8] [αστηβ ἴογ ἱτηροχϊαηδῖα ρσδυευ, ν. 4. οὗ ἢ 

- (« γήρλϊεοως νιαμ)}}, 80 3. ἴῃ δοοογήάδησε ψἱἢ ν δ δ, τόσα ῥτοῦ- 
ΔΌΪῈ τῃΔῺ “τὴν τἰρθουδβηεβ5,᾽ (Ὁ, ἘΠ, οὐ β' Πρὶν “ στρ ςεουβηε585.᾽"" 
Ὦ,, Ὅτ., οὐ ἱπεχδοῦγ “τῆς τρις" ΕΜ"., “ τἱρῃϊθουβ οδιβςε ᾿" ΤΡΟΥ. 
- ιν γε, 5811, ρἱεγοίῃς οσὺ ἴοσ μεὶρ, [ γεν 2γαγέν, 85 61 885. -- 

«τυΐδιοι ἐῥε οὗ ἀξεεῖ]. ὙΠῈ Πἰρ5 νηοῦ αἴΐοῦ ἴῃ 6 Ῥγάγοτ ἅτὲ 5ἰῃ- 

σεγα, δητ γεν {τᾺ Π[ι]. --- 0 γμάσπιεη ], εἰ ΠΕΡ ΤΥ 7ι5ῖ οαυδ6, οὐ 

ἠυάρτηθδηϊ ἴῃ τὴν ἔΆνουΓ. ---- ἐοηῖς γογτά γον ΤᾺγν φγεσεπεε], ἔτοτη ἴδ 6 

ἠυάρπηεης τἄγομς οὗ Ὑδῆνεῃ ἴθ ἤξάνεη, εἶ. οὗ. --- Ζλαί ν»ιέμς ξγές 
γᾶν δελοϊ 1]. Ἐξ ἀεβίγεβ ἃ ν᾽βί0]6 πηδηϊεβίαϊοη ἔτοπῃ Οοά ἴμαὶ 
Ηε [85 νἱπάϊοαιεα Ἡΐπι. ---- 7 ἐφμῖν} ῬτΟρ Υν ροα5 ψ ἢ ἴῃ 6 ποχί 

Ἰίπς δ φυδίγίηρ τἢς ἀϊνίπε ῥγονίπρ. Τὸ τιᾶκε ἰξ δη οδεεϊ οἵ 

δελοίή, νι 3Η δὰ Ντββ. ἀδϑίγογς ἴῃς τωδάβασε οὐἨ θοῖῃ [11π68. --- 
3-44. Τῆς βεσοηὰ ἰτϑιϊοἢ 18 σοτηροβθα οὗ ἴπγεε ᾿πῈ5 Θββθη Δ }}Ὺ 

5ΥΏ. ; γαῖ [ἢ 6γς 8 βυηϊῇῃ. ἴῃ ρατγῖ, ἴῃ ἴῃς ββοοηά 1ἴη6, ἀπά ἴῃ ρτεδαῖεγ 
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ἄεστες ἴῃ ἴῃς τὨϊγά. ---- ΖΆσα ἀσεῖ ῥγουεά ἢ ἀεί ἠεΙ44], ν. 7} τ 27. 
ΤῊ5 Πᾶ5 Ὀδθῃ ὈΥ ἃ ΡΕΙΞΟΊΔὶ νἱβἰϊδίίοη. Ὑδηνγθῃ ἢδ5 ηοΐ τγοτηδἰηθα 
δίατ ο΄ οἡ Ηἰβ ἴἤτοης ἴῃ ἤδάνθῃ ; Ῥὰϊ ἢδΔ5 σοπὶα ἀούῃ ἰὴ 5ρ ταδὶ 
Ῥτέβθηοα ἴο ἴῃε Ὀεα οὗἉ ἴπε Ὀ5δ] πλϑί. -- φὴεοα ὃν πέρά], ἀυτίηρ ἴῃς 

αυΐεῖ Βουγβ, θη 6 ψγὰ5 δίοπε ὈΥ Ὠἰπηβοὶί, Δη 50 τηοϑὲ ὀρεῆ ἴο 

ἰπϑρεοϊίοῃ ; δηὰ ἜἊβρεοίδ!]γ 50, 85 ἴῃ ἰμϑρϑοιίοῃ μά ἴο 4ο ποῖ οῃἱν 
ἢ δοῖβ ἄοπε ἀυτίηρ ἴτε ἀαγ, [π6 ἀδυ4] [ἴτας οἵ δοιιν!γ, Ὀυϊ 51}}] 
ἴῆοσα βϑδυοιηρὶν ἢ [ἢ τοϊηά, πο οἴξῃ 5 πιοϑὶ δοῖϊνε ἢ 1}6 
τὴς Ὀοάγ ἰ8 δῖ τεβί. ---- Ζάσω Μηάσεί πο ουὶ ῥμρῥοσο ἐπὶ ψις], ἃ5. τοῦ 
26} χχοὐδ᾽ ὙΠΟΙΘ ψ85 Ὧ0 6Υ]] ἴῃ ἴῃς τηϊηὰ δίϊεσ ἴῃ πιοϑὶ βεδγοῇ- 

ἱπρ' ἜἘχδιη ὩΔΙΊΟ. --- )0.ὺ πιο μὰ σαποργέσσεία ποῦ. ΤῊΪβ βἰαϊετηθηῖ, 
ἰπιετγμθάϊαϊε δεΐψεθη ἴῃ ρύτροβα οὗ ἴῃ τϊηὰ δηὰ μὰς “είς οὔ 

»ᾶρι, Ἔχίδθσγηδὶ δοιοηβ, ΒΡ] ευμεηῖβ ἴπ 6 ῥγενίουϑ οἰδιβα δηά ἰ5 51] 
ςοῃπεοίεα ν1ἢ ἴῃς ἴεϑὲ ὉῪ πἰρῃς. [τ ῬγΟΌΔΟΪ γαΐειθ ἴο ργιναῖε, 

βϑοσζεῖ υἱτεσδῆσαβ, γαῖμεῦ [Δη ψοσβ βρόκδθη ρυθ] ον ἴο ΟἴΠΟΓ Ρεσ- 

50η5. Απά 90, Μῃ]6 ἀεεάβ οἵ τηθῃ ᾶγὰ τηδῃιοηδά, πὶ 5 ΟΥ ἸΏ ΓΥ 

Βυχηδῃ δοϊίοηβ, γεῖ ἴ[π656 ἂσὲ ἀδεάς ποῖ 85 ἄοῃβ, Ὀυῖϊ 45 ἰηϊθεηάεά, 

ΡυΓροβαά ; ίοσ 80 ψε 5Βῃου!ὰ ἰγδῃϑβὶδῖθ, ἱηβεγηρ ἰῃ ἴῃς ἰεχὶ [6 νὉ. 

(ἐμή α). ΤὨϊΪβ ἰῃβαυοη τεηοναβ ἴῃ6 αἰ ΒΠου]γ οὐ ἴ6 νϑῖβαὲ 
δηα εχρἰδίηβ (ἢ δηκῃ. θεύνεεη “' ἀδεάς οὗ τηδῃ " δηά χεογΐηρ 

Ὁ τουογα 9Γ Τὰν ἄς. ΤὨδ ἱπίεης οὗ ἴῃς ρϑβδὶ πγϊδὲ νγνὰ8 ἴῃαϊ ἢ 5 
ἀεεάβ 5ῃουϊὰ Ῥὲ δοοοσάϊπρ ἴο ἴῆε νογὰ ψῇῃϊοῆ σάπια ἐοστῃ ἴτοτι 
ἴδε 1108 οὗ σοἄ. Ἡανίηρ 5Ξεῖ ἕογῖῃ ἴδε τἱρῃςθουβϑηε55 οἵ ἢἰβ τη, 

85 δἰτεβιεα Ὁγ ἀϊνίηε ἰηβρεοϊίοη, με ΠΟΥ͂ ἴὰτη8 ἴο ἃ υϑ:Ποαϊίοη οὗ 

μῖ5 σοπάυοι. ---45-θ4. Τῆς τὨϊτὰ τἰϑιϊοἢ 15 οοπηροβαά οὗὨ δὴ δηῖϊὶ- 
τι εις] σουρ!εῖ (Ο]]οεὰ ὉΥ 4 5ύηῖῃ. Ἰΐης γεϊυγηΐηρς ἴο ν.᾿5, τῆς 

δτουπᾷ οὗὨ ἀϑϑύγαποσ ἴῃ ὑσάυοσ μανίηρ ὈΘΘη ρίναῃ. --- 7 95 γι» ῥα», 

ΕἸΏΡἢ. ΡῬεγβοηδὶ δϑϑενεσαϊίοη, οἢ ἴῃ6 ἡεραῖϊνε 54ς, ἄσυε ζεῤῥ ,»ογι 
4ἦε τυᾶνς 97 Τὰε υἱοί, [6 ἀδεα5 οἵ ἴῃοβε ῇῆο σοτηπλῖϊῖ ΤΟ ΌΘΓΥ ΟΣ 
τηυγάεσ, ογ Ῥοῖῃ. Οη τῆς ροβίτἷνε 5άβ, 27» τμῤς ἀο ά “απ: το ΤᾺ» 
Μαεζε 1, ἴῆοβε ργεβου θεά Ὀγ σοά ἴῃ ([ῃ6 Πευτθσοπουλίο ἰαννϑ. ---- 7» 

)ροξείεῤῥε εὐ πο]. Τα οοπίεχι βυρραϑῖβ ἴΠ6 σοπῃρ]επηθηΐ οὗ (ἢ 

ΡΓενίουβ οἴδιβε ; ἴῃς βίερβ μοὶ αϑὶ ου ἴῃς ροβίεἷνε 5ἰ4ε δπά ἀο 

ποῖ 5}1}0 ἔτοτῃ ἴῃε αἰνίης ἴγαοῖκϑ οἢ ἴῃ 6 οἴπεσ. ΕἸβενῆετα [Π6 ρἤγαβα 
18 υϑεὰ ἴον ἴῃς ἤγῃπι βἰδπαϊηρ, ἴμ6 βεουγν οὗἩ τῃ6 τρῃϊεουβ υπάετ 

τῆε ἀϊνίης ρῥτοϊθοϊίοῃ, σ. τοῦ. [ να ἴθ ]]ον ἴΠαΐ πχεδηΐϊηρ Παγα, Ν6 

δᾶνε δῇ: Ἔχργεϑβϑίοη οὗ οοηῆάςησα ἰῃ δοοογάδησςς νυ ἢ ν. 
Ῥατῖ 11. μδ85 ἴὔγθε ρεηίδῃγδῖεσ {5:10 ἢ5, βοι Ὡρ ἑοττῃ ἴῃ 6 τα]Α- 

κ 
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ἄοπ οὗἩ ἴῃε ροεῖ ἴο ἢϊβ επδηλῖθβ, δηϊττῃ. ἴο ἴῃ6 ῥγενίουβ ρϑτγῖ, 

βειτίηρ ἴοττἢ 5. τεϊαϊίοη ἴο ἢΪϊ5 σοά. ὙὍΠα ἤτβί {ΓΙ 5Έ ἢ ἰ5 ρει: ὔοη 
Ι ν." 2, δὴ ἱπιγοάμποίοσυ ᾿ἰπε δηά ἃ 5γη. σουρίδϊ βυῃίῃ. τῃοτεῖο. --- 

655-84. δάστο 7ηιν ἀίπα ἀδεά], οἴ. 4', ΠΠΛΘτΑΙγ “΄ παῖε ΤΠ ἐπὶ πηδᾶγ- 

να] ]ου5,᾽" οὐ ““νοηάογίαϊ,"" ἴῃ δοοογάδησε ἢ ν.»; 1εἰ ἴθ Ὀ6 

ν]βι 016 ἴῃ δοῖβ οὗ νἱπαϊοδίίοη οὗ [ἴῃ τ ρῃίθουβ. --- ΟἹ δαφίσι], τπ|Ὲ 
οὗ ΥὙδῆνεῃ 45 οὔθ τνῆοβε Ἵομαγδοῖεσ δηὰ πδρὶϊ ἰξ 15 ἴο βϑᾶνε Ηἰς 
Ῥδορὶς ἴτοπὶ {Πεὶγ ἜμΘΠλ 165; Θϑρεοῖ !ν οδαγαοίοσγιβτὶς οὐ [5.2 -- 7 
ἄνι φσεζίησ γόβρε]. ΒΥ δὴ υπίοττυπᾶῖθ ταπβροβιιίοῃ οὐ τῆς 

οτρίηδὶ τοχὶ ἴἴ μᾶ5 Ὀδεη αἰϊδοῃεαά 45 8η οὐὔ͵δθοῖ ἴο ἴῃ ρίς,, ἐογοίῃρ 

ἴῆε τεηἀεγίηρ ἢ νεγθαὶ ἔογοςα 45 ρίς. δυβοϊυῖς “ βανεϑβῖ," δηά ἴῆεῃ 

8ἃ5 ἃ 6 ποΊαὶ ἰγα ἢ ΔΡΡΙ γπρ ἴο 41}1} ρειβοηβ βεεκίηρ γείυρε, ψιπουΐ 

βρεοϊβοασιίοη οὗ ἴ[ἢ6 ρίαες οὗ τοῖιρβθ. Τὴϊ5 «α'δοὸ ἀδβίγουβ ἴῃ6 

τηθάβυγε οὗ ἴῃ 6 ἴννο ᾿ἰπὲς δηα πλαάκεβ ἰῃεὶγ ἰητετρτγείδιίοη αἰῆσυϊι. 

Αἰιασῃίηρ ἴἴ το, οπ Ζῖν γίσλ! λαμ], 6 ρεῖ ἴῃς ρίδοθ οὗ τείωρε, 

ΤΕΟΟνΘΓ ἴῃ πηδάβιγεθ, ἀΠα ἤπα δὴ δαβὺ δηά πδΐυταὶ Ἔχρίαπαίίοη 

ἴῃ δοοογάδῃσς ψἢ ροοά τβϑᾶαρ6. Τὴ Πρῃϊ ἢαηα οἵ Οσοά ἰ5 οἴϊεη 
16 ἰπϑίγαπιεπῖ οἵ Ἰυαρπιεπὶ ἀπά Ὀ] ββϑίηρ, Ὁ αἷδο (π6 ρἷαςς οἵ 

βαίεῖγ, ἃ5. τό", ΤΠ τοϑθ ]αηος οἵ Ῥ55. τό ἴο 17 ἴῃ 50 ΤηΔηΥ͂ 

ΟἾΠΕΓ ταβρεοῖθ ἔανουγα {ΠΕ βάπιθ τπηεαηΐηρ οὗ τὶρῃϊ μαηά οἵ σοά 

Ὠετο. ΤΠβ α|50 5 ἃ ὑΤΟΡΘΓ θα 55 ἴοσγ ἴῃ οἰοβεῦ δηά αῇεοιϊοηδῖα 

σατα ἰηήἤϊοαϊςα ἴῃ τη6 ρῆτ, : Ατῶ γιο ας διε ῥμῥιί οὗ Τ1λε εγε}, 85 

Πι. 22 Ρσ. 77} 6 ἠαμολ δον ὁ7 ἡ ἐνσ, ἃ Ηεὑταϊβπι ἃ5 1,8. ,213, οχ- 

Ῥτοβοίηρ ἃ Π]|1ὰ] τοϊατίομ, μη] ν᾽ ρ αἰοοιοηαῖε σατο. Τῆς βεοοπά 

{βίο ἢ Πμὰ5. αἰπὸ δὴ ἰητοαςσίοτν πε ΜΠ ἃ ΘΥποηγτῆου5. σουρ]εῖ 

ϑνητΠοῖῖς τὸ ἰτ. --- 858-10. “γχίώε νιὸ ἐπ δε σηαάοτυ 9 ΤᾺΡ τοΐπρε], 

ἃ ἰανουτίις σοποῤριίοη οὗ ροεῖβ οἵ τῆς Βδϑιϊογαϊίίοη 265" ςγ"} 63", 
εἴ. 6τ' ον Απ. “5. 10 5. ἀπια!ν τείουτοά ἴὸ τῃῈ οατα οὔ ἴῃε 

τοῖο σ θἱγα (τ ΠΟΥ νουηρ ; ποῖ, πονθνεγ, ἰῃς ἤδη, Με. 227, ψ Ὡς ἢ 

ἰ5 ποῖ ὑπο ἴῃ ΟἿΌ., θὰϊ ταῖποῦ (ἢ οαρ]ς, οἵ, Π 1. 32}, τπουρῃ ἴῃς 
νοτγκίηρ οὐδ οἵ {16 5[η}}}6 15. αἸΠολθηῖ. [Ιτ ῥγορδΌϊγ, ΠοννΈνοῚ, 

ΤΟίοτα ἴὸ τη6. σΠοσα ς νη σπ οὗ τῆς ποσὶ ΗοΪν ΡΊΙαςσα οὗἩ ἴῃς ἴεπιρ]ε 

ἴῃ ἀσοογ ΜΠ ἀπὸ ἰγοηαοηῖ σοησορτοη τῃαῖ τὴς ἐς πρ]Ὲ [56] ἰ5 

ἃ στὸ τοξισο (τ το ρούρὶς οὗ (Τοῦ, ἱηνοϊνίπα ἴῃς ἰάθα τῃατ τΠ6 

Ρτοιϊοστης. σποτγαθῖο, τη σ5. ὀχτοηοἢ τποῖγ ἰηἤπδησς ἴο [ἢ 6 ΠΟΙΥῪ 

1Θ0}} 6 ἀη] ἀπὸ ΠΟΪν οἰτν ἀπ] 15 Ἰμ Πα Ὀ Δ Π15. τι οι ἐάς τὐϊεζεα]]. 

ὙΠ Ο5. αγθ, ἂς {π6 ὁοηίοχί πόνο, ποῖ ΜΊΟΚΟα [5γαϑ] 65, Βαϊ ψοκεά 

παιῖοη5, ΜηΟ ΟρΡΡΓΟσ5. ἀΠ1 τηλ]ῖγοαῖ τῆς Ι5γάθΠῖε5, οὗ, οὐ δ, πα 
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“Μίπε ἐϑπερεΐός ἑάαι σεται »ι6]. ὙΉΕΥ ἀββαυϊὶ, δαὶ νἱο  ΕΠΕ]γ. ---- τοῦτα 

εγεε41, οἴ. τοη. ΤΟΥ ἅτε ποῖ οἠἱὶν νἱοϊθηῖ, θαϊ στοεαγ ἕοσ ἰμεὶγ 
ῬτΙΕΥ. --- ἐπεοηηβᾶςς »ι6], ϑΒαττουπμα 50 85 ἴο τηδκε εβοᾶρε ἱπῃροβϑίὉ]6, 
τ. νι". -- 7λεν τἀμέ τ ἐλεῖγ γγοῦς ἀσαγ]. ὙΏΘΥ ἅτ ποῖ ΟἿΪΥ 
ειεεάγ, Ὀὰϊ ΡἰΈ|655. ὙΠΘΥ ἃτα 850 ρτεεαν ἴῃδὶ ἴπῈνῪ να Ὀδσοης 

(αι δῃηὰ ρτοβϑβ; {πεῖὶγ τα ἀτὶ ῖ, τ[μ 6 βεαὶ οἵ ἔδο]ηρθ, μᾶ5 θεοοίηθ δχ- 

ΠΘΘΑἸΠΡΙΥ ᾿ἰΠΒΘηβὶ 016. “ ΤΏΕΥ Πᾶνε οἸοβεα ἰξ ἀραϊηβὶ Ἔνεῦυ ἱηἤπεποα 
ἴοσ ροοά δῃὰ 4]1] βυυορδίῃγ᾽᾽ Κιγκ. 11 15 ὨδοθβϑασΥ ἴῃ δοσογάδηοα 
ψ ΕὨ ΡΠ ἀϑᾶρε ἴο βυϊϑιζυϊα Πεαγὶ ἴοσ λα Εἔ-. ---- τυ ὐμὰ λον 

"πολ, ἀιττἢ. ἢ της του οὗ τῃς ροεῖ, ν.ὅ, ---- δεν σῤεαξ α»- 

γοραπην}, υ. τοῦ ἴογ ἴῃς βάπιὲ Κίπα οὐ εἐπεηγεβ πὰ 8 5: Π}}1ΑΓ βἰϊαδ- 
τίοῃ. ---11-12. Τῆς τϊγὰ τὐβιίοῃ ἀεβογῖθεβ πὰ δοιίοη οἵ ἴπεβα 
ΘῃΘταΪ65 ἴῃ ἴῆγαα Ῥσορταβϑίνα ρεηϊδιηδίοτβ --- (7 Δεν σαϊ!α»ι.6) 1, 88 

3, τοϑυυηΐηρ τὰς τῃουρῆὶ οἵ ν. ΤϊΪ5 ἰβ πιθοῦ Ὀειῖογ βυϊτοα ἴο (ἢ 8 

ςοπίοχί [ΏδΔη “ ΟΌΓ 5ἴερϑβ " ΜΤ., ΕΝ"., ἢ ἢ 5 ἢοῖ ννε}] βυβίδηθά, 

δηὰ ἰ5 ἀϊθβῆσυ!ς ἴο σοηϑβίγαοϊ δηὰ υπαετβϑίδηα ἰῃ [5 ἐοηίεχῖ. Τῇδ 
ΘηΘπγδ5 δάνδησα ἴο τὰς αἴίδοϊ. ----πσῖῦ}, ρταρῃϊς ἀεβοσιριίοη. --- 

ἐἀεν νιαγεὰ αδομ4], ἴῃς Ρεορὶς οἵ Οσοά, ὑσοῦδθὶν ἴῃ6 ΠΟΙ οἰϊγ, 

85 55}.--- “εν 3ῶα ἐλεεῖν 4γε51, ννιϊοῃϊηρ ἱπιε ΠΕ], 50 ἴμϊ ὯΟ τῆονε- 

τηεηΐϊ οὗ ΞΔ 6] ἴὩΔῪ Ἔβϑοᾶρε ἴπεπὶ, ΞΒῃονίηρ (Πεἰς ρτγεεὰ ν., ---- [7 λεν 
υγβοςεὺ) 19 εαρῃ ἐπὶ διε ἐαημα 7]. ὙΤῊΪβ 15 ἃ τηοβὶ αἰ σας οἰδιδβε ἴῃ 
τῆε οτὶ ρίπαὶ, δῃὰ 15 ναι ουϑὶν ἐχραἰηπεα ἴῃ γβ5. δηὰ σοιϊητηθηιδγίεβ. 
Τῆς αἰ ΠΥ τᾶν δα τεπιονεά Ὁγ ἤηάϊηρ ἴῃ νϑγΌ, τηϊβδὶπρ ἰῃ [ἢ 15 
Ἰηθ, ἴο σοτηρίεῖς ἴμε τηδᾶβαγαε. Τῆς ἰηβηϊοῖνε ταὶ ἰο]ον5 [ἢ η 

Ὀδοοτῃ658 ἰηι6} 1} 0 ]6, μανίηρ [ἢ 6 οτγαϊ ΠασῪ τηθδηΐηρ, “ Ρἰ το ἢ,᾽" ψὨοἢ 
15 υϑεα ψπουΐϊ 115 504] οΟὈ)εοῖ “ τεηϊ,᾽ 5γη. ψ ἢ ΕΠ ἢ “ εἢ- 
οδΡ." Ἢ τ1Πδἢ να [6 δῃεωυ ρυγροβίηρ ἴο δποδπρ ἴῃ ἴῃς 

Ἰληά, δπὰ 850 Ὀεβίερε ἴῃ 6 ρεξορὶε, οἵ, 70. 19.2, ἀπ ἃ νΕΓῪ παίμγαὶ 
Δ δρργορτγίδίες ῥγορτεββ ἰῃ ἴπε δοιίν!γ οὗ ἴῇε δηδγ. Τα 
γΆτου8Β γοηἀοπηρβ: “ ἰὐγηΐηρ ἴΠεΓ ἀγε8 ἀονῃ ἴο ἴῃ6 ρστουπά " 

ΡΒΝ., ““Ὀονίης ἄονῃ ἴο ἴῃς εατὶῃ " ΑΥ., ““ἴο οσαϑὶ υ5 ἄονῃ ἴο ἴμ6 

δα " ἘΝ., ““ἴο βργεδά ουὖἱ ἰπ [6 ἰδηά " ΤΡΌΝ., 41} ἀερεπάϊης 
οηυ ΜΤ., ἴον ἤονγ ἱπηργαοι σα ]6 τὲ 5 ἴο γψεῖ ἃ ροοᾶ 5δῆβ6 οῃ 
τμὶ Ὀαϑἰ8. ---- δεν νιαεαί ας α ἄσομ]. ΤὨϊβ τοίετβ ἴο ἴῃ8 δοῖβ 
οὗ νἱοίεπος οἵ ἃ Ῥεβίερίῃρ ΔΙΓῚΥ τανδρίηρ [ῸΓ Ῥγαυ, βεϊζίηρ ἰΐ 

στη νἱοίδηος δηά δρυβίηρ ἴὶ ψπουϊ ΡΙΥ. --- Ζάεν ἀργὸ ργεφαν 
ον» 2»γ4}}, τεϊτογαϊίηρ ν.ἧ --- ἄζε α γομηρ ἐολ ἐμγάίη ἐπὶ σεεγεῖ 
2 .πεες]. ὙΏΟΥ 16 ἰῃ διηρυβῃ δηὰ Ἰυγκ ἔοσ {ΠΕὶγ Ῥσευ, ἴο [8]] 
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ου ἰξ υπᾶγᾶτοθβ. ΤὨΐ5 ϑἰζυδίίοη ΓαΘα ὉΪ65 ΥὙΘΙΥ τηυσἢ ἴῃδὶ οἵ 

Ρ5. τοδὶ 
Ῥατὶ 111. Βὰ5 ἵνο ρεηϊδιηεῖοσγ {5 ἢ5, ἃ ρει τἰοη ἴηι ὙδηνἜ ἢ 

ΤῊΔΥ ὉΥ ᾿μδορμδηίο ἱπίεσροβίοῃ ἀθϑίγου ἴῃ6 πο καθά δηθλθθ δηὰ 

1δὲ τῇς Ρβορὶε 5εεὲ Ηἰβ ργέβεῆςα. --- - 138-144. Τῆς ἤσχβὶ {πιϑιο ἢ ἰ5 
5γΏ. --- Ο γέρε, γαλτυελ], 48 τεαυθηὶ ἴῃ βυοῦ ᾿σάγειβ 35 77 οὗ τοῖς 
- εονγοπέ ἀΐν], ἰὴ ὨΟΒΈΠ ἐν, οἵ, τ851--- ἐαεί ἀΐνε ἄρτομ], ονετ- 
ἴσον δηᾶ γτοβίσαϊε ἰῃ ἀδαϊῃ, ἂ5 185. ---- Ο ἀἐδίνεν γιό γγορε λέ 

τυΐϊεξεα 1, τ[λῈ Ἔμθτηΐεβ, οἵ. ν.ἤ". --- ἄξεῖσον τοὐὰ ΖΤᾺν “τὐογ4]. ὙΔῈ- 
ΨΘἢ ἰπίθσροβαβ 85 ἃ ΨΑΣΤΙΟσ, δη ἃ 850 0865 Ηἰ5 βϑνοσά, 85 γ}) (οἴ. 3515 
ἴον σοά᾿ 5 υβε οὗ οἵαν ψα κα ὑγθᾶρΟὨ5). [ἰ 15 Πθοθϑβϑᾶσυ, ἤόύγανεσ, 
ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἃ πιἰδδίηρ νεγῸ ἴο σοτηρίεῖα ἴῃε τηθάβυσα οὗ ᾿ἰπθ. ΤῊΪ5 

858 ῬτΟΌΔΟΪΥ “ ἀεβίσγογ.᾽"᾽ ὙΤῇδ οΟμββίοη 1165 ὑδοκ οἵ 3Η7) δπὰ Ὗγϑβϑ., 
βένογαὶ οὗ ψῃϊο ἢ ἴαϊκα “ ϑινοτσζα ᾽" 88 ἴῃ σϑἰδιϊνε οἰδυβα, “ ψῇο 15 ΤῊΥ 

βνοα " ῬΒΥ͂., ΑΥ. Τῆς ἰάδθα, [ῃουρῇ ἃ ροοὰ οὔς δῆδγ [πε 

ΔΏΔΙΟΡΎ οὗ 15. τοῦ, ἰ8 γεῖ ἱπαρρσορτίαϊα ἴο ἴῃς Ἵοοηϊεχῖ, δῃὰ ς81]}5 
δἰϊθητίοη δε 1655}} ἔγοσῃ ἴῃς πιδίη ἱπουρὴϊ δηὰ 115 τεδὰγ δἄνδῃσθ 

ἴο ἃ οἰπιαχ. ΕΥ͂., ΡΝ. τρδιν γαμάθσ “ ΌΥ ΤΥ 5νογά."-- 
,Μαὰν ἐλεν ὁε εἰσίῃ ὁγν ΤᾺν λαμπα. ΤὨϊβ σεμάδσίηρ ἰ5 ἰὴ δοσοσά ὑ ἢ 

τῆς οοηϊοχῖ, [ἢ δὲ οἵ [ῃ6 σνογὰ Ὀγ Ὑδηνεῃ, δηὰ ν ἢ ἃ βιτὶοῖ Ἰηζεῖ- 

Ρτγεϊδιίοη οἵ [Ὡς ἁυηροϊηϊοα Ηδῦγεν ἰοχῖ, δηά ἰ5 ἰανουτοα ὉΥ δηοίεηϊ 
γιββ. Τῆς ΜΊΤ. ἰ5 ροϊηιβα 80 85 ἴο γίνε ἴῃς σγεηάογίηρ “ τηθη,᾽" 

ῬοΙὴ Βετε δηᾶ ἰῃ τῇς ποχί οἶδιβθ, “ ἔγτοῃ) τἤθη οἵ ΤῊΥ ἢδῃά --- 
τοῦὶ ἴμ6 τωθῃ " ΡΒΝ,, “ἤἴοτὰ πιθὴ ΜΏΙΟΝ ἂς ΤῊΥ παηά᾽" ΑΝ. 
“(τοῦ τηθ ὈΥ ΤῊΥ παπᾶ" ἘΝ., ΙὀἙῬΘΝ., ποηθ οὗ ψῃϊο ἢ ἅγα 58δἴἰ5- 
ἡγίηρ. -- ὥσονε “46 τυογί4], ΔΎΑΥ ἴτοτη ἴῃ νου], 80 85 ὯῸ ἸΟΏρεΓ ἴο 
᾿νε ἰὴ [6 νου], ψ. 40", οἴ. 15. 481, “0 ἸΤροτά, ἀεδβίγου ἴῃ δπὶ 

ὕτοτῃ ΟΗ͂ [6 δασίῃ, πο ἢ [ΠΟΥ ἱμῃ Δ " Αὐὑρ. Τῆς υδυ4] τοπάε πη 

“το [6 εν] νου] " ῬΒΝ., “τῇδ οὗ ἴῇε νου] " ΑΥ., ΕΥ., 

ΤΩΡ 65. δὴ δηιιῃ. θεΐννεεη ἴῃς νοῦ] 85 εν] δηὰ (δε σἱρῃίεουβ 

Ιβγδθὶα, τ δ ἢ νἢ}]6 ἴῃ δοσοτγά στῇ ἴῃς ΝΤῚ., [η. 1.5}, 15. ποῖ ἴῃ 

δοοοσά ψἢ τῃῈ ΟΤ. τεϊρίοη δπὰ 5 πο ᾿υϑε]Ποδίίοη ᾿ψῃδΐανεσ 
ἴῃ ΟΤ. υβϑᾶρε. ΤῊΪΒ βυρροβοα δηιίτῃ. 858 οοοαςίομθα ἃ ρϑῆρσαὶ 

το ἰβ πιοσργοίδίίοη οὗ ἴῃ ϑιυρεεαυθηΐ οοηϊοχῖ, 85 ἰζ ἰδ σοηϊγαβκιθὰ 

186. δαγίην 7ογ5 οὗ ἴῃς νψἱοκεά στ τμῈ Ὠδάνθηὶν 7ογ5 οὗ {πε 

τρῃίεουβ; ψ ΠΟΙ ἰδοὺ 5 ἃ ἰαῖθγ ΒΙ᾽ Ὁ] σαὶ σοποεριίοη, Ὀὰϊ ποῖ 
Ἰυβιῆεά δὲ δυο ἃ ἀδῖίθ 85 ἴῃαὶ οὗ οὐῦ ΡΒ. Τῇα ἰάδα σδῃ ΟἹΪΥ͂ 
Ὅε ραϊηεὰ ὉΥ αὐ κιναγά δαϊυβιπηεηῖβ δηὰ σεμάθγίηρβ. ΤῊϊβ οἷοβ- 
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πῃ τὐϑιϊοῃ ἰ5 ἱπάεεα ἃ σοπιϊπυδίίοη οὗ [π6 ρει οη ἴοσ ἀϊνίης 
ἰηϊεγροβιοη, δηά σοηϊταϑδίβ τῃ6 νἱϑδίοη ἀροὴ ἴπῈ νἱο κε ἴῃ 

ἃ ϑγπῖῆῃ. οουρὶεὶ πιὰ τς νἱηάϊοδιίίοη οὗ ἴπ6 τὶρῃϊθουβ ἴῃ (6 
οἰοθίηρ ᾿ἴπε, δηὰ 50 ἰ5 μαγπηοηΐουβ νἱτῃ (ἢ 6 ρει τίου ἢ ψνὨΙΟἢ 

τῆς Ρ5. ορβῃβ. -- -145-1δ. 26) 7λεῖγ ῥογῆοη δε ἀμγίηρ 74]; ἴμαὶ 
5, [6 ροτγιίοη δ]Ἱοιϊεα ἴο [μ6πὶ ἃ5 ρεπαδὶῖυ, 85 15. 17." [Ὁ. 20 2η}5, 
δηῃὰ ποῖ ἃ ροοά ροστίοη επ)ογεα Ὁγ {Πεηὶ ἴῃ [ἢ15 116, Ὀὰϊ ὯΟ ἸΟΏΡΕΙ 

ἴο Ὀ6 {Πεῖτβ. ---- εῖγ δεν Μὴ Τάσι τὐὐὰ ΤᾺν «ἰογεας με ῥεπα ], 
85 ΤΌ. 21}; δηά ποῖ ἰγεάϑιγεβ οἵ ψεδ]τῃ, ἰῇ δοοοσάδησα ἢ οἴοτ 

ἱπιεσργείδιίοηβ. ΤῊδ ρθηΔΙῪ ΠΕ ἅΓ6 ἴο ρατγίακε οὗ ἴο (ἢ6 4}]} 
οχίθηϊ οὗ τ1πεὶγ σαραοϊϊγ. ΤΉΕΙΓ ὈΘΙΪΥ ἰα ἴο Ὀ6 ἢ]1]6ἃὰ νι ἰϊ, ἀπά 

γεῖ ἴἴ ψ1}} ποῖ θῈ Ἔχῃδιβῖβᾷ. [1ϊ ρᾶᾳ8565 ονϑὺ ἴο {Πε6ὶγ 508. ---- 241} 
4λεῖν τοης δε ταϊξα], τᾶ  ἸΏΕΥ α5ὸ Ὀε 50 ἢ]]ε ἃ τὶ [ΠῈῪ σδηποῖ 

Ῥαγίακε οἵ δὴν πλοῖα ; δηὰ 51}}} ἕσίποσ ἴῃ [Π 6 ΟἸἸπλᾶχ ---- γ1:4) Τλτ} 

ἄατε ἠλεὶνγ γεσίαμέ Το Ζιεῖγ εὐ άγεμ. ΤΏΒΓα 511}} το πιδίηβ ἴο ἴῃ 8 
5005 ἃ ταϑί ἀπε οἵ [Π]5 ραν (ῃαϊ ἴΠΕῪ σδηηοῖ ἀρρτορτίαῖθ. ΤῊΪ5 

1ΠῈΥ ἰγαηβηλτ ἃ5 Δη ἰηπμετίδησε οὗ νοὶ ἴο {πεῖν ἙΒ]άτγεη ; δηά 50 
1ῆε δῃοίεηϊ αν ἰ5 ΔΙ] Β]]εα, ἰῃ ἃ νἱϑίηρ οὗ ἴῃ 6 ἱπιαυγ οὗ [ἴῃ 6 

(Δι με Ὁροη ἴπῈ οἢΠ]άτθη ἀηῖο ἴἢ6 τῃϊγὰ δηὰ ἐουτίῃ ραϑηδγαίίοῃ, 

Εχ. 20 -Ξ Πι. κ᾿. [Ιπ δπεῃ. ἢ 115 ἀγεδαι! ρυηἰβῃπιεηΐϊ οὗ της 
Θῃδμγΐε5, ἴη6 ροαῖ ργὰγϑ ἴου ἢἰπΊ56}----  νις ὀελοίαὶ ΖΔ ν )αεε), ὰπ- 

(οἱάϊηρ ἴῃς τπουρῃὶ οἵ ν.᾿,. Α Ιαῖεσ εἀϊΐοτ, ἀουθι]ε55 ἱπῆυεηοεὰ 
ῬΥ ν.}, Ἰηβεσῖβ κ" ἴῃ σὶρ θοιιβη 655" ἃ5 ἃ αυδ)βοδίίοη ; [ΠΕ Υ ἀε- 

βισουίηρ ἴῃ6 τηθᾶβυγα, πιακὶπρ 16 ἤτοι Πα] Γ οὐ [Π15 ᾿ἰπῈ οἵ ἰουγ 
ἴοπθ5 ἰῃβίθδα οἵ ἴῆτσα. --- κή γιὸ δὲ σα ογε τοῖσι Τὴν ,ογπ], τὴς 

ἴοσπῃ οἵ Οοά; παῖ 5, ἃ5 ϑβεθη ἰῃ ἴῃ6 {πϑορῃδηὶς νἱηἀϊσαδιίοη, 

Ῥαβεδά οἡ τῃε σοποδριίοη οὗ {πὸ ρυίν! ρα οἵ Δίοβοβ, Νὰ. τ). Τῆς 

ἴοτπι οἵ Οοά ρταῖίβεβ δηά βαι5ϑῆες ἴῃ 6 ρβαϊτηϊδῖ, ν ἢ} 6 [6 ψ οκεα 

τὲ βαϊεὰ νὴ ἴῃς ἀϊνὶπε ρεπα!γ. ΤῊΝ σοποερτίοη οὗ ὈεΠοϊάϊπηρ 

ἴῃς ἔδος δηά ἔογῃ οἵ (οί, ρανε αἰ ΠΟ] ΠΥ ἴο ἰαῖοτ δα οτβ ; πὰ 50 

ᾧῇ, ἘΠ, ραταρῆγαβε “ψῆεη ΤῊΥ ΡΊΟΤΥ ἀρρδατγο," τἢϊ|5. Ἰητεγρτγοιτηρ ἴ 

ΠΟΙΤΘΟΙΥ 85 1πεορηδηϊς ἴῃ ομαγασῖεσ, [Ι͂ἢ 38ῃ ἃ 5.τρὲ ἰηπεγιοῖ 

Ὁ ὮΘη 1 ἀν άκε᾽ 50 ΕΝ"., νῃ]οἢ ΠῈ ῥγοῦαθὶν πλόδηῖ ἴοὸ Ὀς ἰπίοτ- 
Ρτεῖβά, ἃ5 αννακαηΐηρ ἔτοπ [6 5166 0 οἵ ἄδξαῖῃ, ἤθη (ἢ νἹϑίοη οὗ 
τῆς ἴδςα δηά ίοτπιὶ οἵ (οα ννὰβ9 σοποείνεα ἃ5 ροβϑ}]6 ἴο τη 6 ΒΙΡΉΪΥ 

ΡΓνΠ ρεά τἰρῃίθουβ. Βαΐ τπῈ νὉ. νι Ποῦ Ἐκ Ἰεανθα οἵποτ ἰη- 

τεγργεϊδτοηβ ορβη, διιοἢ ἃ5 ἀνα Κεηϊηρ ἔτοπὶ [πὸ σ]οορ οὗ δηχίεῖν 

Δηα 5ουζονῦν, οὐ ἀνα Κεηϊηρ ἴῃ ἴῃς πιογηίηρ ἔγοῃ ἃ πἰσηϊ οὗ δηχίοιν 
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δηῃὰ ρεϊοῃ. Τῆς ἰῃβοτιίοηβ οἵ (5 δηὰ 38) τηακα ἴῃς ἰαϑὶ ἢ] οἵ 
τῆς Ἰἴης ἰηΐο ἴῇγοα ἰοῇθβ ἰηϑίεδα οἵ ἴἢς ηἠρεάεδά ἵνο, δπὰ τῆυβ 

ἀεβίσου ἴῃς πηθάϑυτα οἵ ἴῃς οἰοβίηρ ραγὶ οἵ τῇς Ῥβ. ἃ5 νν6}} 85 ἴῃ 6 

τεϊυτῃ ἴο ἴῃ6 σοποερτίοη οὗ ἴῃς ρει τίοη τὰ νο ἢ ἰτ θαρδη. 

1. Ρτ7 δβ οὐ). οἵ μβεαγίηρ.. τς (δ, Ἐ 15 πονεῖ ἀπὰ ἀυδ., τὰ, ννῖτ 3. γκεζνη 
ῬΛῚ, Ὁ. 15 αβ, --ο ν }}} 56. 1 ρεῖβ. ζᾧ πὰ πιδ: (1) “κόιαζίον, δι. 555. 306, 
προ 126᾽:6,}} τ Γ 1072, πε τορῖδ, ΡΠ 1263, πγγ Ὁ 426 473 τι81, 
(2) γεἰ ἕος μεὶρ τοόδέ 119159 1427, } πῦρῃ 171 613 885, --- κ'3] α.λι γ᾽ ὑ]ε88 

ῬοβϑὶδΙΥ τοῦ δος. (δ, 3; θυϊ 76. 22,2 15. 55] - ἴῃ [88 5εηβε τοΐφάοιξ (ῬΕ. 4418 
ΜῸ2 ἰβ ἀἰβεγεηι, κῦ Ὀεϊοπρίηρ ἴο 00). --- 3. 2555} εἸΡἢ. οοπηρουπὰ ῥτερ. 

ὙΠ 5... 2 πὶ. ,)ηονε ὀξῦγε. ΤὩρθΩ: (1) σέ ἐὰε ἠγέσεριεε οἵ Οοὰ 9γδ:δ 1141. 
(2) στυαν γον ςα18, οἔ, αδεὲ ἢ ΓΙ 76. 167 2136. 3.218 1ς͵ 4819, (2) 2γο- 
“ἐεαΐηρ ον Ῥ5. 173. --- ου αἶδο Ἔπιρἢ., γι») 7μδέ εατδε οὐ ἡμάρημεηπ ἐν πὲ 

,) νον, νυ. 48, --α ΜῈ} 1055. εοπέέμέηρ ῥεηίοη, 8ἃ5. Ὅτι, Βᾶ. Ὑμὲ βεηΐεποςε 

οοπΐηρ ἔοσγῖ ἔγοτα δε ἀεςϊβίοη οἵ ἴπε ὑυάρε, οἴ. ΗὈ. 15.9. ἔογ Οδ] δπὰ Ρϑβ. 375 

7... ςτὸ. ΗΙΡΆ. --α Ἴ.)}}1 επιρῇ. 65 ν»)}Ὲ5 ῥγοῦ. Ῥοῖῃ ἱπιεγργεϊαϊίουβ οὐ ποὰπ 
νους 580, -τττ Π) ΛΠ] βπα] οἴαυβε. βυδ᾽μηςῖίνε ποῖ 7158. --- ὈΝγ5 5} πιᾶῖκεβ ἴῃς 

1. ἴοο Ἰοῃς δπὰ ἰβ πεεάεὰά ἴῃ πεχὶ 1. 1 νὰ πιπ, τὰ τηυβὶ ὈῈ δάν. γήράμν, ἃ 

τηῆν. εἶδν. (ἵ. 16, Ιη Κ᾽ ἰξ ἰβ υβεὰ ἴῃ τῆς εἰἴμῖσαὶ βεηβε οὗ δαυϊν ἴῃ σονεγη- 

τηοηΐ, Ὁ. 93. --- δ. ΝΥ] βίαϊεπιεηῖ οὗ ἔδοϊ, γεβυ]ῖ οἵ ἀϊνῖπε ἱπβρεοϊίοπ 85 Ὦτ., 

ταῖπες ἴδῃ σοπάϊτίομδὶ οἰδυβε ψἱΈπουϊ υβυδὶ ρᾶτίῖς]εβ ἃς Βᾶ., Ὀυ. -- Γ Ὁ] 

Οαὶ ρΡῇ, 1 πι. Κα, ϑνμαα, Ρ. 124 (ἐ5, 8 67:5. Σ ὍΘ᾽ ὙὉ. ἀξυΐτε, ἴῃ Ῥαὰ βεῆβε δ5 311} 
2713, οἵ, 1ς. 48, Βᾶ. τερατὰβ ἰϊ 85 ἰπί. οβίσ. Εν 638. Βυϊ Θ, Ἐ͵, Α4. Σ, 3 
δηὰ τηοβὶ σοιηπι. τὰ, 8] οὐ πριν, Ὀδῖίεσ 2 ΠῸΙ ἔοσ τρεᾶβυγε 85 95, Οτίτωτηθ. (ὃ 

ῬΓΟΡΕΙΙΥ δἰΐδομεβ ἰξ ἴοὸ ΝΥῸ 858 οὐ]. πρὶ π.ῖ, ἐνὶ ἀευΐεε, βηγβοθε εἶδα. 2610 

τ191δ0, οἴ, πον 40, -τ- "Β΄ 27.032} ἴῃς ἵνο ΜδΚΊΕΡἢ8 ἐπδῦ]ε οπς ἴο ἀἰδιτίδαϊς 
ἴῃς ἴννο δοσθηῖβ δεϊίεσ ίοσ ΘΌρβουγ. Ὁ ἷβ8 Ῥγοῦ. 810]. δηὰ ποῖ οὐ). ΤῊΪϊβ ἰβ 

Ὡοῖ ἃ ἤπα] οἶδιβε, 88 Ὀτ., Ὀυϊ βἰαϊτεπιεπί οὗ δοῖ, 5 Βᾶ., Κιτγίς. ὩΣ ἰ5 ἴδῃ ἰπ 

{δε 8επβε οἵ ὥγσμεγέσσ, ΔΌ5. ΟἿΪΥ δεῖς, Ὀυΐ ο. δος. 1485 Νὰ. 1441 705. γ11 1δ 
Ὁι. 173-}.--- 4. ὑτὰ ΓΟ 50] ἴῃς Ργερ. ἢ μα8 (ἢς ἔογος οἵ ἂς Μὴν, ας γεραγά 
τ. Τρ ΐβ ἰ5 ἴο Ὀς ῥτεξειτεὰ ἴο ἴμε ἴετιρογαὶ ἔοτος σώ Βᾶ., οἵ. 325. Ζ [5:8] 
ποῦ: (1) τοονξ, Ρ]. αἰξεαῖς οἵ ταεῃ 77ό, οἵ Ὑδηνεἢ 285; (2) τυαρὲς ἴῃ Ῥαπίϑἢ- 
τηεηΐῖ Ιο9 30, Ιἰ ἰ5 ἃ ἰδνουτγῖίϊε ννοτὰ οἵ 15.3, οἵ δοϊίοῃϑβ οὗ ν]οκεὰ ὅς, οὗ ψαρεβ 

4010 4994 615 62)1, ἱπίτεφιεπι εἶδ. Ὀγ., Ηυ. τὰ. εἰν 7 ἀδερ τἰεμέ. ΤᾺς 1. ἰ5 

ἀείεοϊϊνε; ἃ ννογὰ ἴ5 τηϊββίηρ; τὰ, πν Ὁσν, ἴπε Ἰαίτετ οπυττεα ὈΥ Βαρὶος. δ 

ἰ5 οοπῖγ. οὗ προς ΡΙ, ἱπιρί. 1 ρεῖβ. ζπρῚ Οἱ] δὲ ἐξέ, γεξενιδίς 5. Ὁ 807 1027 
144}; Ῥὶ. δίξεν, ἱσιασίνε, ἐλένμξ ς. ἀος. 4810, οἷν). εἴαυβε φΟἹ, βετε ἡρμέθηα 45 

Να, 3356 (7) 7. 2οὅ 15. τοῖ. ΤῊΪθ8 ρῖνεβ δῇ ἀρργοριίαϊς βεῆβε. (Ρ Ὁγ ἰϊ5 αἱ- 
(εγεηῖ ἀἰνίβίου οὐὨ νϑῦβεβ ἱποῦεαβοβ ἴὩς ἀἰθη υ]Υ. --- ΠΑΝ} τ, ὅ8.. 95. ῥτεῆχες 
18. ΤὨϊΐβ πῖᾶὺ δὲ Ἔχρίδπαίοιγ; δπὰ γεῖ ἰξ ρῖνεβ 8 ἴῃς πιϊββίπρ ἴοῃς, τεπιονεβ 

ἃ ἀϊῆουϊε ρῆτγαβε, πὰ εηδ0]ε8 8 ἴο Ἄχρίαἷπ δἴϊεν 705. 6᾽8, οἵ. 1. 45 ἑαξε ἀεεά, 

ὀειυαγε οὔ, -- 1 Υγ5}} π.πὶ. νἱοίδνε ὁγεό, τοῦ ετ οὐ πιυγάετγετ εἶσνν. 15, 359 ς. 71} 

ΕΖ. 73 1810 Πη. 1119,--- δ. γξ] Οδὶ ἱπί, αῦ8. Ἵ20. νυ. “όδ, ὦ, Ἐ, Σ, 90, 3, δ 
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δανε ἴταν. --- ἬΠΝΟΡὉ] ἔ, Ρ]. 5[.. 2 τὰ., οἵ. Ῥγ. 551 ἔτοτῃ 85. -- 529] Ὡ. σαεξ 
ἰπι ἢξ. βεηβε οἵ βπᾶγεβ οἵ νυἱοκεὰ 1405, οουγβα οὗ Ἰϊἔς 238, ργοβοτίδεὰ Ὀγ Ὑδθνεμ 
178, ἴμβοβε ἱγανεσβεὰ Ὁγ Ηΐπὶ 6513, --- θ. Ἴ,Ν 05] νὴ. ἧπεν. ΗἸΡΒ. 2) ς. ὅσ, 

περ Ρἢτ. εἶδ. οὗ τωδῃ 4511 406 78], οὗ Θοὰ 41γδ 418 γ13 861 888 1025 1163. --- 

Ἴ. ποη πθρ 5] ν΄. 4ἰ. --- γϑ)Ὁ] 5ϑβου]ὰ ΡῈ σοππεοῖβά νγἱτ Ὀϑορτος (νὰ ἵνο 

ἴοη 68). --- ὉΠ] τὰ, πρὶπ δηὰ αδἰΐας ἴο Ἴ))3. [1 μι8ὰ8 ὕεεῃ γαηβροβεὰ ὈὉΥ͂ 

ἐχῖ. εἴτ Τδεβς ἵνὸ ψογὰβ με Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃς πεχὶ ᾿ἷἰπε ἴῃ ν.β ἴο τηδῖκς θυ 
11πε8 οὗ ποιτὴδὶ τηεᾶβυτγε. --- 8. ΔΝ] ἢ... ἀἰταϊηατνε οὗ τὸν δηρὲ οἵ εγε, εἶδνν. 
Ὧι. 3210 Ρχ, γ3; σείξαϊέ με πἶρμι Ρχ. γθ, οἵ. 2οϑϑ()), --- γ}»5Γ3} 378. ἴεττῃ εἶδιν. 
[Δ. 218..-- ῦγ3} ἐπῖρῃ. Σ ὌΣ παν: (1) «λαάστυ, «δαί, Ρτοϊεςιίοι ἔτοτα βυῃ, ἤρ. 
8011, οἵ Υδῆνεἢ 911 1215) Ἴ)0)9 Ὑ 178 265 ςγ3 635, οί, 919 Ευ. 212, ψΠετε )2 

δίοπε ἰ5 υδεὰ; (2) «ἀσασιν 85 Ξγτηροὶ οἵ ἴμε ἰγαῃβίϊοτι 688 οἵ Ἰἰς 1445, οἴ. 

10213 τορῦδ, ---Θ. ὈΣΡῚ 25] ἀερεμὰβ ου ῥγενίουβ οοπίεχὶ ἴο Ἵοπηρίειε ἐϊ8 
1ἴπε. --- "7 τεὶ. 85 οἵδ, --ο 0.1} Οἱ ρῇ, 3 τὰ. Ὀ]. 5ὲ. 1 585. Σ τῦῦ: σω υἱοίεπ εν 
Τοιυαγαῖς 179; ἰαγ τυαοίε 915 1.37. --- Ὁ0γ}} τοίη φγεεα Βᾶ., τ. Ὁ) π᾿ {88 
δεηβς 1 85 βεαῖ οἵ Δρρεῖϊίε: (4) Βυηρετ 7818 1079, ψἱ} βοχὴς ἔοστῃ οὗ γ» 635 

1079 15. 5611 7ς. ςοἹ9 ΕΖ. γ19, ψ τ οἴμετ ἴεσπιβ Ρ85. 1οὐἱδ το δ; (ὁ) (δἰγβὲ ἕοσ 
Οοὰ 423.8 632 1435; (2) πιοτε βεῆεγαὶ ργέφα 178, οἴ. 1ογὅ, ν. 108. --τολ} Ὁ} 
Ηΐρῃ. ἱπιρί. 3 ρ]. ζη05) Ηἰρῃ.: (1) σὸ γομρμαῖ αδομέ ἃ οἷϊγ 4818; (2) “᾿γ- 

γοκρρεαῖ, ἐιεοπηβαςς ο. 5) Ῥεῖβ. 179 8818, ς, δος. Ρετβ. 2277, --- 10. Λ03"] δἰ ρἈ. 
ζ3ῦ5 μὲ (1) οἵ Βυπιδῃ Ὀοάγ, οὗ » ώνγ , ν. Ἀ5. Αείλρίον ο77 δερεῖίες 2160; 50 

δεῖς, υπγεσερίϊνε πιϊπά; 58[. ἀγομαὶς ἔίογ Ὅς ἔος θεῖϊζεγ τηγιμπι, αἶϑο 1 1970 δηὰ 

Ῥτοῦ. 737; (2) οἵ Ὀεδβῖβ 88 τίς ἰοοάὰ 636; (3) οὐοέεετέ, ὀεδέ οἵ σι μεαὶ 8117 
147}5, οἵ. Ἀὲ, 3214 15, 345. ---)0Ὁ}5} "8. ς, δτομαῖς 5. εἸΏ ΡΒ. Ὁ. ν.ὃ ---- ᾧ Γ2Ν 2} πιῆ: 
(1) ποελέτιρ οἵ βεα 8919; (2) »παγεείν οἵ αοάἀ 93}; (3) 2γέαεν ἀαπρλζένεεος, 

ἀγγορανεες 1719, ῬοΒβἰ ΟἸῪ 7429, ν. πλν} το, --- 11. "ΣΝ 7Ὲ. βί. 1 Ρ]. 30 ὧν. Ὁ [πϑῈ] 
π.ῖ. σἱεβ, φοΐηρ εἶπα. 70. 317. Ιζ( 5 ἱπιρτοῦ. ἴμδὲ ἰΐ ἰ5 ἀϊβεγεης ἔτοτα ὍΝ 

ν.ὅ; τδς ροϊπείηρ μεῖς ταῖρδϊ Ὀς εἰμεν ἰχῖ. Ἔτσ. οὐ ἃ σοῃποοὶϊ οἵ ἴῃς ρυποῖυδ- 
ἴοτβ, θυΐϊ 5 ὑγοῦ. ἃ τεϊϊοϊ οἵ ἰγαάϊπίοη ἴμὶ ἴξ νψγαβ ΡΊ. οὗ ν. γββ. δανε νῦ., ( 

ἐκβάλλοντές με, Ἔ 2γογέείεγείες Μὴ6 Ξξ "γι, 3. ἐησεάεμίες, Σ. μακαρίζοντές με, 50 

3. ὗν ἴῃ ῬΟΙΒ τοηρβ. ῥγοῦ. οτὶρῖπαὶ ἰῃ βεῆβε οἵ 3, 85 (βρ. --- "))230] Κι., 6, 
3, ὁ. Ὁ230 ΟΥ. Τῆς 8ί5. ψ τὶ θοΙΒ νῦβ. ἰπ 8}} ἰεχὶβ ἀπὰ Κγββ. ἀτε ἱπίεγργεῖα- 
ἴοῃβ ἀπά ψετε ποῖ οτίρί παὶ. 2 330 νυ. Οδὶ δμγη σόοτί, οἵ Ἰοτάδῃι γι Ὀαοῖκ 
ττ4δ᾽δ; ς. ἱπηρί. αἰπιοβὲ αὐχὶ]. δδ ν᾽ 71310), (2) γ»ιαγελ οὐ τοαξ αὐοι ἃ 
οἷἷγ 4818 κο βεζτε; (3) τῳ γγομραῖ, ἐριεονηβαςς, ἂρ. ς. ἃος, 185 2218. 17 495 8815 

11.810. 11.11.12 ᾿ς, ἀουθ]ε δος. 1οοῦ. ῬοΪ]ε]: (1) ἐπεσγερβαος ς. 8.6.» 5]. ἀϊνίης 
ποσὶ 3210, οἵ, νιΤίΔυν.); (2) ἀερενιόίε γοιρια ᾿ς. δος. ρεῖβ. γ8; (3) πιαρε οἵ ρῸ 
αὐομί ἃ οἷδος 5511} ςοἵ' 15, δ αἰΐα 265. -- ὉΠ)).7} οτρἢ. σοπβίγας υγἱ ἢ Ὑγντ 

Βιαρμΐς ἱπιρί., οἴ, 4819 6211 (ς. 35}. τι Υ 3 ΠΙΘ)}] Ὀεϊοπρβ ἴο ἴῃς πεχὶ ν. ἴο 
τοῖα τηεᾶβυγεβ οοττοςῖ, ΤΏς ἰηΐ, οβῖσ. ΠΣ ἸῺ Ὁ 15 ΕἸΡὮ. ἀδερεπάςηϊς οα 

δοῖας ΥὉ. ρίνεη οἵ υπάειβίοοά. ΠΩ) ς. γΝ2 υ.6, οὗ, 70. 1539 ς, γυν, Ικ 15 

Ῥτοῦ. [παὶ ἴῃ ὈοΙὰ πῶ) 5 οοπίγ, οἵ Ὁπν πὸ δέδοδεα “ὴ6 ἱερεῖ Οπι 128 2626 131 
Ο) 3319 (Ε). 70 2έμὰ “ἀξ ἐεμπέ, εανρρ ἐπὶ ἐδε ἰαγα, 5αϊϊ5. ἴμε σοηίεχὲ ἀπά 
ἰδ ἐξρεςίδιν ἀρρτγορτίαϊῖς αἴεν ργενίουβ νὉ8. 88 1 ἢανε ἰηϊεγργεῖε {Πετ. ---- 

12. 0,20] ἢ. α΄. 3856. [181] α.λ. “έξεριεες, 8ο 3, Ζ, Αᾳ., 3, Ὀυϊ Θ' ὑπέλαβόν 
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με, ἜΠ τμεοοβογμη πε Ξε ΟῚ Οαρ. ποῖ ΡΙ. “λύρξ, ῥηρβοσο 88 νὰ. Α ποτὰ ἰ5 
τηϊβδὶηρ ἴῃ ἴῃς Ἰΐπε. 1 ποὺ γε βερδγαῖς .)" ἔγοτι (1), γγε ψεὶ ἴῃς τη ϊβείηρ 
ψοτὰ : {με 501 15 ἴῃ ε ῥυποῖραὶ νῦ. ἀροῦν ΒῖοΒ ΓΙ ἀερεπάβ, σοχΐηρ δὲ οἷοδε 
οἵ εἴαυβε, 85 γεηυεηὶ ἰῃ τ 15 ΡΒ. 70 ῥέἑελ (ἐλεεῖν ἐδρ2ε) ἐμ “ἦε ἰαμαὶ ἐὰεν ἐπ- 

“πάρα οὐ ἑλοηράξ, νυ. νι. ὙΤΉΘΩ 0)" ἰβ Οδὶ Ρί. 3 Ρ].» ῥγοῦ. ἔου )ὺ Ηρ. ζᾧ "2» 
νΌ. ΟΔ] ορῥγέος 123} ΟΥ., σμῥῥγεες γ48 (ἢ). ΗἸἰρΗ. οῤῥγε::, νιαδγεαί, ἃ5 15. 4935 
7ε. 228 Ἐξ. 181, --- η03.} ἴχῖ, εττ, ἔοσ γ9032) ὈῪ ἰγαπβροβιἴοη οὗν. ἢ 05 νὉ. Οαἱ 
δονῃ 70» ς. ἡ 1718. 70. 1418, ΝΊΡΗ. βαπις Ῥ8. 843 Οπ. 3139, 408. Ζρ. 21 (2). --- 
Ἐπ ρ9 πιὰ, γολέρηρ ἐΐονε 1713 τολῆϊ, ἢ} ὅτι 9118, οἵ ὈΪοοα  ἰγβὲγ Ἂἐποτιΐεβ 3411 
35} 58. ---18. Πρ} ΡΙ., ἴτων. σομβοτῖ. ΣΦ νὉ. ΡΊ. ἀξποπι, : (1) εφοί, ερν- 
,7ῆοπμέ ς. ἀος. 188.19. ,,γ18, σοπῆς ἴο τηδοὶ 88 ἔτίεπά 215 5911 (Ὁ) γ95, “. 8819, 

ἴαςε οἵ Υδηνε 955, οἵ, 8016; ρὺ ὀεογε, ἐπ 7,» οΥ 6835; ὁὲ ὀεγογελακά το}, 

σρέείβαέε, “γεσίαδἑ ττρλϑδ, -- προ} ΗΊΡΕ. αν. οοΒοτῖ, ψνῖτΒ 5(. 3 τὰ. γ 
νὉ. ΟΑ] ὄστυ ἀἄοτυρε ἴῃ Μουβΐρ 2259 γ29 οςὅ, οἵ ἐπειηΐεβ ἴῃ ἀεαῖῃ 209. { Ηΐρῇ. 
καπδέ ἴο ὅστυ ἄστυ ἴῃ ἀεδίῃ 715 γ851, ς, γπ 1840 (-Ξ 2 5. 2249) 70. 1185 (ἴῃ 
δτίεῦ). --- πῇ] ΡΙ. ἱπιν. οοβογῖ, ᾧ [950] νὉ. Ρὶ. ἀελνεν εβ8ρ. οἵ ὙδΆνεἘ, ς. 
δος, Ρεῖβ. 2259 313 .3740γ13 824 9115, ο. [Ὁ ,)ογε 1718 1848. 49.,.31 719, ρῖο. ς. 5ί5. 
188 4018 7οῦ 1443; εἶκνν. ἴῃ τη Ϊ5 βεῆβε ΜΙ, 614, ---- "05)} σις, υ. 38. --- »Ὲ] (0}}. 

845 οβ, υ. 11, ---- ἼΔ] δος, ἰπδίγατηεπί Ὑῖἢ 5, γ23, 45. μα5 αμπα “ον “ὲε 
“υογα; Ὀαὶ (δ, 3 τακε ἰξ 48 τεϊαίΐνε οἴδυβο, τοάο ἐς 7ΤᾺν τποογά, ΤΏῊς Ἰίῃς ἰ5 

ἀοίεοιίνε; ἰπβετῖ 2 Οδὶ ἴτην. 85 76. 5051- 21 οσηϊἰεὰ Ὀγ Βαρίορ. --- 14. ὈΠΡῸ 
δὲς} ετηρἢ., 50 3 μα ὦ υἱγὲς πιάρεῖβς ἐμᾶς ἱπίεγρ. 85. ῥγερ. 15. [ΓὉ] σισί, 
πιᾶπ. “ΒΌΡ ΓῸ γιόρ οὗ πηηεόεν ΟἹ. 3415 (Τὴ ᾿ι. 4517 7ε. 4433 Ῥε. 1τος}3, 

φῖδρι, 5.ΤῊΡῚῪ 1714... ΝῊΦ ΤῈ 269, 0. 1111, γν “Ὃ 226 ν͵Ὸ “Ὃ 1919, ΤΉς ἰε5}- 

ΤΏΟΩΥ οἵ ζ ἰ5Β νἱἰαϊεὰ Ὁ ἴῃς τεπάοείηρ φιέ νιογέμὲ τρί ἴῃ ἴῃς βεσοπὰ ἰῃ- 

βίδῃοε; Σ ἀπὸ νεκρῶν, 50 35, Α4. ἀπὸ τεθνηκότων, ροΐπί ἴο ΓΒ “ονε ἐδ 

ἀταά. (Φ ἀπὸ ἐχθρῶν, Ἔ ἐρενείεὶς ἴον ἴῃς ἢγβῖ, δῃὰ ἕογ ἴμε βεοοῃὰ ὀλίγων 

Θ΄. .ΔΕ, Ἐ ῥαπμεῖς. Βυὶϊ ΘΒ ἢα5 ἴῃ (δε βεοοῃὰ Ἵοαββϑε ἀπολύων, 80 Αὑρ. [Ι{ ἴ5 

Ῥεϊζον ἴο τεδά ἴῃ Ῥοῖἢ ἰπβίδποςβ ΗΌΡΆ. ρῖς. οὗ νὉ. ὈΘΊ, 85 2 Κὶ. 113 ἀείες- 

αἰνεῖν τι δ 85 ὉΌΟ "ηα» ἐἦδν δὲ οἰαέρ τοὴὰ Τὰν λαμαά, ἴυλὸ ΥὉ. Οἱδὶ: 

(1) “ὲε οὗ παΐυταὶ οαυδθε8, τπδῃ 415 49}1 827 11817, ΓῸ ἐξά »εαρ 3118, ὈΔῸ 8.85.1 
115}, ὈΝῚ» ὙΠῸ 1435 τ [8.. 35, ὉΓῸ Ὃϑι 5, τοδϑβ, (Εοτ ΓΙῸ οἱ 4816 ν, 1ηῖτ.534.) 

ῬοΪεῖ δὲν, διέ ἐο «δαί, ο. δες, 3433 τορἱδ 7. οδ6 1 5. 1761 ς. 2017, Ηἰρβ. δι, 
2: 1ο ἀραίά ῬΒ. 3783 ςοἱ ἘΖ. 1319, Η5} ΡΒ. τος, ἩόρΆ. ὁὲ διέ ἐο ἀξαϑά πουϊὰ 
ἴοι Ὀς Βετε δἀπὰ 2 Κ, τι Ἐ.--- ἔθ }] πιπὶ, ἀπμγαδίονε. (1) οἵ ς 395 8095 
70. τα, οἵ, Ῥ5. 395; (2) οἵ νοτϊὰ Ῥ5. 772} 493, οἴ, 116 15. 3811, πο σε ογ “6 
τυογἰά, ταταονεὰ ἔτοτα ἰξ ὉΥ͂ ἀεαίβ. --- Ὡ))}0Υ} α.λ. Κι. πι(πν.) φέσειγε, θὰ Οτ, 

Ἴλου Οδὶ ρίς. ρά485. ἐγεαςενεα, ἴπ εἰμοτ οα86 βίοτε ἀ-ὰρ ρεῃδ τυ 68 10. 2119 υ. 708. 
τ 2}] 7 σοπβεαᾳ. Ρέ, ΗΙΡΆ. 3 Ρ]. πὴ Οδὶ γερῷ τοίφίς ἴσιονε, 84. ὉΡ 125, οἴ, 
Οη. 84 28. 2110 15. γ3, ΗἰρὮ.: (1) “κέ γερεαΐν, ἔκανε, ὀεφωεαίά 1734, οἴ, Ἐκ. 218; 
(2) αὐαραίρμε ς. Ὁ Ῥετβ, Ῥβ, 119131; (3) ῥεγνεῖφ ας. δες, Ρεῖβ, το σϑ,---1δ. 9] 
ἘἸΩΡΈ. --- Ῥ 12} ΕἸ Ρἢ. ν. ν.}, ΙΕ 13 ἃ φὶ. οἵ υα!!βοδιίοπ, πιακὶπρ ᾿ς ἴοο Ἰοῦρ. 
-τ 53] Ηἰρβ. ἱπί, οβῖτ. 2 Ἰεταρογδὶ. γὺ νψ. 35, Ἀετς 53|εερ οὗ ἀδβϑίῃ 8 15. 261) 
θη. 122, 1 ἰβ ἃ εἷ. οἵ ἱπιεγργείαιϊίοα. (ὦ 8α8 ἃ ἀϊβετεηί ρὶ. ἐν τῷ ὀφθῆναι --- 

ΠΡΌΣ] π.ἢ : (1) δἔξεμεες, γεῤγεσερίαδίονε οἵ ἰὰο]5 ἔχ. 205 ΞΞ Ὀῖ. 5, οἵ, 416. 38.365. 
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(2) ,»»»ε, τερεῤίανιες οἵ ὙδανεὮ μεῖς, 50ὸ Α4., Σ ἂ5 Νὰ. 1.28, οἵ. Ὀι. 412.18, οὗ 
ἀρρδτίτου δὲ πίρδι 10. 416, (δ ἱπίεγργϑῖβ τὴν δόξαν σου, Ἔ ρίογία ἑκα, Θ δεξιάν 

σου ΞΞ- Ἴ)Ὁ), 55. ἼΠ ἘΝ, 41} {8εβε ἀὰε ἴο ἃ βῃγίπκίηρ ἔγτοτα ἴῃς ᾿βουρῆϊ οὗ ἃ ἴογσε 
οἵ αοἄ, Αᾳ. Σ, 3, ζῇ 41} τεραγὰ πλΌ 85 οὐ). οὗ »9 ἀπὰ ἴ8ε ῥρϑγβὶ!. ἀεπιδπὰβ 

κι 

ΡΘΑΙΜ ΧΥΙΠ]., 2 Ρ͵ΊΒ. ΟΕ 3 515. 14. 

Ῥϑ. 1, οτἱσίμ8}}} δῃ οάδ οὗ νἱοίοΥΥ οὗ Ῥανὶἃ ονδσ δὶ δῃθηιΐθθ, 

ὍΔΒ ΒΘΘΟΘΙΘΠΕΥ δἀδρίθα ἴὸ Ρυθ]ς ΟσϑῖρΡ.Ό. 1. Ῥανίἃ ῥγαΐβεδ 

ὙΔΆΟΣ 88 δὶβ ΘΑ ΟΌΣ ἔγοπιὶ ἃ ἀθδάϊν ΕΣ] ἀρβουὶ θεά ὑπᾶρσ 186 

ΤΔοῖΑρδοσ οὐ ἀσονπίπσ. Ηβδ Βεασὰ μὲβ ΟΥ̓ ΦῸΣ Π6ΙΡ (ν.57) ; Ηἰ8 
ΔΏΣΕΙ οδυϑοᾶ οΑσ δηᾶ δοάνθηῃ [0 466; Ηδ ἀδϑοθπᾶθἃ ὕροὸῃ ἃ 

Ἑδοσιδὶς ομασίοι ἰῃ ἃ βίοσπι οἱοιὰ (ν. 5). Ὑδυπάοτ, Ιἱρμίπίηρ, 

διὰ δασίπαυδια τα Ηΐδ ΘΔΡΟΠΒ, δηᾶ Ηδ ἀεϊἑνεσγοά αν ἔγοπι 

Βὲβ ῬΟΥῚ] δηᾶὰ δδῦᾶπια μὶ8 δία (ν. Ὁ). 11. Ῥανίὰ ὑγαΐβθϑ Θοά 

88 818 1Δπ|ρ δηὰ 881618, ψῃῸ σίγάθά εἷπὶ ΨἹῈ δίσοηρσι ΟΣ ΜΑΣ 

(ν.335), γίνίπρ εἷπὶ ἃ Ὀτοδᾶὰ ρῬοβίϊΐοῃ οἡ Ψ ΟΝ [0 Ρυγϑαθ ἢΐ8 

Θποηλΐο8 ἀπ οχίοιτιϊπαία {μ6πὶ (ν. 5.5) ; ἀεϊνεσθά πἷπὶ ἔγοπι 186 

δίσινίηρϑ οὐ δπὶθ οὐγτι Ῥδορίθ, πιδὰθ εἷπὶ μοδὰ οὗ πδίΐϊοπβ, δπᾶ 

ἀοοίμ Κἰηᾶπ6β8 ἴο {Π6 δποϊπιθὰ βεοᾶ οὗ δανίὰά ἕοσενεσ (ν. τ Κ πο “65. δι) 

Τὰ οὔθ ψγὰ8 φεηθα  ἰδθὰ Ζοὸσ ΡυΌ]Ϊς ΨΜΟΣΒΕΪΡ ΟΥ̓ ΒΕνΟΓΑΪ ΟΠΔΠρΡΈ8 

ἐπ 16 Ὀοάγ οὐ ἴμ6 ϑοπᾷ; ὑιιῖ ΘΒρθοΐδν (1) ὈΥ̓͂ ΡτθΑχίπρ δῃ 

Δβϑβοσίίοη οὗ Ἰονα ἴο Ὑδδν οι (ν.2) ; (2) ἘῪ ἰπβογζίηρ πνοὸ ρ]08868, 

186 ὅγϑι τϑδομίηρ (δαὶ Θοᾶ τοαγάβ δοζοσάϊηρ ἴὸ σγρμίθουβη 688 

(ν.3.39; τὰς βεοοῃᾶά, ἐμὲ Οοά δοΐβ ἰοννασὰβ πιθῃ Ϊι8ὲ 88 1ΠΕΥ͂ δοῖ 

οννατὰβ ΟἴΠΟΓΒ, ΘΒΡΘΟΪΔΙ]Ὺ ἰπ βϑανίηρ [86 ΒυπΠῚ01]6 ἀπά δυπλὶ] την 

186 Ἰοῖγ (ν..353); (3) 4 τοϑέδσεαποθ ἴο παίΐοπβϑ οσὐἱπῃρίπρ, ἰῇ [Π8 
Βρίσὶ: οὗἨ Ἰδΐεσ {ἰπ|68 (ν. 55) ; δηά (4) ἃ σββοϊυζίοη οὗ 1Ἰτυσγρίοδὶ 

Ῥταῖβα (ν.). 

ΡαΑΚΤ Ι. 

ΜΥ οΓΑΡ Δηὰ πὶν ἰοτίγοβϑ ἀπε πλν ἀο] νογοῦ, 
Μγ Οοσά, πὶν οςκ ἴῃ ΠΟ πῖ {πο κ τόπιρο, 

Μγ 5} 16] ἀπὰ ἤοότγπ οὗ πῦν δαϊνατίοη, τὴν ΠΙσἢ ἰΟΜΌΓ, 

(Μν ϑανίουτ, ἔτοπι νἱοίοηος Ποῖ βάν τὴς), 

Δ την ἴὸ Ὅ6 ῥγαΐβοι 1 ργοοίαιται ὙΠ ἢ, 

δίησε ἴγοπλ πηῖπ ΘΠ ΠΛ 05. 1 ἀπ βάνει, 

ὍΤῊς (Ὀγολκογβ) οὐ ἀσαι} οποοπριβδοὰ πιὸ, 

Απὰ ἰογγοηῖϑ οὐ Β } 4} Γ0}} ἀρὸπ της ; 

(οτάς οἵ ΞΠ1δο] οαπλε το Π16, 

ϑηᾶγες οὗ [μι ἢ σάπγο τὸ ππθοῖ τὴς; 
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ἢ πὶ αἰβίγεββ 1 σδ]εὰ ὑροη Ὑδην ἢ, 
Απά υπηΐο πιγ Οοὰ οτἰεὰ ἰογ Βεὶρ; 

Ἀπὰ Ἧς Πεασζὰ ἔσοπι Ηἰβ᾽ ραϊδος ΤῊΥ νοΐςε, 

Απά ΠῊΥ ΟΥΥ ἴογ Βεῖὶρ (ς8πι6) Ὀείοτε Η τὰ ἰη Ηἰ5 εαῖβ. 
ΤΗΕΝ τῆς εατίῃ βιναγεὰ δπὰ αχυακεά, 

Απὰ ἴδε ἰουπάαιίοηϑ οἱ ((ἰς Ὠεανεη5) ἱγεπι]εά, 

Αμὰ τοβϑαὰ ἴο δῃὰ ἔγτο Ὀδοδυβε Ης Ὀυτγηεὰ νἱἢ ἀηρετσ; 
5πιοΐες νεῖ υρ ἰη Ηἰδβ ποβιτ!, : 

Απὰ ἔτο ἕτοπι Ηἰ5 πιουϊἢ ἀδνουγοά; 

Οοαὶβ ννετε κἰηα]εὰ ἔτοπι Ηἰπι. 

ΤΠεη Ης Ὀον-εἀ ἴῃς Ὠεανεηβ δη ἃ οβπια ἀόνῃ, 

Τῆϊοϊκ ἀδγκπ 655 υπάσεὶ Η!5 ἕδεῖ; 

Ἀπὰ Ηξε τοάς ὕροη ἴδε οἤεσγυῦ δπὰ ἤεςν, 

Απὰ βνοορεὰ ἄονῃ ὕρο νἱηρϑβ οὗ νἱπὰ; 

Απὰ ρΡυὶ ἀδγκηεβ55 γουηὰ δθουϊ Ηἰπι, 

Α οονετίης (οὗ ἀδτηίκηεϑ5 οὗ ννυδίεγς, 

Τρϊοῖκς οἱου 5 οἵ ἴῃς 5|κἰε5 τ πουϊ Ὀτρμίμα55; 
Βείΐοτε Ηἰπι ραβϑεὰ Ηΐ5 το οἰου 5. 

ΤΠΗΕΝ Υδην ἢ τἰυηάετγεὰ (τοπι) Ὠεανεῃ, 

Απὰ ΕἸγοη ψανε ἰοσίῃ Ηἰ5 νοΐςς; 

Απὰ 8εηὶ ἰογἢ Ηἰ5 ἀττονβ δηὰ βοβδίϊεγεὰ ἴῃ δ τὰ, 

Απὰ (ἢαξῃεά) ἥδϑῆες δπὰ πιδάς ἴῃδπὶ γυπιθϊε; 
Απὰ ἴῃς ομδηπεὶς οὗ ἴῃς (5:4) ἀρρεαγεά, 

(Απὰ) ἴδε ἸΤουπάαϊίοπϑ οὗ ἴδε ννοτ ἃ ννεγε ἰαϊὰ Ὀδαγα. 

Ἡξε 5εηάϑ ἔτοπι οἡ Ὠίρῃ, Ηξ ἰακεϑ της, 

Ηε ἄγαν πηὲ ουΐ οὗ ΠΊΔΩΥ νγδίεΓβ ; 

Ηξε ἀεϊϊνετβ της ἔγοπὶ ΠῚῪ ΞΊΓΟΠΡ ἘΠΕΠΊΥ, 
Αηὰ ἔτοπι ἴῆοβα δαιϊηρ πε; ἴοσ ἴπδν γεγε ἴοο βίγοῃρ ἴοσ πηδ; 

ἍΝὯο οδπιε ἴο πιεεῖ της ἱπ ἴῃς ἀδὺ οἵἁ ΓΥ Τδἰ ταν. 

Αμπὰ 50 Ὑδῆννε Ὀξοϑιηα ἃ δίδυ ἴο πιε, 

Απὰ Ἰεὰ πιε ἰοτ ἱπῖο ἃ νἱὰς ρίαςε, 

Απὰ τεβουεὰ πια, Ὀεοδυβε Ηε ἴοοῖκ ρίδαβυγε ἰῃ τε. 

ῬΑΒΤ 11. 

ἘΟΕ Του δτῖ πιν ἰδτῖρ, Ὑδηννεἢ, 
Μγ αοὰ νῇο Ἰἱρῃϊεπ5 τὴν ἀδγκηαββ: 
Ἐσοτ ἰπ Τῆξε 1 τυῃ τι ἴο ἃ ἴζοορ, 

Απὰ ἰπ πὶν 604 1 ἰεᾶρ ἃ νν8}}. 
Τῆς 1] νῆοϑβε νδγ ἰ5 ρεγίεςϊ, 

Α 5} ε]ἃ ἰ5 εξ ἰο τ1ῃε οπε βεεκίηρ τείαφε ἰῃ Ηίηι. 
ἙἘογ νῆο ἰβ ἃ αοἀ (κε) Ὑδῆννθῃ ὃ 
Απὰ νὯο '5 ἃ οοκ (11Κκ6} ουν αοά ἢ 

Τῆε '᾿ΕἸ νῃο ρίγάφιἢ πῖὸ νυ ἢ βισεηρίῃ, 
Απὰ πιδάε πὶν νῦν ΡῬετγίεςϊ; 

ἍΝ Ὧο 5εκίειἢ τὴν ἔδεί ᾿ἰκὸ Ὠἰπά5, 
Απηὰ ὑροῦ Βίρῃ ρίδοςς πιδάς πιὲ μοϊὰ τὴν στουηᾶ: 

ΨνὮο ἰεδομεῖῃ τὴν ἤδη 5 ΤῸΓ ΨΆΣ, 

Απὰ τρδκεῖῃ πιῖπε ἀσπ8 ὈΓΟΏΣΕ. 
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Του Ὀτγοδάεπεαβὶ ΤΥ σίερϑ ὑπάετ της, 

Αηὰ τὴγ ᾿ἰπηὺ5 ἀο ποὶ 5]ρ; 

1 Ῥυτβαε πλῆε δηεπιΐεβ δηὰ ἵ ονοσίακε ἴἤδπὶ; 

Απά 1 τείυτη ποῖ ὑπ} 1 ἤανε δηϊβῃεα τῃ θη. 

(Απά) 1 5πιοῖε ἴῃεπι ἀοννῃ 50 ἰῃδῖ (θυ οου]ὰ ποῖ τίβο, 
(Απα) ἴἢεγ [6}1 ἁὑπάεγ πὴγ [εαῖ, 

Απὰ ΤΠου ρἰτασϑῖ πλὲ ν ἢ βίγεησίῃ [ΟΣ ννᾶγ, 
ΤΠου οδυκειῇ ἴδ ἴῃαϊ τα ὉΡ ἀραϊηϑὶ πὲ ἴο θονν ἄοννῃ υπάοΥ πιὰ; 

Ἀπὰ πιΐπε επεπιίεβ Ἴ ποι πηδαςβὶ ρίνε ἴΠε ὈΔΟΚ ἴο πια, 
Απηὰ ἴΠεπὶ (δὶ Ὠδΐε πιε 1 εχιεγτηϊπαῖεα. 

Ἀπὰ 186 γ οἿῪ ἴοσ Πεῖρ, Ὀυϊ Π6γα ἰ5 ΠΟ βανίουγ, 

ὕσπιο Υαῦνε, θυ Ης ἀοίῇ ποῖ ἀῆϑυνοσ ἴηι; 

Ἀπαᾶ 1 ὕὈδδὶ ἴπεππὶ 5π|8}} 45 ἀυβὶ οὗ ἴῃς βγῇ, 

Απὰ 45 οἷἶαγ οὗ ἴπε 5ίγεεῖβ ρυϊνετγίϑεα ἴμε πη. 

ΗΟῦ ἀεϊϊνετεβὶ πιὸ ἴτοτα ἴῃς βιγίνίηρϑ οἵ (π|}γ} Ρεορὶε; 
ΤὭου 5εἰε5ῖ πιὰ ἰο ὈῈ μεαὰ οὗ παίϊοῃϑβ; 

Α Ρεορὶε 1 Κπενν ἢοΐ 5εῖνα τῆς, . 
Αἴ τῆς πεαγίηρ οὗ ἴῃς δἂγ 5ϑῆενν (πε πιβεῖνεβ οὐβάϊεηϊ ἴο πι6. 

1ἀνεῖῃ ἀπὰ Ὀϊοββεὰ 15 ον ἔοοκ, 
ἈΑπὰ τῆς Οοὰ οἱ πιγ 5αϊναίίοη ἰ5 εχαϊίεά. 

ὙΠε ᾿ΕἸ νῇο ρίνειῃ ἴο πιεὲ ἀβεὰϑβ οἵ νεηρεᾶῃοα, 

Απὰ νῆο ὕὑτίηρειἢ ἄοννη ΡΘΟρΙο5 πη ήεγ ΠΊ6, 

Ἀπὰ νῆο Ὀτγίηρειῃ πιὸ ἑοτγίἢ ἔγοτπη πιΐπα Ἔηεπηΐθδ, 

Απὰ {πεῖ τπὴα ὉΡ αῦονς ἴῆεπι ἴῃ αἱ τε ὰρ ἀραϊηϑβῖ πιδ, 

ΕἙτοπὶ ἴῃς πιδῃ οὗ νίοϊεπος γεϑουεῃ πιὸ; 

Ἅῆο πιαρηίδεῖῃ δςῖβ οἵ βαϊναιϊίοη ἴο Ηἰ5 Κίῃρ, 

Απὰ ἀοοῖῃ Κἰπάπηε55 ἴο Ηἰβ αποἰηϊεὰ, 

Το ᾿ανία δηὰ ἰοὸ ἢΪ5 βεεὰ ίογενεγ, 

Τῆς Ρϑβ. 5 ἀεβογιρεὰ ἴπ ἴῃς {{||6 δ ποῦπ δῖε φονιρ, Ἰδὲ 85 οἵμεσ οάδβ οὗ 
Υἱοίουυ οὐ ἐπειηΐεβ ὕεᾶσγ [ἢ 5 {Π|ς, Εχ. 151] (οἷς οὐ νἱοΐοτΥ ονεῦ ἴῃς 

Ἐρνριίδηβ); Ὀϊ. 315. (Μοβεβ᾽ οὐς οἵ ἴπε {τ υτρἢ οἵ Ὑδῆνε ἢ); οἴ. 7. κἱ 
(θεροναῃ᾽5 οὐς, ννῆςστς υὉ. οὐ ἰ5 υ564). ΤΠς οτίριπαὶ ἔογπὶ οὗ ἴῃς τ{|6 15 

δίνεη ἴῃ 2 5. 22), “" Δπὰ [αν ἃ 5βρακε απο Ὑδῆν ἢ (Πς ννοτὰβ οἵ 1} }5 βοὴρβ 

ἰπ ἴῃς ἀδὺ τῃαϊ Ὑδῆννεἢ ἀε]νεγεαά τη ἔγοπι ἴῃς Πδηὰ οἵ 4}} ἢ5. ἐπετηΐεβ δπὰ 

ἔτοπι ἴδε παπὰ οἵ ὅ54υ}. Τῆϊβ Β85 θεὲπ δάορίεά Ὦγ δὴ εὐἀϊϊοτ οἵ {πε Ῥ58., οπἱν 
ἐδαπρίηρ ἴδε βεοοπὰ ἢ» ἴο ἴῃε (πιὰ Ὁ ἴον τἰσῆπεβ5 οἵ ἐχργεββίοπ, ἀπά 

τεπιονίηρ ἴΠ6 πᾶπὶς οἵ Πανὶ ἱπίο της ῥτίηςῖραὶ οἴδυθς, πιακίηρ ἴῃς τεϑὶ ἃ 

τεϊαϊίνε οἴδυβε ἂπὰὶ ργεβχίηρ ὙἼΡν το τλδν προ, ΤῊΐΒ γαῖβοβ τὰς ἡμποβιίοι 

νεῖμεν πυτῦ Πέτα δδ5 ἴΠε βᾶπης πιοδηὶπρ 85 ἰπ ἴῃς Οἴ πο {{Π|Ὲ5 οὐ ῥβ5,, α1} τῃς 

πιοτα {πὶ 186 ἴδγπὶ σόγτση ο7 Ῥαλτοολ ργθοοάο5 τς. Τῆς {Π105 ΛΟΓἢ τορτοβοπῖ 

θανίὰ δ5 ἴπε βρεακεγ ἱπ {πε οἷε, δηὰ ργορα!ν αἰδὼ ἐἐϑίμπαῖς. Ὠϊπὶ ἃ. τῆς 

δυῖῆοτ. [Ιἐ ἰ5 ἀουδιίαϊ, τ[πΠετείοτε, νβεῖποτ τῆς οὐ νας 'π 9. [τ νὰβ ἴῃ ὉΆ, 

πὰ ν'ὰ5 ρτοῦδὈΪΥ ἴδκεπ ἔγοπι 2 5. 22. ὙἼΠε ἰεχὶ οἵ 2 5. Πἢὰ5 πιδὴν νδγίδί!οη5 

το (πὶ οἵ {πε 5. 11 ἰδ ὶκϑ5 [15 Αὐαπηαίβγηβ: ΠῚ ν.}, 33) ν.ϑ, γ ν.δ, δὰ νι θὶ 
11 αἷϑδο 865 ΤΏΔΩΥ 1 σοῃβες. ἱπιρίβ. ἃ5. Ὠἰβῖοτίςδὶ δοτὶϑῖ, ὑἡῃ ἢ ἰπ ἴῃς Ῥ5. ἄτα 

ϑἰ ΠΙΡῚΥ ἱπιρί., νι τποτα ρεηογαὶ τεΐογεπος ἴο ργοβεπῖ οὐ ἕαΐωτο, νος 15. δατὰ 

Ιὴ οἵποῦ τεβρεοῖβ ἴῃς ἱεχὶ οἵ 2 5. 15 τῆογε γοῃαὶς, Τῆς οὐ, ἴῃ ὈΟΓ ἢ (ΟΥΠῚ5 
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οἵ ἴδ ἰεχί, ρῖνεβ Ἰζδηυ ενϊάςποεβ οἵ ἰαῖΐς ἀδῖε. (1) ΤΏετε ἂτς ἰαΐς πογάβ 
Ὁ» ὉΡ ν.38, ΠῺΡ νι 3δ0 (0υϊ 2 8. 72»), 2) 2 ν. 5. “δα, θϊ [ἢ 686 ἅτε 8}1 ἴῃ ρίοβϑβεϑ, 

(2) Τμε οἀς ἰβ εἰϊτεὰ (4) Ῥβ. 1161-4 ἰπ τῃς ἴεχὲ οἵ Ῥβ.ν ΠΟ )02Π νι δ, δῃὰ 
2 δν ἢ} Ἴρπον ν.2,) (ὁ) 8. 1441:1 ἴῃ τῃε ἴοχὶ οἵ 2 5.» Ὑ 1443 τ Ὑ)0) 2 5. 2233, 

ποῖ Ἴ2) 5. 1848; Ὁ Ὁδ0Ὸ 1442 -- 2 5. 222 τΞ- ὑσῦρο 5. 85; (ὦ ΗΌ. 3} οἰϊεϑ ν.ϑ!, 
ΟἿΪΥ οδαηρσίπρ νὉ8. ΠΊΦ, ὍΔ ΌΡΩ ἱπῖο τῆοτα σοσήσαοη Ομ 68, Ὁ, ἡ Ὑτῦ; (4) Ρτ. 305 
εἰϊεβ νυ δὶ, γίνίηρ δὰ εαγῖες ἴοτπι οἵ ἰεχί, 12 ὈΝΟΥΠ ἴοσ 12 ὈΟΥΨῚ 055, δπὰ 
ΟΝ ΓΌΟΝ ἴογ Ὁ ΓΟΝ; (4) 15. 556 οἰϊεβ ν."6 ἰπ ἔνγο ἴπεβ ἴῃ {11ὁτ δῃά τοοσς 
σοπιργεβεπβῖνε 5[}]6, υϑὶπρ 8150 ») ἴον Ὁ»ᾳ. Τῆε δ, 15, (Ββεγείοσς, ργεῖχ!ς. 

(3) Τῆε οἀς οἶϊεβ (4) ΜΙ. 717 ἴῃ νι; τῆε τεχίβ οὔ Ῥβ. απὰ 2 5. νδῖγ 85 ἴο ἴῃς 
νῦ., θοΙῈ Ὀεβὲ ἐχρίαἰπεὰ ὉγῪ ἴῃς νΌ. οὗ Μίοδῃ 1). ἂ8 ἴῃς οτὶρίῃδὶ, θυϊ ἐῖβ ἰβ ἃ 
δῖυ58. (ὁ) 2 5. 715-16 'ῃ νιδϊ,͵ (2) 1ἴ ἰδ ποῖ δαϑὺ ἴο ἀεϊεγιιῖπς Ἡ Βεῖδετ ν.] οΥ 

ι. 223 ἰ5 ἴδε οτἱρίπαὶ. Τῆς ενίάεῃος οἵ οἰϊαϊίοι ἔανουτβ ἃ ῥὑγεῦχ. ἐδῖε ἴοσ 

τς οὐε. (4) Τδετε ἃζὰὲ τυ  ἰαΐς ἀοοίγίπαὶ σοποερίίουβ ἴῃ ἴῃς οάε: 
(4) Τῆε αβεοιίϊοπαίε ἰονε οὗ Υδῃινεῃ, ν.2, 15 ροβι- Πευϊετοποπῖς ; Ὀυϊ ἰὰ ἰΒ ποῖ 

ἰπ ἴεχὶ οἵ 2 8., απὰ νν88 ἃ ἰδίες δά αἰτίου ἴο ἴμε οάς. (6) ΤΒε ἀοοιτίπε οἵ πε 
ΔΌβοϊυΐεμςβ5 οἵ Ὑδην ἢ 85 ἴῃς ον Οοά ἰ5 κβίδιεα, ν.δ2, ἴῃ ἰεστηβ οἵ 15.3; Ὀαϊ 

[15 δἰαϊεμπιεηΐ ἰβ ἱποοηρτυουβ ἴο ἴῃς σοπίεχι,  Ὠϊοἢ ἑανουτβ ἴῃς αββεττίου οἵ ἴΠ6 
ἐποοσωραγαΌ!επεββ οἵ Οοά, 85 'π οἴμεγ Ἄαυὶν ροεῖσυ. ΤὨΐβ σουρ]εῖ Βα8 ργοῦδΌῪ 

Ῥεεῃ δάδρις ἴο ἰαῖεσ σοποερίϊομβ, (2) ΤὨς Ἰεβδὶ τὶρμίεουθηεβα δὰ ἰϊ 
εχϑοὶ τεϊγ δυϊίοι οὗ ν.33.-38 ἢ τις ἰαΥτῺβ Ὁ) ἼῸΦ ν. 335, “Ὃ Ὃν ν. 5, Τβαγαδς- 

τετίβιὶς οὗ Ὁ.3, νὉ "ἃ να ῖῖδ "Ὃ »υὴι νυ. ϑ5,. ΠΥ ν. 238 51}}} Ἰαῖετ. Βυΐ (ἰβ ραββαρε 
ἷς ενϊ θην ἃ οἷ, ἔγτοτη [18 βιῃοοίμηεββ, οαϊτιπεββ, δπὰ ἀϊάδοιϊίς ἙΒαγδοῖεσ, 85 

ςοιηρατεὰ ν ἢ τῃς ταρὶ ἁ, ραββίοπαῖε τηονοτηεηΐ ἱπ ἴῃς οάἀθ. ΤῊΪ5 ρ]ο55 σοπιεβ 

ἄοτα ἴῃς ρετίοά οὗ ἴῃς τεῖρτι οὗ 1,δνῖτῖοδὶ Ἰανν, ἀπ βῖαῖεβ [Ὡς ἀοοϊτίῃε 4ιε5- 
εἰοποά ἰπ τς Βοοῖ οὗ ]1ον. (“7 Τῆε σποπιῖὶς οουρὶεῖ5, ν. 25. 8. ατε 5111} Ἰαΐετ, 

ἱπιρὶγίηρ ἴδε Βυργετηδου οὗ εῦτεν νυ ϊβάοτωα, ἀπὰ ἀγὰ εἰ ῖςοδὶ 85 σοιηραγεὰ ψἱτμ 
ἴδε Ἰεψαὶ ομαγδοῖοσ οἵ [πε ργενίουβ σοηΐϊεχί. ὙΠεΥῪ Ὀερὶη τ ἱτ ἃ ᾿ἴπε 5ἰπιῖϊασ ἴο 

νυ 3... (ὴ Τῆς οτίπρίηρ οἵ ἐοτείψι παιϊομβ, ν. 6546, Ξυἱτ5 ἴῃς σοποεριίουβ οὗ 

Ροβίεχ. Τυάαίΐεπι, ἀπὰ ἰ5 ἔανουτεὰ Ὁγ 15.2.8, ΤᾺΪβ 18 ἃ ρὶ. αἰϑο. ( 72) Τβε 
Ἡἰτατρίς δὶ ἔοσταυΐα, ν. 9, 15 βἰπυῖϊασ ἴο σοτγεβροπάϊηρ ᾿ἰτυγρὶςαὶ δἀάϊ τίου ἴο οἴμες 
Ῥβ58. ΤῊΪβ ἰβ ἃ ρὶ. (5) Οπ ἴδε οἴμεν μβαηά, (4) ἴδε οοποεριίοη οἵ [με ςβεγυθὶς 

ομδτοῖ ἰπ ἴῃς βίογιι οἱουὰ, ν.}1, 15 τῆογε ρυίπηϊ εἶνε ἴλη (πε ἙΒετυθὶς οδατὶοι 

οἵ ΕΖ. 1. (δ) ΤῊς [πεορμᾶπγ ἴο ἀεοῖάς Ὀαϊι]ε5 ἰβ ἃ ῥυίμοϊτἶνε σοποερίίοη ἱπ 
πε δποίεπὶ οάεβ, ἔχ. 15, 7. 5; οὗ, [ο05. 1015, ὡς ἢ Μοβεβ, [οβῆσδ, 

Ῥεθοσδῃ, 50 αἰϑο στ Πανὶ ά. (2) Τῆς Βίρἢ Ρ͵αςεβ 85 Ῥαί([]6 β6] 5 18 4150 

8 ἐχργεββίοῃ οὗ ἴῃς οἱά βοηρβ, 2 8. 119.36 Ὁ, 21218229. 1{ἢς οὐς ἰπ ἰ(5 
Ῥτεβαηῖ ἕοστω, ἰπ ἴεχὶ εἰτῃετ οὗ 2 8. οἵ οἵ Ρβ8., 5 τεραγάεὰ 85 ἃ υπὶΐ, ὁῃς σοτι- 
Ῥοϑιτίοη νἱτβουΐ ἱπιετροϊδιίοη, ματα οδῃ 6 πο Ἔεβοᾶρε ἔγτοτμῃ ἴδε ορίπίοῃ δαὶ 
ἦτ νγᾶβ σοπηροβεὰ δἱ ἴῃς εδυϊϊεβὶ ἱπ ἴῃς ἰαῖε Ῥεγβίδῃ ρεγὶοά, ποτε ὑγοῦδΟὶν ἴῃ 
ἴῃς εατγὶγ Οτεεκ ρετοά. Βαϊ ἱξ ψε τεθονε ἴῃε ρίοββεβ, νυν ἢ μανε δάδρίεὰ 

δῇ οάε οἵ νἱοΐοτΥ οὗ Πανὶ ἴο Ἰαῖεσ τεϊρίουβ υβε5, ἴῃς οἷἦε βἰαηὰβ ουΐ ἴῃ 

βἰτηρὶς σταπάδυγ 88 βιτἰηρ ἀρρτοργίδίεὶυ ἴο τῆς Ὠἰἰβίοτίςαὶ ἐχρεζίεπος οὗ Πανϊὰ, 

Ὑμεῖμες ἂς ντοῖς ἰδ οὐ δηοίμεγ ψτοῖε ἰΐ ἴοσγ πὶ ὈΥ̓͂ Ὠἰβίοτίο ἱπηαρίπαίΐοη, 
επἰετίηρ ἱπῖο με ἐχρούίεηοε οἵ ἴδε πεζοῖς Κίῃρ. Αὔεῦ γτοπιονίηρ ἴῃς ρίοββεβ 
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ἴδετα ἰ5 ποιμὴν τΠαὶ Ὀατβ ἴῃς ΨΥ ἴο ᾿ΐ5 δυϊβουβῃῖρ. ΤῊς Ῥβ., ψ τ τ[ῃς ρίοββε5 
τετηονεά, 5 ἀϊνϊἀεὰ ἱπῖο ἵνο ραγῖβ, εαοβ ρματὶ οἵ ἴδγες ἐουτίεεῃ- πεὰ ἰτὶ- 
τιοῖοῖβ; ἴῃς ἢγβὲ ρατῖ 5εῖβ ἐοσί ἢ ἢ 18 ἀοἰΐνεγαπος ὈΥ ἰὨορἤϑηΥ ἔτοτα ρετὶϊ οὗ 
ἀεδίι, ἴῃς βεοοπὰ ραᾶτὶ 8 βιγεηρι βεηΐηρ ἴοσ γᾶ ΌΥ δἷ5 Οοα δπὰ ἢΐβ νἱοΐοσγ 

οὐδς 811 ἷἰ8 εῃετηϊεβ. Τῆς ἵνο οἰεῖ ρίοπβαβ, [Ὡς Ἰεραὶ ρἷοβϑβ, ν.31- ἀπά [86 
εἰμίςαὶ ρίοββ, ν. 35.388. ἂγς ἰπβετίεὰ δεΐψεεῃ ἴδε ἵνο ρατίβι Ἐδιθονε ἴμεπι, ἀπὰ 

ἴδε ἀηῖγ δρα Παγπιοῦν οὗ ἴδε οὐς ἀρρεασ. Ὅὴε οἴδετ πὐΐποσ ρίοββϑεβ ἃγε ςᾶϑῪ 
ἴο ἀϊκιεϊησυ δα. ΤὨεῖγ τετηοναὶ ἱπιργονεβ ἴῃς ροεῖὶς σοποερίίου ἀπ τηονετηθηΐ 

οἵ ἴδε ροεα. ὙὙμεζε ἃγε νεῖ ἔενν ἀερατῖυγεβ ἔγοτα ἴῃς {τ πηεῖο τλεάβυτγε, δηὰ 
ἴμεβε τὲ οἰεαγὶν ἄυς ἴο τεχίι8] εἴτοσβ. 

ΑὮ εὐϊίοτ, τ]ϑῃϊηρ ἴο δάδρι ἴδε δηοίθηϊ οάς ἴο σοηρτερδίίοηδὶ 

56, ἰῃ νἱεν οὗ τῇς δηϊίγε τπουρῃϊ ψῃϊ ἢ (Ο]]ον5, ργεῆχεθ ἴῃς 

ἐχοϊδυλδϊίοῃ 7) ὥυε 7ΤΆεε, γαλευεὴ, »ην οἴγεηρίλ]. ΤῆΪ5 Ἰίης ἰ5 ποῖ 

ἰῃ τῆς ἰεχὶ οὗ 2 8., ἰακίηρ ἴῃς ῥΐδος οἵ 115 ν.ἦ5, ψῃ]οἢ νγὰ5 ἰηΐδη- 

τἰοηδ ιν οὐ τἰεἀ ἴοπὶ Ρ5. ΤῊδ νογαάβ ἴοσ ἰονα δηὰ βίγεηρτῃ ἀγα Ατὰ- 
τοδί ϑπη5, ἀηα ἴῃς σοηοορτίοη οὗ ἰονίηρ Υδηνν ἢ 5 ροϑί- ϑευϊθσοηοπΐο. 

ῬΕΟῚΙ. δέσ. 1. Τῆδ 8. 15 σοϊηροβθά οὗ 5ἰχ {πἰπηβῖθτβ, [ο] ον 

ὉΥ εἰρῃι. 8. Εουγ 5γῃ. 11π68 ἤδᾶρ ὉΡ ἴθι ἴο ει ρῃαβίβε Πανὶ 5 
Οοά 85 δὶ5 ϑανίουγ ἴἴοπῇ δῃ ΘΏΕΤΩΥ ἰῃ ὙΨΆΓ. --- 1) “7 α΄ ἀπά 71» 
"ογίγεσς, μῶν ἀϊρὰ ἰσευεγ}, ἃ ῥἴδος οὗ τεῖιρβε ἰπδσοθβϑί ας ἴο δὴ 

ΘΏΘΙΩΥ, ἴοο βίτοηρ ἴοτ Ὠΐηι. ---- 2.) Οοά δηὰ μιν Αοεξ ατὲ ἀϊνίηα 
πᾶπλε68, Εοοῖ θεΐηρ δῃ δποίεηϊ ἴθγηι ἔογ (οά, αἷ5ο ν.ὅ3. 7 Ὁ. 3.24 δ: δ᾽ 
--Ὅἶν «ἀεί . Οοἀ ἰ5 ἃ νδστῖοσ τὶ ἃ 5ῃ 1614 σονογίηρ Πανὶ 5 

θοάν. ---- ἀογπ ο΄ ταὐναἥομ)]. Αοά ἰ5 ||κ8Ὲ ἃ ργεαὶ Ὁ.]1 συδτάϊηρ 
δἰπὶ ψ [ἢ 5 ποτ ; οἵ. ση. 495. Τῆς 5γῃ. μι» αεἤνεγεν, ἱπι τυλονι 

7] τεϑξ γέίμρο, αἰϊαὶη τμεὶγ οἰϊπιαχ ἴῃ χ1}) δανίομ», Ζήσω σαυεεί νιξ. 

Οης νμοτὰ, ,υρι υἱοίσηεξ, ΟΥἨΡΟΒΒΙὈΪΥ ἴῃ ἴῃς δαι]εδὶ ἰχῖ. οὗ τῃ6 

Ρ5., ὥονι ἀξ νιαπ 97 υἱοίδπεες, οἴ, ν. 3, 156. τὴς. οἡἱγ ἱπάϊοδίίοη οὗ ἴῃς 

ῬΕΠῚ ἴῃ (Π15 ρατί οὗ ἴῃς δῖ. Α Ῥεδύβοῃδὶ δπεῖωῦ Ψ8οῸ βουρῆϊ ἴο 
56 νἱοίδηος ὑροῦ ἢἷπὶ δηὰ ρυΐ Ὠἰπὶ ἴο ἀεαῖῃ, ἰ5 ἴῃς τεᾶβϑοῃ οὗ 

διὶ5 βεεκίηρ τείιρε ἱπ σοά. ΤῊ ΪΒ βἰτυδιίοη ἀρΡΕΪῪ 5αἱῖ5 της οὗ Παν!ὰ 
ΏΘη Ρυϊθιδα ἴῃ ἴῃ6 ἡ] Θτη 855 οὗ [δῇ ὉΥ τς νἱοϊεηΐ 8488]. 

4. Α 5υπίῃ. ἀϊβιίοῃ, ἐγηπίῃειίς ἴο [με τεἰταβιοἢ ἢ ϊο ἢ ργθοβάθδ, ἰῃ 
τῆς ἢγϑι ᾿ἰη6 ῥγοοϊδίτηβ Ὑδῆνγε ἂ5 ἴῃς οὴς τὐσγίδγν το ὅς φγαϊςεά 1, 
ἃ ΒΌΠΙΠΙΪΩΡ ὉΡ οὗὨ 41}1] τῇ6 {{|ὲ5 ρίνεη ἴο Ηΐπι, νι; δηά ἴῃ τῆς 
βεςοηά [1ὴ6 ρἶνεβ ἴπ6 Τϑᾶβοῃ ἴογ ἰΐ. --- δίημος γγονε γεΐηό ἐπόηιῖος 7 
ἄν» ταυεά . Τῆδ τηδῃ οἵ νἱοϊεῃος γ88 δοοοτηραηϊεα ὉΥ ἃ ΠΌΠΙΌΘΙ 
οἵ δῃθπηίε5. --- ὅ-7. Ὑνο τειϊγαϑιίς 5, [ῃ6 τοὶ, ν 5 5, ἀδβογῖθεβ ἴῃς 
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Ρ6Π] οἵ ἄραι, ἴπ6 βεοοῃηά, ν.ἷ, [ῃ6 ΟΥγ ἔογ ἢ6ῚΡ δηὰ ἰἴ5 δῆβινεσ. 
Τῆδ Ρεπ] οὗ ἀδαῖϊῃ ἰ5 ργαρῃίοα!ν ἀεβογ θεὰ ἴῃ ἔουγ 5γη. 11Π68. 

Ῥανὶά οοποείναβ οὗ Ὠἰπη5εἸΓ ἃ5 ἴῃ ἃ τυβῃϊηρ βίγεδμι, Κα τῃ6 ταρὶ 5 

οὗ ἴῃ6 ]ογάδῃ οἵ ἴπε Κίββοῃ, ψῃϊοῃ 5 πυττγίπρ Εἰτα οἡ ἴο ἀδαῖῃ 
(εῇ. Ῥββ. 325 425 6952). Τῆδβα γα ἴῃ6 δρθηῖβ οἵ ἤθαῖῃ. ζεαίι 

[α5 ἰΐβ σγῃοηγπι “βεἠαί Ὀεοδυαβε οὗ ἴῃ6 ἀεβιγυοϊίοη δπά τυΐη ἰη- 
νοϊνοά ἰῃ 11, δηά «δλεοῦ, ἴῃς ογάϊμασυ πᾶῖὴς ἴογ ἴῃς ρἷαςε οἵ ἴῃς 

ἀεδά. ανὶὰ ἰ5, 85 ἱξ ψεγα, ἰῃ ἴῃς βίγεαπ, τυβηϊηρ οἡ ἴο ἀφδίῃ. 

Ηςε 56γ5, ὀγεαζεγς, ἀρὶϊαϊεὰ ψᾶνεβ, Ὀγθακίηρ οὐ τη6, ἐπεογιῥαςςεα 

6 ΟἹ ΕΡΕΙΥ 546, “ογγεπῆς γε μρορ τις, αἰϊδοκίηρ τὴ6 85 [11η65 
οὗ δῇ ΔΙΠΑΥ ἴο ἀεβίσου 6. Αηά υηάεγ ἴῃς βυγίαοε οὗ ἴῃ 5ἴγεδῃι, 

εογαἶς εανις γοιρηαῖ τ6, [6 ψγαῖουβ βθειηδα [|ἰκα οογάβ Ὀϊπάϊηρ τὰῪ 
ἸἰηλὉ5 [δὲ 50 ἴῃδϊ 1 σου]ὰ ποὶ τονε ἴῃδπὶ ; σηαργές ἐαρῃ ἴο νιξεί σι, 

ἴο ΘΒηΔ͵Ο [16 κα δὴ δηϊτηδὶ, ἄγαν 26 ἀονῃ 50 τῆδϊ 1 οου]ά ποῖ 

6568ρ6. --- . [πῃ 1015 ἀδδα]ν ρεγ! 6 ογίεβ ἴοσ μεὶρ ἴο δῆνεῃ ἰπ 
ἃ 50}. σουρ]εῖ, ἀηά ἴῃ6 ΔΗΒΝΕΓ 15 βἴαϊθα ἴῃ Δηοῖ ΠΟΥ 5ΥΠ. σουρΪαῖ. ---- 

ρον» πὲς ῥαϊαεε, ἰὰ Ἀδανεη, νῆογα Ὑδῆννεἢ γᾶ δητγοπαα ; βοιηθ- 

Εἰπ|65 σοησεῖνεαὰ 85 ἃ ἤδάνθηϊυ ἰεπηρὶε, νἤετε Ηδ ἰ5 Ἰ᾿νουβῃρρεά 

ὉΥ Ὠδανθηϊν Ὀεΐηρθ; Ὀυχϊ ΠΕ 85 ἃ ραΐδος Ὀεοᾶιβε τογὰὶ ΠΕΡ 15 

δίνεη, ταῖῃογ τἤΔ σοβροηβα ἴο ΜΟΥΒΠΪρ. 

δῖσ. 11. Τῆς βαἰναϊίοη οὗ αν ἔοπὶ 15 ΡῈ] οὗ ἀδθαῖῃ νγὰβ 
τῆτουρὰ ἃ τΠδορἤδηγ. --- 8-9. ΤῊΪΚ ἰ5 ἢγϑδὶ ἀδβου θεά ἴῃ ἵνο {π- 
τηδῖογ {τἰβεςἢ5, [ἢ ἢγβῖ οὗ βγη. 11π65 ρίοϊασηρς τε Πεάνθη δηά 

δαΠἢ ἴῃ ἀρίταϊίοη. Ζ7ἅεη 24ε εαγίλ στυαγεά απα φμαξζεαά ἢ ἀπά τὴς 

γροωπάκαδοπς 97 176 ἀεαυεης φερνιόζα ]. ὙὍῆθ μδανθὴβ 5ῆᾶγθ ἱπ 
ἴῃε ἀριἰατίοη 85 ἴῃ δι θβεαυδηῖϊ σοηϊεχὶ δηά ἴῃ υϑᾶρα ἴῃ σοπηξοῖίοῃ 

ἢ ἸΠδορδηΐοθ ; 566 15. 1.3}. 0.15 70. 4158. 80 2 5., θαϊ τῃε Ῥ5. 
““ἸΤῃουηίδίη5᾽᾽᾿ ᾿ἰτηϊ15 δριτδῖίοη ἴο δδγίῃ. --- 79.564 “0 απά ,»ο1, 

οί εαγίῃ δηά ἤδάνθη, ὀεεαμοε 172 ὀμεγησαῖ τὰ ἀηρέῦ, ἴὰ ὈεΠ αὶ 
οὗ ἴῇε οἣς νῇο βουρῃϊ τεῆιρα ἴῃ Ηΐτ ἀραϊηδὶ ἢ 8 δηθτηϊθβ. Τῆς 

βεοοῃά «ΘΠ ἢ 5 σοτηροβεά οὗ ἴνο 5γῃ. δῃᾷ οἠἊα ϑυηΐῃ. ᾿ἴης, [ἢ 6 
ἰοτηεῦ ἀδβου ηρ ἴῃ δηρεῦ; Ηες Ὀγθαϊῃεα Πατὰ δπά τρί αὶν δπὰ 

Η!5 Ὀγεδῖῃ Κα σριοζε τὐερί τ πὶ ΠΣ ποείγίδ, αι 80 ῃοῖ ννᾶβ ἰΐ 

ταὶ ἰἴξ ἀρρεαγεὰ {ἴκῈ ἃ ἤδπις οἵ γέ γον Πὲς νιον, ἀπά (ἸἸκα 
ἃ βαιηδ), “ευομγεα ναϊθενου Ἷδπλα ἴῃ ἰῖ5 νγᾶγ. Τῆς ἰαϑῖ 1ἴπ6 ἴῃ 

ΒΥ Πε515 σαργεβθηῖβ ἴπαὶ ἐσαίς τὐέγε Ζίπαα 1; νι θλαΐθνοσ ἴῃς σιν 
Ὀγεδῖῃ οὗ Ηἰβ δῆρεῦ στεδορεα Ὀεοᾶτης οοαδὶβ, γγεγα Κίπα]εᾶ, δηὰ 

θυτηδά Κα οοδἷβ “ον ὔένι, τῃμδὶ 15, ἔγοτη ἴῃς Ὀσγθαῖῃ τηδὶ ἰββυθά 
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ἴτοτὰ Ηΐπι. --- 10-13, Τῆς 1Πδορἤδην ἰἰβοῖῦ ἰ5 ἀθβουι θεὰ ἴῃ ἵνο 
τεϊγαβίοἢβ; ἴῃ 16 ἢτβί δ5 ἃ οοπηῖηρς ἄονῃ οὗ ἀοἀ ἔτοτῃ ἤθάνβῃ ἴὸ 

εδτίῃ. -- -10. 271ε δοτιυεά 76 ἀεξαῦύεης ἀπά εασιφ ἄστυ}. Οοά, δη- 
τῆτοηδα ἀρονε ἴῃς ρἤγϑίοαὶ μθάνθηβ, [6 ὈὉΪὰ6 ἐχρδηβε, Ὀεη 5 {Π πὶ 

σθεη Ηες πνουϊὰ ἀεβδοθεηὰ ἱπ ᾿πεορῆδηγ. Ηδς οοπηθ5 ἄονῃ οἡ 

τε. 80 Εχ. 24, τῆς εἰάεγβ οἵ 15γδθὶ “"βανν ἴῃς ἀοά οὗ [5γδε] ; 

δηά τῇετα νγὰ5 ἁηάοσ Ηΐβ εεῖ, 85 ἰξ Ψψετε, ἃ νογκ οὗ ὈΠρ ϊ βαρΡἢΪγα, 

δηά 85 ἴΐ νετα ἴῃς νεσν πεάνθῃ ἴον ὈΓΡ τη 655." ὍὨΘ νΕΙῪ Πεάνθῃ, 
1ϊ8 Βαρρῃϊγα- ὈΪὰ6 Ἔχρᾶῆβα, νγὰ5 [6 ὍάΔ56 οὐ ΜὨϊοΙ τς ἔεεϊ οἵ 186 
τδορῃδηΐς αοά 5ἰοοά. Ηδετε, βονενοσ, ὠπεΐδρ ΠΣ 7: νὰ5 Ζἀϊεξ 

ἡαγξηεες, Ὀδοδυβ6 ἴΠ6 ΤΠΘΟΡΏΔΩΥ νγᾶ8 ἰῃ ἃ βἴογῃι οἱ ψσαίῃ ; ἴΠετα 
1 ννᾶϑ ἴῃ ἴῃς ὈΓρῃϊ βαπϑῃϊης οὗ ἔανουτγ ἴο ἐβιδὈ] ἢ ἃ σονθηδηῖ ΜΠ ἢ 

ΗΙ5 Ῥβορίθ. 80 ϑοϊοιηοῃ, ἰῃ ἴῃς βῃαίος οὗ δῃ δησίεηϊ ροεπὶ ῥτε- 

βεσνοά ἴτοτὰ ἴῃε ὈΟΟΪ οὗ αβῆαγ (Δοοοτάϊηρ ἴο (5), 5αγ5, “ Ὑδῆνεῃ 

ἅννεῖς ἴῃ το κ ἀδικηθβα," στ Κ. 812 -- 2 (ἢ. 6) ; ςἴ, Ρ5. 975 δῃὰ τῆς 

οἰουά οἵ ἴῃ6 τπεορῆδηυ αἱ Ηοτγεῦ, Εχ. 2ο δ (Ε), Ὀι. 41 ςΞ.-- 
11. Α1πώ γοάδ πῤοη τΔ6 ελεγμό]. Τῆς σἤογυῦ, ο0]]. 585. ἔοτ υδυδ] 
ΡΙ. σμογαΐπι, ἰ5 οοηςεϊνεά 45 ἴπε ᾿ἰνίηρ ομάτοῖ ἁροὴ ψῃϊοἢ αοά 
τίἀε5. σῆεη Ης ἀοβοοπάς ἴοπὶ μδάνθῃ ἴο εαύῖῃ. 80 ΕΖ. 1" 3 οὗ 

10 1153, ἀδβοῦθε ἔουγ σῃαπα πὶ ἰπϑ ρΑΓΔΌΪΥ αἰϊδοῃθά ἰοὸ τῃς Ἰἰνίηρ 
οδδτίοϊῖ οἵ Υδῆνεῃ ; δηὰ σ᾿ (ἢ. 28,8 οοπηθοῖβ τῆς σλσπιδίς σῃατίοῖ 

ψἢ τῆς σπου δίῃ οἵ ἴῃ ΗοΪγ οἵ Ηο]ε5 οὗ ἴῃε ἴδρ]6. ΤΏΘΥ 
ψΕΓῈ ἴῃ6 συατάβ οἵ Εάεη, ση. 35" ([), ἀπά οὗ τῆς τ θεγηδοὶς δηά 
τατῖρ]ς, ἴῃ νϊοἢ ὕνοὸ οὗ ἴπ δ πὶ ἢ Ουϊϑιτεϊοῃεα τὶηρ5 βυβίαϊπεά 

τῆς Ῥά56 οἵ ἴῃς ἀϊνίπε [τοῦθ ὙΏΘΥ αἰνγαγβ πᾶνε ψίηρβ. Τῆς 

Ἄοοηςδριίίοη οὗ ἴῃς Ῥ5. ἰ5 ἃ ῥσγίυλϊἶνε οηα, θὰϊ Ὠαττηοηπίουβ νῖ ἢ τῃ6 
ΟἴΠΕΥ τερσθβθηϊδι! 5. --- Απα ει}. ὙῊΘ σπογαρίμι σοηϑαϊαϊς ἃ 

νἰηρεοα σΠδγοί. --- 4π4 σευοορεα ἄρσιν πῤοη τυίηρς 47 τυΐ»α] . ΤῊΣ 
νϊηρθ οὐ ν]ηα τΔῪ ὈῈ οσοηοεϊνεά 845 Ψίηρβ Μηϊοἢ [Π6 ψὶπα ἢ45, ἴῃ 
ΜὨϊοἢ σᾶ56 νη δπὰ σμογαῦ 5θεῖη ἴο Ὀ6 ϑΥῃοηγίήουβ, 8Δηἀ γε ΤΩΔΥ͂ 

τῆϊηῖς οὗ Ρ5. τοφῦ 5. Βυῖ τῃ6 τηϊοκ ο]οιά οὗἩἨ ῥβ. 1ο4᾽ ἀρρεᾶῖβ ἴῃ 
1835 5. “Τῇ οΚ οἰουάς οὗἨ [ἢς 565," δηά ἴῃ6 σμεπιδὶπι ἅτὲ ἴῃ 

οματίοῖ ἤεσα ἴῃ ἃ αἀἰβεγεηΐϊ βεῆβε τοῦτ ἴῃς το Κ οἰου 8 ἴῃ 6Γ6. 
Τῇ σοηοορίίοῃ ἤστα ἰ5 τμὶ ἤδάνθη, [ὨϊοκΚ ἀάγκηθβθ, σμε πα, ἱηρ5 

οἵ νἱηά, ἅτε 41} υπάεγ ἴῃς ἔξει οἵ σοά, 411} σοηϑτ ταῖς ἴῃς Ρ]Ατίοτπι ἢ 

μιῇ οἢ Ηε ἀεδοεηάβ ἴο εασῖῃ. Τῆς ματα τα σὲ [ἢ6 Ἰἰνίηρ Ὀεΐηρ5 

οἵ ἴῃς ΓἘΠΕοΟρΡἤΔΩΥ 85 ἴῃ ΟἴΕΓ ραϑβᾶρθϑβ τηεπιοηδά, ἀπά ἴῃθτα 8. ὯῸ 

βυβησίεης τεάβοῦ ἴο ἰάθη ποῖ ἢ ἴῃς το κΚ βἴογπι οἱουά. 
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ΤῊς 5βεοοῃά τεϊτγαϑιςς, 12-13, ἴῃ ἴὮχες 5γῃ. Ἰἴῃε8 ἀθβοσῖρεβ Ὑῇαῖ 
ν85 γομηαῖ αομέ αοἀἂ ἰῃ Ηἰ5 ἀεβοεηΐῖ, Ὧἃ5 ἴῆς ργενίουβ ᾿ἰπ65 ψνῆδῖ 

ψ 5 “ποθ ΗΠ κε. Τῆς ἴεχίβ οὗ Ρ5. δηά 2 85. ἀἰῆεν σγθδίν ἤδγε, 
δηᾷ ἰτ ἰ5 ἀϊβῆουϊ: το πὰ τῆς οτίρίηαὶ ἰεχὶ δηά ἰηϊεγρτεῖ ἴϊ. --- σοά 

2ἱ ἐσγάηεος γομπα αόοι έν], δηνεϊορεᾶ Ηἰπηβοὶ ἢ ἴῃ ἀάγκηθβ8 
γι ῃεη Ης ἀεβοεηαεά ἢ ὦ εσνεγίηρ 97 ἀαγξηεος 97 τυαΐεγ:}, ἃ ἀδτκ 

Ιηλ58 οὗ ψδίοιβ ψγὰ5 ἴῃς σονετίηρ ; Ηδ νὰβ Ὀπηρίηρ Μη Ηἱπὶ ἃ 
δῖεαὶ βίογηι οἱουὰ ἤδανὴν Ὠδαρθά ἃρ Ὑἱ ἢ τνδΐογβ, ἢ ζάδεξ εἰρμάς 
47 τὰς τξίος τοίδλοι ὀγίράδισες]. ὍΘ 511. οοῃοϊαθ5 ντἢ ἃ Ἰη6 

βιδιίηρ ψιῆδὶ ργεοεάεα Ηΐπ --- ὀφογε νι βασεεά Πὲς ἡμοξ εἰρμάς. 
ὙΤΒΕΟΡΉΔη165 ἴῃ βίοτῃ ἔοτ βαϊναϊίοῃ ἰῇ Ὀαϊθ ἀγα τεροτῖθα ἴογ 
Ι5γ86] υὑπάοτ Μοβθβ δῖ ἴῃς οτοβϑίηρ οἵ ἴδε Ἐεά ὅ8εὰ, Εχ. 14} 5 

1518... Τοβῆυα δὲ Βεοίῃδογοῃ, 705. τοἷ ; Βαγαὰκ δηὰ Πεῦοσδὰ δὲ ἴδ 
Κίβμοῃ, [υ. εν, δηὰ 50 αἷ5ο ἔογ Πανὶ ἀραϊηβὶ ἴῃς Ῥἢ1 511} 65, ἴοΓ 
2 5. Ὁ, “Ὑδῆνεῃ Παῖῃ Ὀτόκθη ἕο ἀρορ πλΐης δηθυηΐεβ Ὀείοτα 
τῇς, ἷκε ἴῃς Ὀγεακίηρ ἰοσγιῃ οὐ ναῖθσβ,᾽" ἱπηρ0165 τῆς Ὀτγεακίηρ ἑοττἢ 

οὗ ἃ 5ἴοτιηῃ ; 553, “ψῇθη ἴδοὰ πραγοϑὲ ἴῃς βουηά οὗ τηιδοῃίηρ ἴῃ 

6 ἴορβ οὗ ἴῆς τυ] υτΥ ἰγαα5,᾿ ἴῃς οηνατά τράσοῦ οὗ Ὑδησεῃ 
ἰῃ ἃ βἴογῃι πηδηϊ βιὰ ἤτοι ἴῃ ἴῃ 6 ἴορϑβ οἵ ἴῃς ἴτ6 65. 

δέγ. Π|. 14-16. Τῆςε {ΠΟΟΡΏΔΩΥ 15 5111 ᾿ασῖμοι ἀεϑο 6 ἃ 85 ἃ 

βίοττη ἰῇ ἃ 57γη. ἰεἰγαϑίίοῃ δηα ἃ 501. σουρ]θὶ βυηῖῃ. πετεῖο. ΤῈ 

δΔρρτοδοῦ οἵ Ὑδηνεὶ ἰῃ [ἢ 6 βἴοστη ἢ85 Ὀθθὴ ἀδβοσ δε ἴῃ [ῃ6 ῥσγενὶ- 

Οὐδ ϑ[Γ. : ΠΟΜ ἴῃ βἴοττῃ Ὀαγϑίβ ἑοτίῇ. --- γαλτυεῖ φἠμριδγεα ,ονι 

ἀεαύέη (50 2 85. δεῖίοσ ἴλη “ ἴῃ ἤδάνθῃ ᾿ οἵ Ρ5.)ὄ"} σπά νον ζαῦε 
“ονὰ Μῆξΐς υοΐεε}, ἴῃ ε βουηά οὗἉ Ἰπυπάεγ 45 ῥ5. 29ὃ.--- πα σεμῖ γογίλ 

Τξἕἐ ἀγγοῖυς}. ΤῊς τυ γθο 15 ἀγα σοπῃηραγθά νυ] (ἢ ἀστοννβ 5ῃοϊ ἑοστἢ 
ἔτοπ ἃ ον ἢ Ματἀεά βαςλεε], 50 1445, οἰτίηρ; τ ]5 ράββαρο, ρτείετ- 

ΑὉ]6 ἴο Ῥ5., γῇοββ ἴεχὶ ψὰβ5 σοιτιιρίθα ἰηο “ τηδηγ ̓̓  ἤδϑῃεβ. Τῆς 
τοϑαϊτἰηρ οἴδυβε, αϑα σεαιίεγεα ἑλόηι, 156 ἈΒΌΔΙΥ τείεσγεα τὸ πε 
ΕΠΘΙΩΥ ; Ὀυΐϊ (ἢ6 ΘΏΘΙΩΥ δᾶ5 ποῖ Ὀδδη τηθητοηδα 5ἰηος ν." δηά 
ἄοεβ ηοῖ ἀρρεᾶγ ἁραίῃ 11}} ν..8, 8ὸ 16 τείδγθησς 18 Πθσα ὑσαηχδῖαγο. 

11 ἰ5 ταῖῃεγ ἴῇς δῖτονβ ΨὨϊοἢ ἃγὲ βοδίζετθα, 50 τὭδηΥ ἅτε ἴδε 

τῆυμἀογθο 5. ἴῃ τἢΪ8. στεαῖ βίογῃι. ---- ειαας ἠάσρε γμμιὀ], ἴῃς Ἰοῃᾷ 
τενεγθεσγαίίηρ τυ Πρ οὗ τῆς τηυηάοτ ψῃϊο δοσοπιρδηΐεβ ἴπε 

ἢλ5[65 οἵ Ἰίρῃιπίπρ, 41} τεργεβεητίηρ ἃ ἰοττί]ς τπυηετ-ϑίοστη. ΤῊΣ 
ταβ}} οὗἉ τῃϊ5 τεγγῆς βίοσιῃ 5 ἀθββοστρεά ἴῃ ἴῃς οἰοβίηρ 5γῃ. σουρΪεῖ. 

- 454] 176 εὐἠαηπηεῖς ο΄ 27. (544) 2 5. Ὀεϊίεγ [δὴ ἴῃς εΆΚοΣ 
““μιαῖοτϑ " οἵ Ρ5. --- σῤῥεαγεά; ἢ (απ) Τῤε )ρωπααδονις οὕ τὰ τυογ 
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τὐέγέ ἐαίά δαγε]. ΤῊΪΒ ἰ5 ἃ τείυσῃ ἴο ἴῃς τπουρῃϊ οἵ ἴῃς φδατιῃ- 
αὐδῖε 85 ρῥγεοδαϊηρ ἴῃ βίοστω, δηὰ ηον τεησνγεα ἀυγίηρ ἴῃ6 βἴοσμι. 

Α Ἰαῖον εἀϊῖος δα ἀδὰ ἃ ροβϑ σογγεβροῃάϊηρ νι τῇ ν δ, ΟἿΪΥ ΒΙΓΟΏΡΕΓ: 
ὄεεαμσε 97 ΤᾺν γεόωζε, γαλευε, ὀεεαμδε 97 1ὼσ ὀγεαζιέηρ ΟἿ 7144 

ὀγεαίά 97 ΤᾺγ ποσέγίζς. ---- 17.--1θ. ΤῊΣ βεοοηά 5βοϊίοη οὗ ἴῃς 811. 
5 οοϊῃροβεά οὗ ἃ Ἴοουρϊεὶ δηὰ ἵνο {τἰρ]εῖβΒΊι Τῆς σουρ]εῖ οοη- 

τἰπαε65 της ἀδϑοπρίίοη οὗὁἨ ἴῃς {ΠεορἤδηΥ δηὰ ρίνεβ ἴῃ γεβα]ὶ οὗ [ἴ. 

Ἡ τεπος γον οπ ἀϊγά, ἔ7ε Ἰαξες γιό} 4,16 ἀγατυς γι ομ οΥ γι: 4} 

τυα»:]}, ἴῃαϊ 15, [Ώ 68 ναΐειβ ἀεβογ θεὰ ἰῃ ν.ὅ, --- Τῆς ἤτβιὶ ἰπρ]εὶ οὗ 
50. ἰἴηθ5. [ἤδη εἘχρ δίηβ ἴῃ6 ἱτπηᾶροῖγ. ,.,1ὲ ἐἰεἰϊτογς γιό γονῇ 721} 
σίγοηρ ἐπόπιν, | ον ἥλοσο λαδηρ πις, )ογ “εν τυεγέ ἴρο εἴγοηρ 707 

»ης ἢ| τυοὴσ εανιε 10 ρισοί ρις 1: “ἦε ἐὧαγν οΓ νιν εαὐα»}}}, ἴὴς. βᾶτη8 

8ἃ5 ἴῃς ἐῃδηλθ5 δηὰ πιδὴ οἵ νίοἸεηςε οἵ ν.᾽ . -- Τῇε ἰαϑῖ {πρὶ εῖ 8 

4150 51. --- “πα το γαλιυεὰ δεεανις ἃ σίαν ἵρ μι9}, ἃ ἄττη ὑτὸρ δῃά 

ΒΌΡΡοτί τείειτίηρ Ὀδοὶς ἴῃ σοττεβροηάεησα οὗ τβουρῃξ ἴο ν.ἷ. --- 
απϑα ἐκά μιὰ )ογίὰ ἵἱμίο ὦ τυΐξ ῥέαεε], βἰνὶηρ Ὀτεδάτῃ δηάᾶ ἐτεβάοπι 

οἴ δεϊίοῃ νι ῃουΐ ρ61}}, ἀη ἃ 50 δητῖῃ. ἰο 5 βεε Κίηρ τείαρε οἡ ἃ οσὰρ 

δῃὰ ἴῃ ἃ ἰογίγεβϑβ δηὰ Πρ ἴονγεσ ν.ἦ" “, - απα γέρεμεα πιό, ὄξεαμδε 

Ἧἴἶε Ὡοοῖ ῥίξκατμγε ἐπὶ »6}, [ἢ οἰ πηᾶχ γεβαπηηρ [Πε τπουρῆϊ οὗ νιὅ, 

ΤὭυ5 1}15 ρατῖ οὗ ἴῃ Ῥ5. γεδᾶοῇεβ ἃ ροοά σοποϊ]υβίοῃ, γεϊυγηϊηρ ἡ 

1156], 45 15 ἰγεαᾳυεηΐ ἴῃ Ηδθῦτεν ρΟΘΊΓΥ. 

21-24, Αἡ εηιίγεὶγ εν σοησαρίϊοη ποὺ Ἀρρδατβ ΨὨΙΟἢ 15 6χ- 
Ῥγαβββα ἴῃ ἔουγ βγη. σουρ]εῖβ. ὍΤΉδ656 δεῖ ἰοσίῃ ἴῃ ἀοοίτί πε οὗ ἴῃ 8 

τεναγὰ οἵ τἱρῃϊθουβηθβδδ, Δηἃ Θβρθο αν οἱ Ἰεραὶ] τὶρῃϊθοιβηο55, ἃ 

ἀοοίτίης ψῃϊοῃ ἀἰά ποῖ οτὶρί παῖς {1 αἴτεσγ ἴῃς Πευϊτεγοποηῖϊς [ἂν 

Δη4 νηοῦ αἰὰ ποὶ αἰίαϊη ἰἴ5 μαῖρῃς {Π] αἴοσγ {πε ρἰνίηρ οἵ 16 
Ῥτεβγ [νν. [ἴ 5 ἀου Ὀ11655 ἃ ρίοβϑ ἔτοπὶ ἴῃ 6 Ῥεγβίδη ρετὶοά. 1 

Βᾶ5 ποιῃίηρ ἴῃ Κεερίηρ ἢ τΠ6 ῥτενίοιις ᾿πουρῆϊ οἵ ἴῃς Ρ5. Τῆς 

οὔ ρίηδὶ Ῥ5. 5 δοῖ ψτἢ ραββίοη ; [15 ββοϊίοῃ ἰ5 σα]ῃὶ ἀπά ρ]δοία. 

Υ̓ΔΉν ἢ τενναγαβ τηςὲ δοοοτγάϊπρ ἴο τὴν τὶ ρου 5Πο 55, 

Αοςοτάϊηρ ἴο ἴῃς οἰ πη 655 οὗ πιὶν πα 5 Γγοία γη5 ἴ0 ΠῚς ; 

Βεςδι56 1 να Κορί ἴῃς ἂνϑ οὐ Υλη ἢ, 

Αῃηὰ ἢᾶνε ποῖ δοιοὰ ν]ς Κεαϊν (Ἰη ἀσρατηΡ) ἔτοπι τὴν αοά, 

Εοτ 4}} Ηἰς ἡυαρτηεηῖς ἀγα Ὀοίοτα πιὸ, 

Απὰ Ηἰδ 5ἰαίυῖος 1 Ἰά ποῖ ἀδρατί ἔγοπὶ ἴΠοπι; 

ΑἸΑΙ ν85 ρετίοςϊ ἰονναγ5 Η πὶ, 

Απηὰ Κερῖ τηγ5ε}} ἔτοπὶ τηΐπο ᾿πί χα ῖγ. 

21. γαλτυεὰ γαιυαγας »6 ἢ} γείμγης 1 φι61, Ἔχδοῖ ται υτίοη, 

αεέον ει 0. »»} γίρλέεομεηνεςς ἢ ἀεεογαϊη ὦ ἐπε εἰγαηηεῖς Οὗ ῬῈΡ 
1, 
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λαμπάς], ποῖ υδίηρ ἴῃ6 Ὠδηάβ ἔογ ἀποίδδῃ ρύγροβεβ. ΤῊΪβ 56 Ὲ 125 

ἴο ἱπρὶν ποῖ [μον τἴσα] ΡΟΣ ΟΥ ΡΟΓῪ τοὶ ὈΓΌΘτγ, τῆς ἢ 

ΠΘΝΘΙ ἅΓΕ ἘΧρΓαββθα ἴῃ ἢ 5 ΨΑῪ ; Ὀσΐ, ἰῃη δοσογτάδπος στ 10. οὗ 
22, Ἰηποσεηςα τοῦ ἀητ]ρῃϊεουβη685 δηά 50 ἢ “Πρῃϊεουβη655.᾽" --- 

22. 7ὰε τυαγς φΓ γαλτευελ], τυανς ἴογ ψὰγβ σοτητηδηάεὰ Ὁ. 85 τοῦ 
τι τοῦ 267 28" 40)Ὑ 705. 22. ---23. 20» αἦ Μἶἶς γμάσνιοπές, Ἰεραὶ 
ἀεοϊβίοηβ ἴῃ ἰᾶνν σοάεβ [[ σπα ΜΠ οἰαἐμίες], ἴ. Ρ]. υϑᾶρε οὗ σοάε οὗ 
Η. -- ἐεῥαγέ γον, Ὀευϊθγοποιηὶς ἐχργαϑδίοη Ὀΐϊ. οἷ Ὁ 7 ἴ.--- 
24. 45ώ 7 τύας ῥενγεοΐ Ἰορτυαγας ὔένι ἀπά ζεῤέ νιγεοῖ όονι νεῖπς 

ἐπίφμ]. ὙΠ[5 ἰ5 βίνεπ ἃ5 ἃ βίηρὶε ρεηϊδπηθῖεσ ᾿ἴη6. [1 σδυ ὈῈ 

ΔΙΓΔΉρΡΕΩ 85 ἴψο {ΓΙ πηεῖθτβ ὈΥ βερδγαίϊηρ ἴῃ6 ργεροϑβί το ἔγοτῃ [5 

ποιῃ; Ὀυϊ ᾿ξ ννᾶβ ῬγοῦδΌΥ ποῖ 50 ἱηϊεηάθα Ὁγ ἴῃς ρ]οΞκβαῖοσ. 

ὙΠε56 νεῖβε8 σᾶῃ ἤδγαΪϊνγ Ὅδ ΘΑ οΓ ἴθ τῃ6 ἰαῖεσ Παυϊοσοποπιῖς 

ΓΙ ΙΟΓ5. 

25-28. ΤΙῖβ βεοϊίοη σοηβεταϊαεβ δηοῖΠεΓ δηα 511}} δῖε ρίοβϑβ, 
Βηοπηῖς ἴῃ σἤαγδοῖοσ, οπῇ ἴΠ6 ρετοά οὗ Ηδθῦγεν δ] βάοτῃ, δῃὰ 50 

ῬτΟΌΔΌΪν 45 ἰαῖα 85 ἴῃ ε ὥτεεκ ρετιοά. ΤῆδΥ Ὀερὶπ ΜΙ ἃ σουρ]εῖ 

ΠΟΘΙ 15. ΘΘΘΏΓΑΠΥ ἴΠ6 ϑατης ἃ5 ν., ΤῊΣ τειτ θαϊίοη ἴῃ τῃς (0]- 

Ἰονίηρ σουρ]εῖβ 15. δἰ] 4] ταῖῃοσ τῃδη 16ρα]. 

Απὰ ὙΠ Οἢ τοιατηδα πὶς δοοοτγαϊηρ ἴο τὰν τὶ ρῃϊθουβη 655, 

Αςοοτάϊηρ ἴο 1η6 οἰ ΠΠ 655 οἱ πὶν δηα5 Ὀδίογε Ηἰ5 εγεβ. 

ἢ ἀπὸ μίου5 ΤΊου σῃονοϑὶ ΤΉνϑοΙ Κὶπὰ; 

Δα τῆς ρογίοοι Του σμον δῖ ΤΥ βοΙ ρετίθοι ; 

Υ ἢ 186 οἱόλη ἼΠοὰ 5 ονιοϑῖ ΤΉΝΕ} οἰδδῃ ; 

Βυῖ δ τ της ὁτοοκοι τποὰ 5ῃον δὶ ΤἬὭγϑεΙ ογοοκεὰ: 
Εν Το βανοβῖ ἢ πη] ΤΟἸΚ ; 

αι (Τ πο) ὀνὸβ ἀτὸ (ἀραῖπ51) τῆς Ἰοίγ. 

26. ΠῚ ἐλὲ δίονς 7 Ἴο, σλοισεν Ζ νεοῦ μα ἢ} τοῦ λ ἔλθ δεγεο 

7Ζλομ σἠειυσεί Ζηνεε ῥοζεεῆ. Ὕης ρμίουβ ἅτ ἴοβθ ΠΟ ἅγὰ 

ἀονοῖοὰ τὸ ἀοἡ ἀπὰ Ηἰ5 ἰὰνν οἵ Κἰπάπθϑο ; ἀπά ΨῆΟ ἃ δἷ5δο σοπι- 

Ρ᾽εῖς, δηείῖγο ἴῃ {ποῖγ ἀδνοιϊίοη ἴο Ηἰπι, ἀηα τὲ 50 ψιμουΐ ὈΪΔηΊα. 

ΤΟ 5ιιοῃ (ὐοά 15 Κἰπ πὰ ρετγίοςϊ ἴπ Ηἰ5 ἀθδ]ηρϑ. --- 927. γιὰ τὰς 

κα 7Ἴ οι. φλετεελ 7) νυ ἐἰθα ἴθ απιῃ. ἢ ὄκ2 τού 16 

ὡοοβοί (οἷς Ῥτ. 22) 7ΖἼον σηστοσύ 7 νεο «γοοϊεί, --- 38. ον 

Ζ7Ζγὺμ σατοσέ Δι όδο γο 4]. ὍΤΕ ἀπίῃ. σοιρα 5 ἴῃ6 πηχοαηΐησ 

ΚΒ ]ς,᾿ἢ εἶσιν. ΟὨἿν τ. 4 τ6᾽ἢ, ΡΟΒΒΙΠ]ν αἶβθο ΖΕ. 9; ἴῃ Θαγ! τοῦ 

βοῆκο, ρόοτ, πϑοήν, αἤτπιοῖο αὶ, 15. ποῖ ἀρρτορτίαϊα ἤδΓΕ. ---- 3.᾿"7 

(7 ἐπε) εὐσὲ γέ (αψαΐιν δὴ ἐλ γι]. Ὅῇε τοχῖς οὗ τῃϊ5. ᾿ἴηθ ἀγα 
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ἀπῆουϊο το Θχρ δίῃ : “ ἸΟΙῪ ὄγε5 Τῆου Πυμλῦ]εβὶ " οὗὨ Ῥβ5. 15. ἴοο 
ΘΑΞΥ Δηὰ ἀο65 ποῖ Ἔχρἰδίη 2 5. : Ζ με ἐγὲς αγὸ μῤονὶ 166 ἐγέν ἡλαΐ 

Ζάσοι »ιαγόεί ὀγίπρ άσγε ἄσίυη. ΤῊς ἱταπϑίδιίοη ρίνθεη ἀῦονα Ὀεϑὶ 
ἐχρ δίηβ Ὁ να δι! οη5. 

Ῥε. 11., δ8ὲσ. 1. Ὀερίῃβ σ]τῇ ἃ ΡεΓβοῦδὶ τεΐεγεπος ἴο Ὑδῆνθ ἢ 

τεταϊηαΐης οπς οὗ ν.. ὙΤῇε ϑῖτ. ἀδβοῦῖθεβ νμᾶὶ σοά δδὰ ἄοῃς 
ἴον ανίά ἴῃ μναῖ, ἰὴ ὕνο ραγίβ οὗ ἴζσθεε δηὰ ἰουσ Ἴουρ]θίδ. ---- 
290-31. μᾶ5 ἴθσες ϑγῃ. σουρίοῖὶβ δάνδῃοίϊῃρ οὔθ ροὴ δποῖμεγ. 
- 21 ον Τάοω αγέ νιν ἰανιῤ, γαλευελ], σμδηρεά ἴῃ Ῥ58. ἴο “ Ἰἰρῃίεϑι 
ἸΑτὴρ ᾽" ἴῃ ογάεσ ἴο Ὀείζεγ ράᾶγα] δὶ. νι: .,2.7 Οοά τυἦσ ἤίρλήεης 
νιν “αγζπέςς. ὙΔΆΝΘὮἢ ψγὰ5 ἴῃ 6 ἰάτηρ, 85 ἴῃ ν.ἷ5, ἤόσῃ οἵἁ βδ]νδίίοῃ ; 
1Π6 ΙΔῺΡ ἴο Ἰἰϊρῃϊ ἃρ ἃ ἀδγὶκ ραϊῃ, ἢρ. οὗ 4 ἀϊβίουϊτ ἰαϑῖς, 50 οὗ 
Ῥτοβροζουβ ψΑΥῪ τὨτουρῃ ἷτ, οἴ. Ῥ5. 1.327, ρτο δῦ Ϊγ Ὀαβθα οἡ {ἢ 18 
Ρᾶββᾶρϑ..--- δῸ» ἐπ Τἅεε (ἰτουρῃ ΤῊΥ Β6]Ρ) 7 γμϑπ τ το α ΜΌΟβΊἽ, 
ἃ ὨΟΒΕΪῈ τηδγδυάϊηρ Ὀαπά οὗ ἴῃ6 δῇ, ἴο δἴίδοκ [ἢ θη. --- σπαῖ 
ἵπ ν Οοά 7 καῤ α τυαϊ], ἴο ρμεῖ αἱ ἴθτὶ Ὀεμηά ἴῃς νν4]}. 

ὙὝΠ656 ΧΡ ββίοἢβ 566 ΠῚ ἴὸ σϑίευ ἴο βοπιθ αἰ βίο] σαπιραῖσῃ ἴῃ 
ΜΠΙΟὮ ΡΘΙβοδὶ σουτᾶρθ, βίγεηρίῃ, δηα ναϊουγ ψοτα τεαυϊγαά, ---- 

Τῆς "ΕἼ τυλοεε τὐα4}}, Ῥτονίἀδηκα] τᾶν οὗἁὨ δοιΐηρ, οἵ, Ὀϊ. 32. -α 

ἦς 2677], ἴα Ἀ6]ρ δῃὰ ἀείεξηςβ, ἃ5 ἀρρεδῖβ ΠπΌπι [ ὦ «ἀεί ἐς [ἴἼε 

Ὁ 1ῴε ὁπό (τα τῆοσε σουιργεπϑηβῖνα ὉΥ ἃ ἰαῖθγ βαἀϊτοσῦ ὈΥ ἰπβεῖ- 

τίοῃ οὗ ““ 411") “εοξέμρ γέΐμφε 1π Ηΐρι]; εἴ. νι ἴογ ῬοΙΒ Ἔχργαβ- 
5ἰοῃβ. --- 832-385. Τῆε βεοοηὰ ρᾶτὶ οὗ ἴῃς 811. 15 εοτηροβεά οἵ ἔουτ 
50}. σουρίεἴ5, δεϊτηρ ἰοτι ἢ ἴῃ τεϊδεῖνε οἴδυδε5 τυῆδὶ βοτί οἵ 4 οά 

ὙΑΏνΕἢ ἰβ δηά νηὶ Ηδ ἢδ5 ἄοης ἴογ ᾿ανϊ ἃ. Τῇ ἢτβθὶ σουρίεῖ 

85ῖκ5, 20» τὐὴον ἱς α Οοά ἤξε γαλτυεἀ } ακπαά τὐυὴσ ἐξα Κοεξ ἤξε 

ον" Οοα7], ἱτωρ  γίπρ ἃ περαῖϊνε ΔΠΒΜΕΙ: ἴπετε 15 ἢοη6 {κα Ηΐπὶ, 
τῆς ἱποοτηράγδῦϊα Οηθ. (Ἔ] δῃὰ Βοοκ ἄγε 85 ἴῃ ν. 3.) 80 Εχ. τς}, 
εἴ 18. 2 Ὀι. 23253.,3.:ΑἸαῖεσ εὐἀϊϊοτ, δάδριηρ τὰς Ῥ5. ἔὺσ σοῆρτε- 
μαϊϊοπαὶ υ86, 5υ 565 ἴογ ἴἢ6 σοτηραγίϑοῃ ἴῃς ᾿ογπ ποΪορῪ οὗ 
15. 43} 4455 4, ἀοϑοσιίης [μαι Οσοά ἰ5 τῇς οὐἷγ σοά; τμαῖ ἰ5, 

τοοῃοίῃείϑιῃ, ἃ ἀοοίπης νιϊπουϊ δηγιῃίης ἴο βυρρεδὶ ἴἃ ἴῃ τδ86 

οοηίεχί, ΜΝ ὨΪΟΝ ταῖμετ ΠΟΙ] 45 ἃρ Ὑδην εἶ, 5 [86 Ἰποοιηράγαῦ]α Οπα ἴῃ 
ναὶ Ηδ ἢδ5 ἄοῃε ίοσ Ὀανίά. ---- Ζᾷς 42] τοῖο ρίγάοίλ, γις τοῦ τὰ 

σἡγεηρίλ]. ϑιγδβηρίῃ 15 σοπηραγαά ἴο ἃ ρίγάϊε νγαρὶ δρουὶ ῃΐπι ὈῪ ἢἰ5 

Οοά. ---- λο φεἰοίλ μῖν γε ἄξε ἀϊπας], σιν τὸ τυη, δ ν. [| “πα 

μῤοπ λϊρὰ ῥίαεεςἼ, Ὀαι]εῆςε] 5, 5 Πι. 323 325. 2 5. 19. 5- - πασάς 
γι ἀοία γ1}) ξγομη411, βιαπιὰ ἤτγ ἴῃ Ὀαί]6, οἵ, Απι. 215 2 Καὶ. τοὺ. -- 

ν 
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ἤλο ἐεαελείά »ιἶπε λαμαῖς 707 τυα7}. ΑΒ ἃ νγαιτῖου οὗ Ὑδῆνθῃ πα 
885 Ὀδθὴ ἰταϊηθαὰ Ὁγ Ὑδηνθῃ Ηἱμπιβοϊ. ---- 4πώ νι ζει νεῖπε ἄγσις 
ὄνγοριξο)]. Τῆδ ἃττὴβ ὉΥ αἰϊνίης αἰδοὶρ!ης Ὀεσοπηθ 50 βίγοηρ ἴδδὶ 

ΠΥ τα πὸ Ὀγοῆζα ΨΕΔΡΟῺΒ ; 80 6556 114 }}ΥῪ δησίθηὶ Ἧὴβ5Β. ὙΤΠῈ 
“ῬοΟν " 18 Δη δησίεηϊ ἰηϊεσργοίδιοη νι ϊο βροῖ δα τς τηδᾶϑυγα 
δΔηὰ τηἰβ]θά ἃ5 ἴο ἴῃς 86η56, δηά ἴῃ 3Η Ἰεά ἴο ἃ οὔδηρε ἴῃ ἴῃς ἴοσῃι 
οὗ ἴῃς νῦ., ννῆϊοἢ 15 [Ὁ] ὉΥ ΑΝ. “50 ἴπαϊ 4 Ὀον οὗ 5ἴεεὶ ἰ5 

Ῥγοκεῃ ὈΥ τοΐῃθ ἃγτηβ" δηὰ ΕΝ. ““π]η6 ἃγη5 ἀο Ὀεπὰ ἃ Ὁον οὗ 
Ὁγαϑ5,᾽" πϑὶτηοσ οὔ ψὩ]οἢ βυϊ5 ἴῃς οοηίοχί. 

86. Τηεβε ἵνο 11π65 ᾶἃγὲ ἀουθι]ε55 4 ρίοϑθ. ΤΟΥ ἅττα τοὶ ἴῃ 

δεοοτζά νἢ ἴῃς ῥγενίουβ οὐ [Ὁ] ονίηρ σοηϊοχῖ, σηΐϊο ἢ ἀθϑοῦῖθε ψμδὲ 

Οοὰά επδρὶεὰ Πανϊὰ ἴο ἀο δῃὰ ποῖ ναὶ σοά νὰ ἴο Ὀανὶὰ. 

Απὰ Τπου ρανεβῖ πιε ἰἢς 5Ξῃϊεὰ οἵ ΤῊΥ βαϊναίου, 

Απὰ ΤῊν τρῃϊ βδηὰ βυρροτίεα της, δη ἃ ν "ἢ ἀοο Πγ το ες Του ὈγουρὨίεβί τη ὑρ. 

Τὰς 51 ε]4 15 βυϊεα ἴο [ῃ6 ῥσενίοιβ Ὀσοῆζε ψεάροὴ δηὰ (ῃἢς 

Βδηᾶϑβ δηά δγίηβ, Ὀαϊ ἴδ ἱΐ βου ἃ Ὅς ἃ βῃϊε]ὰ οἵ νἱοΐοσυ δηά ἢοῖ 
σηϊοία ο7 ταναἥοη. Βαϊ ἴῃς ρ]οββαΐοτ γγὰ8 ον θην ἱπῆηυεησεὰ ὈΥ͂ 
τῆς Βοτγῃ οἵ βαϊνδίίοῃ νι δπὰ (ες ϑῃ θὰ ν. ὅς, Τῆς ἰαϑὶ ἵνο 1ἰη65 

ὙΔΙῪ ἰῃ ταχὶβ δηά Κι58. 2 9. οὔἱῖβ : Αηὰ ΤῊΥ τίρῃϊ μαπά Ξυρροτιεα 

τ ; δηά [ἢ ἢτοῖ νογά οὗ ἴῃ ηεχί οἴδυβα 15 ροϊηϊθα 50 85 ἴο γεδα 

“ΤῊ Τεβροηβα," οἵ “" Τὴν ἀοο! γ,᾽" ν οἢ βυϊῖ5 Ὀεϊίεσ ἴη6 νΌ. ἴ[Π 4} 

ΜΤ. οἵ 5. “ΤῊΥ σοηάεοδβοδηδβίοη ᾿"᾿ οὐ “ΤῊΥ δυμ}γ." 850. αἷ5ο 
ΜῈ ΤῊΔΥ ταδα ἴῃς νῦ. “ εἰἴῃεῖ τηδάα της ρτδαῖ᾽" οἵ ὀγομσὴξ νι μι. 
Βυϊ ἰῃ Εἰἴμετ οαδθα ἴῃ 6 σοποδρίίοῃβ γα ἰδῖεσ ἴδῃ ἴπο5ςὲ οἵ ἴδε 5. 

8ἃ5 ἃ ἡἴο]6. Ὑνο αἰβεγεηΐϊ ϑἴαρεβ οἵ ρίοββεβ ἅγ γσεργεβεηϊθα Ὁ 

ἴῃς ἵνο ἰθχίβ. 
ϑὲγ. 11. ἀθβορεβ ἴπε (ΠΤ Ρἢ οἵ ΠὨανὶά Ονοσ ἢ15 δῃείηϊθβ. [Ιΐ 15 

ςοτμηροβαά οἵ ἃ σουρϊεῖ (ΟἸ]ονγεά Ὦγ ἃ τεϊταϑιϊςἢ ἴῃ ἴῃς ἢγβι βεοϊίο, 
ἃηπὰ οἵ ἃ ἰεἰταβιίοἢἢ δπὰ ἴνγο σουρ]εῖβ ἴῃ [ἢ βεςοηά. --- 37, Τῆς 
ἢγβὶ βεοιϊίοη Ῥερίηβ τ ἃ βγῃίῃ. σουρεῖ : Ζάσω ὀγοαήξηεε μεν 
σέφῥε τρρι 67 σις], ἰακίηρ ἃρ ἴῃς τπουρῃϊ οὗ νι, ΤῊΣ 51[6ρ 15 ἴῃ 8 

Ρίᾶοα οὐ ΨΏΟΝ ἴπε ἔεδεῖϊ δἴερ οἵ βἰδπα; ἰΐ 15 Ὀτοδάθηδά 530 85 ἴο 
ξἶνε ἀταρὶς τοοῖῃ ἴογ βἰδπάϊΐηρ, οἴ. ν.325, ῬΙεη τ οὗ τοοῦὰ ἔοσ Ἔχοϑσοῖβα 
δηα ἀενεϊορπιεηῖ. ---- 4παᾶ τιν ἢ σιὸδς (0. γηοὐ “2]. ΤὮΕΥ 5ιαπα ἥττῃ 
οὐ ἴδε Ὀτοδὰ βἰερρίηρ ρίδεθ. ΤῊΪϊ5 ΠΠΔῪ τοίου ἴο ἴῃ6 δηϊατρετηθηῖ 
οὗ ἴῃῆε ρονεῖ οὗ αν δἴοσ ἢϊβ ἤηα] ἀδέεαϊ οὗ ἴα Ῥἢ 1511} 65. --το 

38. ᾿ανίὰ πον ἀδβοσῖθεβ ἰδ νἱοϊοτίουβ ρυχβυϊδ οὗἁὨ ἢὶ5 Θῃθταΐθβ8. 
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Ηε ἰ5 Ὧο Ἰοῃρετ οἡ ἴῃς ἀεέδηςε. --- 7 δυγῆμε φηΐμο ἐπϑηρηΐσς απά 7 
συεγίαζε Τλ6’η} ; «οἴ. ν- οἵ ἢΐ8 τυπηΐηρ δηά Ἰεαρίηρ ἀραϊηβϑὲ ἴΠμδπὶ ; 
Ι απά 7 γεΐμγη ποῦ (ἴτοτα ἴῃ6 ρυτβα Ὁ) μηδὲ (1 μάνα ονογίακθῃ 

ἴδει δηα) 7 ἀσύε βηλλεα ἠάεν: (ἀΘϑιτογεα τμθπὶ σοπιρ]εἰ6]γ).. -ττ 

39. 45ώ 7 «νιοίς ἔλενι ἄρτυτι δο ἐπα ἐάεν εομέα ποή γίδε ᾿|ὶ αηα ἐὴδν 

»ὴ ὠπαξρ νιν 7441]. ΤῊΪ5, ἴῃ τῇς οτἱρίηδὶ ροδπὶ, ἀδβοσι θεὰ ἃ 
Ὠἰδίοτίς ἜἼχρογίδμος οὗ Πανὶ α, ργορδῦὶν ἴῃ ἢΐβ νγᾶγβ ἀραίπϑι Εάουη 

δηὰ ΜοδΡρ; Ὀυϊ δῃ εὐἀϊΐοτ, ν]βῃϊῃρ ἴο πλᾶκα [υΐαγα ΓΠῸΠΡἢ5. Ροβ8- 
δῖ ]6 ἴο ἴῃς τπουρῃϊ οὗ ἴῃς σοηρτοραίίοη, Οηλὶῖα ἴῃ6 ννᾶνβ Ἷοῃ- 

βεσυῖίνα, 50 ἴῃαῖ ἴῃ 6 νϑῦὺβ τῇδ δ εἰζῃ Γ {αἴ ΓὙ6 5 ΟΥ ὑγθβθηΐῖβ. ΤῇΘ 

βεοοηά 5βοϊίοῃ Τρεβῃβ ψ ἢ ἃ ἰεϊγαβίίοῃ : 40-41. 4πώ4 7Ζάσι ρίγαϊσεί 
»ιθ τοὐτὰ εἰγεηρία 707 τὐα»Ἴ, τεβατηΐηρ ἴῃς τπουρῆϊ οὗὨ ν.ὅ35, τῃθη 

ΒΥ. 45 σϑϑα]ῖ οὐὗἨ τ ϊ]5 ψά Κα βιγθηρίῃ, Ζάο εαμσεςί ἕλον λα] 
γήό ΜΡ ἀραίηε 76 10 ὀσῖν ἀἰρτοη ρα 16}; 1ΏΕΥ τῖβε ὉΡ ΟἿΪΥ ἴο 

Ὁον ἄοννῃ ὕη66Γ ΤΥ ὈΙονδ ; [ “πα΄ γιΐηε σπόριΐός Τίσι ηισάκεί ρίσέ 

7λε ὀαεξ το »ιε], ἴατη [16 Ῥδοκ οἵ τ ϑῖγ πθοκς ἰη ΗἸρῃς ; [[| ἀπα ἡδορι 

“λα! λαΐ νιὲ 7 ἐχίεγηπαίεω, --- 42. ὙΠε ΡΠ] σοπαϊτίοη οἵ τῃ 8 
ἈΘΙρΡ]6 55 ΘΠ ΘΠΊΥ 8 πον βἰδῖθα ἴῃ ἃ σουρ]εῖ: “γε 116» 47} ),ογ ἀεῴ, 

ὄμέ τάεγε ἰς πο ταυίομ ἢ μηρί Υαλεηυέλ, μέ ᾿ἶἪ ἀρθι ποΐ απϑῖσεῦ 

λάεσι. --- 43, ὙΠε ϑίγ. σοποϊαεβ ἢ ἃ σουρ]εῖ Ὀτπρίηρ ἴο ἃ 
οἸϊπιαχ ἴῃ 6 ἤπαὶ νἱοίοτγ: “πω 7 ὁδαΐ Τλδγι τρια ας ὠμοέ οΥ διι6 
εαγλ]. Απ δαἀϊῖου ϑυθϑητςαϊεβ ἰογ ἐαγϑλ, “Ὀείογα τῆς νη," 

τοϊηκίηρ οὗὨ Ρατγϑυί. --- “πα ἂς «αν οὗ 26 εἰγεοῖς ῥνδυογι σφε ἠάεν]. 

ΤῊΝ. 15. ΓΟ ΔὈΪΥ δὴ ἱπαϊΐγεος τείογεησα ἴο σαρίυγεα οἰτἰε5. ὙΠῈ 

εητγα ϑ1ἴτ., ἀδβουιθίηρ νἱοἴογι 5. ΟΥ̓ΘΓ ΘΠΘΠ65, την ὃ6 τορασγάθα 

8ἃ5 ἃ Ῥοεῖίς τεργεβεηϊδϊίοη οἵ ἴΠ6 να οἵ Ἰδανί ἃ ἀδβοτὶ θεὰ ἰῃ 
2 5. 8, το. 

ϑῖ:. 11. συ τὴ5 ὉΡ δηὰ ρεηθγα]ζοϑ 4} τηαἴ Πα5 ροης Ὀδίοσγε ; Ὀυϊ 

1 15 τοὶ ηρ] θὰ ἢ ὄνο ρ]οσθδεβ, ΠΟ ἢ πιακα 1ἃ πιοσα ἀρρτορτίαϊα 

ἴογ σοηρτεραίίοηδὶ ὑγοσβῃὶρ ἴῃ ἰαΐθτ τ ηγ65. --- 44-47, ΤῊΣ ἤτοι 5βοο- 

ἶοη 5 ἃ μεχδϑιίς ἢ δ5. υϑι8]. ---- 44.454. Τὶ Ῥερίηβ ἢ ἃ οἰηρὶα 

Ἰἰηθ: Ζ7Ζ΄΄ομ ἠεζυσγεσί νι γγονι “16 σρίθίλον ὁΓ (μιν) δουλί], 

ψὨϊοἢ, [Γῆς εχ οὗ 2 3. 15. σοτγβοῖ, ἴ5. 1Π6. ΟὨΪΥ τοίθγθησο ἴῃ ἴῃς 

οάδς ἴο οἷν] σοπιπιοϊΐοηβ. ΤῊΪΐβ 15. σοποτα] χε ἴῃ τε τοχὶ οἱ 5. 

ἴο “Ρεβορ]ε,᾽ Ῥὰῖ τῇς ϑιγινί προ ἅγα ποτα δα το 1 ἀδᾶσα ἴο οἷν} 

ςοπιπιοϊίοη ἴμαη ἴο δχίετηδὶ ναγ, οἵ, Ρ5. 55. ΤῊς τῆγαο 11Π65 
τῃδῖ (Ο]]ονν ἀγα 5 γη., γείδγγιπρ ἴο ἐοσγείρηῃ Παιῖίοη5. ---- Ζ ον φούζοςί 

γιό 19 δε ἀεαΐ οΓ παδορ»])]; τῇς. σοῃημοτθα ΠαιΟἢ5 50 Π}} ἴο Ὠ ΠῚ 
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85 ἴῃεῖγ μεδα οἵ οἰίεί. --- Α΄ δεοῤέε 7 ἔπει ποΐ σεγυς πιδ], ἀηκπονῃ 

ἀϊδίδηϊ ἐἰοσείξῃ ρεορίεβ, δυο 5 ἴῃ6 ϑγγίδηβ οἵ Ηδπιδίῇῃ, 2 8. 8"; 
Ι 4: 1: λεαγίηρ 97) Τ1ἦε ἐαν εὐσευ Τλενισείσες οὐεαϊεη το πιο]. ΤῊϊ5 

15. (Ὁ]ονγεὰ ὉγΥ ἃ ρίοββ, ἰῇ ἴῃ Ποβί!α βρίτϊ ἴο ἰογείσῃ πδιοηβ οὗ 

ἸΔῖοσ {{π|65.---455-4θ. “ογείργιεγς ον ἐγίμσίηρ το τις ἢ ,0»- 
δήρνιοῦς 7αοἶξ ατύαν αμαά ἐονθ ἐγερεόδηρ ον 97 τἀεὶν γ)αςίσιδςοε:. 

ΤΏεβε Ἰἴμθ5 ἀγα ἰῃ Ὀοίῃ ἰοχίβ, ραΐ ἴΠθγα ἢᾶ5 Ὀθθῆ ἃ ᾿γδηβροβι ΠΟἢ 

οὖν. ὅ“ὲ Ἰὴ τὰς ἴοχὶ οὗ 25. ὙΠετε ἰβ ποιῃίηρ ἴῃ 1818 ραγὶ οὗ [Ὡς 
5.1. δραζῖ ἔτοιη ἴῃς ρῖοββ ἴμαϊ γδῃϑοθηάβ ἴῃς Ἔχρεήδηςε οἵ Ὀανὶὰ ; 
ΔΙΙΠουρἢ Ὠαίυγα!ν ἴῃ Ἰδαῖον τἰτὴ65 ἰξ νγὰ8 ρίνεβῃ ἃ τὔογε βεηοσδὶ 

τείδσεηςθ, ἰῃ δοοογάδησθ ψ ἢ τῇς τογαὶ ῥβ5., ἴο ἃ νου ά- τὰς 
ἀοπιίπίοη οὗ ἴδε Πανίαϊς ἀγπαϑίυ. ---- 47. Α σοποϊπάϊηρς, οουρ]εῖ 
850 Γρθ65 1 ἀηα Ὀ]εββεάηθθβ ἴο Οοα. --- Ζέγεχά ἀκα ὀέξεςεα ἐς νν 

Κοεξ]. “Ὑδανθμ" ἢδ5 Ὀ6 θη ἰηϑοτίθα δῇϊεσ “ Ἰἰνοίῃ," Ὀυΐ εἰβεσῆθτα 
“ὙΔΈΝ ΕΝ Ἰἰνεῖῃ ᾽᾽ 15 ἴῃς ἔοστηυϊα οὗ ἴῃς οαἴϊῃ, δἀπὰ ἤθγε ᾿ξ ϑθθτβ 

ἴο Ὀαϊδηςα ἵνο οἰδιι565 ψἱτἢ ἵνὸ Ὀεαῖς βαςῇ, τα κίηρ ἃ τεϊγατηείοσ. 

Ι{ 8 ποῖ ἜἼχργεββῖνε οὗ ἃ νγίβῃ, ἃ5 οὔθ 5ᾶγ5, “" Μαᾶγ (ῃε Κίηρ ἵίνε ;" 
Ῥυξ 15 ἃ 5ἰδίειηεηϊ οὗ ἰδοΐϊ, ἃ5 ἴο ἴῃ6 “ Κοςκ,᾽" τῇς ἀϊνίης πᾶῖης 

οἵ ([ἢε ϑοηρ. --- “πα “δε σοά οἵ νιν ταἰναδίοη ἐς ἐχαζεα 1; οἴ, νι 

δηἋ [5 ἐχοϊαγηδίίοη οἵ ἴῃς ἴδεϊ ἴο ἴπε σουρ]εὶ οὗ Ἑσμ4]]οηραο, ν. 53 -- 
48-51. ΤΙιε βεοοπά 5εοίοη ἰ5 σοπδίσυοϊεα βοπηενῃαὶ 85 ν. 3 55 ἴῃ 
τεϊδῖνε οἶδιι565. --- 48-49,. 724 1) τοῖο ρίνοίά 19 νι ἀφεαῖς οὗ 

τιερρέαρεε}, ϑι ἢ ἃ5 ἴμοβε ἀδββο θα ἴῃ ν. 3.3, -- 4π4 τὐλο ὀγίπρείὰ 

ἄστυ ῥεοῤῥίες “παρ μι]; οἵ. νι ἢ, Αἡ εὐϊον οὗ ἴῃς 5. 5υὺ- 
βιἰυϊοα 4 ἰαῖο Αταηλαὶς γοτγὰ “ βυ δά θῖἢ " ἕο τηἷβ Ρίς. -- γοσε 
ἠ{έ νιαρ ογυἱοίδγιες γεσεμσίλ μι]. ΤῊ Ϊ5 15 ἴῃ 6 οἰ πιᾶχ, σοίηρ Ῥ4οΚ ροα 

ν δ. ψΒῖ ἢ 15 Ἰεῖ ουἱ οὗ ἴεχὶ οἵ ῥβ,, Ὀυϊ 15 ῥργεβεινβά 1ἡ ἰοχί οὗ 
2 3., ΡΙΟΌΔΟΙΥ τοίδστίηρ ἴο 541}, ἃ5 ἰηαϊςαϊδα ἴῃ Ἐ{|6. 1 νψᾶ5 φυϊϊα 

Ὡδίυγαὶ ἴῃἰ (ἢ ἢτγϑί γθίδγσθησε ἰῇ ἴῃ οάς ἴο ἴῃε ρεπὶ, δῃὰ [Ὡς Ἰαϑῖ, 
βῃουα τγεΐογ ἴο Ὠΐπι; δηά δ5 “ἃ πιδῃ οἵ νἱοϊθηςθ ᾿" στδίῖῃογ ἴδῃ 5 

αἰαβθθά νυ [ῃ6 ΟἴΠΟΙ ΘὨδΙη 68. --- ΤῊΪθ ἰ5 [Ὁ] οννεαὰ ὮΥ ἃ ρίοβϑ, 50, 
ΜΉΙΟΝ ἰδ Ἰεῖ ἴῃ τῆς τεχὶ 885 ἃ δΒδχαπηδῖεσ, ἃ {Πτπγρίοαὶ δάάϊτίοη 

50 1{40]6 ἴογ σοηρτερδιίοηδὶ τνογϑηὶρ δὲ τη ϊ5 ροίηϊ. ---- ΖΑεγεζογε τοὴλ 

7 2γαΐεε Τῆσε, γαλευελ, σγηοηρ Τῃ6 παήοης, ἀπά το ΤᾺν παρις τοῖϊ 

7 »ιαζε τπεέραγ}. ΑἸ] τῇς ἴαγπὶβ ἃγὲ σοτημηοῃ ᾿ἰταγρίοαὶ ἰαγιηβ. ---- 

δὅ1. Ὑῇε ἢἤπαὶ {πρ]εῖ οἵ 186 ϑιτ. ἰ5 ἱπαϊνίἀυ] ἴῃ 118 τείθσθησα ἴο 
Πανὶ ὰ Ἂ5 ἴῃ δηοϊηιεα Κίῃρ ονεῖ δραίηϑδι ἴῃς πιδὴ οἵ νἱοϊβῃςα. ---- 

Ἦλο νιαρηϊβοίά σεῖς οὗ ταὐυαήίοη ἐο 47] ζίηρ, ἢ 4πά “ρει ξίπάπεςς 
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Ὁ ΗἹς αποίρι τα. ὙῆσδΙα ἰδ ἃ τοίθδσεησα ἤθσα ἴὸ ἴῃς σονθηδηΐῖ 
οἵ Ῥανϊά, 2 8. η15, ΦΜγ Κἰπάμεββϑ 58.4}} ἢοΐ ἀδραγὶ ἔγοπι ἢϊη,, 

ἃ5 1 ἴοοῖ ἰξ ἔτοτὶ ϑ84υ],"" οἵ, 4150 Ῥ5. 8953. 8; δηὰ 80 ἴδε οἰϊπγαχ 15 

ΔΡΡτορτίδῖα ἰῇ ἴῃ6 τοῦτ οὗ Ὠανὶά, 70 Ζαυϊά ἀπά 10 ἀὲς “ἐξά 
“ογευεγ. 

1. ἼΡΠῚΝ] 7 συνε ες, (ΑἹ ἱτηρί. 1 Ρ. 5[. 2 πι, οὔ ξ π᾿, α.λ. ἴῃ Οαὶ ; Ρὶ 
ἀανε εονεραςεΐο», ἰτεηυδῶϊ { Ρ85. 10214 10318.1δ 116 Δῃὰ εἶΞκξνν. Ηονενεῖ, ἴῃ 

Α5., Αζ., Ατδπ., ὅγζ., υϑεὰ ἴῃ 4] ψἱτἢ τον. ρυε. ῬΟΒΒΙΟΪΥ ἂμ βαυγ πὰ τᾶτε 

α8ὲ ἴῃ Ηερ., θυ ῥγοῦ. ἃ ἰδῖεσ οπβ, δῇ Ατδπιδίβπι. Τῆς ἰάεα [561 5 ποῖ εβυ εν 

ἴδδη Ηοϑβεα, δπὰ 15 οπΪΥ σοταπιοῦ Ὑἱὰ 2Πν βυρβεαυςηῖ το Ὁ. ΤῊΪϑ 1]. ἰβ οἰϊεὰ 
Ῥε. 116]; υΐ ΠΝ 5 ἴδετε βυϊθβιςυϊεά, οὐ εἶδε γίνεβ ενϊάεῃςος οὗ δῇ οτὶρίπαὶ 

3 πν ἴῃ ροέζῃ. Ταὶβ νΌ. 5 ποῖ ἰουπα ἴῃ 2 5. ἀπά 5 ἀουθι}ε85 ἃ δὶ. -- 171.] 

μεν τἰγορρίὰ ᾿ ἵ ΡΠ α.λ. (2 5. 223 (Ὁ Πα8 ἰσχύς μου, Ὀαὶ [815 15 οἷ. ἔγοτα 5.) ; 
οἴ ΓρΙΠ 15. 811, λρτῃ 2 ΓΒ. 121 2616 θη. 112, ἘΡΙΠ 15 υβεὰ Εχ. 135: 14. 16 Αγῃ, 618 

Ης. 253; νὴ δά]. 15 υβεὰ οἵ ἴδε μαπά δῃηὰ δγπὶ οὔ “" ἴῃ ἀεἸϊνετίπρ Ιβγϑοὶ ἔγοτι 
Ἐξγρὶ, εβρεςοία!ν ἰπ Ὁ. Οἱ. Ρβ. 136}2 δῃὰ 15. 4οἷ0 (Ῥ"Π2 ἂς ἐπ δέε ἐλαγαείεν 
97 α :(γογιρ' ο»:6)..---- ὃ. 90] γι» ἐγαρ, ἘΡῸ πιτὰ. ΒΕ. οἵ “, 188 (-- 2 8. 225); 

4150 314 τ γι (Ῥο[8 πῆς ΠΌΥΌΣ Ὅ); 4210 [Ὁ ὕν); Βᾳ. οὗ βεουτγ 408; ἱπ 

ῬΒγϑίςδὶ βεπβς γ8:6 τος !β 137) 1415. - δ πθχ Ὁ} π.ῖ. μαεένσες, εἴτ ον οἑα, υϑεὰ 

ἷπ ἡ οἵ Οοἀὰ 585 (ΞΞ 2 8. 223) 315. 6 τε γι (411 ἢ} 5}),, οἵ (1 Ὅπ:), 6611 χ443 
(οι ἀν}.); εἶδνν. σογθτηου ἴῃ πατγαῖίνε οὗ ἱ 5. 22. ὅ 2438 2 5, κΤ' 9. 11 (Ξξ τ (ΒΒ, 
118: 16) 2214; 4140 ἴῃ ΕΖ. 1218 132] 1.730 70, 2028, Τὶ ἰ5 τμετείοτε δῇ ει ψνοτά, 
εχίγετηεῖν βυϊταο!ς ἴθ [86 σπου οὗ ανίά. ---- 0205} σι» ἐἰξένενεν, ΡΙ. Ῥὶς, 5, 
ι (Ὁ. 1718); εἶν». ἰπ τἷ5 Ρίς, ἔοττη ν."ῦ (ἔοσ ψἈἱο ἢ 2 5. ποτα σουγεο ιν ΝΛ); 
4018 -- γοῦ, 1443, 88 αῦονε, δρτεεὶῃρ ψίτῃ 2 5. ἰπ δαἀΐηρ “Ὁ, ψν Εἰ ἢ '5 ἀουθι]ε55 

οτρίπαὶ. Βαϊ Βᾶ., Ὠυ., τά. Ὄρος, 45 Ῥ5. 09, τηοῖς ἴῃ δοοοτά. ψιῖῃ σοπίαχι. 

ΤΏς Ῥε. ἰ5 νἱϊδουϊ ἀουδὶ ἃ ἰτἰπηεῖεσ ; τπεγείοτε ἴῃς ἰηἰταὶ τὺῆν τηυβὶ θα 

ἃ εἰ.» [Βουρη ἰπ θοΙΒ ἰεχίβ. --- Ὁ Ν} μὰ» σώ; δν οἵ 2 8. ἰδ ῥὑγοῦ, Ἰαΐεγ; οἵ. 
το ὃν 4210, ννχ] μὲν γοοξ, ᾿ετε 85 ἴπ Ὁ. 3257 54.}2 ποτ, [πὸ {μαῖ ροεπὶ 
τ 15. ἃ ἀϊνίῃε ἤδίης, ρίνε: ἰπ (δ ἴπεγα 85 εἶϑβιν., ν.18- 89. 81. 81. δὲ Υ θεός ; 50 (ᾧ 

οἵ 2 5. 235 Ρ5. 1832. 1 ΤΒῖβ ὑβᾶρε ἀπά ἴῃς ρεΐβοπαὶ γείετεπος ἕδνουτβ ἰΐβ 
ἰπϊεγργείδιίοῃ 85 ἃ ἀϊνίῃς ἤδτης Πεσε, δἰ που (5 τεπάειβ βοηθός; (ὃ οἵ 2 8. 

[5 ὁ θεός μου φύλαξ ἔσται μοι, Ξμονίηρ ἴμαὶ (5 τὰ. "πον. Σ ὋΣ πιτὰ, γοοξ; 
πϑεὰ εἶσιν. (1) ἴῃ Ἰαῖε Ῥεβ. ἔοσ σοὰ 85 τεΐιρε οἵ Ηΐβ ρεορὶς 1916 281 4118 (-Ξ 

γη158) 625.108 2338 γ8δὺ 8031 9216 9433 οοἱ 1441; (2) ἰπ ῥμιγβίοαὶ βεηβε 2γὅ 618 

η81δ. 30 8ι17 τοδὶ 1145; (3) οἵ κάψε ὁ στυογα ") Δ Ὕ 8095. -- νῦν 7.0] ΡὮτ. 
α.λ. ἀογμ ο7 νῦν ταἰναξίον. 15 τ. ἀογη (1) οἵ ᾿δηίπιαὶ 2232 9211, 80 ἢρ. οὗ 

Οοὰ Βετε; (2) οἵ αἰίαν 1827, (3) ἢς. οἵ εχαϊξαϊίοῃ. “Ὁ Ὀπ Δ τ “ἦε τα 
ἧς υϑεὰ ἢ. οὗἨ πιεῃ οὗ ρονεζ δῃὰ ποπουγ, σοτηραγεὰ νὴ Ὦ ἴμῈ νὰ 0115 ; 

οἵ πὶεϊκεά γ5δ: 6.11; οὗ (οἀ᾽5 ρεορῖε, ψί ἢ Οοά 45 500]. 8018 14814, Ἤν 
ῬΌΝ 8035 11291 9. 21; 50 οὗ ἴδε Κίπρ τ Ὁ ΠΟΥ 122}7; οὗ, 'πιθο Ὁ Ὁ“ 

1 5. 210 (ϑουῃρ οὗ ΗδῃπδΒ). --- 32) γὴν ἀξρὴ ἐστυεν; αἰνγᾶγβ ἢρ. οὗ ἀοά εχ- 
οςερὶ 15. 2513 3316 (οἵ ἐοτί8). ̓  2 5. δἀἀ5 ᾿ουοὶ, Ραϊ 815 τρδῖκεβ Ἰΐπε ἴοο Ἰοηρ ; 
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ῬΙΟΡ. ἃ οὶ. 2 5. 2284 ὩρῶΓ. ὈΌΠῸ »ΦῸ 15 ποῖ ἰῃ Ῥβ. γε πεεὰ ἰξ ἴο τηᾶκε ὑρ 
βἰχ ᾿ἴπεβ οὗ ϑὲσ. 11 νγαβ ἀοῦθι} 6835 οτἰρπαὶ, ΟἹβ., 1,εγ, ατσ., ΒΙ., (Βς., Βᾶ., ΕἌκεῖ. 

115 ῥἷδοε ννδὰ5 ἰδίκεπ ΕΥ̓ ἴΒς βιβί Ἰίπε οὔ Ρβ.--- 4, 555} Ῥυαὶ μές. ρεγυπαῖνε, 
«υογτὴγ ἐο ἐὲ ῥγαΐξεα, αἰνιαγβ οἵ “"; εἶβιν. 483 οὐὐ (ΞΞ  (ἘΒ. 1636) 1458, οὗ πατις 
οἵ“, 1135. Εοτ 5 νΌ. τ. [πῖτ. ὃ 35. τ 3 Ν 181] 5 ἴο θὲ ῥτεξετγεὰ ἴο 2 8. 
2) ΜῸ) ου δοοουπῖ οὗ τὨγίῆτω. -- ὅ. "2 οὗ 2 5. 5 πη θοσββαυ ; ἠοῖ ἴῃ ΡΒ. --α 

ΡΝ] Οδ] μέ. 3 Ρ]. 5(. 1 5. (οἵ ραβὲ εχρεγίεποε) ὕηὸν γηγγοιμρεῖ, ἐμεοσερβαςε ; 
νγαῖειβ ]οη. 26; βρ. εν ]8, τυϊδέοτία τς ΠΡ Ῥε, 4018, ΓΟ "2 Ὸ 2 5. 225 τ-Ξ- :Ὃ "52 π 

5, 485 -- τι68 (νΒετε ἰΐ '5 οἶδ). ὅ3π οἵ Ῥβ. μαβ οοπιὲ ἴῃ ἔτοιω πεχὲ οουρ]εῖ 

ν.δ, Ιἱ ἰδ ἱπρσορδῦϊε ὑπαὶ [με οτὶρί δὶ ννὰ8 50 Ὁπηθο ββαυν ἰδυϊοϊορίοὶ. --- 
ἘΛΩΡΌ] π. Ρ]. οβῖγ. ὀγεαξεῦ:, τὐανες Ὀτεαϊκίηρ οὨ ἴῃς 5δοζε, σίνεβ. ἃ θεδυῖίβιὶ 
ταείδρβοσ, ἡ Ἀἱομ ἰ8 ἐουπὰ εἶβυν., 11ξ. ὉΣ Σ Ὁ 93"; ἤξ. οὗ Ὀγπἢ 425 -- οι. 2); 

οὗ πρησο ΡΒ. 888, 2 5. 225 15 ργοῦ. ἴῃς οτί βίπ8ὶ οὔ 4}} [μεβ6ὲ ἦξ. υβεβ, δα Ὀυα 
διὰ ΠΟΙΣῸ τείεγ ἴο ΓΙῸ πὰ ϑγην,. --- ρυῦ2 .5}}} ἐογγόρές ὁ Βείἑα!. ---- ἢ στ. 
πὰ, (1) φογγερ οὗ τυβῃϊηρ ψαΐεσ, [γε ΚΟΥ, 50 βίτη. οὗ ἔοεβ 1245; ἔρ. οἵ τυΐῃ 

Βεῖς, οὗ ρ᾽εαβασεβ 36᾽; εἶσιν. ἰῇ ᾧ 11. γ416 γ830 8.210 στοῦ, οἴ, [ὰ. 531; (2) δογ- 

γορε δεά, τυαάν, Ῥ5. το410, 1 Ὀγν03 τοογλάδεσνεσες: (1) “3 ΣῪ δασε, τυοξεξεα τλϊης, 
1τοιδ; (2) γέ, ἀεί μοζέον, Νὰ. 21; “2 Ὑχγὴ Νὰ. 111; δῃὰ 80 Βετε ἐζενμεΐονε 

ΙΓ πὰ συν; “5 Ἴ2ι 8. 419 (ἀεδίγαςιίνε τπΐηρ) ἀεδαϊγ ἰπ)ατγ. 2. 8. οπιὶῖς 
γ νήτβουῖ τεᾶβοη. --- }}Π}3}} ΡῚ. ἱπιρέ, νατίε5. ἔγοσα Ρί. οἵ ργενίουβ δῃὰ (ο]]ον- 

ἱὴρ ᾿ἴπε5 ἴο ἐχργεββ ἴῃε οὔϊ-τερεδϊεὰ δοϊΐοῃ. 8 νυ. Οδὶ ποῖ υβεὰ. ΝΙΡἢ. δέ 
ἐγγίβεα τ (Ὠ. 2139 δι. γὸ Ὁη. 817; ποῖ ἰπ ὑᾧ. Ρί, (1) μὴ] πῤονι, συεγενλείνι, 
α:φαϊ., τ 5..16}6- 1δ ρχοβε, εἶδτν. ροβίῖγυ, Ρβ. 186 (-Ξ 2 5,225) 70, 36 - 61,70.15.214; 
(2) «γγὸν 70. γ1} ([[ πγπ)οὃ..--- 6. Σᾧ 0.5] πιτι. σηᾶγε 188 (- 2 5. 225) 6933 

τοῦδδ, οἔ ρἱοί5 οἵ νυἱοκεὰ 645 1405 1419 (υ. 917). --- Ἴ. Ὁ τηΣ2} ἐφ δὰ ἀἰξεένεες 
τολΊοὰ 7 δαά (υ. 43). --- γ»υϑκ  ῬΊ. ἱπιρέ. τ Ρ. (᾿. 45). Τῖβ 18 οτρίπαὶ; μ᾿Ὸν 
οὗ 2 5. 2275 15 ἐσγοσ οὗ σερεϊ ἴοι ἔγοπι ργενίουβ Ἰΐπ6. --- 9.1 ἱπιρί. (οὗ νἱνϊὰ 
ἀεβογίριϊοη); 2 85. Πα8 θείϊεσ μουν"), 1 σοῃβεο. οὗ τεβυϊξ, -- Ῥβ. μδὲ ἴνγο ᾿νογάβ, 

ΜΊΏΣ Ὁ)ρ, ἩΜΒΙΟΒ ἀτὲ ποῖ ἰπ 2 8., ἰπϑετίεα θεῖν. [δε ἵἴνο πογὰς γυϑν δπὰ 

ὍΝ. 2 5. ἰδ οῃς Ψψοτγὰ ἴοο βῃογί. ΜΊΣ2 τιᾶὺ Ὅς ἐχρ]αἰπεὰ 85 ἃ δὶ. ἱπιρ!εὰ 
ὈΥ͂ ῬΥΝΔ ; Ὀὰϊ γ200 5 ποῖ ἃ παίαγαϊ ρὶ. ἀπὰ ᾿5 ᾿βοζεΐοτε ργο Δ ]Ὺ οτὶρίπαὶ. ---- 
{{πρ}] π᾿ ἐν 2ῶν λεῖβ, ποῖ ἰουπὰ αὖ8., Ὀὰϊ οβῖτ. 1 5, 512 76. 819, τ ρυῦ 
Ῥβ, 267 (ΞΞ 2 85. 227) 3015 403 1023 1.8. 356, ὈΓργ Ῥ588. 3416 14.519 Εχ, 233 (7). 
-- 8. ϑγ2.}] Οδὶ ἱπιρῇ. 3 ἢ. ο. 1 σοπβες, οἵ τεβυὶς, ᾧ τ) Οδὶ α.λ., Ὀτ. ξξ πον, 

Βυΐϊ 2 5. ΟΥ. ΗΠ ΒΡ. ϑζϑγον ΒΙΟΒ 18 ἔουπα 4150 οὐὗἨ νναῖεγβ δοσεέρ 76. 533 461, 
δΔηά οὗ τπιουπίδίῃβ (2 3. Πδδνθῃ8) τυαγέρερ Ὦετα, ν.8ὲ τΞ 2 5. 228ς; 30 ΗΪΒΡροΪεὶ 

οὗ ναΐειβ 7ε. 468, δῃὰ οἵ ἀτυηκεπ τ γεελέρρ 76. 2518, Ῥα, 70. 3439, ἃ Ρεορὶς 

εοπυ με, ὙΒοτε 8 πο βυβηοϊεπί τεάβοη ἴο ἀουδί ἴῃς Οαὶ, ννΐο ἢ ἰ5 [86 τιοσα 

ἀϊθῆσυϊε ἔογτπι. ---- ύρι}] Οαὶ ἱπιρῇ, ς. γ οοπβεο. φμαξεά, ἃ Ὁ) νΌ. Οἱ φμαῖε- 

οἵ εδγίῃ 2188 689 γγ1), τηουπίαἰπβ 464 7216 (ἀ.}.). ΗἸρΗ. εακέρε ἐο φμαξε, «τὶ 

603. -- ὈΝΎΠ ΥἼ0.8}] 2. 5. οπηἱῖβ 5, 1 [μα οαϑ8ς ἰξ 15 ἀἰβίου! ἴο ἐχρ᾽ ἴῃ γ οοῦβες, 
 ἩΣΓΟ,ν Ὑ ΤΩΔΥ δὲ ἴαϊκεπ 88 οἰτοιτηβίδηίίαὶ, οσ ὑγε τδυ τίηὶς τΒαὶ ἰδ μα5 
σομβας. ρονγεσ πον ιβίδπάϊπρ ἴῃς ομδηρε οὗ ογάοσ. [{ σετίδί ΠΥ νουϊὰ Ὀε 

τότε Ὡδίυγαὶ ἴο τεδὰ Δ)» δηὰ ροββί]Υ [μαὶ ννὰβ ἴμε οτἱρίπαὶ. ὙΒετε νγῶς ἃ 

τεμάεῃον ἰπ ἰδῖεν τἰπιεβ, με 1 οοπβθο. μὰ Ἰοβὶ ἰϊ8 ἔογος δῃὰ ὑβαζςε, ἴο οὔδηζε 
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ογάοσ οὗ νῦβ. ἴῃ ἴδε οἷἄες ροετιβ. Ὁ 5 ΓΥΤΟΛῸ οἵἉ 2 5. ἰβ α.λ. ἀπὰ 85 (ῃς τῆοτα 
ἀμῆουϊ τεδάϊηρ ἰ5 ἴο θεὲ ῥτγείετσεὰ ; ἴδμαῖ οὗ 5. ἰβ ἑδνουγεὰ Ὁγ ἴῃε τ8ε οὗ 
2 ΤΥΊΘΊΟ ν.16 (ΞΞ 2 5. 2215), αῃὰ ὙῈΝ ονὲγ δραϊπβὶ Ὀὐνυ [ι. 3233, --- ὦ ΠῚ] 
τεϊγτδοϊεα δοςθηὶ (νυ. 212). ἢ πππ νὉ. Οδὶ ὀτεγη ἐρ ἀρρέῦ . οὗἩ τῶᾶῃι ἣν 500]. 1245, 

Οοὰ τούθ; ἣν οὔτε, ἱπιρεύβομδὶ 7188, ἩΝΏΡ. ἀεαί ορεεεί ἐρπε νεχαξέονε 

37} 708 Ῥτ, 249, ---Θ. .9Ν2 10.}] “νεοξδ ἐρε ἀὲς ποοέγ ἐδ Ὀεοαυβε οἵ μαγὰ Ὀγεδίῃ- 
ἵν ἴῃ δηρεῖ. ϑὅο 9 ὧδ 3Μγε 3οπε ἀΐξ νισεά, ἴᾷε Ὀτγεδῖμ οἵ μἷ8 τοῦτα ἴῃ 

Βοῖ δηρεοῖ νγῶ8 ἃ Ὀγεδῖῃ οἵ ἔγα. ---ὕΝ ἢ δὲ δῃᾷ, ἰπβίεδὰ οὐ ννἱ 1 οοηβες, δἵ 
Βεφίπηίωρ. --- ὈΝ5γ}} π.πι. Ρ]. Ζ ΓΌΠΣ π.ἢ, ἐραί, ἴῃ Ψ ΟὨΪΥ Ρ]. ΥὙ2 5) χ189 τε 
28. 225; 20 ὧκ ὍΠ2 Υ}3 2 5. 22᾽8 τ τὴν ν5 2) Ὑ ΥΩ ὉῈ} 5, 1818 (ςοττυρί 
τχι.), οἴ, ν.18 (6}.). τδκ 5) αἷβο υβεὰ οὗ οβεγυδίμι ΕΖ. 113; 950 τὰ, Ρβ, 14011; 

οἴ, 1205 (οἴ οοαὶς οἵ Ὀτοοτὰ ρἰδηί). --- 10. Οὐ Ὁ»} Οδὶ ἱπιρέ. ς. 1 οοῃββο. 
οδυγίηρ οὐ τεβυὶϊῖ ; 50 δἷδὸ 2 8. δυὶ Ῥ5. 1446 ΗἸΡΆ., ἀπὰ (δὲ5 5 ἴ8ε ποτα 
Ῥγοῦδο]ε ροϊπιΐηρ. Οἱ, Εχ, 240, ---- τ} Οδὶ ἱπυρῆ. ο. γ οοηδες., σ»α᾽ ἀρεεεγεαφα, 

85 οοπῖεχὶ ββονγβ, ἱπ ᾿βεορῆδηγ. [ἢ [815 56 η9ε ΟἿΪῪ Βεῖε 7810 -- 1445 ἴῃ Ψ, θαϊ 
σοϊηηοη ἴῃ ΘαΥν τυτίϊετβ Εχ. 10}1:18 (Ε)39. 48 τι. 1831 (Τὴ Νὰ. 111 (Τ1Ε); 
54. )98 Ἔχ. 346 Νὰ, 1135, οἵ, 125 (4}} [Ε}; ρίας οὗ οἱουὰ Ἐχ. 339 (17Ε); δί5- 
τοτίςαἱ τείεσεποςβ ἴῃ ἰαῖεσ υυτίϊετβ Νς, 9132; ργορβεῖίς δπιοἰρβιϊομβ οὗ ξαΐυτα 
«βεορμαηίεβ ΜΙ. 18 15, 316 6319 642 70. 2215, --- ΟΡ.) π.πι, ἄδαὺν εἰσααῖ; 
1: Κ, 812 -- 2 (Β. 61 (ροεῖ.), Οοα ἀννεὶῖβ ἴῃ ἴϊ, 50 8. 972, 1ἰ 15 υβεὰ οὗ [Βς 

οἱουὰ ἴπ ψΒὶς ἢ “ ἀεβοεπάςεα ἴῃ [ΒεορΡμΔΩΥ δὲ ϑἰπαὶ Εχ. 2031: (Ε) Ὦι. 411 ςἱϑ, 
80 ἴο Ὀανὶὰ Ἀπ. 1810 (-ΞΞ ἑ 2 5. 2219); οὗ δάνεηϊ ἴῃ Ἰυάρτηεηι 76. 13}6 ΖΡ. 116 
70. 23; ἴῃ πιοσὲ βεηεγαὶ βεῆβα οὗ εἱουὰβ 0. 2218, ἃ5 βυνδ αἸηρ Ὀαπὰβ οἵ 568 

10. 385; οἵ ἃ βἴοιπωυ ἀδὺ ΕΖ. 3412; ἢρ, τοΐβοιυ 15. 6οϑ, --- 11. 339..»} ἀνα] γοαΐε, 

γ οοῦδες. οατιγίηρ οἱ ἴῃς ᾿πΒουρῃῖ, ἢ 29. νΌ. ΟἿ], γέαε ἐ»ε ἐδαγίοξ, 530 οἵ τῆοῃ- 

δι} ἰηΐο Ὀαῖῖ]ς 456; εἶπνν. ἰπ ἡ οὗ “ ἴῃ ᾿ΒεΟΡΉΔΩΥ ; ἴῃ ἴῃς μεανθῃβ 688; οἡ 
ἃ Βἰσνγαν ἴῃ ἴῃς 2} 686; 530 Βεζε ἴῃ 201) ἰ8 οοποείνεὰ δ8 Ηἰβ οδβαγίοι 1811 
ΞΞ 28. 2211; οὗ. υβς οὗ 2195 ἴῃ 5. τοφῇ δπὰ οἵ 39. οοἸἸεςῖνε οὗ {με στὴν οὗ 

Οοὰ ἴῃ {Βεορβδηυ, ὈὉ2 290 6818, ΗΪΡΆ. ἐατε το γἱαάΐς 6613, ἢ 3.9 π.τὰ. ΟὨΪΥ͂ 
Βετε ἰῃ 19 τεϊαϊΐου δ5 οδασίοι οἵ “ ἰῇ ἴῃς οἱουάβ; δυὶ ΕΖ. ἀφβοτῖθεβ ίους 

ἙΒεγυΐτι ἃ5 ἱπβερδυὈΙ  αἰϊδομβεὰ ἴο ἔουγ Ψῃςε]5 οἵ σμαγίοϊ δῃὰ βυρρογίίηρ ἃ 
ἴἤγοπς ρἰαϊίοτηα, ΕΖ. 1. 8 οὗ 10 1133; 501 (Ὦ. 2818 οοπῃεοῖβ [μἷἰβ ομβεσγυρὶς 

οδαγίοι υἱτ τς ἙΒογυίτα οἵ ἴ86ς Ηοΐγ οὗ Ηο]εβ οἵ ἴδε επιρὶες. ΤΈΕΥ ἃτὲ 
Α[νγαγα οοποείνεα 88 Βανὶηρ τῖπρβ, ἐνεῦ ὙνΒΘη 5ἴδι ΟΠΑΤΥ οα ἰδ 5140 οὗ ροϊὰ 

οοπφρτυϊ:ρ (με ἴἤτομς οὗὨ “ ἴῃ ἴῃς ἰαθεγπαοὶς οἵ Ῥ; δπὰ αἷβο ἱπ ἴῃε [επιρὶς 
οΒεσγαθίπι. ΤΆΕΥ γα δ'δὸ ςοῃοείνεα 88 ρυατάϑ οὗ ἴῃς [αρεγπδοὶς δηὰ ἰεταρὶς, 

διὰ 50 ψόνεῃ ἱπίο ἴδε τεχίυγε οὗ [Ὡς ουτίαἴτιϑ ἀπά σατνεὰ οἡ ἴῃς ροϊάεη ρίδηκϑ ; 
αἰβοὸ ἴῃ ἴδε ροεπὶ οἵ 1, ἃφ ἴπε ρσιατάβ οὗ Εάεη ὅπ. 2322 ὙΠΟΥ ατὰ αἰνναγβ ἴμεο- 

Ῥδδηΐς. ΕἸδιν. ἰπ ᾧ 8ο5 9οοἱ; οἵ. 2 Κ. το᾽δ -- 15. 3151 5. 4 2 8. 63 -- ᾿ (Β. 
135 (τείετ, ἴο 186 “μεγαθίπι οὐ [με ἴΒτοπῈ) Ὀλ2γλρπ 319. --- ἢ}.}] ἀνα ἤετυ, ΞυὉ]. 
Οοά, ἤενν ὉΥ πιεδης οὗ ἴῃς νἱηρβ οἵ [86 Ἑομοσυδὶς οματὶοῖ, ψῃΐο ἢ Ηδ τοάδ. 

2 ἡ»}» νΌ. Οδ], Αν, ἴῃ Κ᾽; οἵ Οοἀ οπὶν Βεῖς ,861 -- 2 5. 2211; εἶβιν, ἄψ. οἵἉ ἄστονν 

ο15, οὗ ἃ τηᾶῃ 85 ἃ ἀονς 557, οὗ πηεῃ 88 Ὀἰγάβ, αἱ επὰ οἵ |ἰΐε φοῖϑ, ---- κ-ν}} τε ἴῃ 
2 5. κ᾿, ἩΒΊΟΒ Ἰαϊίες ἰ5 δὴ εἴτοῦ οὐ ἰγαπβογ ριΐοῃ, Ἢ ἴου τ, αἃ5. οἱὰ ἃ5 ΘΟ. τῶν, 

δὲ τῶτε ψοτὰ δῃὰ βυϊϊεὰ ἴο σοπίεχί, ἰ5 ἴο θὲ ρῥγείειτεὰ 85 οτἱρίπαὶ. ᾧπνπ νὉ. 
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ΟἿ], ἐἶαγί ἐἀγομρὰ (δε αἷν, Ἀετε ΟὨΪΥ ἴῃ Ψ ; εἶδν. Ὀΐ. 2849 (οὗ εδρὶς), θᾳ. 
7ε. 4820 493. Ὅτ. σιυοοῤ ἀριυ»ε ἰδ ἴμε τιοβὶ ὑγοῦ. γεθάἀεσίηρ. --- 

12. Ῥ5. -Ξ Ο Ὁ ΓΟΦΤ ἸΣΣΌ Ὁ Π12)20 ΛΓΟ ῦπ τῦν 

2 85. ΞΞ Ὁ Ὁ ΓΊΦΕ ΓΘΟ ῬΓ2)20 -ιη πὴ 

γ οοῆδεο. οὗ 2 8. 8 εν ἀθΏ ἘΠ} οοττεοῖ, ἔοτ ἴῃ 6 τηονετηεηϊ οἵ ᾿μουρμὶ ρος τὶρδὶ 

οῃ. ΓΛ 3Ὸ ἴῃ ὈΟΙᾺ ἰεχβ βυΐϊβ ἴῃς οἴδυβε. ὙΏδΩ υρῸ οἵ Ρβ. πιυϑῖ Ὀς οἰ μαῦ 
8 δαάϊιίοη οσ ουἱϊ οἵ ρίαςς. Ιζ ννᾶβ ῥσοῦ. ἃ οἷ. ἴο ρεῖ 8 βυθοηγπι οἵ ἡγῇ. 
προ ἰπ (5 βεῆβε οἵ δοοϑ, οἵ σοἀ ἱπ βίογπι, ΟἹ] ῦ Βεγε δηὰ 70. 3639, ψυβεσε τ ἰς 

ῬΙΌΒ. Ῥοττονγδά ἔτοπι 5. οἷ. τοῦ, 1π Ρᾳ. 2 (Κι.) 3131 Ὑλτ ἢ 15 θοοΙ δπὰ 
8Βε τεσ ἴο ἴῃς ῥβαϊπιϊϑὶ. ΤὨς ἰάεδ οὗ ἃ Ῥοοΐἢ οἱ ἃ Ἵδιατγὶοϊ οἵ σβεγυὺβ 5 ποῖ 

σοηρτυουβΒ. δε ταὶρῃϊ ἀεγῖίνε πϑῸ ἔγοτῃ ἴῃς οἴμεὺ β8ἴεπι 90 -Ξ- συεγελαασειυ, 

σογέέ (νυ. 513). Τὰ ἰδ ἴγας [Βαϊ ἔτοπι 115 βίαι η0 ἔογτῃ πισῷ ἰς πονγῃ, θὰϊ ΟὨ]Υ 
δ δηὰ πρὸς, ὈΟΙΒ ἴῃ βεπϑε οἵ εονεγέρη,, Ὀυΐ ἴΒετα ἰδ ΠΟ τεάβδοη ΨὮΥ πΣῸ ἐσϑ- 
ἐγΐηρ, σεγέερ, ΒΆουϊὰ ποῖ θὲ ἀετίνες ἔτοτα [Π|5 30, 88. ννῈ}} ἃ5 ΤΌ δοοίά ἴτοπι 

τὰς οἴμεῖ 1:9. Βεβίάεβ8, (5 ἐχραπαΐοι ψουϊὰ Ὀτίπρ ἱπῖο σοτηραγίβοι 1,8. 15, 
σεῖο οὗ Ὑδῆν ἢ ἰὰ 15 βαϊά, Ὁ Ὡ9»2 Ὁ 7λον λα-ί ἐσυενεα Τ᾽ Ἀγεεἶ τυέὰ α εἰοκα; 

80 οἴ αηροῦ 1,8. 393. --- ξ᾽ 0] π.π. ἐγεαυδηὶ ἱπ Ψ 85 ἐκ κχ “ῥίαεε. Ὁ; Ὃ ἀὲά- 
ἐηριῤίαεε 97 “λπραεν 818; εἶδνν. ἴῃ βεῆβε οἵ βῃεϊίεν ἴῃ “ 2γδ 3151 6165 οἱ, οἵ, 
4217 11901}4, δεοτεῖ ρἷδος οἵ ψόσηῦ 130}, ΒδοτΈοΥ 1οἱδ, [Ιξ ἰβ Δ βᾶϑῪ ρἷ. Ὠετε; 
80 ἀποκρυφῆς Ἀδ5 ροπε ἰπῖο (5 οἵ 2 5. --- ΠΤ οὗ 2 5. ἃ ψογὰ ὑμκπονν εἶδνν., 

δηὰ ἴτοτῃ 8ἴεπιὶ ὑπκπονῃ ἴῃ Ηεῦ.; τον. σοπ)εοίυταὶ, ἐοῤροίον, σεῖς. ΑΚ. 

αάγμ, εοὐΐεεί, σαίάεν,; τοῦ. ἰχῖ, εττ. ἔον πϑώπ, ΗΙ., Οτ., 9. τοϊβίακεῃ ἴοσ ", αἱ] 

με πιοῖς παῖ 65 δῶ8 σκότος. ἢ πυθῃ ἠαγέρμεις ορροβεὰ ἴο Ἰίρδι 139}2; οὗ 
{ὨδΟΡΒΔΩΥ ΟἿΪΥ Βετε (613), οἴ, απ. 1513 (ἸΕ); δ. ἰδεῖ οὗ ἀπάοτειδηαίηρ 825, 
ἀἰβίγεββ 15. 823 ςοἱῦ ἡμθη 18 πιοῦεὲ σοιηπίοθ. ΓϑῸ 18 δῇ οτἱρί δὶ ουῖ οὗ ψῃϊο ἢ 
οὶ γγρὸ οἵ Ρ5. ἀπά γλξϑὺ 2 5. τηῖρῃξς Ὀς ἀετίνεά ; τά. ἴτ, (πετείογς, 88 Ἵβίγ. βίηρ. 

δηὰ σοππεοῖ ἰδ ΜΠ ποχὶ ψγοσγά, Ὁ πϑτῃ τσ. ΤΉ ςη (ἢ οονετίηνρ οὗ ἀδιίκμεβα 

οἵ νναΐετβ ἰ5 5γπ. τ 476 δε ἀαν ἔρος αδομέ “7έσε, ἐ.ε. ες σϑίπς εηνεϊορεά ἴῃ 
ἀατκ βἴοττη οἱουάβ, ἃ9 ἴῃ βυρβεαιεηὶ σοπίεμϊ, ὈΠΓΙ’ 53} 5068 ἰβεγείοτε νυ 

πεχῖ ν. ἀῃὰ ἰδἰζεβ ἃ5 ἰΐ οοπιρίεπιεπὶ 1220. --- 37} Ρ]. σβῖτ, οὗ ζ 2») πῃ. ἐδέεξ, 

ἀἴερεσε εἰομα (1) ταὶῃ οἰουὰ γγ}δ 1478 7. 56 15. 56; (2) εἰοταῖ νεᾶσς, 50 οὔδι- 
ἴοι οἵ “" 15. 191 Ρβ. το48; σοῃπεοῖθα ψίτἢ ΓΒΕορΒδΩν 26812.15͵ -- ὉΠ} τξέξεν, 

τὰς τερίου οὗ τπΐη οἰουάθ; [85 Ρῇς. α.λ.; εἶπινν. ἴῃ Ὑ Ρἱ. ϑρην Ψ (οὗ δε 
αἰνίπε αἰ "μέ! πε88 τες μίπρ) 365 τ- 5γ1} -- τοϑῦ, “52 ἡ} ((οἀ᾽8) 6886, ὕροο Ὁ 
͵828 Ῥι, 828, “ὁ ὉΠ Ὁ Ρ5. 7718; 86. τὲν 807. 33, ἐπϑ νὉ. ΟΔὶ, γέμα ἐο 
2σιυαε οὐ ἀμδί. οἵ ἴπε ἔπε ἴποθῆβε οἵ βαποῖυδυυ Εχ. 3055 (Ρ), οἵ τνδίετς υυεᾶγ- 

πρὶ ΑἸΤΑΥ βίοπεβ ἀπά σεδυοίηρ ἴμεπὶ ἴο ἀυβὲ [Ρ. 1419, οὗ σγυβῃῖηρ Ἔπθσηΐεβ ὍΣ 
Ῥε. 486,8 τῷ 2 5. 2248, --- 18. Χ1)5] Ἔπιρἢ. 15, τοϊδομέ ὀγίράδπεος, τε[εττὶηρ ἴο 

ἴῃς ἄεηβε οἰουάςβ οὗ πε βκγ. [{{τἀἰκεη 85 Ὀερὶπηΐπρ πεχὶ ᾿ἴπε, ἱποοπεικῖεηϊ 

στ οοπίεχίὶ ἀπά οπ]Ὺ ἴο Ὀὲ ᾿υβιβεὰ ἴῃ σςοπηεδοϊΐοπ ἢ ἃ πεν σοποεριίοι 

οἵ Ἰρμιπίηρ, θαϊ (Βαϊ νγουϊὰ Ὀς ῥτεπιαΐασε μθγα. Δ) π.(. ὀγήσάδεεες: ανλ. ἴῃ 
ψ, Ὀυϊ οἵ, 2 5. 225; αἷετ ταΐῃ 15, ὅοδ 621. ξ}) νΌ. Οαἱ, σἀέμε, οὔ Ἰίρῃι 15. οἱ 

ΤΟ. 1:86 2228, ἩΗΙΡΆ. ἐαρρέ 20 τἀΐρε, οἵ τηοοῦ 15. 1319; ορδρλίος Ῥ5. 185 -- 
2 5. 229 
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ῬΆ. Ξε τὐκ Ὅγων ὙῊΣ ΥΩ ὉῺΡ ΥῈΣ 
28. -Ξ δκ τη 3 ΥἹΩΣ 

Ἐπ. εἶνεβ ἴνγο ᾿ἴπεβ, 2 5. οὔς ᾿ἷπε. τὸν ὍΓΩΥ ΤῊΣ 15 ρίνοῃ δραΐπ ἱπ ν.βς, θυϊ 

ποῖ ἰπ 2 5, [1 1Β Δῃ ΕΑΞ3Υ Δεβί τη ἰδιΐοπ, γἼ2»» ΡΒ. Ξξ 2 5. ΥΨ2, 8 ᾿γαῃβροβιτἰοῃ οὗ 

2 ὉΥ [κῖ. εἰσ. ὩΣ 8 ποῖ ἀρρτγοργίαϊς ἴο γ9»5, Ὀυϊ 15 πεεάεὰ υἱτ Υ12}» δηὰ 

που]Ἱὰ θὲ εαϑὶϊγ βυρρεβίεὰ ὈΥ 12; οἵ ργενίουβ ᾿ἰπε. 3 18 τῆοσε ἀρρζορτίαϊε ἴο 
τὰκ Ὅγτ., 1 δἴομς πίοι τ, μὰ ρος8 θδοὶς ὑροῃ ν.ϑ᾽, εσαῖς οὐ βγε τυέγε ἀίραεά 

3 ον δέσι. ΤὨΪ5 τείεσεπος Ὀδοκ ἴο ν.ϑς, {με ο]οβίῃρ ᾿ἰπε οἵ ἢτβὶ βίχ 1ἴπεβ οἵ 
5ῖτ., 15 βιταυΐϊδτ ἴο [86 τείεγεπος ἰῃ ργενίουβ ϑίσ. οὔ ν.795 θφοὶς ἴο ν. δ, Βαϊ τῃε 
τείεσεῃος ἴο Παἰϊβίομεβ πὰ Ἷοδ]β οὔ ἢγε ἤεσε 866 π|8 ργεϊηδίυγε ἴῃ σοπηςοϊίΐοη 
σπῖῖἢ ἴῃς ἀκδοςπὶ οὗ Υδην ἢ ἰη ἴῃς βἴοστῃ οἱουά, ἀπὰ Ὀείοτε ἴδε βἴοττη Ὀιυγεὶβ 

ἷπ βυρβεχυεηὶ ϑῖς. [1 ἰ5 Ὀεδβῖ, ἰμεγεΐοσε, ἴο τὰϊπῖκ μα ἴμε Ῥ5. μα5 ριεβεσνεὰ 
τῆς οτὶρίῃαὶ οὗ ἴῃς ἢγβὶ Ἰΐῆς. Τῆς ἰγαπβροβίϊίοη οὐ ἋὩ» ἰῃίο 32 μα8 οἽοοδ- 

βἰοπεά ἴῃς ἱπβοσίίοη οὐ τὖὺν ὉΠ) ἔγοτῃ ν.3», ἀπ 186 οπηἰββίου οὗ γ)»}} 8. ΌὉΥ͂ Ἔστοσ 

οὗ ποῖ οὐβεγνίῃηρ βίγαῖϊαν Ἰεϊζετβ. --- 14, Ὁ5..}} ΗἸΡΆ. ἱπιρέ, ας. 1 σοῃβθο, οοπίϊπα- 

ἷῃρ ἴῃς τιονετηεπὶ οὗ ἴβουραι. ζ Ὁ» νὉ. Οδὶ, ἐῤφτ μἴθγ. οὗ ἴῃε δεὰ 9611 οδΓ, 
Ηΐρδ. ἀπέ ἐὶ ἐλερεαῖον, ἴτατβ. ἑδραῖον οἵ “" 7614 (ΞΞ 2 8. 2214) 205 1 5. 210; οἵ, 

ΤΣ 1 5. 710 70. 375 δ 409, --- Ὀ:)32] ποῖ 50 βυϊεὰ ἴο Υ)ὺ» 1Π) ἃ8. 2 8. 10. --- 
τκμ ἴανν 3] ποῖ ἴῃ 2 5., 15. ἃ ρἷ. ---1δ. ὈΣ)5} ΗἿΡΉ. ἱπιρί. ς. 1 σοῆβες. 710 
Οἱ 683, νιθετε Ἔποπιΐεβ ἃτε σεσήσγεα Ὁ Οοά. ΗἸΡΆὮ. φ“εαζίερ, οὐἷν ματα (1816) 
δηὰ 1445 (υοϊεὰ ἔτοτῃ (15 Ρ5.)}. [ὕ504}}Υ 5. ἰβ τείετγεὰ ἴο επεπιῖεβ, θαῖ ἴῃ εβε 
δανε ποῖ γεῖ ἀρρεαγεά ἰῃ Ῥβ. Ιὶ ἰβ θεϊζεσ ψν ἢ Οτ., Πα.» ἴο [Εἰ πκ οὗ [με βοαϊϊεσίηρ 
νἱάς ἴδε δἴτονβ (οὗ [μυπάετθο 5); Ρ5. 1445 τενευβεβ ἴῃς οτάεγ οἵ γ΄) δῃὰ ὑπ ἴῃ 

ἴδε νεῖβε. ΤΏΘ Υ οἵ Ρβ. 'β ποῖ ἴῃ 2 8, δῃὰ ποῖ οτἱρί πα]. 2 8. μ88 Ὀδ πη Ρ13 (Κῖ. 
ὉΠ) Ωγ.) ἔοσ Ὁ87)}) 3 Ὁ) }} οὗ ῬΒ. 2 5. 1Β οπε ψογά ἴοο βδῃοτί. Βυϊ ΡΒ. 1445 
ΞΞ Ὀθπγ5 ΜΠ το ὌΧΡΓῚ ΡῚ3 Ρ'ἢ. Νε τὰν εχρίαϊῃα ἰεχὶ οἵ Ῥβ. 18 88 δῇ 

δἰϊετηρὶ ἴο ἱπιρτονςε Ρ2 ἢ), δηὰ (ῃς ἰεχὶ οἵ 2 5. 85 τεβ της ἔσοτα ἴῃ ε ομη8- 

βίοῃ οὗ οὔς οὔ ἴπεβε. Βεπ 5. 1445 ννδβ υυϊτεπ ἴῃς τοχῖ τουδὶ ἢᾶνε Ὀδθῃ 

ΡΣ ΡΣ, 50 (86. Βα. ξΡῚ2 πιὰ, Ματὰ 97) ἐϊρλδηεῖνρ 1816 (ΞΞ 1445) 719 ογ9 
1357. --- 23] Ὀεΐοτε γ οοπβες. ἱτωρί, '5 ὑγοῦ. νῦ. ἃ5 ἴῃ ρδγβ]]εὶ ᾿ἴΐπε, (ὃ ἐπλήθυνεν, 
3 νι ρἐεαυέέ, ἔτοτα 23 νΌ. δὲ σπιαρεν, ἴταῃδ. βεηβς, Ὀαΐ ποῖ ἐουπὰ εἶδνγ,. ΙΕ ἰ5 

Ὁ50Δ}} ἴαίκεη, αἴχεν ΚΊ., Οἱ ρῇ. οὗ Τ 33. νΌ. «ἀσοί, οἴ. Οπ. 4938; 4150 ςΐ. 7ε. τοῦθ 

70. 1618, 1ὲ ἰ5 τακεη ὃγ Ηπ., Πς.» 8].,) 285 21 δᾶν. »εμεά, ἐχεεεαέρρίν, ἃ56. ῬΒ. 1238, 

υῖ ἰξ ἰδ ἀουθῖ]ε58 ἃ τε! ἰοὶ οἵ Ρ3, 88 Βᾶ., (Βς., αἱ. --- 55] Οδὶ ἱπιρῇ. ο. ἡ οου- 
8ες. ζΌ0Π ἴγδῃβ. σιαξε ἃ μοΐφε, ἀτῖνε ἰῇ τυτ Ὀ] ηρ ποῖβε, 85 ἃ ψᾶροῃ ἴῃ 
Ἐμτεβίηρ 15. 2828; 50 ἤεσγε, ἐσρσό ἐλτρα ἰο γωριόδε (1816 -ῷἮ 2 5. 2216 -- 
Ῥϑ. 1445), ΠΕΟΟΒΒΑΥΙΥ 50 ἱΓ γε τεῖος 8[, ἴο [πα πάεγθο]ῖβ, ἀηὰ [μ6 σοποεριίοι 15 
Του ἢ πιοζα ροεῖίς ἴμβαπ ἴῃς ἀ506] τε άἀοτίηρ αὐρεονιγονί, Ἰυδιβεα ὈΥ ὑδαρς, 
Ἐχ. 143 (7) 2357 7105. τοἱῦ (Ε) 7. 4161 5. γ10, -- 16. χν3}} ΝΙΊΡΆ. ἱπυρέ, ς.} 
ςοηβεο. ; ΠΝ Σ ΝΙΡΆ. αῤῥεαν. οἵ Οσοὰ 845 τΟ2}7, οὗ ἰμΐηρ8 7616 ροἱδ, οὗ τηϑῃ 

5. ν 425 Εχ. 23} (Ε) 3459. 33. 36 (7) Ἔ ; ΡΟΞδΙΌ]Υ 4}1 οτρ᾽ πα} ΟΔ]. ---- Ὁ .2)0Ν} 
2 8. Ὁ» οὐ Ὁ) Ἐδϊκασ, ἰδ δεῖζεγ ὁπ δοοουῃὶ οἵ [} ὕϑῃ, ἢ [ΡῈ ἙΝ] π.τὰ. ολσρρεὶ, 

εἶςν. Ὁ ὍΝ Ῥβ5, 423 [ο. 1 (ι. ς12; νἱίβουϊ ἀεβηίηρ σοζὰ Ἐξ, 1264, δ5 
Ἐς. 3113 2325 -}. τοῦ }} ΝΊΡΒ. ἱπυρί, Υ οοπδβες, ; (δἰ Ὀείζες ἔμδὴ 5)" οἵ 2 8. 



156 ῬΘΑΙΜΒ 

Ἐ τὸ νὸ, ΝΊΡΒ. δδ μρεεσυενεά, α.λ. ἴὰ ψ. Ρὶ, ὠρεεσυεξν εγεβ 11018; »παξε δνιοῖον 
τὶ ηϊεουβπεθβ οἵ Οοά ν)}Ὁ 985. --- ἸΡ9)5] ΞΞ 2 5. ΓΆΡ, ἴῃ δοοογάδπος νη τῈ 
ΒΊΟΝ ἼΡΝ Ξ ΒΝ 2 5. Τῆς ἰεχὶ οὗ 'Ῥ-. σμδηρεβ ἴο 2 Ρετβ. ψίτπουϊ παβηοϊεηϊ 
τεάβϑοῦ. Τῆς Ἰ᾿ΐπε ἰδοῖκβ ος ψογὰ, ΤὨΪϊδ ψῈ τοδὺ ψεὶ ὈΥ͂ τεδϊηρ ΠΥΠν ΓᾺΡ ἸὸῸν. 

ἘΠῚΡΣ τ... γεόμξε, αἷν. οὗ Οοά ἴῃ ψ, 1816 (-Ξ 2 5..2215) 767 801] τοφῖ, αἰϑὸ 
15. 505 ς139 6616 70, 2611, οὗ τηᾶῃ Ῥχσ, 13}.3 1η10 Ἐς, γῦ 15. 3017. 17 ---- Γ).} ἴῃ 
86εη86ε οὗ ζ ὀγεαίά οὗ του οσ ῃοβίγ]β (Ξ-Ξ 2 8. 2215), εἶθνν. Ῥ58. 335 13511, ςἔ, 

Ἐχ. τ65 10. 45. -- 17. 2γ5}} ΟἿΑ] ἱπιρί. εωρι. οοδτάϊπαϊίοη, --- 26 }] ἩΊΡΆ. 
ἱπιρῇ. οἵ σταρμὶς ἀεβογίρείοα, ἢ πιεὴς ΟἹ], ἐγαστο σε. οἵἨ ναῖε Εχ. 210, ΗΙρῃ, 
ΟΕΪΥ 5. 2817 -Ξ- 2 5, 227, --- ἢ Ὁ Ὁ.0]} (ΞΞ 2 5. 2211) εἶϑν. Ῥβ8. 298 225 γ)} 
934 10γ38 1447..--- 18. ν)...Χ}} ΗἸΡΆ. ἱπιρῖ. οὗ ρταρῃϊς ἀεβοτιρείομ. --- ἢ» 53}Ν7 α.λ. 
οἵ. 594, ψιὭετγε δίοπε εἶδνν. ἱπ ἡ 1» δᾶν. 15 υβεά. --- 19. ζ ὍΝ] πιιι. οἶτέγεσς, ἴῃ 

Ψ ΟἹ]Υ ἰπ [85 Ρἢτ. νυ ΐο ἢ 15 ἐουπὰ 4130 Ὠϊ. 3286 [ς. 1817 4631 70, 2139 Ῥγ, 2510, 
--- 8} γ οοηβες, ἰπ ρἶδος οὗἩ ργενίουβ ἱπυρίβ., ει ρὮ. ομβαηρε οὗ ἴεηβε ἴο ὄχργεββ 

τεβαϊὶ, --- 7} πιπι. ῥρτορ. σηῤῥογέ (τ 2 8. 2219), εἶδνν. 15. 31. ---30.. 5)50}»} 
Ὑ σΟΠ860,, ΟΟΥΥΥΪΏΡ ΟἹ ῥτενίουβ ἴπθ. 2 5. Β85 ΓΝ Νχλ, πῃ οἢ ρῖνεβ ῥτορεῦ 
τασᾶβιγε πὰ ἰ5 ἀου 688 οὐἱρίπαὶ. --- ἢ 35] οἵ, 2ΤΏ32 319; 6͵ϑὸ «186 Ηο. 415 
ἩΡ. 15. το γε π}} ΡΙ, ἱπιρί, γὴπ (νυ, 65), ἃ τεΐαττι ἴο ἱπιρῇ, οἵ νἱνία ἀεβοτίριίοη. 
τ Ὁ Υοπι Ὁ] τεϑβοῦ οἵ ρτγενίουβ ἀδ]νεταπος ἔγρπ υῦ. Οδ]: (1) οἵ πιεῃ 

(4) αξε ῥίδασενε ἐγ, ἰεἰκρά ἔμ; ᾿ς. 3 ἸΟΟΙΤΊ121 1186, ς. ἀςο. 6881 γ.3δ 1ς͵ ς 83 
Ἑς. 88; (6) εἰεἰηράϊ, ἐς ῥίεατεα ἐο ἀο ἃ ἰδίην, Ρ5. 405 Ὧι. 2:1.8; (2) οἵ Οσοά, 
ἀεἰϊρὴν ἐρ, ἤαυε ῥέεασμγε ἐγ, ο. 3 Ῥεῖβ. 1880 (Ξ- 2 5, 2230) 229 4113, Ποτγβε 

147}0; ς. δος. 3738 407 ς 18. 18. Δ] χ1εδ 1.6 Ῥγ, 21], ---Ὡ1, γ0)}} τῷ 2 5. ΡΣ; 
80 4150 β8π|Ὲ νυϊδιίοῃ ν.35; ἢν ἰ58 [ἢς οἷάες ἔοστη (Ὁ. 43). ---- τ 33] εἰρσνερεεες 

φ7 "εν δαμαῖς τε ν.35 (ςοπιταοϊοὰ ἴῃ 2 5. ἴο 533); εἶβυν. 2 ἢ 70. 9 2255 (Ἰαῖες 
ἀ5866); οἵ, 225 (0)}32 ἴτοπὶ 3 δὰ]. 244 731 (υ. 213). --α 205] ΗΊρΒ. ἱπηρί, ἴῃ 
βεηβε οὗ ζ γείμγη, γεζοβέρσε; α. δ, Βετε (Ξ: 2 5. 2221) ν δ 284 ς417 (01.) γ9}3 
11613, ς, Ὁ» 943. 38. 92, γηλον: "»] Ἴσδυβαὶ οἴδυβα, Οδ] ρῇ, οἵ δοϊἴοῃ ςοπιρ! εἰεὰ 
ἐπ ῥγεβεηῖ, ἔεεῤ, οὐδεν" Ἰανι8 οὗ “, (ροβί-ευΐοτοῃ.), εἶδνν. ἴῃ [ἢ 15 ϑεῆβε ὙΥῚ 
2γ8, ΠΣ 1134. 4. δὅ. 186 ΓΩΡ] 810 10318 1325, ΤΡ "855 991 1188. 146. 161 

ΣῪ 1107: 67.101. ΠΊΟΝ 11057..168., ΓΥῸ 8052 1105Ὁ, ὈΟρΘῸ τοῦδ 1 19106, Ὁ» 1ος ὃ 

1155, ὈΣΘΡΡ 1195. 68. 184. 168. ἴῃ: ραπεγαὶ 1912; 411 ἰαὶς Ρββ. --- Ὁ 51] Ὁ]. οἵ 

Ὑδλνε ἢ 5 σοτηπηδηάβ; Ὠΐϊ. 86 1012 1123 τοῦ 2617 289 ηο16 705. 226 (Ὁ. «. 11). 
-- "Ὃ ΡΨ] Ρῥγερπδηῖ, σεζεα τυξεξεάίν (ἴπὰ ἀερατῖϊηρ) ,γονα, νὉ. ἀθῆοσα. ἔν 

α.λ. ἴπ (5 ΡὮτ. ; εἶδιν, ἃ ἰαῖε ψογὰ, ἱπ Οδ] 1 Κ. 857 Πη. οἱδ 2 (Ώ. 65] Ἐς, 11 
70. 929 τοῦ. 16; ΗΊΡΏ. εο»ιαίδννιρε ἂς ρεΐδν Ῥβ85. 3788. 9431, 25. Οδ] τούδ, Ἐοτ 

Σθλ νυ. “Ὁ --- 38. Ὀ0510] 7κάρηεενς (υ. 45), ἃ ἴγρε οἵ Ἰανν ἰπ ἔογτῃ οὗ ἠυάϊεϊαὶ 

ςα8ε5 (Ἰπἰτοάυοεά ὈΥ͂ ὍΝ οὐ "2, ΜΙ ῥτοϊδϑὶβ ἀπά δροάοϑβὶβ (νυ. Βτ.Βεχ. Ρρ. 352. 355). 
1 Ὁ νι (6θονθ); εαγῖϊεσ ὑβᾶρὲ ἴῃ οοάς οἵ Εἰ ΞξΞ ἔχ. 21-232. Κι, οἵ 2 8. 
ἸΘΟῸ 15. ΡΟΒ5Ι6]ε. --- ΠΡ] φἰαέμέες, π᾿ ἔρ!. ομαγδοίετίβεϊς οὗ ἰῃς οοάς οἵ Ψἢ 
(Ψ. Βτ.Βοχ. Ρρ. 3δ1-ϑδ2γ, - Ὁ ὍΝ] ΗἸΡΒ. ἱπιρί, ἐγεαιπεπίαϊίνε; Ῥυΐ 2 5. -- 
Ὁ ΟΝ ἀεβαγέ ον ἐΐ, 15 βἰταρίετ, ἐχοερξ ἔοτ Ἰδοὶς οἵ ἀρτεετηεηΐ ἴῃ πυτηθεῖ, 
ὙΒΙΟΒ ταϊρῃϊ Ρε ἐχρί δηθὰ ΟΥ̓ ἀπ οτἰρίπδὶ ἴγῃπ, [εραστίηρ ἔγοπι ἰαννβ οἵ Οοάὰ 

8. Δ ἐχργεββίοη οἵ Ὁ. ἰπ Οδἱ νης ἢ 15. ῥοῦ. οτρίπαὶ, Πὲς. 912 -Ἐ 7 ἵν, ἩΌΡΦΌΣ 
ῬΘΆ, ττο193, ποῖ εἶϑυν. ἰῶ Ὑ ἦπ [5 βθῆβε. --- 24, "1 Ν}} τΞ 2 5. πῦῦῖνν; βῃογϊεμεά 
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ἴοττη ͵5 εαυϊΐεν δηὰ τόσα βυϊϊεὰ το 1 σοῃδες, --- "ὉΡ] Ξξ 2 5. νὉ, ἰῇς Ἰαϊϊετ Ὀειίεσ, 
τότε ᾿ΠΚεὶν Ὁ; δϑϑί τη ϊαϊεὰ ἴὸ βυρβεχυεηΐ οοπίεχί. --- ΠΡ τ] ΗΠΠΡ. σοΒοτί, 
ἐπηρέ. ο. 1 σοπδες, Ἴοϑ 1} ἴννο δοοεπίβ. ΤἈΪ5 ἔοττῃ οὗ 2 5. ἰβ οἱάες απὰ θεϊζεσ 
ἴθ ἴΒς πρηπι οἵ Ρ8. Ὑνο δοςεηΐβ ἅτε πεεάεὰ, 1η]685 Ψε βεραγαῖς “Ὃ πὰ 

τά, Ἢ» 10; Ῥὰϊ [δε ταν ῃτα '5 ποῖ 50 ροοά. --- ξ )Σ] π.πι. (1) ἐμέφμίεν 183, (Ξ 
2 8. 2233) 1ο7}7, 45 τεοορηϊδεὰ Ὑ) Ἴ2 Ὁ 2819, }) ΠῸΣ νὉ 326; (4) οὐ δινισλπιδρ: 

“Ὁ Ρ 8955,» Ὁ» ὍὯ" 3012, Ὑ Ὁ το οοδ, 20 ὉῸ2 10319, Ὁ) πον 1308; (6) ογ΄ 
ρνηρίνενεεςς οὐ γενιουαί. “) τῦΌ 2511 1038 Εχ, 343 Νὰ. 1419 (7) 16. 318:.415 
368, “» ΝΘ) Ῥ858. 326 8:8 Εχ, 247 Νὰ. 1418 (7) 15. 323. Ηο. 148 ΜΙ. γ18; (ὁ οὕ 
εουεγέρρ᾽ συεῦ  “) 92 ῥ5. γ858 Ρχ, 166 15. 2214 279 Πη. 939, οἵ, 1 5. 315 7ε. 1828, 
(4) 977 εἰεανεεῖρηρ γγονε. “)Ὸ Ὀ22 Κ5. ς1', Ὁ} ππῸ ν.11; (6) ο7 ἐνεβτεῖνιρ, γεοξον- 

ἐηρ 9 οι. Ὁ Ὁ τι 4232 2 5. 1030, (5) δ᾽ ῬΒ. 795 15. 645 ε. 1410 Ηο. 8:18 
95, 9» 1 5. τορ; (77) οὗ γαρεογιέηρ ὕοσε ῬῸ πὸ 1308, (2) σπί ὁ 
ἐκπίφσμτν ωοι Αἰνγδγβ εΑ5ὺ ἴο αἰβιϊ συ ἢ ἔτοτῃ (1)), )' ΝΣ ῥ5. 368 Οη. 4416 (Ε), 

Ὑ 2 ΚΒ. 595; 85 φγεαί, ἐμεγεαςειῖ, 185 4018 405 654; 45 ἃ σοῃαϊτίοῃ “)2: 

ς. δδιπ ΡΒ. 517; ο. ΣῺ [05. 22 Ῥ; ς, ΓΙ [6. 3189 Εχ, 318.19 1817.18. 4.8.0 
(3) Ο»βεφεφριες οἵ οὐ ῥμρίσάνιοη 707 ἐπίφμϊέν Ὁ ὍΣ Ὁ ΤΩΣ Ῥα, 6928, 2 

ς. νᾶτίουβ5 ν08. 3111 τοδ'δ ὅπ. 10}6 (1) ἴων. 2689 (Η) 7ε. 516 ΕΖ. 417 - χ41.- 
35. ΤῊΣ δ πλὴν 21. νῦ. ΞΞ ΗἸΡΆ. ἱπιρί, ο. 1 σοηβες, οἵ 32. ΤῊΐΒ. ΡὮγ. 

τερεδῖβ Ἔβ5θ 11 8}}γῪ ν.31; 11 Ὀερὶπβ ἀποίπογ δηά 51}}} ἰαΐετ ρ]. οὔ ἃ σποπιίς ἴγρε, 
Ἄοοπιΐηρς ἔτοπι ἵ8ε Οτεςκ ροτοά οἵ ΑΥ͂Ι, τοῦτ 321] τεάυοίίοη ἴο 513 ἴῃ 2 5. ἰ5 

ἃ υπίᾳυς ἐχρτεββίοη δηα ἀουθι]655 ἰχὶ. εττ. --- 36, πππρ ] ΗΪΈΠΡ. ἱπιρί. 2 πὶ. 
ποπ νὉ. ἀσποπι. (ν.44). -τ- Ὀ 22} ΞΞ 2 5. ὉΠ 2), ΝΕ ΕΓ 22 ΠΟΥ 12) ἰ5 

πεεάεά; ἴῃ 4}} οἴβεσ ᾿ἴπε5 μετα ἰ5 ἃ βῃρὶε ψογά. 2) 5 πῃ Αὐδπιαίβῃι ἔοτ 

22) ἃπά ποὶ οτἱρί παι. “22 15 δὴ ἱπιεγργείδιίοη οἵ ἃ 22 ψν ἢ ἢ ἢΔ5 σοπης ἴῃ ὈΥ 

τοϊβίακε ἔτοπι ἴμε 1ἰπε θεῖον, --- 27. 211] ΝΊΡΗ. ρίς. οὗ Σ "2 νΌ. δικσγίνν, ἀπὰ 
50 ΝΊΡΗ. ἐὲ δεν βεώ, δέν, αλλ. ἴῃ ρῖς. ; ἴῃ ρ΄. 15. 52}} οἵ σετγοιηοηΐαὶ ρατ Πςα- 

τίοῃ οὗ ἴῆοβε Ὀεαγηρ βδογεὰ νεβϑεῖβ. ΗΠ ΠΡ. ποτα δηὰά 1)η. 1219, ΤΉδϑε (ἢτεα 

Ἰῖπεβ τε ἰπ εχδοὶ ρδγδ! !ε] ἰ5πὶ, συ ἱ ἢ σά πηα ργὸ ροβίτ Π Ὁ. 5γΠ. ΠΟῚ Π5, Πα 5γ}. ν}05. 

τεβεχίῖνε οἵ {πε πουῃβ, Ἰοπττ, ὈΌΔτ, ὙΣΣΙΙ τ τ τ ἘΣ .} Ἐ ΤΣ δά]. κοι, 

2εγυεγίεα! . (1) 45 δά). Πι. 326 Ῥϑ, τοι᾽; (2) ἃ5 ποι πιᾶβς.» οἵ Ῥεῖβοηβ 5. 

185: τΞ 2 5. 2221] Ῥχ. 225, οἵ τμΐπρϑ Ργυ. δ, οβῖτ. Ῥσγ. 1.779. 101 28", ρ], 2 «13, 
Ηρ. οὗ νΌ. τὴν 15 ποῖ υβεά, 5ο [ἢ ρ]οββαίογ βυρειίταϊοα τῆς Κἰ πάτο ὄμθτῃ 

ἩΐΠρΡ. οὐ [575] δουΐσί, αὐὰι ἴπ ΗΪΗΡ. ἀπᾶ Ο]Κ ἀϑαρα οὐ τῃϊ15. ν᾽. ἴῃ Ψ. 2 δ, 

845 σοτγυρίεα ἴἴ ἴο “5. τῷ σάεῖν ογετεί δεγτεγσέ, οὐ «γοοξζοα; εἶδνν. [σα πα ΟἿΪΥ 

ἴπ ΝΊΡΒ. σῃ. 305 (Ε) οὗἁ 5ἰγυρρὶηρ πὶ ἃ αἴτγοῖς, [{0. 5.3. οὐ δςιίπρ' [α]βοὶν ἢ 50 

αἰϑὸ Ῥγ. 88 (}} 5:02). --- 38. τῶν 51] τ 25. ὕνν Τῆς ἴὸ το ημ5 πιΔῪ θθβῖ '"ς 

εχρίαἰπεά οἡ ἴμε ᾿να5]5 οἵ δῃ οτὶρίπαὶ πνν, ΤῊς Υἷς ἰπιοπεῖνο ἀπε 50 Ἔχργεββο 

ὈΥ͂ 53 ἴῃ 18ε Ῥβ., δπὰ 18ε τν ἰδ ὮΝ, ἃ5 ἀϑια] ἴῃ τος αηοίοπι ΠΟ γον, -ῊΣ 55] 

ῬὮτ, αιλ. Εογ ὩΣ Ὁ. 9138, -τ τος] ΞΞ 2 ὅν, πα, (ΑἹ ρῖο. μ]. τὰ (τ΄ 914) (ον δε 

ἠογίν, δοτυεν γε (τς αἶδο 70. 2122, ψῇετς ΠῚ., Βα., τοίου ἴὸ ἀπροῖευ; οὗὨ ὁποπιῖο5 
εχδιτπηρ ἱΠπεπιβεῖνες ἀραϊηϑὶ, ᾿ς. Ὁ» Ῥς. 1.35 275; ς, 75. Νὰ, 247 (ροοῖν, ἋΣ ΞῚῸΣ 

οἔ 2 5. Πέτα 5 γυβιϊῆςα Ὀγ Ῥ5. 225, Τὰ [5 ἱπηροβεί ]ο τὸ ἐν ρ]αῖπ τχῖ, οὗ Ῥς, (το πὶ 

ιχί. οὗ 2 5.; Ὀυϊ ᾿ξ νὲ 5ἰατί ψ ἢ τῃς Ἰατίοτ, πη Σ ἼΣΣ δλῖπε ἐνεν αγὸ ΠΛῊΝ 

“τ ἰογέν, ννῈ τον τερατὰ τῇς ἵχι. οἵ Ρ5. 58 ἃ Ρατάρῆταβο, ἜΣΡῸΣ οῖπ ὀχόρντοαρὶ 
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οὗ Ὁ» πὰ 2 Ρετζβ. 5. οὗ 1))"}5 δπὰ δ ΟῚ Ὁ)» ἐχρ᾽δηδίζοῃ οὗ Ὁ ἴῃ ἴεττως 
οἵ ΝῚ,.. Τβε Ἰΐπε ἰβ σοπιρ!εῖς ν τους ΟΠ ; νὴὲ ΤΙΔῪ βῦρροβε ἔμαϊ ἰξ σδτε 
ἱπίο ἴδς ἴεχὶ οἵ 2 8. ἔγοτῃ ἰεχὶ οἵ ΡΒ. ΤΒε οτρὶβαὶ σουἹὰ ἴῃ θη θὲ: 

ν ὩΡΓῸΡ νὴ 

Ὁ) ὉΡ ἼῈῚ 

- 429. Ῥε. Ξ στ πὴ νῦν ΠΥῚΝ ΚΓ ὌΝ ΓΝ 
2 8. ΞΞ Ὁ ΨΦΠ Τὴν ΠΊΠΝ ΠΝ ΛἊ) ὯΝ 2 

Τῆς νὉ. ὍΚΙ ἴῃ ΡΒ, ἰδ ἈΠΏΘΟΘΒΒΔΥΥ ; ἰξ ἰδ ἀου Ὀ01685 ἃ ραγαρῆγαθα. ὑὸν ἐς ἴῃς 
ὑδᾶρε οὗἩ ἴμε Ῥβ., απὰ ἰβ τηογε ργορδῦϊε ἴἤδῃ ἀουῦὶς πιλν, ξ "2 αν, ἰὰ 
οπΪγ ἢᾳ.; οἵἁ ῥγοβρευν μετα δηὰ 1321 (πυΦῸΣ Ὃ γ05.}), ἰαἴϊϊες ῥτοῦ. δαβεὰ 
οἱ 15 ραβδαρε; οὔ ἴῃς ἴνἂνν 88 ρυϊάς 110106, ὝκΟ ΗΙΡΆ. ἱπιρί. 2 πι. Ὃν νὉ. 
“ἠἀΐπο (ν. 138). ΗἸΡΒ. ἐράξ α ἑανεβ ΟἿΪΥ Βετε, Ὀὰὶ ἐγράδ τυοοά 15. 2711, αἰξατ 

ἢτε, Μαὶ. Ὁ, ---80. 13} ἰπδίγυπιξηϊαὶ, ἘπΊρἈ, --- Ὁ} γΝ} 7 γπρε μ 19 ἃ δαπά, 
Βᾶ., αἴεν 1.85.» Κὶ., τὰβ. ἼγῺ γν, 7 ὀγεαξ ἀστσνε α τυαἱεα (ἸοΝῈ) ; 850 1 υοΐδπ 

οὗ 2 8. πεφραγμένος; Ὠυ. ἔανουγβ γχν, Ὀυϊ ἀουθῖβ Ὅ, Βυΐϊ ἴδετε ἰβ Ὧ0 

δῶρο ἴο 05} 7 ὍΣ γχ. ὙΒεῖς 15 τότε ἴο ᾿υ ΒΕ} γυν νὉ. Οδὶ, γβρ, ἴῃ 
1 5. 17 Ἡανϊὰ τυῦβ ο. δος. ΠΡΌΣ ὉΡ ἴο [6 δύπιγ ; αἰ βουρῃ [85 15 ποὶ ἰπ 
Βοπε γ, γεῖ [μετα 18 πὸ γεϑβοη ΨΥ δος, 5ῃου]ὰ ποῖ Ὀς υϑεὰ ἴῃ οα8ε οὗ δοβ- 

ἘΠῚ γ, 88. τνε}] 65 ἴῃ οαβε οὗ {τἰεη αν τυπηΐηρ ; 80 ἢρ. 85. 195 1108], γε απα 

2γεβαγε (ἰὰ ΒοΒΕΠγ) 595. --- ὍΣ πιπὶ, 2 0, οὐ ὀακα οἵ τιαταυήετε; (815. ἰ5 

βαϊϊεὰ ἴο φαγὶ Βοϑίΐϊε τεϊαϊϊοηβ; οἵ. ὅπ, 4919 (ροεπι), αἷβο νΌ. ῥ5. 9451. -- 

τον 5 1ν} νῦ. Ξε ΡῚ. ἱπυρί, οὗ Φ5τ αἱ, ἑκα, ποῖ ἰπ Ψ, τ 5. 56 (65) ΖΡ. 19. ΡΙ. 
Μαῤ α.λ. ἰὰ Ψ (1880 -- 2 5, 223); 8 ἃ 5ἰὰρ 15. 356; ὁ. Ὁ» Ἰοοὶ Οἱ. 28, [1 ἰς 
ποθεῖς εἶδα οοππεοίεαὰ υἱϊἢ τ᾽, οὐ οβῖσ ὙΠ δος, { 9 ἢ. τυαξί, ταῖς 

ψοτὰ ἰπ Ηεῦ., Ὀυΐ Ξᾶπὶις 'ἴπ Ατ. δῃὰ Ατϑζῃ. Ξξ 2 5. 2289; εἶδτν. ὅὩ. 4923. -- 
31. 9» 0 ὑπ] οἵ, Πῖ, 326 30 Ὁ ὉΠ ὌΠ. -- ΠρΥῚς ΠΥ ΤΟΝ δἰ μβουρ ἴῃ 
2 8. εἶδο, γεῖ δὴ δδυὶν οὶ. ἔτοπι Ῥγ. 305. ---- δ ΤῊΝ γὰρ ΝΗῚ 0] [ἐ ταῖρι Ὀς 
1τδαῖ τΒ]5 1. νγὰβ ἴδκεπ ἔγτοτῃ ἴῃε βᾶῖῖς ρίδος. (Ὁ εγίδί Ὡἰγ ἰδ Βα8 θεδη ἰωβαεποεὰ 

ὈῪ Ρχ. 3οδ, δἰ" βουρῇ 53 ἰ5 ἃ ἰαΐετ Ἔχρδῃβίοῃ, τηατγίπρ' ἴμῈ γγίμω. Βαῖ τμΐβ 

δβεοϊΐοῃ οὗ 5. ἰβ οοπῃηροβεά οὗ οουρ[ εἴθ, πὰ ν.8)6 πεεάβ 5. σοτηρίεπιεπΐ, δὰ 
1μαῖ 15 ἐουπά ἴῃ ν.δῖὶς, ν δδ 15. ἃ ἰαΐε φηοχηῖς υἱΐεγαπος, οαἵ οἵ αι ΟΩΥ ἢ 

τε Ρ5., Βυϊ ν, δὶς 'ς φυϊϊεὰ ἴο ἴι. Οοά 5 ἃ 5}ϊεἰὰ 1) ἰ8 8 εϑυὶγ ἰάεα (νυ. 36). 
Εοτ 2 πὸπ νυ. νιδῦ θαῖ ἴδε οτἱρίπδὶ νγὰβ ῥγοῦ. 58.» 88 οοηῃΐεχῖ ἰδ 1 8Ρ.; τὰ. 
2 Ὅνπῦ, -- 32. πϑῦϑο πον Ὃ "3}. 2 5. μα5. ὅν, δῷ εϑυ]ϊεῦ ἔοστῃ οἵ [ἴῃς ἀϊνίῃς 

πάπα, ἀπὰ ἀουδιῖεβς ςοτζςοοῖ. ποσὸν ὍΣ 505]. 2 5. τερεαῖβ ΣᾺ ΕΣ }93 

(ςοπιροβίϊς 3 περ. δπὰ »ν μεσ, υϑεὰ ἱπ ἴδε βεπβς ὀξεξαξς, ἐαεοβί, εἶσιν. 

705. 2219 (Ρ) 15. 4311 445: : 451, Φ τὸν 8 ποτε σομηοπ, 2 5. 73 Ηο. 13 
15. 455. 31 648, ΤΆε ἴετπὶ '5 τηοποιῃεἰβιῖς ᾿Πκὸ 15.2, ἀπά ποῖ ἴκ6 ὈΝΝ3 Π2ΝΌ2 Ὃ 
Ἐχ. 1511, 10 β86επιβ ῥγοῦ. ἴα [με οτὶρίμαὶ νγὰβ 3, δηὰ ἴῃδὶ δὴ εὐϊΐϊογ ὑπάετ 

ἰπῆπεποε οὗ 153.2 ἀἀαριςἀ ἰξ Ὁ ἱπβετεῖηρ ὑρῦ3τ, τ ηΐο ἢ ἀρρεδτβ ἴῃ ΒοὶᾺ 1]. ἴπ 
2 8., Μ ἘΠΕ τὰς βεοοπὰ 1. οὔ 5, ἴῃ δείξεσ 8ῖ}]6 αβε8 γῶν, ΤΒε 1]. δτε ἴοο ἰοῃν' 
Ὑ Ὦ ἴμεθὲ νογάβ ἱπβετγίεά, --- ἢ τον} Οσα, υϑεὰ Ὀϊ, 3216. 17, ἀπά οη [8158 Ὀαεὶϑ 
85 δτομαίβπι ἴῃ ἰαῖε ροεῖγυ Ῥ58. οἱ 1147 130}9 70. 3" - 40 τ. 10. τ. 30" 15. 445 
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ΗΡ. 35 Νε. ο9"7 (νυ. Ἰπῖτ. 8 32). --- 88. »)1Ν 85] ΡΙ, ρίς, οὗ ἬΝ, τεῖ. ψἱα ατί. 
2 5. ὭΣΟ; ἫΝ ἰδ βυπίαϊ πεὰ ΟΥ̓ ΣΝΩῚ ν.Δ05 οὐ Ρ5. ἀπά Ὁ ῸῺΣ σοπίτ, ἔγοτη ὝΝΠ 

οἵ 2 8. Ὃν νῦ. Οἱἱ, σίγα, σίγα ο., ποῖ ἴῃ Ψ ; Ὀυϊ ΡΙ. 2888.40 (ς, ἃος, 5); 
3012 (ππο); εἶδιν. 15. 455 5011, ΗΠΏρ. ῥΒ5. 931 ς. δος. Ὁ; οἵ. 15. 8.9, .--- 

21 181] τ Ξ- 28. ἸΡῚ Ἄν), θὰ τεχὶ οὗἉ Ἰαῖτετ ἀποοσιαίῃ ἀρὰ ἰξ τααῖκεβ πὸ ροοάὰ 
βεῆβε. 10) ἴῃ βεῆβε οἵ νεσξε εἶβιν. ν."Ἱ 206 6913 13ς13, εἰς, γι Βετα 15 [Βς 
ὍᾺΥ ἴοτ (ἢς ἔξεῖ, 1 σοῃβεο. ὄδχρσεββεβ σεϑϊ ἤδτε δηὰ δείον, αραΐ 90. --- 
84. γῦϑιΝ] Ρ]. οὗ Ἐπῦον ἡ, ἢ, Αὐρα, αἶρε, 1884 (-Ξ 2 5. 2284) 299 (Ὁ) ΗΡ. μὰ 19.391 
ση. 4921 (9) Οἱ. 27 Φ» οἵ οἴ, τὴν Ἐξ, 221 Ῥχ, 519 7ς. 146. --- ΣΡ ΠῸΣ }} ἐπιρΒ. 
δου ἢγδῖ, ΓῚΌ2 ἔοσ δαμίμυείά, ΡΙ. οὗ ἢ π3 π.ῖ. ἀγγά ῥίαεε 25. εἶ. 38 (ροετ}) 
ῬΞ. γ858, οὗ ΙΞγδεὶ ῥβ. “88. -- ΞΞ 2 5. 225 Ὁι. 21 15. 58:4, «, θι. 339 ΗΡ. 3", 

ταῖς. οοππηεοϊίοῃ. ΕΗ ΑΝΝ ἐαμδέ 1ο λοίῥαάὶ » φγομνά ἴῃ ἜΤΗ Οδὶ 15 
υϑεὰ ἴῃ δεῆβε οὗ »παξέηρ α «απο, ἀοίαίηρ ορδς σγομραι, Ατὰ. 21δ 2 Καὶ, τοῦ 
Με]. 33, 0 7α. 214 εἱ αἱ., ς. ὃν ἔοσ οπεβ Πϊΐς Ἐπὶ. 811 οἱ, ---8δ, 5πὸ πρὸῦρ 
πΌΓΡΟ5] δἀορίεά ἱπ 144) ἀπά εηϊατρεά : πΌΓΟΌΟ ὌΡΣΥΝ 2.00 τ ρῦσαι 

- νοι πυὴτΣ Γιτρ ΤΠ Γ2}}. ΤΕ 1. ἰδ ἴοο Ἰοῃρ, ἘΡῃ ἶθ ἃ εἰ. ἐχρίαἰίπρ Ἀρότα, 
εοῤῥεν, ὄγονικέ, 48 ταδί οτίδὶ οἵ Βονν, εἶδβυν. 70. 2034, ἔγοτυ ν ἰ ἢ ΓΙ ΤΑΔῪ δνα 
φοτηα ἰηῖο ἴμ6 ἰεχῖ. ΡΠ} ΞΞ 2 5. ΤΠ), βυ 8} εχρίαἰηεὰ δῆετ ΑΕ. ας ΡΙ., τὰς 

Ἰαίϊετ 3 τῇ. 55.» 5. 1 σοῆβες. ἴοῦ 3 [᾿ 58. οὗ 5. --- [.Π}} ν. Οἱ], σὺ αὐτο, 
ἐἰεεεερα : ἴο αἰϊαοῖς 7ε. 2118, ἱπίο 50:60] 70. 2113, ἢρ. 'π Ἑομαβιϊβεσχεηὶ (Βαηά οὗ 
5) 5. 385; ο.. 3 ἀξεεομα ἐμπίο, παξε απ ἐσεβ»εςσίονε (οἵ τερτοοῦ) Ῥχ. 17}0, 
ΝΊΡΆ. 54. 3 δενιείν αἱε Ῥ5, 388 (Ἄγτονβ οἵ). ΡῚ. 2γέες ἀἰρτο:, ἴαττοννβ οὗ Ἰαπὰ 
Ρ5. 6511, 590 ΘΒ (θυῖ νι} ἀουθι), 2γεςς ἄστυ», εἰγείοά Ὀτοῦζα ψεαροη (ΡΝ) 
86 -- 2 8. 22, Ὀυϊ Ῥονγ νγαὰ5 ποῖ βίγεϊοῃεα νἱἢ μδη 5, Ὀαϊ ν᾿ (εεῖ, ν. γ18, 

ΚΙ. τεραγὰβ ἴῃ6 ἴογπιβ 85 ΝΊΡῃ. οὗ γγπ ὁξκ ὀγοζθρ, οἴ. 7ε. ςιδδ, (δ ἔθου, 

Ῥ δοσιοίοέέ, 50. 6εββεῃτ δ! (5, 3, ΖΦ, 41} βδυρροβὶ ΠΌΤ),  ΒΙΟΒ ἰδ τιοβὲ ῬτΌΡ. --- 

936. Ὁ Ἰ80}} Ὑ φομϑες. 858 ν. 838, -- Ἴ).2}} 0 οἰτουτηβίδηι δὶ. -- ἘΡ29] ΞΞ - 

2 85. "310 ἜΓΩΣ; Φ, Θ, ἡ παιδεία σου; Ἔ εἰ αἱξεῤῤῥίπα “μα; 80 ᾧ, Ἅᾳ,, 

ἡ πραότης σου; "3 »ισησμοίμαο ἑμα; ΟἾ5., ΝΥ ε., τὰ. ἼΛρ. ὙὍὙδα βδβοτῖεσ ἰοχὶ 

οἵ 2 5. 5. δἷοπε βιδιαϊπεὰ Ὀγ Ὀοϊἢ ιβ5. ἀπά ἴῃς υπροϊπίεἀ 2 ἼΩΡΥ; Ὀαῖ 

[815 πλδκ 5 ἴοο ββοτγῖ ἃ Ἰἴπ6. --- ξ.3}}.} πιί. (1) ἀωνείδεέν, πιεεζρδος, 458) 80 2225 

(λᾳ, 3)); εἶκν. ΡΥ. 158. 1812 224 ΖΡ. 28, (2) εογεαϊξεεεῖο᾽ι, ἀΒΌΆΔΙΥ ρίνεῃ 
Βεζεὲ ἰβ τ πουΐ αὐϊμοτιν, δὰ ἴο Ὅς τεὐεοϊεά ; τῆς ἰάεδ ἰϊβε! ἰβ ἃ Ἰαῖϊε οὔθ. 

ἩΓΩΡ ΟἿΑ] ἰπΐ, οβίσ. ο. 5έ, 2 85. οὗ ΓῺ» ἀρδιυεῦ (υ. 35) ἰπ [86 βεῆβε οὗ τεβροῃβε, 

ἰῃ ἀος εν ἴο ἴμς ἀϊνίπε συΐάδποε, 15 Ξυϑίαἰπεά Ὀγ Ηο. 217, ἀπὰ 1818 ἰ5 ἤεαᾶζ ἴὸ 
Θ᾽ οἵ 2 5. ὑπακοή. (ὃ οἵ Ρβ5. παιδεία Ξβυρρεβίβ Γ}}} α[ὲείέηρ, αὐϊδεϊῥἑκέμρ, 
οἴ. Ῥε. 132). ΤΈε 5[. ψου]ὰ τπεη Ὀε οδ]εοιϊῖνα. 92: ΗἹΡΉ. ἱτηρῇ, 2 τη. ς. 5ί. 

1 58. οὗ ᾿2 ἴῃ ἴδς βεῆϑβε οὗ εὐνεσίε, ἰουπά ἴῃ Ρὶ. (οἵ ἴπε Ὀτίηρίην ἃρ οἵ ςΒ}]- 
τε) [Δ. 22 ΕΖ. 192, θυϊ ἰπ 8 ἀρρ]ϊςδιϊοι ἴο ἴῃς ἱγαϊπὶπρ οὗ τηεπ ἰξ ἰ5 Ἰαῖε ; 

50 ἴδαϊ ἰπ 1:58 οά56 αἰβὸ γε ρεῖ ἃ ἰαῖε σοποορίίοη. ΤὨς 6 οἵ Ρβ. ψίνεβ ὺ5 ἃ 

ςοπῆαϊίοι : ἡ παιδεία σον ἀνώρθωσέν με εἰς τέλος, καὶ ἡ παιδεία σον αὐτή με 

διδάξει. --- 81. 0} } ἐρίαγρε; ΗἹΡΆ. ἱπιρί. 2 πι. (οὗ ρτδρῃϊς ἀεβοτγίριίοη, 
ψ. 43). τι ἘΓΙΡΕ] πιὰ. το, 830. 2 5. 2251 (ογ ρἷαςε οὗ βιερρίηρ, ποῖ εἶδ. 'π Ψ.. 

Ζψε νῦ. Οἱ, τἱρ Ῥβ. 688 ΞΞ [π. 59 οὗὨ “. βιερρίῃρ ἴῃ [βεορθαηγ. [58] 
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π,[π|.} τ Ῥη. 1148 (σέ ἀὲς «έεῤη); δρ. οὗ σουγβε οὗ 11ε Ῥβ. 3723 Ῥχυ. 205. - 
ἊΡ γ1}0} ῬΒγ. α.λ. ἐ[ΨῸ0] νῦ. αἱ, δοζίεγ, «“ἀαξε. οἵ ΔΈΚ]ε5 Ῥβ. 7657 -- 

4251 Ἶδ. 125; 500). Ὀλῦν ῥ5. 3751; οἵ, 261, ΗἸΡΒ. ἐστε ἐσ ἐοίίεν, «ἀαξε, 
Ῥε. 6939 ΕΣ. 207 (ἢ). Ῥα. ποῖ ἰπ Ψ, Ὀυϊ ΡΓ. 2510, ἡφ δ} Εἱ. ς. 5έ. 1 86. οὗ [50] 
π.,, αν ἀϊεξ (8ΒὈ8.) α.λ. --- 88. ὈΓΛῪ) Ψ] ΡΙ, ἱπί, οδβίχ. ο. δί. 3 Ρὶ. ᾧ τ νθ. δέ 
εορεβέεζε, αἱ αγ' ἐναἶ, βηέσλεά, Οεἱ ἴῃ Ψ οὐἱγ: (1) τυσσέε ατυαν, ε ἐχλαπείεά, 
Μὴ, 31} γ19 7325 1ο25 1437; δίηδ, ἰσηρμέτα, 693, οἵ, 11952. 128; γ[} Ἰοηρίηρ 

845 1105]; (2) εοἸρ6 10 ὧν ἐρεῖ, υαριῖσά, ῥεγίσά (ὈΥ̓ ἡυάρτηεπς οὗ “) γ112; 
ΒΥΡεΥΡ., ὈΥ βενεζε ἀἰβοῖ ᾽πε 3,39. 39. 2011 οοἵ, ΡΙ. (1) δι, ἂρ ἐμαὶ ἐο, εαμδε 
10 ἐεάφε, η8δ8, (2) εαμδε το γαΐδ, μδὸ τ, «βενεαἶ, γεατα 905; (3) αἴεεδνον, ἐπέεγ- 
»εΐραίξ, 50). ταδὴ 11057; ΤΓῊΣ Ἢ τῷἭ 2 8. 2288, 4150 1 85. 1618, 1 Κ. 221} -- 

2 (Β. 1810; 500]. Οοά, αν. Ῥβ. ς9}6 14. 7411 (}). Ῥυμὶ, δὲ Μηίελεα, επαϊξα, 7229. ---- 

89. ΡΒ. Ξξξ, ὉΝΡ ν02. Ὁ) ὉΣπῸΝ 
2 5. τ ΒὉ)) Ὁ) ὈΣΠΌΝῚ ὈἿΣΝῚ 

Θ οἵ 2 5. 865 καὶ θλάσω αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀναστήσονται. ὈΝΌΝῚ 8 ἃ τερεῖοα 
οἵ τ ΕΥ εἴτοσ οἵ επἰδιρειηεηὶ δπὰ δαάϊτίοα ἴο τᾷς ἰεχὶ ; θυϊ 1 οοπβεο. ἰ5 
ῬοκΕΙ ΟῚ ἐχρτεβδῖνε οἵ γεβαϊὶ, δῃὰ οτρίπαὶ. 9995) νὉ) 18. αἷ8οὸ δὴ ἱπιεγργείϊδιίοῃ 
οὔ ἴδε τηοάδὶ ἔοτος οὗ "57, Ὀσπὸν ΗἸΡΆ. ἱπιρί, 1 8... ο. 5έ. 3 Ρὶ. οἵ 2 γπὸ νϑ. 

Οἱ], τρεέδε ξάγομρή ἴοεβ ; εἶδνν, ἴῃ 5. ττοῦ, [μεἰς μεδάβ8 6823 11οὐ ΗΡ. 318 [, «5, 
Ἰοΐῃβ Πὲ. 3311; οἵ, Ῥ5, 6834 (Ὁ). --- 5 8}] ἴῃ 2. 8. τῖογα φοστεο ιν 105}; [Βς Ῥβ. 
νου ]Ἱὰ τοδκε ἰξ ἔιΐυγε, ἔοσ Ἰβγαεὶ; 2 5. τρδῖκεβ ἱξ ραβῖ, οὔ Πανὶ ἀ᾽5 εχρεγίεμποε. 

40. ποηῦϑὴ ὉΠ ΝΟΣ (ΞΞ 2 85. ))}0}) 5. 50. πεῖ ν.8δα ἃς ἴο θὲ βυβρὶςίουβ ; 
Βοννενοσ, ἱξ 15 ἰπ Ῥοιὰ ἰεχίβ, απὰ ἰΐ πυῖσἢϊ θὲ ἃ τεβυτηρίίοη οὗ ἰβουρδί αἵ Ὀερίη- 

πὶπρ οὗἩ πεν 5[τ. --- "1 ΗἾΡΒ. ἱταρῇ, 2 πὶ.» 1 οοπβεο, οτηϊττεὰ μετα ἃπὰ ἴῃ 
2 5. αἷδο. ζ ΗἸΡἢ. οἵ γ»Ὰ0) ἐατέσε το ὄστο ἄρτον ἴῃ ἀεδίῃ; ἴῃ ᾧ εἶδνν. 2713 γ881͵ -- 

ΠΟ] 2 5. ἡ ΏΠΩ οἱ ἀες ἔοστη. -- 41. ν3)}Ν}]7,} 5 δἰἴἴ μοῦ ἜτρὮ, οὐ οἰγουταβζαπιῖαὶ. 
- 2} 102] Ῥῆτ. εἶδνν. Εχ, 2357 (Ε) 2 (ῃ. 295; οἵ Ββαπὰ οἱ πεοὶς οὗ βεείην 
ἴος απ. 495, Ῥ ἼΡΠ 05. γ8, » τ 7} (ἸΕ); ἡ πιπὶ, ποὶ εἶδνν. ἴῃ ψ. -- 
ὈΣΡΌΧΝ ΝΣ ΡῸΝ] ΞΞ 2 5. ὈΓΛΟΧΝῚ Ὁ Ὸ. ΤΈε ἐταπιβροβίτίου οἵ γ, 15 411 τς τοτὲ 

δ᾽ συϊβοδηῖ [μα 2 5. αἰίδομῃεβ ᾿  Ὸ ἴο Ψ ; Ὀσῖ {πἴ τηρκεβ ἴῃς ὑγενίουβ ᾿ΐης 

ἴοο Ἰοῆψ. 1{2 5. Ὀε οοττεοῖ, ἰδ ἰ5 Ὀεβῖ ἴο ἴδε 1 88 1 σοῆβες. Ἐπ] ρἢ. ομδηρε οὗ 

ἔξηβε, 50 τῃδκίηρ ἴνγο ἴοη 65 [οΥ τηεᾶβυγε. [{ Ῥβ. Ὀς Ἴσοτγεοῖ, Ὁ ἰβ Ῥγο δ ΌΪῪ οἰτ- 

οαπιϑίαηίῖαὶ, Ὀαϊ ἃ ἴοπα ἰβ πηϊδδίησ. ἱ[ὉΣ] νὉ. δι, ἀρ» μα ἐο, ἐχέεγνεἑνεαίε. 
ΟΚΑ] οπὶγ 1.8. 308, ΝΊΡΗ. οπὶν 70. 617 2317, ΡΙ. ΟὨΪΥ Ῥβ8. 1019, ῬΙ]Ε] ΟὨΪΥ 
Ῥ5. 8811 (7). ΗἸΡΉ. ομἱγν ἵπ Ψ ; οὗ πηδπ᾿β εχϊεστηϊπαίίοι οὗ ἐπειηΐεβ 18} (-Ξ 

2 5. 2241), οὗ νἱοκεὰ τοιδ' δ 6οὅ (ἰχῖ. εττ.), οὗ Οοά᾽β εχίεσγαϊπαιίηρ 547 7327 
9423.38 1.213. (δ᾽ μα58 δεῖς, θοίἢ πῃ Ρ5. δπὰ 2 5., ἐξωλέθρευσας ; Ἔ, 3, αἴεβεν- 
«ἰαϊτέϊ, ὈΓλοΥτι τείετ. ἴο σοά, θυϊ Αᾳ., 38, Σ, δηὰ Ὦ 1 Ρ. ι5. ὮἮ --- 43. ν11}} 

ἡλεν ἐὔν ον λείῥ, Ῥὶ. ἱπιρί. 3. τὰ. ρὶ. (νυ. 48), ἕοσ ψβῖς ἢ 2 5. ἢὰβ Ὑῦῦν ἱπιρέ. οὗ 
πρῷ Ἰοοῖκς δδουῖ (ἔοσ με]ρ), Ὀὰϊ [815 βεπ8ε εἶβυν, ΟἹ ἱπ Ηρ. 15. 4119, Ὁπ, 
βυρρεβίβ ἡ) 88 ἃ ΡΥ ροῖ βυῸ ; {8[5 5 ἰετηριίηρ (ν. 35). -- Ὁ} οἵ Ρϑ. εἴτ. 
οἵ ἰαϊε ΠΝ ἴοσ ὃν οἵ 2 8. --- 48. ὈΓΠΦΝΊ] 1 ςοδτά.; δαϊ οτἱρίπαὶ νγγὰβ Ὑ σοῆβες. 
85 Δῦοναο. --- μλνν Ἴων) 5059] οἵ ΡΒ. 15 ἃ Ἰαΐεσ τηβίδρμου ἔου 18 βίτῃρὶες γι ἼΟ»Ὁ 
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οἵ 2 5.-Ἔ ΓΛ 9.09] γρραὶ ΟΥ̓ ἐλε εἰγεείς, αἰναγ8 βῖτα, οἵ ἱρτιοταϊπίουβ ἀεἔεαϊ οἵ 
τγεαϊπςπὶ ; εἶδνν. ΜΙ. γ10 Ζο. οὗ τοῦ; οἴ. 5. 691δ οὗ 4 Ὀορ, ἢξ. οἵ ἀϊπῖτεββ ; 

5 Ὁ Ρ8. 405; 9 Ὁ.πι. ποῖ εἶκνν. ἴῃ Ψ. --- ὈΠ0Ν] ΞΞ 2 5. ὈΣΠῚΝ Ὀρῖκ. ὍΣ 
βεοοῃὰ ποτὰ ἴῃ 2 8. ἰ5 δὶ. οἔ ἤτβί. (ἢ λεανῶ, Ἔ αἰξίσόο; 50 Ὁ, ζ;, οἵ Ρ5. γίνε 

Ὀρν, ἔοσ ψΒὶο μι ὈΡῚΝ, ὈΡΛΝ 18. ἃ ἴχϊ. εττ. νὴ (Ὁ, 358) ἀοε5 ποὶ βυΐϊξ ϑ, ναὶ 
ὉΡῚΝ ἀοε5 ΞΞ ΗἸΡρἢ. ἱπιρῖ. 1 535. ς. 5ζ. 3 Ὁ]. οὐ ζῦρπ, Οδὶ ποῖ ἰῃ Ψ. ΗἸρῃ. 

νιαξε ἀπε οὐ, ῥμένεγίσε. πΟΡῸ 2 Κι 235 (οἵ ΑβΠετα) ||[2 ΓΒ. 3447; 50 οὗ με 
ΠῸ2 2 Κ 2315; ἢς. ΜΙ. 418 (052 Ὁ)Ὸὦ); 80 Βεῖε α]50. ---- 44. ")02}0} Ξξ 2 5. 
ὙΌΡΡΥ; 1. σομβοο. οτἱρίπαὶ, τρᾶῖκεβ πον βίατίὶ δ8 νυ.38. 88. 86.4.0. ὉΡ 33..8] 

2 5. ΜΡ 15. οτρίπαὶ ; ἴῃς 58. ρεπεγδιβεβ. 10 Ῥσερ. "3 ΡΪ. οϑῖτ,. ζ 32. πι:). 

(1) εἰνῖγει ὌΡΩ " 5510; γοῦν Ἢ 21511:; (2) α εαμδ 3528 421 γ432 τιοὶδέ, 
ὮΡ 53) 2 8. 225} 5εεπιβ ἴο ἱπιρὶῪ οἶν!] σοηϊεηίίοη, ἀπά 50 νγᾶ8 σεπεγα] ϑεὰ ἴῃ 

ΡΞ. ἴο τείεγ ἴο ἐοσεὶβῃῃ Ῥβορί 5. --- 25] ΞΞ 2 5. ἡ οθῃ ; ἴῃς ἰδίτες ργεβὰρ- 
Ῥοβεβ Πανὶ αἰγεδαγν οἰίεξ οἵ παίϊοπβ; [86 ἔοσπιεσ, ἢἷ8 θεὶπρ βεῖ ἴμετα ὉΥ 

δῆ ἢ ἴοσ ἴῃς ἢτβὲ {ἰπιθ. ὍΤΏε ἰεχὶ οἵ 5. 18 βἰπιρὶεγ δπὰ πιογε Ῥσοῦδθϊε. 
Ὁ 15. α]50 τὔοτα βυϊϊεὰ ἴὸ φπσο, πα Ἢ] ἴῃ βεῆβε οὗ οὐδε ποῖ εἶβνν. π Ἅ, Ὀὰϊ 
ἴπ «ΑΥῚῪ Ὑυτίϊετβ Ὀϊ, 3356 1 5. 15}7 Τὰ. 118 Ηο. 23; οἵ, 70. 2936, ---4δ. 2.53} 
π.[πι|.1 “λα: τολίολ ἐς γγεῖρηε. ἐφ (5) 3 4186. 6 τῷ 2 5. 2238.46 Ἐς, 1447: 
ΕΣ. 4417 15. ς66 6ο!0 61ὅ 625, “5)(Π) 12 Οη. 112. Ἐχ. 1243 (Ρ) 1,ν, 2235 (Η) 
ΕΖ. 449.5 Νε. 93 15. ςόδ, ποῃε εϑεϊϊεγ ἴμαπ ΕΖ.; εἶβυν. ἰῇ Ψ, 2 ΓΝ 1375, Ἴ2) ὅν 
8119 Ὁ. 3212 Μα!. 21), 7.2) 4 Μογείρηεν 695. ΓΗ ρῆτ. ἱτηρ!ϊο5. εἴτ μετ δα 
ἰπβογιίοῃ ποῖ εατγ]ῖεσ (ἤδη ἴῃς Ῥεγβίδη Ῥεοτγὶοά, οὔ εἶδε ὑπαὶ ἴῃς ψ ῃο]ς Ψ 15 50 

Ἰαῖα. ---- ϑτηστι}}] τε 2 5. ὀτηθπσον, Σ ῸΤ) νΌ. ἘΟ ΑΙ, σγοτυ ἰσαρε (οἵ Η65}}}) οὶ 
1ορ3"; υβ0}} ΡΊ. ἴπ ἜΑΥΙΎ νντίϊτετβ ἀἰξεεέσε, θαϊ ἴῃ Ψ ΟὨἿΪΥ ἐγ έγιε 54. Ὁ ῥεγβ. 1846 
663 8116, Οἱ, ἘΝΙΊΡΗ. ἐσέρισε 54. ὃ Ρεῦβ. οὐἱυ Ὠῖ. 332, ἘΉΠρ. οπὶγ 2 .5. ) 26, 
-- 46. 530] ΟΑἱ ἱπιρί. 3 Ρ]. οἵ 532) (Ὁ, 45) εὐκά, ἄγοβ στον ἐχηαιοέεα, εἶδν. 
ἵπ της. 5εηδε ἔχ. 1818 (Ε) 10. 1418, ---- ὩΣ ἼΠῸ}} τε 2 5. γ ΠΝ, γ οοῦτά, ἔ)ηπ νϑ. 

Οαὶ, φμαζε. Ατατηδίϑιη, αλ. “Ὡπ οἵ 2 5. σίγωὶ, σίγα ονι, 15 ἃ σοτητηοῃ νὉ., δυϊ 

ξῖνεβ πὸ 5εῆβε; τὰ, εἰϊ Πεῦ Ἰ2) 85. ΔΙ]. 717, Μ ἬΙΟ ἢ. ρτθδοΥ τεβεπΊθ}ε5 15. Ρα5- 

βᾶρε (Ὁ. ..5), οὐ υυτν ἐγεριόδε, νυ ἢ ἰβ οἴϊδη δε ργορπδηον ὙΠ ἢ 15, σης 

ἡγενιὀδηρ Ἠο. 1119.11 δῃὰ ν ἢ οἴδεγ ῥτερ. 1 5. 137 16’ 212 Οπ, 4228 (Ε). -- 

ὉΠ ΣΥ 092) τῷ 2 5. ὈΠΥΌ99. Πᾶ5. ἵννο δοσθηῖβ ἃ5 ἰοῃρβ Ψψογὰ ψ]Π Ρτερ. 15. 
ΤΌ πὶ γατέσσσς, ἴῃ Ἰβῖ5 5επβὲ εἶϑιν. ΜΙ, “17, θὰξ ἴπ βεῆβε οἵ δοχεΐφγ, γένφι, 

ἴῃ Ηἰϑβιοτῖςαὶ Βοοκβ. Οἱ, ᾧ 5. αὐρηιρέον 15. 2452, ἢρ, οἵ εχὶϊς 427 ἢβ. 1428, -- 

41. τνν Π] γαλτοελ ἠἔυεἴλ, εἶδνν. Τογπιαϊα οὐ ὁδί (Τὰ. 815.-6). Σ Ὃ δή]. αδλἔτε, 

ἐοΐισ᾽ (1) (4) οὗ Οοά, 45 τε δϊπτῖηρ Οπε, ἰουπῖαὶπ οὐ πὰ; 50. ἤετα τῷ’ 

2 5. 2257; οἵ, τπι ὃν Ῥ55. 423 842 (τά, ἡ ΠοΟΙΉ οα565, ἃΠ4 50 2.1), 450 705. 319 (1) 

Ηο. 21; οἴ, πὶ οὐπῦν 2 Κ. τοῦ 16 τΞ 15.376 17, θυ ΓΝ ῖ, 531 5. 1729. 86 7ς, το} 
235. (ὁ) ΟΥ̓ πιᾶῃ, ἀβυδ!ν Ρ]. τ αὐέτε, πρίν, Γβ. φρο 1243: ο"π(5) γπν 

ἐαν»παὶ οὐ τὰς ἐυῖηρ 55. 27}8 5,21 142, 4150 15. 3811} ς 38 [ες 1119 ΕΣ, 2630 223: δ. 

10. 2818; Ἢπ γυρὰν Ῥ5. 1165; πὶ πρὸ 609; ἢ ὋΝ 56} 10. 335. (Ὁ Ληϊηιαὶς 

δΔηὰ πιδῃ, ΡὮγτ. ἔογ εἰἴμπεγ οσ υῖῃ, πὶ 52 Ῥβ5. 1432 14516 ἀπ. 32) 851 (Τὴ 10. 1.212 

2821: γχο33; εἴ. Οη. 613 (Ρ). (ω) Μ᾽ορειϊαϊίοη, 45. τθοτηβ, φγέοη 5. 581) (40}.}. 
(2) Ζετ εἶν, σοίτε ὌΝ 2 Ν Ῥ5. 389 (10}.}; εἶφνν. ἴῃ 1ῃ!15 βεῆβο οὔἱν 25, 23) 

(δαυιῖ Ωγ. ργείεγδθ]ε). -- Υλὴ σοπγε5 ΜΠ (ΟἸ]οννησ Ρἢτ. ἴῃ "5. 144}, Δ ΉΙΟἢ. Πα5 

Μ 
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ὟΣ 5 ῬΔῺ; [δ]15, θεΐηρ ἴπ ἃ Ρεηίδιπεῖεσ Ἰΐπε, οὔς σψογὰ τηυδὶ θεὲ οσηϊτεὰ, 1 

παν Ὀς οταϊτεὰ, ννε ᾶνε ἴδε οἰϊαϊίου ὋΣ γ3. ΠΥ) Βα5 ῥσοῦ. θεεπ ἱπδετιςὰ 

δίϊες Ἴ.2) ἴῃ 1441 απὰ Ὀεΐοσε ἰξ ἴῃ 1847, ἡγ} Οἷα] ρίς. Ρρᾳ58. οἵ 12 (υ. 513): 
 Ἴ ὀέεσδεα δὲ οἵ ἐς γαλιυεή 285 3138 4114 γ2}8 8οὴδ τἸοδὲδ 110}3 1245 135: 

144) (θυϊ ν. αρονε); Ὁνον “2 6629 6885; ΣΝ “) 689; οἴ, Χυν ὃν 3 Οπ. 142; 
ὟΣ 3. Ἐβ. 67 τ 2 8. 2257 (α]βο Ῥβ. 1441, νυ. δΌονε); γ1}2 ὉΤ “52 Ῥα. 7233. --- 
ὉΛ] ΞΞ 2 5. 85») ἐξ ἐχαῤεά, οἱ Οοά; εἶσιν. 2116 4611.11 ςγγ5.18 -θ τοβό «13. 
1385 (νυ. 9"). -ορον πο Ν] ΞΞ 2 5. 5) ὋΣ πον, ὍΣ 5 τῇοσε Ὀγίτιϊτῖνε δπὰ 
[διε ἴδηι οὗ οτίί πᾶὶ Ῥβ, [τ τηᾶγ, Βόνγενεσ, μᾶνε σοπῖς ἰπΐο ἰαχὲ ἔτοτι ᾿ΐπὸ 

δθονς, 85 ἰΐ ἰ5 ἰδιιϊοϊορίςα]. ΟἿ, τς ὃν ν.δ, γνν Υ ν.ὅ.--- 48. ΤΔΏΡ2] αἰξεαῖς 

97 νεηφεαρεέ, Ρἷ. οἵ ᾧ ΠῈΡ) π.(. υεηρεανμεέ: ο. ἸΓῺ Ῥ5. 2848 -- 2 5. 2248 45 ἘΖ. 
2515} (οἵ σοά); Νὰ. 218 (Ρ) οὗ Ιβγδεὶ 2 “ 7) 10); εἶδνν. Ὁ.) 5. γο0; 
ὅν 941:}; οὗὨ Ιβγβεὶ δηὰ ἴΐξ οἠἱεῖβ “) ΠΦ» 1497. ---- Ἴ2}} τξ 2 5. τῶν, Τεχὶ 

οἵ ΡΒ. ρῖνεβ δὴ Αταπηδὶς ψοτγά, ΗἰρὮ. οἵ "2 Ἄρδαΐμε, εἶβνν. ΟἿΪΥ 476. Βαϊ ἴεχὶ 
οὗ 2 85., ΗἸρῇ. οἵ τον, ρίνεβ ἃ ροοά δηςϊεηϊ νοτζὰ ἱπ βεῆβε οὗ ὄγίρφ ἄρτι, ἐὰν 
2γοείγαίε, Ατὰ. 31 15. 1τοῖδ 625 Ἀᾳ. κόδ, ὙΥ ἰβ ἰανουτεά Ὀγ 1443, ψὶςΒ 5 
Ῥαβεά οἱ τιἰβ Ρβ. δπὰ τεϑδὰβ ὮΠΠ ὋΣ Ὑδγ (Αᾳ., 3, 35, ὦ, 411 πανς 0}.). -- 
12] Ξξ 2 5. ΣΠΠῸ 85. αῦονε, ν."0. --- 40. 0000] τΞ 2 5. λον, Ταῖς ἰδ ἱπίειι- 
εἴοπαὶ νατίβιϊομι θθ9Ὁ ν.δβ, "χοῦρτ ν.βα, 2 5. ρῖνεβ Βεῖϊεσ ῥρδγα]]εὶ νῖτ ΣΟΌΥ Λα, 
-τ 3) ΜΝ] οοπίταοιεα ἔγζοτ "3}Ν 15) πρεάεὴ ἔον τδϊγὰ θεαῖ 88 ἴῃ ν. βϑ, --- ἘΠ 19} 

ἴοτ 2 5. 'ὍΡΌ ; ΟΠΙΥ ἣν οἵ Ρβ. ἰ8β ἐχρδπδίουυ οἵ 1 οἵ 2 5. ---ππὶ ΘΝ] ΞΞ 2 5. 

τ τὐπρ. ὙῊΪ5 τηϑῖκεβ (μἰτὰ 1. οἵ νεῖβε δηὴ ἰβ βυβρίοἴουβ. ΤΉς 86. 5 ἀβυ] 
14012 Ρχ, 281 1629; Ἀαΐ ῥ]. 1405: δ »παρε 977 υἱοίερέ ἀδεῶς. ΤὨε ρἷ. ἰ5 ἑανουτεὰ 

ΒΥ ΓΛῸΡ) ν. 485, γλγην ν δια (Ὁ, γ8); Ὀαϊ ἴῃς 85. ὉΥ ἴῃς ἱπάϊνϊ 4] τεΐεγεηος οὗ 
ἴδε οτἰφίπαὶ Ῥβ. --- δ1. γλρηθν 5] ῬΒτ. αλ. σὴὯ5 ΗΙΡΆ. ρίς. δ νὉ. Οαϊ, 
ὀέεονιθ ργεαί 9125 --, ὁε νεαρνιίβεα 355} -. ΗἸΡΒ. (1) γνισξε ργεαί 4110 (Ὁ) 

ΟΡ.13, (2) σιαρνεέζν, Ἀετεὲ 8. ὅπ. 19} (7) 15. 4231 Ῥς, 1382, 2 5. ὕνο Κι, 
Βαϊ ἾΝ Οτ. π.πὶ. ἐστοεν,, α.Δ. ἕο “Ὁ 4818 614, 

ΡΘΑΙΜ ΧΙΧ. 

Ῥβ. 1:9 ἰδ οοπιροδοάᾶ οὐ ΠΟ ΟΥἱσΙ ΠΑ ϑαραγαῖθ Ῥοαπδ: (4) ἃ 

Ἰθοσηΐπρ ΥΠΙη, Ὀχγαϊδίηρ 186 ΚΟΥ οὗ ἘΠ ἱπ 1π6 ποαυθηβ (ν.᾽ 3), 
διὰ ἱοσίοιβ πιονοπιθπίβ οὗ ἴπ6 πη (ν. 7); (Β) ἃ ἀϊάδαςιὶς ροεῖι, 

ἀδβοσί δὲπρ ἴμ6 δχοθιθποα οὐ 1μ6 κὰν (ν.5 1), τ ἱτὰ ἃ ρεϊξτίου ἔοσ 

ΦΌΒΟΙ τίου, τεϑίσαϊπὶ ἔσοπι δἱπ, ἀπὰ δοοθρίδποα ἐπ ποσβδὶρ (ν..5.1). 

4. ν.Σ, 2 51. 65 

ΤΗΕ Ὠδάνεῃβ ἀγα (εἰς ἴῃς ρίοτγγ οἵ ᾿ΕἸ, 
Ηἰ5 μαπάϊννοτκ (ἢ βγπιαπιθηὶ 15 ἀθοϊασίηρ ; 
ΒΑΥ φουτγεῖῃ ἔογίἢ βρεεοῦ ὑπο ἄδγ, 

ΝΙρδϊ πα κεῖῃ Κκηονγῃ Κπον]εάρε υπῖο ηἰρῃῖ; 
Τῃ δ] τε εατῖῃ τῃεὶγ νοῖὶςε ἰ5 σοπε ουΐ, 

Απὰ ἰῃ ἰῆς Ὀουπὰϑ οἵ [πε ννοτ] ὰ αγὲ ἰῃεῖγ 'νογά5. 
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ἘΡᾺ ιδε 5ὺὺπ ἴδετε 5 βεῖ υρ ἀὲς επί, 
ΑΞ5 ἃ Ὀτίάερτοοῃ ἣἢς ἰ5 σοίῃρ Ἰοτίἢ ἔγοπι ἀξς σδῆοργ. 

Ηε τε)οϊςεῃ ἃ5 ἃ ἤδσο ἴο τὰη ἀδἐς σοιιγβα. 

Ετοπὶ ἴπὸ Ὀουπά οἵὗἁ ἴῃ Ππεάνδηβ ἰ5 ἀΐς βοίπρ ἰοτίδ, 
Απὰ υτίο τΠεἰτ Ὀοιπαᾶς ἰ5 ἀὲς οεἰγοι, 

πὰ ἴπεζε ἰ5 ποιῃίηρς Ὠἰάάδη ἔσγοπι “75 ϑδυῃ. 

8. νιδιῦ 2 51Ὲ. δ᾽. 

ΤΗΕ ἴν οὗ Υ ΔΉ ἢ ἰ5 ρετίεοϊ, τείγεβῃϊηρ ἴῃς 5ου]; 
Τῆε Γεβιπιοην οὗ Υδἤννεῃ ἰ5 ἰγιιβιννοσίηγ, τπακίηρ ννῖσα ἴπε ϑἰπιρὶς ; 
Τῆς Ρτγεςερίϑβ οὗ Ὑδῆν θη τὸ τίρῃϊ, το)οϊοίπς ἴπ6 Ὠοατι; 

Τῆς Οοπιτπηαπάπιεηι οἵ Ὑδἤνν ἢ ἰ5 Ρρυγε, Θη]ρ Ἔπίηρ ἴῃς εγαϑ; 

Τῆς (ϑαγίπρ) οὗ Ὑδῆνεῆ 5 οἰέδπ, ἐπα υγίηρ ἰογονεγ; 

Τῆς Τυάρπιεηίϑ οὗ Ὑδῃνγεἢ ἀτὰ ἴγιθ, νἱπαϊοαῖθα δἰ ορείμετ, 

ΜόΟκΚΕΟνΕΚ ΤῊ 5εγνδηὶ ἰ5 νναγηβαὰ Ὦγ ἴπαπὶ; ἰῃ Κοερίης ἴποπὶ ἴἤοτα ἰ5 πιο ἢ 

τενναγα, 

Εττοῦβ 0 σἂ ἀἴβοογῃ ἢ ΟἸδαγ πὶς ἵτοπιὶ πάθη οπθβ. 

Μοτεονεγ ἴτοπι ργεϑυπιρίαῃοιιϑ Ομ ε5 τοϑίγαίη ΤῊ βογνδηῖ; ἰεῖ ἴῃ Ἐπὶ ποῖ τυῖς 

ονετῖ πια. 
ΤΠ δ 5}4}} 1 Ὀς ρεγίεοϊ, αηὰ οἸεαγεὰ ἔγοπὶ πηι ἢ ἰγαπϑρταϑϑίοη. 

1αἰὐτῃς ννογαϑβ οἵ πὶν πιουτῇ Ὅς ἴογ ἀςοερίαπος, ἀηὰ 1ΠπῈ πγιιϑὶπρ οὗ ΠΙΥ πιϊηά, 

Βείοτε ΤὮςε σοηιίηυδ!γ, Υαηνν ἢ, τὴν Εοοκ απὰ τὴν Κεαρεπιογ. 

Ῥβ. 19 ν»5 ἰπ 19, ἴβεη ἴῃ ΔΗ͂ απὰ 1913 (τ΄. Τπἰτν 88. 27, 31,33}; θαϊ 115 ον 
ἌΡΡ Ϊε8 ἴο ἴῃε ἤγβὲ ΠΑ] Γ οὐ τῇς ῥ5. ν.3 7, (ογ ἴῃς βεοοπά Βα] Γ νγαθ τ ρίη δ} }ν ἃ 
βερᾶγαῖα ροεῶ. Ὅἢε ἢτϑὶ ἢ! ἢὰ5 ἀπε {τἰπιοῖογ πιοάβατγο, ἴῃς βοσοπα 81 ἴΠ6 

Ρεπίαπιεῖεσ. Ὅῶε ἢτβὶ μα! Γ 8 ἃ πιογπῖπρ Ὠγταη οὗ ρτγαῖβε οἵ τῆς ρου οὐ 'ΕἸ ἂ5 

νἸτηεβθεὰ ΟΥ̓ Βεάνεπ, ἀπ ἐβροοϊα!ν οὐ {πε συη. ΤΠ βοσοπα ΠΑ] ἰ5 ποῖ ἃ 

Ὠγπιη, Ὀὰϊ ἃ ἀϊάαςτίς ρούπὶ ἵπ ῥταῖβο οὐ τς Τὰν, ὙΠὸθς ννεγὰ σομπθἱπεὰ ἴῃ 

οτάον τῃδῖ, ἰπ ρα ]ῖς ἡνουβῆϊρ, ἃ συ πα Πεϑὶ5 οὐ τῆς ἴννὸ ταῖσῃς θ. πιδάο, ἀπά {παῖ 

ἴὰ πυῖσῆς θὲ βεεη μὲ {πὲ ρΊοτυ οὗ Ὑλθνν ἢ ἰπ ἴΠς Πᾶν ἰγαηβοοη 5. Ε]15 ροῦν ἴῃ 

ἴῃς Ὠεανεπβ. Τῆς ἰαίίογ 5 ὑϑεὰ ἂ5. ἃ [0}}] ἴο οτηρθαβίζε (ἢ ἰογπιοῦ ὈΥ 115 

ΔηϊΠεϑῖ5. Τῆς ἀδῖς οὗ πε γβὲ ΠΑΙΓ ἴα ποῖ αἰ σαϊο ἴὸ ἀοτογηης. [115 οὐη- 

Τεριίοη οὗ τῇς οτοαίίοη ν.2, ἂ5 πὸ μου κΚ οὗ Οὐ ̓5. Παπιῖδ, τοβοπι ες (παῖ οὗ 

Ῥϑ, 8, γεῖ ψιπουϊ δοϊγανίπρ ἴῃς ἱπήπσοηος οὐ ἴῃ σοποοριίοης. οὐ οτγεδίίοη 

εἰ μὸτ οὗ ὅπ. 1 οἵ οἵ ὅπ. 2. [1 Πᾶς ἃ βίηρὶς Αταμπιαίϑην πονῶ; δῖ τΠαϊ ἰ5 

[ουπὰ ἴῃ 2 8. 21", δῃὰ σαπποῖ τποτοίογο 6. τοραγήςφ 8 νοῦν (αἴ, τξπ νοῦ ἰς 

Αἴ, ἃ5 ἃ ροεῖϊς ἴογπὶ ἴογ θη, ποῖ ὁαιη ον τπαη 15. 307, ἀπο] εἶσιν, 15.24.5}, 

70. 393, Οἱ. 615, ΤῊ 15, Βονδνοῦ, αὶ ροοῖῖς τόσα ΜΒΙΟΒ. περς παν θοτη 

υϑεα ἰγοῖ πὶ 115. Ῥϑ,, ἀπ τπλῦ θς ας ἴὸ [Π οἰτοὺπικίαποος οὐδ οὐ ΨἩΪΟἢ ἴΐ 

ν᾽ὰ5 σοπιροβει]. Τῆς δυΐποτ νναϑ α ἴτας ροοῖ; δὴ ἐπιυκίακεῖς δἰ εῖγου οὔ τῆς βαῃ, 

ΜΠΙΟἢ ἰ5 Πεγὰ ρεγβοπίπει, δἃ5 ἄγὸ ἰλνβ ἀπε πἰρῃῖα, τὴς ποανοπβ αηὰ τῃς ἤγπιαᾶ- 

τηεηῖ. 11 πιᾶν ἢανε Ὀθθη νυ ἂς. ἃ ρτοῖοκ οὗ ἃ πιοποιμεῖδι ἀραϊηκὶ τῆς 
ὙΟΓΒὨΪΡ Οὐ ΘΠετρἘθἢ ἃ5 ἃ ἀοἰϊν, ἀοβογίθο τη. ΕΖ. 810, ἀπ οὐιππιοη ἀπιοπρ ἴῃς 

εν ἱπ τῇς Βαθν]υπίδη ροτίο, Δτ ἀπο βάπὴς τἰπνθ τς πλαπὲ Ὀς αὐ] πηίττς ἀπλῖ 

τῆς βὺῃ ἴῃ ἴῃε βεςοπεὲὶ δ:γ. ἰ5 ποῖ ἀεοϊαγίπ ἴῃς ροῦν οὔΔ 2 ἂ5 ατὸ ἴῃς Ἠφανοῦϑ 
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διὰ Πτιμδπιεηῖ, ἀδγβ ἀπά πὶρῃῖβ οὗ ἴῃς ἤγβι ϑῖτ., Ὀυϊ 5 Ηἰπιβοῖ τὰς οὔ]εςι οὗ 

δαπιϊγαϊίοη; δηὰ ἱμεγείοσε ἰΐ 15 ψαῖϊῖς ροββίθ]ς (Πδῖ ἰπ ἴῃς οτἱρίπαὶ ἴῃς Ῥβ. νγὰβ ἃ 

Ἀγπῖη ἴο ἴῃς Οοἀ ΘΒεπιθβῇ, δπὰ ννᾶϑ βυ ρβἜ]υΘὨΥ δάἀαρίεα ἴο ἴμ6 ννογβδὶρ οἵ 

Υδῆνεῃ. [Ι͂ἢ εἰϊ μεσ οαθαὲ ψε τηυβὲ Ραΐ ἴῃς σοπιροβίτίου ἴῃ ἴῃς Βαδυ)]οπίδῃ 

Ρετοά, νι εθη βυςο ἢ δὰ ννοσβῃΐρ νγᾶβ Ἵδβαγαοίεσίϑιὶς δῃὰ ργεναίεπῖ δηοηρ ἴδε 

Ηεῦτεν δῃὰ ἴῃς παίϊοῃβ ψν ΕἸ ἢ ἱπβυσποεά τΠεπὶ, ϑίπος τί πρ ἴμς ἀθονε ῖ 
Βανε τεδὰ Οὐυηκε}β ἡ ναρευᾶληε τανε, 58. 24, δῃὰ βπὰ παῖ Βς μδ5 ἱπάε- 
Ῥεμάςη]Υ οοπηδ ἴο ἃ 5ἰ τ }]ὰσ σοποϊυβίοα, ΤΈε βεσοπὰ δ] οὗ ἴδς ἘΞ. ν.δ.}δ ᾿ς οὗ 
δὴ εὐἴίγε!ϊγ ἀϊβεγεηῖ ομαγαοΐεσ, [1 5 ἃ ρεπίαπιεῖεγ ἴῃ ργαῖβε οἵ ἴῃς ἀϊνίπε ἵν], 

υδϑὶηρ 5ἷχ ἀϊβεγεηῖϊ ἰεστηβ ἔοσ ἰἰ. [ἢ [815 τεβρεοῖ ἰΐ τεβεπιῦ]ς5 5. 119, ἡ β] ἢ 15 

δἶ5ο ἃ ρεηϊαπιεῖεσ, ὑὰϊ 565 εἰρῃϊ ἴεγπιβ. Ὅς Ἰἰπιταιϊίοῃ ἴῃ 58. 19 ἰ5 ἀυς ἴο 

186 πατρετ οὗ 1ἴπε5 ἰπ (πε 51. Ὁ. Η. ΜάμΠεν (,δ,σορλεμδατς ρα Κεςβονσίον, 

5. 60), (Ο]]οννεὰ Ὀγ ΟΠε., βυρρ!ϊες μὲ οἴμεν ἵννο ἴεγτηθ ογ [νν ὉῪ ῥγεῆχίπρ 

1πότὰ τὸ {Π6 ἵψο ἰεϊγασηεῖου ᾿ἰπ65 τπαῖ ἐοἰϊονν, [Π ι5 τπακίηρ {Πεπὶ ρεπιδσμείεγς. 

ΤῊΪ5 ἰβ ἰεπιριίηρ ἔτοτῃ πὶ ροϊπὶ οἵ νίενν, Βυῖ 11 Ψψου]ὰ Ὀς ἀϊβῆσαϊς ἴο ἐχρ δίπ 

1Ποῖγ οπνίββίοη ἔγοπὶ 4}} ἴοχῖθ ἀπά Ντββ.; δηά, [τ πεσπιοσε, ἃ8 ν71}} ἀρρεασ ἴῃ 
τεχἴαδ] ποῖεϑ, [Πϊ5 σουρ]εῖ 15 ἃ ρῖοβ5, τηακίηρ [ῃς ϑῖτ. }υϑῖ 80 τηυςἢ ἴοο Ἰοπρ' 45 

σοπιραγο νη ἢ τῆς δυρϑοάασπὶ ϑίγ, [ἢ ΟἰΠΕΥ τοβϑρεςοῖβ ἴἤεβε Ῥ58. ᾶγῈ 50 δἰῖκε 

τπαῖ τΠεν πιαϑὶ ὑς δἰἰγθαϊεα τὸ {πε βᾶπιεὲ ρμοτίοά, γῇεη τῆς ᾿ερίϑ᾽αϊτίοη οὗ Ρ νγὰβ 
τῆς ρτοαῖ σεπῖγαὶ ἀπα βυρϑίδηιίαὶ ἕαοὶ πὶ της Ἡεῦτεν τεϊρίοη. Τῆς ἴεγαι ἂπὰ 

ςοποορίϊοπϑ οὗ ἴπ δ ῥτίεβίν Ἰοριβατίοη ἀτὸ ονϊἀεηῖ: Γ᾽, δ'η5 οὗ ἱρῃμοόγᾶποε οὕ 

ἰηδεανοτίοηος || ΓΥΤΌ), ονοῦ ἀρδίπδὶ Ὁνπι, 2 Στ ν.18:, Τῆς υβ6 οὗ [Πε 5δοτῖ- 
ΠοΐΑ] ἴοτπὶ Ἰυν ν.}δ 5 ἴὸ θὲ ποϊε, Τῆς ἴεττη γι; ν.δ ἰ5 ομαγαςοιεγίβεῖς οὗ Ρ, 

ἈΠ4 15 Ἔτη ρ ἢ αϑίβο Ὁ. Πανὶπρ ἴῃ βεοοπα ρἷαςε αἴϊεσ π,, ὈΣΉΡΟ ν.9 ἰ5 υξεὰ 
εἶν, οπ]ν Ρ58. 119} Ὁ 3 ὐ1). το 18 χα αἴ, ἀπ ἰ5 νογγ ἰαῖε, ΤὨῊΪβ ρατί οὗ ἴῃς 5. 

φαηποῖ θὲ μϊ ΔηΥ θαυ] ϊοῦ ἴπᾶπ ἴῃς ὕτεεκ ρεγίοά. Χ.1} 5 σποιιὶς ἴῃ σμαγδοίοσ, 
ὈΒῚΠΡ ΤΟΓΠῚ5 ἀπι} σοποςρίίοη5. ομαγδοίογίβιῖς οὐ ΔΝ]... ΠῚ οτὶρίπδὶ, ᾿ξ ἱπυρ! θα τμῈ 

Οτοςκ ροτγίοα αἶδὸ.. Βαϊ τ ἰ5. ἃ ἰεἰγαμπιοῖοσ σουρ]εῖ, [τ πιακοὸβ ἴπε ὅϑῖτγ. )υβῖ 

1πεβὲ ἴνὸ Ἰπὸβ ἴοο Ἰοπρ; ἰξ ἰβ τπεγείογε ἃ ρίοββι ΤὨὶβ ρατῖ οἵ ἴς ῥ5. νγᾶϑ 
Ῥγορδῦν ὀχ ον [Πδῃ Ρ5. 119, 

ΡΒΑΙΔΙ ΧΙΧΝ. 4. 

ϑίγσ 1. 15. σοπηροβοα οὗ ἴῆτεε βγη. σουρίεῖς, [η6 ἄχοι δἀπά βεσοοπά 

5.Π. ἴο δαοἢ οἴμογ ν. "ἡ, τη6 τηϊγά σγηίῃ. ν. το ἴπεπλ. Α ῥτοβαίς 
σ]0 55. Πα5. 6 θη ἰπδοσίο εθνεθη ποῖ ν.". --- 2- 8, Ζᾷς ἀεασυες, 
2) βηνιανιενί, ἐὰν αὐ πῖνλ, αὐτὸ 41} γοιβοη θα : ἂἃ5 τῇς ἤδαάνθηβ 

50" ο7᾽, (πὸ πηογηΐηρ κατα 10. 4387, 16. ἩΠ15 ἀπά ἴτθ68 15. 5 ς"" 
ἈΠ παΐυτα ἴῃ σοπογαὶ Ρ5. τα δὴν ΤῸ. τ) "ο τ αγὲ ἡ ηρ ἢ ἰς 

“εγὼ. }]. Ὅλο ΡατοοΊρΙο5. Ἰηἀίοαῖς. τμαῖ τηϊ5 δοιίίοη ροα5 οα 

ΠΟΙ ΠΌΑΠν νοις Ἰηἰοτγαρτίοη. ὙΠΟπΘ ρᾶ55 ονεῖ ἰηἴο ἱταρεγ- 

[οοῖ5, δον γούλ γογ τὴ ἢ νια δε, δηιοτον, Ὀδοαυβ6 ἰΐ ἰβ ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ ἴὸ 
ΘΧρΓΟσ5, {π΄ Οὔ -τορθαῖοα, δοιίοη οἵ οὴς ἀν ρουτίῃρ ἔοσιῃ αηῖο 
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δηοῖμει ἄδυ, δηὰ οὔδ ηἰρῃϊ τλακίηρ Κηονῃ ἴο δηοῖδμοσ ηἰρῃῖ; δηᾶ 

1.656 Ἰαϊϊοσ τα κίηρ ὉΡ με βίσγαίῃ δηὰ ραβϑίηρ ἰΐ οἡ ἴο {πε ῖσγ βυσοθϑ- 

ΒΟΓ5 ἰῇ Δ Θη 1655 σαί οὗ ργαῖββ, ψῃϊ ἢ ΒΟ5. σοπΊράγαβ ἴο ἃ τίπρ 

οὗ ἀδῃοθῖβ τορεαϊίηρ ἴῃ βοηρ ἴῃ ἃ 56τῖ65, ἀηά Ηοχγηες, “Ἶ1κῈ ἵνο 

Ρδιῖβ οἵ ἃ ἍἽδοὶγ ομδηϊτίηρ ἑοστῖῃ δἱτεγηδίεϊυ ἴῃ6 ῥγαῖβεβ οὗ σοά." 
ὙΠεδε ἂγὲ {]υβῖγαϊίῖνε σοποθρίοηβ ἴστοπη ὑϑᾶρὲβ οὗ οἴδμεσ πδίϊοῃβ ; 

Ῥυζ ἴΏΘΙΘ 5 Ὧ0 δνϊάθηοα μα ἴῃς Ηδῦτενβ ῃδὰ ἴῃεϑε υϑᾶρεϑ, ΟΥὉ 
τῃαὶ τε ροεῖ τπουρῆϊ οὗ ἴπεπὶ. ὙΠῈ ἱπεπηα ἰ5 2όε ρῴργν 724, 
ΘΘΡΘ οἰ Ϊγ 85 τηδηϊεβιεα ἴῃ “2 [5 λαπήάϊυογᾷ. 76 ἥγπιαριοπί, τὰς 
Ἔχρδηῆβε οὗ ἢδανθῃ, ἰβ οοποοίνεα ἃ5 ανίηρ Ὀθθὴ βργεδά ουὔζκ ὈὉγ ἴῃς 
Βδηάβ οὗ ἀοά δἱ ἴα ογϑδίίοῃ, 85 δἴβθνῇθσα ἴΠ6 ϑαγῃ 15. 425 445 

Ῥϑ. 1365, ἀῃὰ 80 ἃ5 Ἔνεὺ δίϊε Ἔχ Πρ ἀηα ῥγαϊβίηρ ἴῃ6 πηδϑῖθσ 
ΨΟΓΚΙΏΔΠ᾽ 5 ΡΟΝΟΙ δηἀ Ποπουτ, ΤῊΪβ5 15 ἃ αἰδγεηϊ σοποαριίοη οἵ 

{πεῖν ογεδίίοη ἔγοτῃ ἴπαΐ οἵ ση. τ, ἡ θτα [ΠΥ ἅτε ογεαίεα Ὁγ ψογὰ 

οὗ σοπιπιαπ. [1 ταῖμευ γεβειη Ὁ ]65 Ρ5. 84. [{ 15 τοπιρίηρ ἀπᾶθτ 

τῆς εἰτοιπιδίδησαϑ, ψ ἢ (68., ἴο (ὨηΚ οὗ ἴῃ 5ρεεοῖ ἴῃ [6 ποσὰ 

βρεοϊῆς βδεῆβ86 οὗ Ὠγπιὴ ; Ὀυΐ [5 ἢὰ5 ὯῸ δυϊποῦγ ἴθ Ηεργεν 

υϑᾶρθ, Δηά 15 ἴοο βρθοϊῆς ἰοῦ ἴῃ6 βυρβεαιθηΐ 85 Μγ}6}} 85. ἴπε ργε- 

νίουβ 5γῆ. ἴθτηβ. Τῆς “ῥεέεὐλ δηὰ ἴμεῈ ζμοτυζαίσε, τλοὰρἢ ἀπάε6- 

δηεὰά Ὀγ 5υβῆχ, τηιβῖ, το ἴῃς οοηϊεχῖ, πέδη βρεεοῇ δδοις ἘἸ, 

δηὰ Κηπονϊεάρε οἵ ᾽ΕἸ. ---4. 7Ζλεγε ἰς πὸ φῥεελ απὦ ἤλόγε αγό πὸ 

τυογής, ἐπεί» πυοῖες 'ς ποί λἀεαγα , 50 πιοβδῖ παίμυγα! ν ἰγδηβίαῖθα, 15 

ταῖμεογ ἃ ἰΔπ16 βαρ δηδίίοηῃ οὗ ἴῃς ργθνίουϑβ [η65. “ΤῊ Ϊ5 566Π15 ἴο Ὀ6 

ἃ Κιπά οὗ σοτγεοϊίζοη οὐ ἐεχρδηδτίοη οἵ ἴλ6 ὑοϊὰ ἤἥσμιιγε νη ϊο ἢ δά 

Δϑο θεὰ ἰδηριαρε ἴο ἴῃ6 Πδανεϑηβ,᾽ ΡῈ. [1 15 ἀ:βῆσυ]ς ἴο 566, ἴθ, 

ΜῊΥ Ρα. ἀἰὰ ποῖ ἀτανν ἴῃ 6 γεαβοῃδῦα ᾿πίθγθηςσς τ ΟἾ5., (Ο]οννεὰ 
Ὀγ δυ., ἴῃ ἴἴ 15 ἃ ῥγοβαὶς ρ]οβϑϑβ. ΤῊΪ5. ἰῃῖθγηδ) γθαβθοῇ ἰ5 ἰοστπϑα 

ὈΥῪ ἴῃηε εχίεγηδὶ οἠὲ ἴπαϊ [ῃ656. ἴνῸ ᾿Ϊὴ65 τῆακα [ἢ 5. ΘΓ. 751 τνο 

Ἰπ65 ἴοο Ἰοηρ ἴῃ ρῥτοροχίίοῃ ἴο 1ῖ8 δῃ τἰ5ῖΓ. ὙΤῊΘ ΠΕΠΊΕΓΟΙΙΒ αἴτει ρῖ5 

ἴο ρεῖ δῃ Δρρτορτίαϊθ πηεδηϊηρ οὐἱ οὗ ἴῃ6 νεῦβε ἤδνε ἃ]} (4164 ἴοὸ 

Εἶνε 5ατἰϑίδοτίοη ; 85 ἰπάθε ἴῃ Ὺ ἅτε 4}} αὐνκιναγά δηὰ δητίγε]ν οἱ οὗ 

Ρίαςα ἴῃ ἃ 5. οὗ δ οἢ νοπάθγία! 5 πη ρ] οἰ τγ, ἴουβθηθ95, Δη ργαρῃϊο 

Ρονεῖ. ὍΤὭεδια ἰδ ΠῸ ἃρτδεπηθηΐ οἵ ΕΝ", ἴῃ {ΠΕῚΓ ἰγδη5] 065. ---- 

-- ὅ85. 7ν αὐ δε εαγη}, δυιρἢ., ἴῃ δητιῃ, τὸ 16 Ὠδανθηβ ν." 
Τῆς ἤξδανθηβ ἀγα το] ΠἸὴρ ἴο 1ῃ 6 δαγί, ἀπ [Π6ὶγ πηαϑϑαρα Ἔχίθης 5 
τῆγουρδμουϊ τἴῃ6 δατῖῃ [ἐπὶ ἐλς δομη εἶς οὐ “16 τυογὰ}, ἰπαῖ 15. ἴῃ τῃς 

δχίγεπηε ᾿ἰπηϊῖ5. οἵ [6 ἱηῃ δ τε 1 ἡν τ], ---- διείν σοίτο], ἴῃ ἀσοοτά- 

δῆς 6 νη [ῃ6 Ράγα}16], Ζιδὶ» τοογιΐΣ}, Ὀὰϊ 1815 τοί, 1 ἢλοϑὶ 
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τοοάδγῃ β8οῇοἶδτβ, δῖος τ[ἢ6 δῃοίδης νϑσβίοηβ, [6 οοττοοοῃ οἵ ἴῃς 

Ἡδεῦτεν ἰοχῖ, νῃοἢ ὉΥ ἴῃς οὔἴδηρε οὗ ἃ 5ἰηρὶβ Ἰεϊζεσ τεδαβ “ (ῃεὶγ 
ἸἸης,᾽ ἰῃβίεδα οὐ “πεῖν νοῖος." Τῇῃε Ηδεῦτγενν ψογὰ ἱγδηβιδιθὰ 

“τῆοῖσ ᾿ης᾽" δάτηϊϊ5 ΟὨΪΥ οὗ ἴῃ τηδδηϊηρ τηθδϑυσηρ ᾿ἰης, ψὨϊοῇ, 
ψὮΠ6 1 5 βαϊτοά το τὰς τἰπουρῇϊ οὗ Ἔχιθηβίοῃ ἴο ἴΠ6 Θατῖῃ᾽ 5. 11 Πγ115, 

δῃηὰ ταΐρῆϊ βρτγίηρ ἰηΐο ἴῃς πη οὗ ἃ οοργὶϑὶ ῆοβα δἰϊε ΠΟ. νγὰ5 
Ἄοοπῆηαά, ἴῃ σοργίηρ, ἴο 1} 15 5ἴπρ)ε Ἰπ6, 15 γεῖ ουΐ οὗ ΠΑττηοην νὴ 

τῃς τῃουρῶςϊ νῃΐοἢ 5 εἰ ρμδϑιβεα ἴῃ εδοὴ οἵ ἴῃς οἵἴμοσ ἤνε Ἰη65 οὗ 

τῆς δῖτ. Τῇδ ρτόροβδὶ ἴο τεηάεγ ἴῃς Ηδῦτον Μψοσὰ “ βίγηρ ᾿" οὗ ἃ 

τοηυβίοαὶ ἱπϑιγαμηθηῖ, Δηἃ 50 ἴῃς 5ἰγίηρ, ἔογ (πῃ βουπά οἵ ᾿ϊ, [που ρἢ 

υτρεὰ ὉγΥ Εν. δηὰ οἴπεῖβ, δῃ Ροβϑβι ὈΪΥ ἰῃ δοοογάδησα τὶ ἀϑᾶρα 

ἴῃ οἵἴεῖ ἰδῆριαρεϑ, ἰ5 ποῖ ᾿υϑ βεα Ὀγ ΗοΌτον υϑᾶρα. 

ΒΕ; 11. 15 ῥγοργεβϑῖνε (ῃγουρῃμουῖ, δηὰ 8 δῃ δηιϊϑῖγ. ἴο τῇς 

Ῥτονίουβ οθθ. Αϑβ ἴδε ρῥτγενίουϑ 511. βεῖβ ἑοσῖῃῃ: [ἢ6 ρίοτυ οἵ ΕἸ, [5 
811. ἀεβοῦῖθεβ ἴῃ ρίοτγ οἵ τε βυη. ---ὅο. 20», τὼς στρ ἐς σε]. 
ΤὨδ βυῃ ἰ5 ρεϊβοηϊῆεά, ἃ5 ψεσα ἤεάνθηβ δηὰ βτγιηαπηεηΐῖ, ἀδὺ πὰ 
πἰρθῖ, οὗ τῃ6 ρῥγενίουβ ϑῖγ., γεῖ ποῖ 45 ὑγαϊβίηρ ἴῃε Ἵγεδῖοσ, Ὀυϊ 85 

τῆς τμεπις οἵ ἴλε ῥταῖβε οἵ ἴτε ροεῖ. Τῇε 22 οὗ πε ρτενίουϑβ ϑι:. 

ἀοεβ ποῖ ἄρρεᾶσ δἱ 41} ἴῃ 118 ὅ5:1., 1}]655 ψὰ ϑιρροβε Ηΐτῃ ἴο ὃ6ὲ 

16 ἀποχρταββοα ϑυρ]εοὶ οὗἩ ἴῃ6 νογ “'5εἰ,᾽ δηὰ 30 γτεηάεγ “" Ηδ δαίῃ 

5εῖ.᾽" ὙΤΠδα νΌ. πιᾶγ, μονανεσ, Ὀ6 τῆοτε ῬτΟρε Υ τεραγάδα ἴῃ τῆς 

Ῥγεβθηϊ σοηίοχὶ 85 μᾶνίηρ ἃ ρεηθγαὶ βυ ̓ εοϊ ἐχργεββεὰ ἴῃ ΕΠρ 5 ἢ 
ὉΥ ἴδε ραββῖνε, “ ἰ5 βεῖ." Τα 50 15 εἰ ρῃδϑίβεα δ ἴῃ 6 Ὀδρί πηΐηρ 
Δηα 4150 δἱ ἴῃ οἷοβε οὗ 15 8.1. ν.}, 85 ἴῃ ρτεᾶῖ ἴμετης οἵ ἰΐ8 

ῥταῖβθ. [1 ἴθ {πεγείογα σϑα]ν ρυΐ ἴῃ ράγδὶ!. τῇ τς ᾽27 οὗ τῇς 
Ῥτγενίουβ ϑῖτ., ἢ ϊε τῇς ροδῖ ρυῖβ δἰ πηβαὶ ἴῃ ῥράγα]}. ἢ ἴῃ 6 Ρεῖ- 

ΒΟηΪΠο ἃ Ὠξδανθηβ, Ητπηδτηεηΐῖ, ἀδΥ δηὰ πὶρῃϊ. [τ β6θπὶβ πηοβὶ 

παῖαγαὶ, ἰμετείοσα, ἴὸ ἰάθη! τ[ῃ6 δὰη μι ᾽5. Ναβ ἴᾷε Ῥ5., 

τῇθη, οΥρ ΑΙ ἃ γπλη ἴῃ ῥγαῖβε οἵ ἴῃς ροὰ ,δλεγιεσλ, ΝΜ ὯΟ γγὰ8 

ΜΟΙΒΗΙρΡροα ἴπ 7εγυβαϊθπὶ ᾿υϑὲ Ὀείοτε ἴῃς δχίϊθ, ΕΖ. 8:5) οἵ ἴ8 
,ϑλεηισεά υδεὰ ἕο ἴῃς Οοά οἵ βγεῖ, ἃ5 ἰῃ Ῥ5. 8412) Τῆδ ῥγαΐβε 

οὗ σοά Ὁγ ἴδ βυῃ, 50 σοῃβρίουουβ ἴῃ 1485, 15 Πεσα οοηβρίουουβ ὈΥ̓ 
115 ἀῦβθῃοθ. Οη [ἢ6 ψῇο]ε, 1 56 θπ)5 ὑγόῦθδῦϊα παι ἴῃ6 Ῥ5. γγᾶβ 

ΟΥΙΡΊΏΔΠῪ σοτηροβοα ἴῃ Ποηουγ οὗ ἴΠ6 ροὰ ,δάεριεσά, δὰ τῃαῖ τἱ 
ΜᾺ5 5 5 ΘαΌΘΉΠΥ δάδριεα ὮΥ ἃ ἔενν σμδῆρεβ ἴο (ἢ 6 ψοσϑῃὶρ οἵ ἴδε 

ἀοά οἔὗὨ Ιβ8τ8ε], ΌΥ ἱπιεγρτγαιίίηρ ᾽27 ἴῃ δοοογάδηος ἢ ΗΕΌγον 
αβᾶρθ, δηἀ ὈΥ ἱπιογρτγεῖίηρ [ῃ6 νΌ. 45 μανίηρ ᾽337 85 3βϑυῦ)εςῖ, δῃὰ 30 

εἰνίηρ ἴῃ6 ϑῃ ἃ βιρογάϊηδίε ροβι ἴοη. [ζ 15 ὑτοῦδῦϊα ἴμαὶ [ῃ8 
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Ρτεροβίἴοη 5 νγὰβ ριεῆχεά ὈΥῪ τῃ6 εἀϊΐοτ, δπὰ νὰβ ποῖ οτὶρίπδὶ. 

Τῆς. οτρίμαὶ γοῦν τεδά, ““ϑῃδειηεδῃ [ᾶ95 δεῖ ὉΡ [8 ἴεηϊ.᾽" 

ἾΉ τοᾶκεβ ἃ 51}}} {υσῖμεσ τηοάϊβοείίοη οὗ ἴπ6 οτίρίμδὶ ἴῃ ογάθσ ἴο 
ςοῃηδοῖ ἢ ἴῃ6 ῥτανίουβ ϑῖτ. ὈῪ δάαϊηρ “ἴῃ ἴδῃ," ψῃϊο ννὰ5 

ποῖ ἴῃ ἴῃς οτὶρίηαὶ οἵ (5, ἀπ τηᾶκεβ ἴῃς 11πὴ6 ἴοο Ἰοηρ ἔοσ ἴδ6 
ΠοΙΙΏΔ] πηδᾶσυσο. ὙὍΠε τείεγεποα ἴο ἴῃς ἤξάνεηβ, ν Ὠϊο ἢ τνὰ5 ἀουθῖ- 

Ιε595 ἀεβίρῃβα ὃγ [5 δά αϊτοη, σα Οἡἱν ὍΘ τηδάθ ὕσορεσ ὈΥ [οἱ- 

Ἰονίηρ 3ζΗ4, δηὰ αἰἰδομίπρ τῃϊ5. ᾿ἴπε ἴοὸ ἴῃς ρτενίοιιβ οὔθ, ἀπά 50 
ἀεβίτογίηρ ἴῃ βἰτορῃϊοαὶ οτρδηϊβαϊΐοη οἵ ἴῇῆε Ρ8. ΑἹ] οἴμεσ εχ- 

Ρἰαηδίϊοπβ ρίνε ρτδηιτηδίϊοδὶ αἰ βου 165. ὲ ΝΥ. τη Κ5 οὗ τῇς 
Επὰ οὗ τῃς ννουϊ ἃ δ5 ἴ[ῃ6 ἀνε! ηρ οὗ ἴῃς ϑσὰη. Τῆυς Ηεἰΐοβ ἰὰτη5 

ἰηῖο Τμειΐβ ; δηὰ Οββίδῃ ρίνεβ ἴπ6 βδηῃ ἃ βῇδαν σάνε ἴῃ ΜΙ οἢ ἴο 

Ῥᾶββ τῆς πἰρῆϊ. Βαϊ 4]1 [ῃϊ5. ἰβ ἴῃ ἴῃ τβα]ηὶ οὗ τηγίποϊορυ, δηά ἴῃ 

80 (Δ᾽ 858 ἴπεβε ἰάβαβ ἅτθὸ Ὀαβϑθὰ οἡ σι τ ἶνα Οσβἷρ οὗ ἴῃ βιη, 

ταῖμογ ανουτβ ἴπΠε6 ἱπουρῃϊ τηδὶ ἴῃ6 5. ννὰβ οὐ βίῃ! Υ ἃ Ὠγπῖη τὸ 

δἀενιεσὶ τὸ ἤείος. ΜΝήα τοῖν τῃϊηκ οὗ ἴῃς Φηπ2 οὗ ἴῃ6 βϑυῃ 5 ἴῃ 

ΗΌ. 3.3, ἤετε ϑη δηά τηοοη ἤἢᾶνα ἰπεὶγ ἀνε] ηρ; οὐ οὗ ἴπ6 
ἰδηΐ οὗ {πε ροά «ϑλενιεσῖι, ἴῃ δοοογάδησε νι (ἢ 6 σοηβίδπξ σοηςερ- 

τἰοη οὗ πε Πδάνθη]υ ἴερ]ε οὐ αροάς οἱ Οοά. ---Θ. “Απὰ ἢς;,᾽" 

δπῃρῇ. τείεγεηοε ἴο ἴῃ 5ιη, ἰ5 ἸΠΠ ΘΟΕ ββατυ δηά αἰ βίου: το 7051} γ 
ἔτοτῃ ἴῃ6 ᾿σοηίεχῖ, ἀπά ἰΐ ἀεϑίτογβ ἴῃ 6 πιθᾶβυγθ [{ 15 ἀουῦι1685 ἃ 

δῖοβϑ5 ἀπε ἴο {πε εἤοτί ἴο ἀἰδιϊησυ θῃ Ὀδῦνθθη .2:7 δηά τῃς 5ιη. --ο 

“4: ἃ ὀγίάεργοο»"Ἵ, ποῖ ἱπιρ  γἱηρ ἃ τηαττίαρε οἵ ἴῃ6 βιιη, Ὀαϊ βείτηρ 

ἰοστίἢ {πὲ ἔτεβῆηθϑϑβ, (Πε νίροιγ, ἀπά τΠ6 )ὺγ ἢ ψ Βῖοἢ ἴῃς τἰϑίηρ 

δη ΔρΡρδδᾶῖβ ἰη ἴῃς Εκβϑῖ. -- "76 ς ροίηρ ,ογὰ ον λὶς εαποδη]. 

Ὀυπηρ ἴῃ6 πἰρῃῖ μῈ ἢᾶ5 Ῥδδὴ ἴῃ ἢΪ5 τεηΐ, οὐ ἀθοάς, ἀπά Ὀεμηὰ 

δηὰ Ὀδηδδίῃ 15 σΔΠΟΡΥ ; δἱ ἀν ῦτγεακ ἢ σοπηθ5 ἰοτίἢ ἔτοπι ἴῃ 6 

Ὠἰρμι 5. τειγαπηεηΐῖ ἢ ἰτεβῇ, γουτῃ δι, (]}}- στον νὶ σΟΌΓ, το 276 

γογοίεοέλ ας α ἀδγο το γρ Δὶς ἐομγοε]. ὍΤῊδ ραῖῃ οὗ ἴτε σὴ ἴῃ 

ἴῃε Πεάνβῃϑβ 15 ςοηοείνεά ἃ5 ἃ γασθοοιτθθ. ΤῊΘ δησίθηϊ ΝΑΓΓΙΟΥ ΟΥ 

ἤεῖοῸ νγὰ5 ἃ ΓΙΠΠΘΙ 45 ΨῈ}} ἃ5 ἃ ἤρῃϊεγ, δη ἢς επ]ου θα γα] ῃρ᾽ ἃ5 

ΜῈ}} ἂ5 Πρῃιίηρ. -- 7. )γονι {λὲ ὀο ὦ οὐ “6 ἀσατοην], τῃ6. οχίγοηλα 

Εαβῖ, ἐς λὲς σούς γογήλ], τἱϑίηρ. τττ- κεριΐο ἐδιο» ὀομην}, ἴχ6 ὀχ ΓΘ ηγ6 

ἸΙπγιῖς οὗ τὴε δ εβῖ, ὁ ἀν σῶ, τὰ {ΠῚ τουη θα οουτβα. ---- ἡ πω 
λεγε ἧς ποδί ἀϊίμοι, 41 τ ϊησς τυτουρσίνους. τῆθ ατῖῃ σοιηα 

ὑηάογ δἰ ἱπϑρεοίίοη ἀαγηρ 5. οἰγοις; ποίμίησ οὐ ἴπε δαγα᾽5 

ϑυτίασε Ἔβοᾶρο5 ἔτοπὶ ἢϊ5. Γάγ5. --- γον 775 σμ, παῖ 15. οί 5 

51η ; 50 ἴῃς. Ηδθγεν ψνοσὰ 5 οἰϑονῆῇογο αἰνίαγϑ [γα πϑ]αϊεα, ἀπά ἴῃ 
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1815 β6ῆ86 τ ρίνεβ 86 τηοϑὲ δρρτορτίαϊε οἰϊπλαχ ἰῃ δῦ. ἴο τὰς 

Ῥερίπηϊηρ οὗ τῃ6 51. Τῇ υδ08] τϑηάδτηρ, “ οπλ δἰ5 δεαῖ," 
ΨΜὮ1]16 εἰγιλο]ορί αν ροβϑίθ]ε, ἢᾶ8 πῸ υϑᾶρα ΨψὨδίενεσ ἴο ᾿υ5ῈΠ ἴΐ, 
δη 4 υπάυὶγ ᾿ἰτ115 ἴῃ 6 ἰπουρῆϊ ἴο Ὠεαῖ, ν ἤδη ἴῃς ἴδττα “ δἰ" πψου]ὰ 

ΤΏΟΤΘ ΠΑΙΌΓΑΙΥ ϑυρραοβὶ ᾿ἰρῃϊ οὗ [ἢ6 ϑυη, ΕΟ ἢ 18 που ρῆιὶ οὗὨ α͵ϑὸ 
ἀηάσσ ἴῃ το ρϑησταὶ νογὰ “ Ηἰβ βιη." Αἱ ἴῃ βαπῈ {πιὸ ἰΐ 
ΒΘΕΙῺ5 ᾿ἰΚοὶγ ἴα τὰς δἀϊΐοτ, νῇο δάδριθὰ (ῃ6 5. ἴο ἴῃ ψουβῃὶρ 

οὗ τὰς ἀοὰ οἵὨἉ 5γ86], νγᾶ8 γεβροῃβὶ]6 ἴοσ ἴῃ δα ἀϊίοη οἵ [με βυβῖχ, 
ἃηὰ {παὶ (ἢ οτίρίῃμαὶ βἰπαρὶν υδεὰ “ἤασιαλ 85 ἃ Ῥᾶτα}]ε] ποσὰ ἴο 
ϑλεηισεὰ, Ὀοϊῃ Αἰ κα γείοιτίηρ ἴο ἴῃς βαηὶς ροά. ΤῊϊβ, [ῃθη, ρῖνεβ 
5 ἴῃ6 τηοβῖ ρρτορτγίαϊβ οἰΐγσηαχ, [παῖ 41} [Πρ δαυῖῃν ἃτὲ ὑπ εγ 
ἴδε εἐγε οὗ σοά, ἴῃ δοοοσάδησε ψ ἢ ἃ σοηοερίίοη σοιληοη το ἴῃς 
ΟΤ., ἰδὲ σοά, δηιπγοπεαὰ ἴῃ μδάνθη, 8665, Κπονβ, δηἀ ἱπβρεοῖβ 

ΑἸΪ (Ὠἰπρβ δασίῃϊγ. [{ 15 4ῖϑο σοτητθοῃ ἴο ἴῃ 6 γιῃηβ ἴο ἴπε σοὰ 

ϑλεριθσὰ, ἴμαὶ με 18 ἴῃς ρτεαΐῖ Ἰηβρεοῖοσ δῃὰ πάρε οἵ 4]1 [8 δασγίῃ. 

ΡΘΑΙΜ ΧΙΧ. 2. 

δίγ. 1. 7-10 Πᾶ5 5ἷχ βγη. 1[ἴπὲ8 ἴῃ γταῖβε οὔτῃε δ. ὙΤΏΘτα τὰ 
οἷχ ἀἰβεγοηΐϊ ἴθστηβ ἕο [8νν, ΟἿδ ΙῸΓ εδοὺ [ἰης οὗ ἴῃς ϑίγ., δδοῇ 

το δ} ν Ἔχρσαβϑίηρ βοὴ οὯδ βρθοῖδὶ ἴγρε οὗ [8 ἴῃ δηοίθηϊ 

ἀϑᾶρα; Ὀυϊ ἰξ ἰ8Β ἀουδία] ον ἕατ (Πο56 αἰβιϊ πο οη5. ψεγα ἔεὶς ἴῃ 
ἴῆε ἄπηθ ἤδη (Πϊ5 8. ψὰ5 οοπηροδεά. 7724 Ζατυ οὗ γαλευεὰ 

ἰδ ἴῆε [δῃν σοηῃοεϊνοαά 85 ἰεδομίηρ, ἀοοίτίηε, ἀπά 15 Ἔβρεοῖδ!ν 
οδτζδοϊοσιϑεϊο οὗ βρθοίαὶ Ἰανγβ οὗ ρυ ϑον οτἱρίηῃ. 724 72: ένιοη» ἰϑ 
ἃ ἴεγια ομαγδοίετϑες οὗ ἴῃς ΡΠ βαν ἰορϑἰαϊίοη, δηὰ 5 ἴὴ68 [ΑΨ 

᾿σοηρσεϊνεά ἃ5 ρἰνίηρ' τΟΒΕ ΏΟΩΥ ἴογ Ὑδηνεῃ, δηὰ 50 ἰ5 ἀρρτορτίδϊς 

85 ἃ τηαῖε οἵ “1ϑνν." δεοφρές ἅτὲ ἴγρεβ οὗ [δνν Κηονῃ ΟἿΪΥ ἴο 

Ἰαῖα ῥϑαϊιηἰδῖβ.Ό ΤΏΘΥ ἅγὰ ἀϊνίπε ργεβουριοηβ οἵ [ἅνν. ΤῊΪ5 ἴοστι 
18, ἰηάθεϑά, ἃ ἰαῖε βγη. ἔοσ. Οργιαρα»ιδη, Μ ὨΪΟὮ 15 σμδγδοίεγιβις 

οὗ τῇς. ρῥτορμεῖίς οοιηπιδηάβ. οὗ ἴῃ6 Πευϊετοπογηὶς οοάδ. ---- Ζΐε 
,ϑαγίη}, ἴου 80 μὲ τηυβῖ οοτγεοὶ {πε ἰεχί, ἔοσ “ Τῆς ἔδασ οἵ Υδ)- 

ψΕἢ," ψΆΙΟΝ 18 ἀπ Κπονγῃ εἶϑιν. ἃ5 ἃ ἴΈΓΩΣ ἔοσ 1,ἃνν, ἀπ νγᾶ5 ἃ πηϊβίακα 

ἴογ ἴῃ 5ἰπηῖατ Ηοῦτενν ψοτά, νηΐ ἢ 5 ἃ ροεῖίς βυποηγτη οὗ “ γοσά " 

ἴῃ 186 υϑαρε οὗ 5. 119, ἃ ομαγδοϊογίϑεϊο ἴεστα οἵ ἴπ6 τηοϑῖ δηοϊθηϊ 

}ε οἵ ρσγορμεῖίς 1νν, δῃᾷ οπς ψῃϊςς Ἰεαϑὲ οὗ δ}} σου]ὰ Ὀκ οταιθὰ 

ποῦλ ἴῃ 56γίθβ. [11 15, ΠΊΟσΘΟν σ, τηοϑὶ ἀρρτορτίαϊε 85 ἃ παῖδ ἴῸΓ 

7)μάρνισηές, ὙὨΟΒ 8 α|50 δῇ δηοίεπὶ ργο- Πϑυϊθσοηοπλῖο ἴγραε οἵ 
1Ὧνν, οβαγαοϊογίβιὶς οὗ τὰς (οάς οὗ ἴμε (ονεηδηῖ, Εχ. 21--22, δπὰ 
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αἶδο οὗ ἴῃ τϑοθητν ἀϊδοονετεὰ οοάς οὗ ἴῃς δηοϊεηϊ Κίηρ Ηδταυ- 
ΤΑΌΝΙ. ὙΠΘ ΟἿΪΥ ἴδτγιηβ οἵ Ῥβ. ττο δυβεηϊ ἅτε ἴῃε “" γογά,᾽" (δε 
501. οὗ “ ϑαγίηρ,᾽" δπὰ τῃε “ δίδίυϊα,᾽" δὴ βαυεῦ ἴγρε οἵ [ἢ “7υάρ- 

τορηῖ᾽"; ἴῃς ἴδγῃηβ ποδὶ ΠἸΚΕΙῪ ἴο ὃ6 οτἱτεὰ ὈΥ ἃ ἰαῖα Ηθῦτγεν 
Ῥοοῖ, ᾿ξ 6 τοῦβδὲ πλάκα δὴ οτηϊβϑίοῃ, ἀπε ἰο ἴῃς Πἰπ Δ Π Οἢ5 οὗ ἢΐ5 

δ::. Ἐδοῦ οὔθ οὗ ἴῃς ἴθιτηβ ἴοσ 18νῃν ἢδ5 115 δάϊεςῖίναΕ. ΤΏδβ6 ἀο 
ποῖ 566 1 5ρθοῖδΙν ἀρργορτγίδϊε ἴο ἴῃ6 ραγίίου αγ ἴθ. ὙΠΕΙῈ 
ΒΕεῺ8 ἴοὸ Ὀ6 ΠΟ ροοά τεᾶβοὴ ΨὮΥ [ΠΥ βῃου!ά ποῖ Ὀ6 υϑεά ἰηἴοτ- 
ΟΠΔΏρΡΕΔΌΪΥ Πετα, 85 ἰπ 8. 119 ΟἹ ἃ το ἰᾶτροῖ 506, Ἔχίθῃηἀϊηρ 
τῆγτουρῃῃ! ὑνδηϊγ-ῖνο βίγορμεβ. ὙΠεβα δάϊθοῖῖνεβ ἅτ : 24γ7ξεΐ, 

σοιηρὶεῖθ, επῦσγε, νηϊθους ἀείδοι, νυ. 1881, μεπουογίλν, ἥττω, τθ- 

114 Ό]6, ἴο ὈῈ ἀερεμάεα ὑροη ; γίράς εαυ δῦ ϊε, )υδῖ ; ϑώγέ, Βροι 685 ; 
ἐἴαη, πἰϊμουΐ ἱπυρυσν οὐ σοπίδηχϊπαιίοη ; “γω6, ἴῃ τῃεῖτ δχασὶ 
ΠΟὨ ΟΣ Υ ἴο ͵υδῖῖς6. Εδοἢ οἵ [πε Ἰεραὶ ἰθυτηβ [85 4150 115 Ὀδηθῆ- 
σεηΐ δον: “γογεέελίηρ “6 σοί," οὐ “ τϑϑιοσηρ" ἴ, ἘΝ. ἱπηραγῖ- 
ἱπρ τε τεβῃπηεηΐ ἴο ἴῃ6 ἰΏΏΘΙ τηδη, ᾿ἷβ ἴσια βου]-ἰοοά, 45 Ὠϊ. 8 

Μι. 4΄. Τῆς {τδηβ᾽διίοῃ “ σοηνεγίηρ ἴῃ 6 500], ΡΒΥ͂,, ΑΝ., ψἢ]]ς 

ἴπις ἐπουρῇ ἴῃ [ἴ56]ζ, δηὰ ἴῃ δοοογάδηος υἱϊῃ ΟἾΠΟΥ υ568 οὗἩ [8 

ἴσττῃ, 15 ἴοο βρεοϊῆς ἤεσα δῃά ῃοὶ ἰῇ δοοοσὰ στ ἴῃς ΤΠοπίεχί. ---- 

»παζίηρ τοῖσε τὰς εἰνιῤίς], ἱπηραγιίίηρ ἴῃς ἀϊνὶπε νιβάοτῃ οοηϊαϊηθὰ 
ἴῃ ἴῃ6 1δ'ῃν ἴο ἴῃο56 γγῆο ἅτε 50 ορεῃ- πη ἀεα παῖ [ΠΕΥ ἀγα σΑρδΌ]α 

οἵ τεοσεἰνίηρ ἴἴ. --- γοοίεῖηρ τὴς ἀδαγ], ταϊκίηρ; ΠοΙά οὗ [ῃ6 βδοιοῃβ 
πα ἱπηρατπρ ρἰδάμοβ8 ἃ5 γ6}} 45 ἰῃηβιγυοιίοη. --- ἐμ σλλοηῖηρ ἐὰδ 
4)}ε51, ἴλε ἐγεβ οἵ [με τηϊηά, 50 1παὶ [ΠΕΥ̓ τιν δεε δηὰ υπἀετβίδηά, 
οἴ. το} 5. 1 ἘΡΉ. 118, --- οηὐμγίπρ γογευε7}, τοὶ ἰγαηβίθηϊ, θαϊ ρδῖ- 
Τηδηθηῖ ; ποῖ σμδηροδῦϊα, Ὀαΐ 5ἰδηαίηρ ἤσττῃ δηα ἱτητηονδΌῖςα. ---- 

οἱημαϊεαϊα αἰορείλεγ), οἴ. τὸ; 850 ἴῃ δοοογάδῃπος νη} 411 [π6 

Ῥτενίουϑ ᾿ἴπ658, ἀπά ἠοῖ “ τρῃίδουβ᾽" 45 ἃ {04} }Υ ; ἴοτ βίαι 5 88 
ἴο 408}}1} ἂτε τεβεσνεά ἴῃ 41} [8 6 οἵδεγ ᾿ἴῆ65 ἔοσ ἴῃε ἤγβι Π81{ οἵ 18 
νοῖβθθ. Τῇα 5.1{. ἢᾶ58 σοῇης ἴο 8η δρρτορσίδϊες οοποϊυβίἼοη. [ τ 
ψετα ἴο Ὀ6 οοηπημπεά, [πε ἴνο τηϊβϑίηρ ψοτὰβ ἴοσ [δ νου]ὰ Ὀ6 
υϑεα νυ] ἢ ἀρρτορτίαϊε δά]εοϊνεβ δῃηὰ νεῦρα] οἱδιιβεβ. 

11. Ὑμεβα ἴνο ψοτὰβ ατὲ ἰμάεεά βυρρ!εὰ Ὀγ Ὁ. Η. Μύ]ετ, δηά 
Γ(ΙΒ6. δ τὰς Ὀερίπηΐηρ οὗ ἴῃς ἵνο 11ὴ65 οὗ ἴῃς [Ὁ] ονίηρ σουρ]εῖ, 
Ῥυΐ ἀνθ ἤθη ἴῃ656 11η68 ψουἹὰ ὈῈ επιίγεϊν αἰεγεηΐς ἴῃ ομαγαοῖεσ 

τοῖα ἴπ6 ῥγενίουβ οὔ δ8. 

ΤΉΕΥ τὲ ἴο Ὀς ἀεϑίγεὰ ποτε ἴπδπ ροϊά, γεὰ ἤδη πλυοῖ ἤης ροϊὰ ; 
ὙὝΒΕΥ ἃγαὰ βυνεείεσ [ἤδη ΠΟηΟΥ, απ ἴῃ6 ἀτορρίηξβ οὗ μοῃογοοπῦ8. 
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Α 5ἰπηασ τπουρμὶ ἴο ν.}}" 15 ἰπάδεά ἴῃ τοῦ ΚΠ; Ὀὺϊ τς σουρ]εῖ 
ΤΟΒΘΙΩ 65 ποτα οἰοβεὶν Ρσ. 4115 8101} 70, 28.519 δῃᾷὰ [15 τπουρῇϊ 
ΙΏΔΥ 6 τερατάδα 85 οδμαγαςοίογίϑιίς οἵ ΗἩδῦγεν ῬΝνιβάοῃῃ σαῖῃοσ 
τηδη οἵ Ηδεῦτεν 18. ΤὨς τ56 οὗ ἰξ ἤδτε γγὰβ ἀοι [1655 οὐ ἴδ 
Ῥαβὶβ8 οὗ ἴῃς υ8ε5 οὗ Ησῦτεον βάουῃ δηά ἴτοῃλ ἃ ρ᾽οββϑαῖοσ ψνῆοβε 

Θηςδυβίαϑηη ἴὸσ ἴδε 1 ᾿υϑβεά Ὠϊῃλ ἰῃ δβουίησ ἴο ἴ 186 

οδαγδοιογίβιϊοβ αἰ5οὸ οὗ Ὑγ ἰβάοῃι. 

ϑέγσ. 11. 85 ἷχ ὑτοργεββῖνε ρεηϊδιρείεῖβ. --- 12, Μογεουε], ἐτα- 
Ῥδαϑίζίηρ (ΟἸ]οννίηρ; νοτάϑ. --- ΖᾺν σεγυαρ}, δταρθδες ἴῃ Ροβ οῃ, 

ὙΠΟΙΠΕΓ γα τὨϊηκ οὗἉ ἴδε ἱπαϊνίάυα] Ιϑγαθὶ τε 85 ἃ ΜΟΙΒΏΪΡΡΟΓ οὗ 

σοά, οΣ οἵ [π6 ῃδίίοῃ 85 ἰῇ ἃ βρεοῖϊδὶ βθῆβε ἴῃς βεγνδηΐ οὗ Υδῆννεῃ, 
ἴῃ δοοογά ψίῖῃ ἴῃς σοποερίίοη οἵ 15.3.---- ἐς τυαγησ4. Τῆς ροϑὶ- 

εἶνε Ὀεηεῆϊ5 οὗ [86 1,νν, ἰῇ ἴῃς ῥγενίουβ 511., ΠΟῪ Ῥ835 Ἥνσ ἰπῖο 

περαῖῖνε ὈεηΘῇϊ5, ἰῃ τοϊαϊίοη ἴο ἰτβηβργεββίοῃ, ἰῇ αγηΐηρ ἃρδϊηϑὶ 
ἰτ, --τ ἐπ ζεφῤίηρ 1ἀ2γι1, οὈβεσνίηρ ἴῃ 1μὰνν ὉγΥ οΡεάϊεηςα. --- ζδγε 
ἧς νιμεῦ γειυσαγα , ἴὰ σοπβθαυθηςα οὗ ἃ Ῥεπεῆσθηϊ Κίηάηαβ85. ---- 
13. ΣΦ γγον:], ἰδ βρτθββίοῃβ οὗ [νν, ἀπε ἴο ἱρπογδῆσα οἵ ἱπαάνεσι- 
ΘΏςΕ ; ομαγδοϊογβεο οὗ ἴπε ἀἰδιϊποιίοη5 οὗ ἴῃς ῥυθϑα Ἰερὶϑ]αι! ΟΣ. 

ὙΠε56. οοχητηἰτεἀ ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΙ 5} ἰτοῦ]ς ἴῃ6 ῥϑδαὶπλϊϑῖ ; ἴοτ, συλ 
απ ἀἰϊδεθγη], εἰ Υ Παῖς ὨυΤΩΡΕΙ ΟΥ [ΠΘΙΓ Θποσγγ, δηὰ ἴῃ 6 

εχίεηϊ οὗ τῃεἰγ ἀδραγίυσα ἔσοτῃ ἴῃ6 Ὡότγῖὰ οὗ ἀπίν. --- Οζα νι], ἰ5 
ἴῃς ρῥγάγεσ; δοαυϊῖ, δΌβοΙνθ, ΟΓἠὡ Ροβϑι ΌΪΥ, ἃ5 οἴϊβη, ἰεᾶνε τὴς ὑῃ- 
Ραμ Ι5ῃ6α. --- ον ἀϊάαση ογ651, ἴΏο56 Ἔύτοσβ ψῃϊ ἢ ἀγα 50 δἰδάθῃ 
ἤτοῖὰ ἴῃ ῥϑβαϊπηῖϑδὲ [παῖ ἢς σδηποῖ ἀϊβοθση ἴἤεπὶ, δηά τ ἢ γεῖ ἢς 
Κπονβ ἃτὲ ποῖ πἰἀάδβῃ ἔτουῃ (οά, δηὰ ἰμεγείοσε τὺ ἱπηροτ] 15 

τεϊδιίοηβ το ασοά. Ηδς Κπονβ οὗ Ὡ0 ΟἴδεῚ νὰν οὗ ἀξ] νεγαησς ἔγοπα 
ἴθ Ἔχοθρῖ ἴῃς ἀϊνίηθ ρταοίουβ δοαυϊίαὶ. --- 14, Μογεουεν], ἴῃ- 

οἸδαβεα δπρ 515, οδ]]πρ αἰτθητοη ἴο δηοίμου οἷἶδθ5 οὗὨ ἰγδῆβρτοϑ- 
5005. ---) ῦόσι ῥγεέσωριῤίμομς 9565], Ῥτουα οπεβ ; Κπονγῃ, οἰεαγὶ 

ἀϊδοογηβά, ὈοΪ]γ δηὰ πε] }]γ σοτηηλ τε, σοττεβροπάϊηρ ν ἢ “ΠΣ Β- 
μδηάεά " οὗ τῃε οοάξα οὗ Ῥ, Νυπι. το, --- γεεγαίη ΤᾺν τεγυαπ], 

ΒοΙ]ά Ὠΐπι Ῥδοῖ, ἔογ ἢς Κῆοννβ δἰ5 ΡῈ] οὗ σοτηπητάηρ με πὶ δηὰ ἴῃ 8 

56 ΠΟῚ5 ΠΟὨΒΘΑΌΘΏΟΒΒ. --- ἐσ ζάδηι πο γμὲφ ουερ μι6]. ϑυσῇ ἰγδῃβ- 
ΒτΘβϑίοηβ Ἵν ΡΟ [6 τηδῃ δηᾶ στβάπος ἢΐπλ ἴο βεσντυ46. ΤῆΣ 

Ῥῆγαβθα 50 βγεῖ ΓΕΒ ΠῚ 165 Πδὶ οὗ Οη. 47 [μὲ ἴξ 15 ῥγοῦδδ]ε ἴῃς 

ΔΌΪΠΟΥ ἢδά ἴῃ πηϊηα [ἢ 5ἴοιγ οὗ (αίη, ψγῇεσο βἰη ᾿ἰκα ἃ νυἱ]ὰ Ὀεδϑῖ 
ΠΟυΟἢ 65 δ ἴπ6 ἀοοῦ ρτεεάν ἴο ἴαϊκε ροβϑεϑϑίοῃ οἵ ᾿ἰτῃ δηά τυΐϊα 

δίτα, ψοἢ ἰξ δοίυδ!}Υ ἀϊά, νὴ τογτ] 6 σοπμβδεαυξηςεθ. 850 μετα 
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ἴπε ῥγεβυτηρίυουβ 58 ἅτ ρειβοῃϊῇῆβα ; [ΠΕῪ 5ίγίνε ἴο ἀοιηϊηδῖε 
ἴδε πιδη, οἷ. 365 7η. 85. --- Ζάση «λαΐ 7 δ ῥεγγεε }, ἰῃαϊ 15, 1Ὁ 
οἰεασγθὰ ἔτοτῃ 51η5 οὗ ἱφῃοσδῃοθ, δη τεβίγαϊηθα ἔγομι βἰῃβ οἵ Κηον- 

Ἰεάγψε δπὰ ἰηϊεηοη, μς Μη] Ὅς ἔτεα ΠΌμΩ 4}} 5ἰπ, δη 50 Ὀε Ἵοῃλ- 
ῬΙεῖς, δηξῖγα, ἔδυ} 1658. ---- σπα εἰσαγεά ,γονε τειμεῖ ἐγαηργεϑς 1071. 

ΤΒΙ5 ἄοεϑ ποῖ παίυσαι!ν γεΐδσ ἴο βογὴε ρτϑαῖ Ἔχίγεῃιε ἰγδηβρτεβϑίοῃ 
85 ῬᾶΓΆ 116] ψ]ἢ ἴῃ6 ῥτεβαμιρίπουβ ΟὨδ5, Ὀυϊ ταῖθου ἴο τῆς ἰτδῃ85- 

δτεβϑίοβ δίάάθηῃ δηὰ ἴο 16 εἴτοῖβ ἴο Μοἢ ἢς ἰ5 50 βεηβί[ἷνε 
τῃαῖ ἢε ἔδατβ ΠΥ ΠΥ Ὧδε την, δηά ἰῃ {παῖ ϑυτὴ διηουηΐ ἴο 
τηυςἢ ; ἴοτ εὔαρ ἴῃ ἴ[ῃ6 ραβϑῖνε βθδῖηβ ἴο γείεσ ἴο ἴῃς βδῃηβ Κίπὰ οὗ 

δἰἢ5 85 εἶζαρ ἰὼ ἴδε δοῖϊνε, δηά ἴο ἰῃοβε ἔτοπιὶ Μηϊοἢ ἢς ψουϊὰ 6 

ΔὈΞοΪνεά, ταῖμοσ ἴδῃ ἴο ἴοβε ἔσοτῃ ψῃϊοἢ 6 νου] Ὀδ τεβισγαϊηθά. 

-15. 2εἰ 116 τυογας οΓ μι») πιοίλ δ 0» ἀεεεβίαπες], ἸδτλεΪυ, 
τποβε οὗ τῇς ῥσδγεσ γῇ ]οἢ δοσουλρδην [6 5δουῆσα τηδάς ἰῃ (Π6 

τειρὶθ, πα κίηρ [πε 5δογῆςο5 τθαὶ βαγηϑὶ 5Δου ῆςα5, Δη ἃ 50 δοσερί- 

ΑΌΪε ἴο σοά; 85 ἰῃὰ Ηο. 14 [ῃ6 οαἶνεβ (ογ {ταϊῖ, ν. Βτ.ἈΡ.1Π) οὗ 

τὰς 1105 τὲ ἴῃυ8 οἤετεά, δηὰ 5. 141 Ὀ͵ΙΆΥΘΓ 85 5δουίῆσα. --- απ 

Ἴλε νιμδσίηρ 97 νι») νιΐμα 7, [6 ταὶ δοϊΐηρ ἰῇ ἢδυπΊοΥ Ἡ [Πα 

τοῦ, 8ἃ5 ἴπ6 του ἢ [ἢ6 Ππαημά τῃδὶ ργεβεηΐβ [ἢ 5δουῆσα. ---- 

Βφῦογε 7ΖἼεε], 41} [ῃς δοιιν 65 οὗ ἀδνοιίοη, οὗ πιϊηά, τηουτῃ, μδηά, 

τεηὰ ἴο ἴῃς ἀϊνίπο ργεβεηοςα ψῇογε δίοης δοσερίδηοα σδῃ Ὀς ἰουπά. 
-- εοπδημαδν}, 50 (Ὁ, 85 ἴῃ6 πηδάβυγε στεαυΐγεβ, Ὀυϊ οπτἰοἀ Ὦγ 38 
δῃὰ τηοϑὶ Ίβϑβ. ΟΥ̓ εἰτοσ. Τῆς ῥϑβαϊηηῖδὶ 15 ποῖ τῃϊηκίηρ οὗ οἣς 

βἰῃρὶς βδοσγιῆςς, Ὀυϊ οὗ οὔ-τερεδίεα, σοηϊίηπαὶ ἀρρτοδοῆεβ ἴο αοὰ 

ἴῃ βδοσίῆςθ. ΑἹ] [ἢ 5 15 ἑοτῆςα δπὰ τεδοΐε5 1[5 οἰϊτηαχ ἴῃ ἴῃ6 ρ]εα 
ν δ ἢ ρίναβ ἀββιγαηος Οὗ 5 σο655; 7,}) Κοοξ απα γτῖν Κεάξερι»], 

οἴ. 185 693. ΤὨε ΕοΟΩΚ ἰ5 ἴῃ περαίίνε τεῖυρε; ἴ[ἢ6 Ἀδάδειηοσ ἰ5 
τε ομα ψῆο ρτδηΐβ ἴῃς ροβίἷνα τεἀδιηρίίοῃ ἔτοτῃ ἴῃ6 ϑδἰῃβ 50 
ἀτεδάδα ἴῃ ἴῃ6 ρῥσγενίουβ Ἵοηϊεχί. 

ΧΙΧ. «. 

3. Ὁ 990] Ρί. ρῖο. Ρ]. οὗ τοῦ; ψΠ νετθαὶ οτος, σγε ἀεέένιρ' σοπβία πε]; 
Π 25. το ΚΣ] πιπὶ, βγππαπεερέ, ἐχρᾶηϑε οἵ βρη γϑὶςδὶ μεδνεῃ, εἶβιν, ἴῃ Ψ, 1 οί, 

! ϑιϑῦπ. τνν ΠΕΡ]. Βᾶ. ἱπίετργεῖβ δἃ5 δρρί γίπρ ἴο σοὐ᾽β βονεγπαγεηὶ οἵ (ῃς 
πουϊὰ, [| Ἴ55; Ὀυϊ υϑᾶρε (87 1025 1188) ἰανουγβ ογεαίίΐου. Τῆς τπεαβυτε 5 

τροϑῖ ΘΆΞΥ 85 ἰεϊγατηεΐοτ, δ ΠουΡῈ ἢγβὶ ᾿ΐπε 5 ροϊπιεὰ 58 ἰγϊπγεῖεσ 1 15 ῥοῦ. ἃ 

Εἰ. Ῥοϑβίθ!Υ οὐπὺῦμ βἰοοά ἰῃπ οτίρίπαὶ; ἴτ πιαῖκεβ θεῖος τηξᾶβαγα. --- 8. 5.3}} 

ΗἰρΉἢ. ἱπιρί,, Βαϊ δὶ δοιϊίοι ἔοσ ρίς. οἵ σοπίπυουβ δοίΐοπη οἵ ργενίουβ οἴδιιβε. 
Σ 73) νὉ. ΗἸΡΒ. ον μογίά ἃ5 ἴτοτι ἃ βργίηρ, δνόῤέε. οἵ βρεεςῇ, ἴῃ ὑδὰ βεῆβε 
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595 ο4΄; ἰπ ροοά 5επβε 782 1107] 1451] ἀπὰ Βετα, [} πὴπν ΡῚ. ἱπιρί. ἢ [Πγ}]} νὉ. 
ΡΊ. ροεῖϊς, δε, ἀδείαγε, νισξε ἔμσισρ . ΟἿΪΥ Πετα ἷπ " ΟῚ ψε οοττεοῖ 52}} 

αἰ Ηἱ,, ΓΒ ς., εὐ αι.); Ὀαϊ 10. 1517 325-10. 17 62, --- Ἴς ΝΊ] εβ. τεηάοτβ ἔπος 
ἄγε, Ὀὰϊ γεν ἴς ἰ5 σαγέηρ, φῤεεολ, τἴεγαρεε, 88. νι ἢ} ὈΛἍ2. --- ᾧ ΓΣῪ] τ... 

Σησευεάσε : Ἀετε Ξε {μεῖς κπον]εᾶρε οἵ [με ρίουυ; εἶβυν. ἴῃ Ὑ᾽ ΟἹ]Ὺ οὗ Κπονϊεάρε 

85 ροβδεββεὰ Όγ Οοά 1395; 85 ἴδυρῃί ὉΥ Οοά ἴο πιδη 9410 11066,Ὼ. ΤΉεβε ἵνο 
Ἰΐποβ ἅτε πιοϑί ϑαϑὶἷυ τεϊγαπλεῖεγβ, θαϊ τηῖρῃς Ὀς ἴδ κε 88 ἰγἰπιεῖογα Ὁ ὑ5ε οἵ 

ΜακΚερἢ8.--- 4. ΣΝ ΤῈ [ΠΣ 21 ὉΝ] τε τηοβί βαβὶὶν ἐχρὶδἰπεὰ δ5 ἃ ἀςπίδὶ οἵ 

δε υδε οὗ ΞρεθΘ ἢ Διὰ τογὰϑ ἴῃ [Ηϊ5 Ρταῖβε οὔ ἴδε βεᾶνεμβ; ἴδεπ ΣϑτΣ 92 νουϊὰ 
αββετὶ ἴῃε βαῖης [Πΐπρ πιογε βίγοηρὶγ. 2.532 περ. δᾶν. ψἱτἢ νὉ. ΟἿ Βοτα ἰπ 

ψ; θὰξ νΠῈ πὶ τε τοίσι 596 635 (ν. “52 τῷ 727). Τβεῖγ νοΐος 8 ποὶ μεατγὰ, 
ἐς ἱπατραὀἶε, ἐ.6. ἐχοερὶ ἴοσς ἴῃς ἱπιε]Πρεηϊ, ρίουβ ταϊπὰ. Βαΐ ΨΥ [δῖ5 4υλ}18- 

οαἴίοη}) [ἴ 5εβπὶβ ἰῃ ἀϊγεοῖ δηιῃ. ἴο ν.8 κϑὰ δ δῃᾷ ἰ5 ἴαπης. (δ ἴδκεβ ἰΐ ἃ5 ἃ 

τεϊαϊίνε οἴδυδβε : οὐκ εἰσὶν λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν. 

3. αἷβο: μορῈ ἐφ :6ρ 10 οὐ πο σεμέ πυεγόα, φείδης πορ σμαϊταίιγ τοι ἐογ δε. 

ΤῊΪΐβ βεεπὶβ ἃ τουπάδθουϊ, ἁἀῃροεῖϊς να  οὗἨ αββεγίϊπρ ἴμαΐ {Ππεὶγ βρεες ἢ τγ88 
ἐπις! Πρῖθ]ς, δἰ μου ἴὶ 15 ΟΠ] ον εα Ὀγ Πα.» ΜΟ]]., Νονυ. Ἐν. αἰίδομεβ ἴο πεχὶ 
ν.: Κ σἱίβουῖ τἀἸκ, ψἰουϊ τγοτάς, νυἱτουΐ {Πεἰγ νοῖςς θεΐηρ Βεαγά, {μεὶγ βουπὰ 

Ῥεσοχηςϑβ ἰουὰ πτουρμουῖ ἴμ6 ψΒοΪς ἐγ." ΤὨς πιεᾶβυτε οἵ ἴῃς Ἰαβὶ Ἰἴπε σδῃ 

Ὅς ΟἿΪ (τἰπιεῖετ. ΤῊΪ8 ϑὲτ. 15 ᾿υβῖ (Ὡς ἴννο ᾿ἰπεβ ἰοῆρεν ἴδῃ ἴδε βεοοπὰ ϑίγ., 

δηὰᾶ, τμετγείοτε, ἰπ 4}1 ῬσοῦδὈ  Ὑ [ΒΕΥ τε ἃ ρὶ.; 80 Ο]5., ΒΙ., Βᾶ., θυ. -- 

δ. Υγνη Ὁ53 Π 532 ΠΥΡ3] επιρῇ., ἴῃς ἢγϑὲ ἃ βργεαάϊηρ δὐτοδά, ἴῃς βεοοπὰ ἃ 

τεδο πρὶ απο ἴΠε αἰτηοϑὶ {ἰπ|ϊῖ8, γΎΝΜΔ 022 αἶβο ἴῃ 82. 10 ἃς ΤΟΞΓ, --- ὈΝ5] 5, οὗ 
3 Ὁ]. Ὁ πα. “ἔπε, σἰγίμρ. (1) νιεασεγέρρ ἐΐηιε, εχιπἀϊηρ ονετ νἱὰς ἴετ- 
τίϊοτυ, 88 76. 3159 ΕΖ. 478 πὰ εἶδ. Αα. κανὼν, 8ο Εδ., Βᾶ., ἀπὰ πιοβὲ μεσα. 
ΗΙ. ΞξΞ “1ἴηε οσ ομαὶῃ οἵ ργαῖβε. Οἰδεσβ [Ὠΐηκ οἵ (2) “ἐγ έριρ οὗ τηυβῖςαὶ ᾿πδῖσα- 

τοεπῖ, 580 Ενν. 3. τονις, (δ φθόγγος, Σ ἦχος, Ὀυϊ {πέτα ἰβ πὸ ἀϑᾶρε ἴο 705 

τῖ8 τη. (δρ., ΟΙδβ., Ος., Βδ., Πγ.» Βὶ., Οτι, (Άςε., θα., 55., 308 τὰ. δ, δῖ 
(ὦ τεπάειβ [Πἷ8 ὉγῪ φωνή δηὰ 33. ὉΥ τοῦ, απὰ ποῖ ὈῪ νογὰς [ΠεΥ̓ δοῖυδ!ν ἀ58 
Βετε, --- ἢ ΠΧ0] πι[π|.1 ἐρεῖ, δοιναῖ, εαήγενεῖέν " ΥΝῸ Τρ 618 1357 15. κ55. 4.15 
ι. 2849; γηνπ Ὁ ΡΒ. 4610 7ς. 2581 15, 4829 495; 52, Ὧ3 Ρ5. 7οῦ; ὈΝΌΤ τ πΣρῸ 

19. 2 ΠΣ] ποῖ, ἐραῖ, δοτεραῖ, π᾿ Ψ Ρ]. ὈΓοχΡ Ὁ; (οὗ Ὀνονὴ) “97, ῥταῦ., τπεγείοτε, 
ΟὨΪΥ Ρ]. οἵ πχῇ. --- Ὁ} [Π 05 ᾧ πϑῸ τ, τυογά, φῥεεεά, ὠὔογαρες. εἶδι. 1305 

28. 235} Ῥι. 239 70. 34 τ. Τὶς Ἰΐπε ἰἴ5 ετίπιεῖοσ 88 ἰξ βίαπἀβ. --- ̓ ς ϑ Ὁ} ἐπιρμ., 
Φ ἐν τῷ ἡλίῳ. ον πὶ στρ. 589 72}1 7416 1215 1165; “Ὁὖ π; γέσε οἵ βὺπ 
501 1ο453 1138; ἤρ. οἵ Ἰοῃρ ἀυταιίοη “Ὁ Ὁ; 725, “͵ὖ2 8051; ρετβοηϊβεὰ χοῦ το 419 

1488; ἢρ. οἵ Οοὰ 8433. --- ὉΠ3] ἐπ ᾿άεν, ἔνο. Ὁνοῦ Ηα,, Ῥε., Βᾶ., Κιτῖς., ποῖ 

᾿πάεβηϊίε, 85 Ὀς ἯὟ., Ο65., Ηἷ., θ6. Βυῖ 052 ποῖ ἴῃ 66, δῃὰ ἰβ ῥρσγοῦ. « ρὶ. 

αὐτοῦ νἱϊ σκήνωμα οἵ 65 15 ῬοΞ5 ΟΪΥ ἀπ ἰπιεγργεϊδιίοη, 88 ὁδὸν αὐτοῦ ἔοτ ΠῸΝ 

νιδῦ; Ὀαϊ 85 τηοβὶ οἵ ἴδε 11πε5 οἵ ἴδε 5ῖτ, επὰ ἱπ ", με οτἱ ρί δὶ νγαβ ργοῦ. θην. - 

θ. Νη5}} εἸΏΡἘ., τείεγγίηρ ἴο θυ ρετβοπίβεα, τπᾶβο. ὑβα8}}γ. ὙΏετε ἰβ πὸ πεεὰ 
οἵ ἴϊ, ἀπά ἰξ Βμου]ὰ Ὀε βι ποκα οὐ, ἱΓ νεῖβα 18 {γἱπγεῖετ. ---- 1ΓΠ9} σς ὦ ὀγ:αἶξ- 
“γόον, α.λ. Ψ. --- 8} ἀΐς «αποῤν, α.λ. γ᾽; εἶδβνν. 70. 215 (οὐ τίς), 15. 4 

(οἵ Οοά 8 Ρτοϊεοϊϊοπ). -- Ὸ}] ΟἹ] ἱπιρῇ, οἵ ἢ τοῦ, νΌ. Οδὶ, γοήοίεε ̓  αϑὰ, τ 8 
2. 359 4011 684 γοῦ τ1916; ς, Ὁ» 119152, -π- 332)91] ἂς α λεγο, ἢ Δ) (1) δά]. «γονῆς, 
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νιξράδν  ΥΝΣ Ἃ 1122; Ὅ52 ὃν (οὗ ἴδε Μεββίδῃ) 15. 95; αἰἰγίδαίς οἵ σοὰ 
Βρβθπρ ἴον Ηἱβ ρβεορὶς 8. 2458; οἴ. Ὀϊ. 10}7 15. Ἰοῦς, (2) π.ῖ. σὴν ον, 
τα αρ παρ Ῥθ8. 195 3316 454 5.23 η856 8039 1206 1276; Γ0 513) 103, --- 
τῶν γ5) γηρ σέοηρ α ῥαίὰ. δος. οὗἩ ταξᾶβυγε; οἷ. “ΜΝ ΝῚΣ σοὺ ὦ ῥαίὰ 15. 418; 
Φ τῶν, ὑσοῦ. Ἵοστγεςῖ. --- Ἴ. ̓Ν Ὁ]. 5, 355. Σ ΝΘ πιὰ, (1) σω οὐ φοέρρ γογέλ. 
οἵ 5βυηγῖβε 797, 80 οὗ ἴῃε ῥἷαος, με Ἐαδβὶ 757; “73 ᾿ΝΥῚ 655; (2) δα! τυλίεὰ 
δες γογίλ, μίεγαρεε οἵ Ἰὶρ5 8055 7ς. 1716; (3) 2ίαεε οὕ φοίηρ γογίά, τομγες οὗ 
νγαῖεγ ῬΒ. 1ογῆὅδ: ὅδ 2 Κὶ, 231 15, «811, --ολΓρΉ ΓᾺ} ἀΐς εὐγεμὴξ ( ν02}0}, α.λ. γ. 
Β5. 437 (οἵ πιοοπ); ἔχ. 2345 (7) 2 Ὁ". 2432 (οἱ γεδγ); 1 85. 1 (οὗ ἄδγε οἵ 
γεατ). ΤὨΐβ ββουϊὰ ἴογ δββοπᾶπος οοσὴς δὲ επὰ οὗ 1ἴπε. -- Ὀγὴ ΣΡ ̓}] Φ ἕως 

ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ, εἴ. 4811 ΥΝ ὙΥΡ ὍΣ» ὉΡ δῖα βι:}}6 ἔοσ ὃν. ὕπε τηβδβυσε ἰδ 
ἀπου ἢ ΜΤ., θὰϊ ἐαϑγ 1, αἴτεον (6, νε ἵγτάπβροβς δηὰ τὰ, ἸγρΓ ὈΓῚΥΡ ὉΜΊ, 

ΤΒε τοῦ οὐρανοῦ οἵ (ὃ 15 ἱπίετρτεϊδιίοη. --- ἽΠ)} τεῖ. οἴαυδε 85 65, 3. --- ὑπ ΠὉ] 
τσ} ) γον ἀΐς ἀεαΐ (υ. τρτι 63), Ὀὰϊ ἢ ποτ τηνε [0. 3038 15, 2438 2035. 30 Οἐ, 610, 
80 εἶβο Βετε Αὔὲς σρε -- Ἔ}95 βπ, δαϊ οΥρίπα!ν ποπ || ον. 

ΧΙΧ. 2. 

8-10. τ] (ἃς [δνν 65. ἐρεέγμοΐίορ, ταοϑὲ σοτηπιοσι ἃπᾶ σοτρτεβοηβῖνα 

᾿ξετο ἔγοπι εαυ!ἰεβί τἰπις (υ. 23). το ἢ ΓΥῚ}} π.ἴ, ἴῃς 1ἂνν 85. ἡγεένεοριν, οματδο- 

τεγίβεῖς ἴεστη οὗ Ῥ, 8ο γ856 8156 11014:31 1 (ὁπ. ἐπὶ.) 1224, δηὰ {{{|65 6οἱ 80]. ---- 
ΖὈΣΥΦΡΒ] π. Ρ]., [86 1νν δ8 2γεέχεῤές, ΟἿΪΥ Ὁ]. οβίσ, αἀπὰ δἴβ, εἶβνν, 1031 1117 
1105 51} (οπι. ἐπε} -- Φ ΓΠΧΟ] π.[., τὰς Τὰν ἂ5. εὐπεριακαάεονί, “Βδτδοίοτίβεῖς 
οὗ Τ..; εἶδνν. ἴπ Ὑ αἰνναγβ ΡΪ., 787 8053 1121] 110  Ὲ 51 --- ΠΝ] (ἴῃς ΤΑνν 85 
οὐγεεί 97 γευεγέρεξ, ΟΥἿΥ Ἀετς ἰπ [5 βεπβα, θυΐ ἐγεαυς θην ἔοσ δέεέν, γευεγέρεεε, 
3412 1110 -Ὁ (νυ. 211). ὙΠουρῈ 3Η 5 βυβιαϊπεὰ Ὀγ Ὑτββ., ἴξ ἰ5 ρου Α ἴεγτα 
ἴον 1δνν 5 πεεάεὰ, ἙἘάὰ. γον, δβ συ. Ὁ. Η. Μᾷάἅϊεν, Καυ,, (Βε. -- 9990] 

ἡ) μασνιορεές, ἀφοἰβίοη5 οἵἉ τυ] εῖβ 'π ἴῃς σ88ε5 Ὀσουρδὲ Ὀείοτε ἴμετα, Α ςοἸ]ϊεοιϊίοι 

οἵ βυς ἢ Ἰυάρτηεπίε ἰ5 ἴῃς Οουεμαρ Οοαΐ;, Ἐχ. 21-22. ΤΉΘΥ ἀτγὰ 850 βοδίϊετοὰ 
τὨγουρῃ ἴἢς Πευϊετοποπιῖς (οάς (ν᾽. ,χ5). Ὗ ε ποιΐος ἴῃς δὔβεπος οὔ [δε τπιοβῖ 

δηςοίεηξ ἴεστηβ ὉΥ 2) τοο» 5, δη ἃ τὶ τέαέμζες, σίνει ἰῃ (ἢ ς Ῥβαΐπὶ οὗ ἴῃς 1,δνν, 
119. Ἐοτ πβεὲβ οὗ ἴμεβς ᾿εοβηΐο 8] ἴετγτηβ υ. Βτ. Εοκ. 342 μα. δβῃᾷὰ ΒΌ 2. --- Δ ΛΌ57᾽ 

ὐΐ. (. (ν. 155), τολοίε, τον, ἀαυΐνρ νεον αἱ ἐμίεργτέν, ῥεγγεεί, οἵ Οοἀ᾽β νὰν 1881, 
-τ 9 Ν}}] ΝΊρΒ. ρίς. δ΄ ΦΊΟΝ νδ. ορνυ σε, σμῤῥονί ΟἹ Ρῖς. Ρᾳ88. ὈῸΝ ἴῃς 

ἴγβηβ. γείφλγμὶ (85. ἤττη, βίδα} ]ε), ἢ 25. βυθδϑί. τὰ, μεζα γί ογιες 122 (}» ὦ, ὦ, αἱ. 
“ει μέμες), οἵ. 2 5. 2019; μυλγε ομός γαλιυεά ζΖεεβείά Ῥα. 3138 (θὰϊ “ ἰ5 
Βετε ἴακεῃ Ὁγ (δ, Εἰ., Πς., (Βε. 85 ἢ. δβέγ,, ν. 10). ΟΥΒβετ τηπρϑ. ποῖ ἱπ Ψ. 

ΝΊΡΒ. (1) δε νεγὑβεαῖ, εονυβγνεεαῖ Ῥτεςερίβ οὔ σοά 1117, Ηἰβ8 ἰεϑιϊηγοηΐεβ χοϑ 
93), σονεπδηΐ 89, (2) δὲ γείἑαόίε, γα λγμί, ἐμσέν  Ῥειβοηβ 8538 τοῦδ; 
πὰ, ο. τ 788 (ςἰς Ῥγ, 1118); ο. 2 τεῖ Ῥβ. 7837, ΟΥβδ τηπρβ. ποῖ ἴῃ ἡ. Ηἱρῇῃ. 
κε, δείίενεν αὐ5. ττ610;ς, Ἧ τεὶ 1ο63; ς, 2 ΡΕεΙ5β. ἤγκο ἐμ, δολίευε ἐφε (ἴῃς 
508] σοπείγυοςοη Ὑἱ ἢ (οἀ) γ822; ς. 2 τεὶ γ883 10613 11986; ς, ἱπῆπ, 2718, 

οἵ, 70. 1553. --- οὐ 0}} δά]. Ρ]. τι., σήγάξ (υ. γ31). --- 533} δά]. ἔ, ρδηγε (ν. 13). 
-- πΠ0] δά). ἔν εἰεανε (νυ. 127)... -- ΠΌΝ] (Ὁ ἀληθινά, 3. σενγα, δὰ). ἰδ τεηυΐτεά, 
Ρυΐ τιν Βα8 ἔγεαυςηι] ἔοτος οὗἩ δῃ 8()., δῃὰ ἰβ ἐγεαυ θη τεπάεγεὰ ὉΥ δά), ἱπ 
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Φ; οἴ. Ἀϊ. 1316 1γ4 2230 Τε, 4126 (υ. 1522. ΤᾺς ρίς. οἴαυδβεβ, ν. δ΄ 20, ςοπειίταξα 
Ποταρὶ ἐππεπίδσυ ρᾶτῖβ οὐ ρεῃίδπιείετβ, ψὴτἢ ὑνο [ΟΠ 68, --- Ὁ) ΓϑΦ.} ΗΊΡΆ. 
Ρῖς, οδῖτ, οἵ 20, τηαν Ὀς ἴΔΚεὴ ψΐτῃ ποταΐμαὶ ἕοτος γεγγεελεν' ὁ, οὐ ὙἾᾺ νετθαὶ 

οτος γεγελϊμρ. ἩΐΡΆ. ἰπ βεπβε οἵ ζ γεφίογε, γέζοψεῦ, εἶβυσ. ἴῃ Ψ, ς. δες. 
80". 5:39; ς, 1 3517, τῦρυ ἰδ βεσε ἴῃς δῃΐπιαὶ ᾿ς ἰπ με βεμβαουβ παίυτε (ν. 1οὖ). 
-τ- πρϑ πὸ} Ηἰρβ. ρῖο. Ἵςβῖγ' οἵ ζ Ὀ3π τῷ νισξίρρ τοῖσδε, ἴοττη οὔἱγ ἤετε; ΜὮΥ 
ποῖ ΠΡΌΠΌ, ΡΊ., ἃ5 1Ο533 11058 70. 311} ΟΔὶ ποῖ 'ἱπ ἡ. Ῥυ. γνιααῖξ τοῖτε 585, 

οἵ. Ῥγ, 203. -- ξ 9] δά). εὐσεβές. 85 βυδϑῖ., ορεὴ ἴο ἰῃς ἱπβίγασιίοη οὗ ν͵βάοπι 
οὐ [ΟἹ]Ὺ Ῥχ. 95. 16, με] ενϊπρ νοῦν ποσὰ 1416, πεεαάϊηρ 1.2 5. 119180. πΌΣΤ 795 

τ, 2111, Ἰαςκίηρ' ΠΌν τ΄ 85 195, ἰπ ροοὰ 5επβε ὈΜΡ “ "ον 8. 1165, θυϊ ἀβυ] 
[μά ῃΟΥ ἰδ ἴο Βαᾶ βέπβς Ργ. 12 1418 .- 6 1. Ργ., ΕΖ. 4550, --- αὐ ΠΡΕ 1 ΡΙ. ρίς. 
οβῖγ. οἵ ποῦ φίυνέηρ 70} 10 (Ὁ. 512). --- ον} ΓΝῸ] ΗἸΡΆ. ρῖς. οκῖτ, οὗ Ἣν δρᾷ ξ 

Ἐ, ἐστε ἰο τἀΐμε; αἶβὸ ρίυε ἰῆράϊ ἐο, γάμοι (ν. 133). το ὐὔὸ ππρ}}] Οἱ] ρις. 
οἵ τὸν τἰα»αἱ βγνι, ἐρραἬΓ6. ---- 1 ΟΔ] Ρί, 3 ΡΙ. Οβαῆρε [οπὶ Ῥίς, ἰ5 Ξἰτἰκίηρ 

δπὰ ἱπιργοῦαῦῖε. (ὃ Βα5 δεδικαιωμένα, 3 ἡμείϊβεαέα, νν ἰοὮ ἱπιρ!ϊε5 ρῖς. Ὀρυνς. 

Ηλτγε τάβ. 15). -- "11. ΤῊΪΒ νεῦβε [85 ἵννο ἰεἰγδαιηδίοιβ, ΤΏαθβε ἄρρεᾶσ ἴῃ δῃ 

αυκνατὰ ομδηρε οἵ οοπῃϑίγυςτΙοΠ, --- ὉΠ) ] ΝΊΡΕ. Ρῖς, Ρ]. οἵ ζ τὸπ ψἱτἢ 

δτῖϊοὶς, ποιυΐῃδὶ ἔογος τὸ δε δάέμρε το ἐξ αἰξεῖγεά, οὐ τεϊαῖϊνε ἔοτοε - δε} ἂγε 
ἐἐδε ἠλέησε ἰο δε αἰεείγεα, ΟἿ Πετε ἢ ἰῃς δτιοῖς, Φ ΝΊΡΗ. ρῖς. εἶβιν. Ξξ 

ἀεείγαὐὀίε Οπ. 29 χ5 (1) Ρτ. 212); νὉ. εἶβυν. ἴῃ Ψ᾽ ΟὨΪγ ΟἿ], εὐσεέγε 6811 (οὗ σοάν, 

ἀἐεεϊγεα, ία ξέρε ῥέεασον ἐρε 3013, --- 19] π.π|., γόνα, ῥηγε ρο αὶ. οἵ Ἤστονῃ οὗ 
Κίηρ 214, οὐ [ιν 7011 110}27, εἶκνν. [Δ. 42 70. 2817 15, 1315 (ι, ς11. 1 Ῥὺ, 819... 
2] σιμὰ ἴῃ φυδηι τυ, αἶϑο ν.14 2511 «το 155, --- ὈΥΞΓῸΝ] Ρ]. οὗ ᾧ ῬΥΠΕ, δὰ]., στρεεξ. 

οἵ ΒΟΠΕΥ͂, 85 [ὰ. 1415, Πέτα || δυτρη:π; αὐτο] 6 τεαυϊγεὰ 85 τηυ ἢ ἔοτ ἴῃς πε ἃ5 
ἴον ἴῃς οἴμεσ. Ὦυ. βυρρεδίβ (Βαϊ [ἴ θὲ ργεῆχεα., -- Τ ΡΣ] π.πι., Μοτοίνερ ἄσπον, 
ἔτοπι ἴῃς σοῦ : εἶδνν. Ρτ. 55 2418 277 (ι, 41}. --- ὕ 5 )05Χ} Ρ]. οὗὨἉ ηὴς, πὰ.» ἄονρεεγ- 
εονὸ εἶδν. Ῥχ. 16, ΤῊΪΐΒ νεῦβε ἰβ ἃ ρὶ. ἔτοπι ἴδε ρεγίοὰ οἵ ΝῚ,. [Ιἐ πηαῖτος 

ἴδε ρῥτενίουβ δῖτ. ἴοο Ἰοηρ, ἱξ αἰϊδομβεὰ ἴο ἰξ, δῃὰ τηδγβ ἴῃς πὶ ογγαϊν οἵ ἰΐ5 
86 οὗ 6,4] ἰεττηβ, ἴ[{ 18 ποῖ βυἱϊεά ἴο ἴῃς βεοοπὰ ϑιίγ. ---- 13, Ὁ2)] γπογεουεῦ ᾿ 
2 68 εἰ ρἢαβίβίηρ με [ο]]ονην τογὰ 7913 713 839 132}; 85 εἸηρῇ. σμα 3735 

1ογ 1371; α͵530 88 145. --- Ὑ12}}] 7Ὰν τἐγυανεί, ρτοῦ. 15γϑε] 85 παιίοιι; ςΐ. 76. 3019 
διὰ 15.3. -- ζ Ἴ2}] π.ῃι. (α) “ανε 1Ος 1232; (2) τοογολήῤῥεν, νῺ» 3432 6051 
1359. (Ξ Ῥε. 3288); ἢ ὋΣ τοςῖδ; νῶν 795. 10 8061 9οἾ8. 16 1021. 39 10 9ὶ ; 

ΩΡ 110}7 ΕἸΣ Ὁ γ1.4315; ἢ ἼΠΌΝ 8618. οἱ 3. 4 11618.16. ΑἈΥΔΉΔΙΩ τοςϑ. 42 

Οἰ. 263 (7); Μοβες 8. τοβόϑ; Ῥανίά 181 361 7810 804. 31.40. 1.3210 γ.4410. 
(3) ἴπ βρεςοίαὶ βεηβς, ζευίδίεαί φτριρεγ δ, ὍΛ ΣΡ 1131 1341 136., (4) διγαεῖ 
ἂς ἃ ῥεοῤίε τ3633, 85 15. 418.9 4421 405. (5) σαϊγεεείμσ Οοαά ἐν 2γαγέν, βοτὴε- 
{ἰπι|ὲ8 (4)ν» βοπιεϊϊπηεβ (2), δῃὰ βοπιείϊ πιεβ 51 ΠΊΡΙΥ ΒΟΠογατυ δάάγεββ 7913. 16 

275 3117 3:71 6918 το038 14.32, --- “Π}} ΝΊΡΗ. Ρῖς, οὗ ἢ Ἴδι, Ὁ ΝΊΡΆ. ἐξ ἐρεεέγ μείεα, 
τυαγκεα εἶδνν. ἘΖ. 321 214.δ. δ. 6 Ἐς, 418 1212 --- Σ 300] π.[π|.} ἐσπρεφμερεε. 
(1) αἀν. δος,» ἐξ ερρισεφμερε ο7) 4018 ΞΞ "οί; (2) γειυαγά, ραΐκ 1913 Ῥτ, 228, 
(3) «πα Ῥ5. ττ953. 112-18, ΓΛΝΟ] α.λ., ἀου δῖ !ε88 αὐτοῦ ἔοτ ΓλΣ', σὴρες οὐ 
ἐγ γ0᾽", ἑπαάνεγέεγεε, Ἦ λλνφ, Ὁ.., ἐγ 70, Ἑματβοϊετιβις οὐ Ρ. ἴων. 45, -ιό6ι. (Ρ); 

εἶθνν. ΕΠ. κὅ τοῦ, ζ λυ, γΌ. Οδὶ 6γγ, ἔτοπι 1ἂνν 8. 11957. Ζ ποτὶ, νὉ. ΟΔ] ἐγσ, 

ἔτοπι [μ᾿ 1102}. 18. ἩΗΠΡΕ. 4π7 477, ἴτοσαῃα [νν 1100. ---- 7,25} εχοϊαπιαιίοι, 
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ἐπιρὶ γίηρ περαῖῖνε δηϑινεν (Ὁ. 47). --ο ΓΛ) } ΝΊΡΆ. ρίς. Ρ]. τῖῃ 1, ἴτοτ Ἴγο 
Βετε οἵ βεογεῖ, μία ἀεδπ 5᾽η8, δαὶ ἀξαῖξ ορεεο 5518 8047; δὲ ἀἱά ν.Ἶ 2810 ---- }9)} 

ΡΙ, ἱπιν. 8ῖ, οἵ Σ πρ). ΡΊ. (1) Λολαῖ ἐμμοοζρεί, οὐ ἀεφμῖ Ἀετε απὰ 70. 938 τοἱέ, 
ῬΟΙᾺ ς. 18; Ὁτ. τεπάες σόφονε, (5 καθάρισον, 3 πιά, εἶδπνν. (2) ἐξανε 1:9: 
επί λεαά, Ὁ Οοά ἔχ. 347 ΞΞ Νὰ. 1418 (7)ΞΞ Νὰ. 1δ; ς. δες, Εχ. 207 -Ξ- Ἀϊ, 511 
75. 301} -- 4628, ΝΊΡΗ. δὲ εἰδαρ, γγεέ ὕγονε γιέ, ἐριρεοεεριί, τυ. 18, ΟὨΪΥ 

Βεῖε Ψ; οἷ. Νὰ. 531: (Ρ) 16. 238; (6 καθαρισθήσομαι, 3. »εκ»αἴαδον. ---- 14, Ὁ) 
Ῥερὶπβ βεοοπὰ Ἴουρϊεῖ, ἀεα!ηρ ἸῺ ϑτόββεῖ 3ἰη5, ὑδεὰ 85 ζ ἱπιγοά ποίησ ἴῃς 
ΕἸϊπιαχ μετα δῃὰ ἰπ 258 4110 8441 818 1181} 11028. 29 1.1010.13 (Ὁ, ν.13) --- 

51] Ρἷ. οὗ ζΖ τι, δά]., 2γομαῖ, ῥγεσννερέμοις, μετς οὗ ταει, Ἐπν., Οἷβ., Ηρ.» Γμε. 

ἙἘΝ., ΒΗΒ., Βᾶ., Πα., Ὀυϊ Ὠε., Ὀτ., ΑΝ. οὗὨ 51:5; εἶσιν. ἴῃ ἡ οὗ πιεη 8614 

το Ἐδὲ, --- Ἴ5Π] Οἱ ἴτυν. οἵ ξ Ἴξπι, νὉ. ΟἹ, γεειν αἱ, λοίά δαεξ, ΓΙῸ 7869, ---- 
νου 5] Οἷὶ 7.58, οἵ ϑῸ (ν. 81), ἱπνοϊνίπρ Ρεγβοπίβοβίίοιι οὐ ὉνῚ )υδὲ ἃς 
ἴῃ Οη. 47, νῇεῖε γνῶσι 5 ρεβοπίβεὰ δὲ ψ}]ὰ θεαδὶ τὰ βάτης ΥὉ. δῃὰ βᾶτηα 

ςοπβίγαοϊίοπ. ἸΝ, ἱπιρὶ γίπρ ἃ οοπάϊτίοπ (νυ. 25). --- ΓΝ} Οαἱ ἱπιρί 1 25.» (Υ 
ττίτῖεω, ὈΓΝ; ὈΌΓ ἰπίγαηβ. ( ε5.} 67 (8) (ν. 97). ---- Ὁ) ΝΊΡΒ. ρέ, οὗὁὨ πρ), “2 :ε 

ον, ἱηιμοεθ οὐ Ὀτ. αὐετοίυεα (ν. ν.18). --α 3. »Ὁ8] νιμεὴ ἐν αμορν σεῖο 
(ἐπέφωέν), 5ο 50 ἰῃ 1911: 12 2511 1118, κυὺρ (ψ, 411). --- 1δ. ΔΣῚ] ἴδε βδοτὶ- 
Βοῖδ] ἴεττι ἔου δοοερίδῃος Υ Ὑδθνε οἵ βδοιίβοεβ ἔν. 18 -Ἐ ; οὗ, Ηο, 148 
Ῥε. 1413. ῦ Ὁ γ5Ν1 τοσγαῖς ο νιν νιομδὴ " εἶδνυ. 544 781 1384 Γι. 321 -Ἐ. --- 

7.251 οβέγ. οὐ δ γλ)ν, Ὁιπι.» »εφάϊαξῖονι, οὐ γιμδέρρ, οὗ Ῥτγάγεσ, 50 Βεγε; οἵ. 1.8, 355 

(ἷμ Ὀαά 5εῆβε οἵ ρἰοιτἰηρ); εἶδνν. Ῥε5. ΟἿ 92, (ἀυ., ν. [πῖτ᾿ ὃ. 34); οἴ, ΓΝ 

495. --- 35] πιπιν, ἑμρεεγ βαγί, παρέ. 1 1. βεϊάοτα οὐ τμΐπρθ, Ὁ.) 303 465, 
Ν 353, ἐπ δε πετάτέ οὔ ἐφ ἐπεπεΐες οὐ ῬΒ. 455. 11. ΟΥ̓ τηδα: Ζ (1) (4) ῥίε 
ἐηιπεν σις ἴῃ οοπίταδι ΨΊῈ ἴῃς ουΐετ τ 653 647 843 1Ἰο2δ, 45 τ ἰτμΐπ [ἢς Ὀτεαβῖ, 
253 3716 110}1 2 5. 1814, οἴ, Ρ5. 4011; (δ) δε ἐμ» σιαρ, ἰηάεῖ, τοι, σοτηρτα- 
Βεπάϊηρ πιὰ, αθεςϊίοηβ, ἀπὰ ν}}}, 3316, νἘἢ οσσαβ. εἰ ρ μαβὶβ οὗ οῃμε οἵ 86 

οἴδες ὉΥ πιεδῃβ οἵ ᾿οτίαϊπ ν05., { 2) 5522 95 110" 10. 84. ὅδ. 69. 166 7,811 Καὶ 838 
ΞΞ 2 (ἢ. 634 Ρχ, 26 ]ε. 310 241; «εεγεῖς οὕ τὰ ἀεαγέ Ῥβ5. 443. 1 (2) Ξρεοΐί. 
τείετεπος ἴο γεέραὶ. (4) ξκοτοίεάσε, ς. τιμὴ 6618 Ες. 1156; (δ) ἐλέκμ ξέρε, γοδεκέονε, 
Ῥια. 331} 49’ 835 140, 50 Πετς, οἵ, 4523; 30 τ 6211 Ρχ, 2217 2483, ς. 7 Ῥ5, 481 
Ἐχ. 733 7Ε, 1 5. 459 Ῥχγ, 2723 76. 3121, ἀπά ς, ὃν 70. 717; (2) σισιοῦν Ῥω. 3118 
273; (4) βΞρες. τεΐεσ. ἴο ἑμεδἐμαίΐίονες, γεεοῤμέίονις, αἰδίεν νεϊναλίονες ο7 ἑὰς το. 
8.20 02 “οἱ ἐλό νεϊρεαῖ ονε τοῦ 785 2 (Άι. 1236 70. 1118, 20 11). ΡΒ. 575. (ΞΞ 1083) 
851 τι27; οἴδεῦ ρῆγβ 4419 τοῦδ 1125 11938.112 1414, ΕῸΓ Οἴδεῖ ὑβε8 οἵ 320 
ν΄ 45 1σ5 428. ---- 5} 0:8 ψἢ Ἰαϑὲ ᾿ἴπε. ( Βαβ διὰ παντός τε ὙΠ οΥ Ὀσρῦ, 
τα ἰς ἢ ἰδ τεφυϊγεά ΒΥ πιεᾶβατε, 8Ὸ Ῥα., Βᾶ., (Βε. -ο ὦ] »:} γεάξενμεν, εἴ, 70. τοῦ, 
Φ 5.) νῦ, Οαἱ, γεαάξενι, σε ας ξίμσπεαρε. ἴῃ οπΐν" γεάξενε ΜΔ Οοα 85 50]. 

ἱταρ Υἱὴρ Ρεῖβ. τεϊαι οηβὶρ : (4) ἑμαϊυϊάμαςς ἴτοτα ἀδαῖη Ῥβ. 103} 14. 388 
Ηο. 1313, γ Ὁ30 ὅπ. 4815 (Ε ροετ), υὖϑ) Ῥεβ. 6919 7219, ΝΟΥ 52) Π2 5 110}, 
"Ὁ κ) 7915 70. τοῦδ; (δ) “Ζεγαοί, ίτοτα Ἐργριϊδα βοπάαρε Ἐχ. 65 (Ρ}) 1518 (5Ξοπ 6) 
Ῥιε, γ43 γ7}8 γ8δδ, ϑὺμ ὍῸ Ἰοῦῖῦ, (ὦ ,ονε ἐχέϊε (ςὨἰεΗ͂Ὺ 15.3.8 [Ὡς νὉ., ποῖ 
ἐπ 15.}), 15. 43} Ἐκ ἴ, 18., ΜΙ. 410, "Ὁ Ῥα. 1ογ8 76. 3111,“ 15 Ὁ) 15. 41} Ὁ 121. 
15., διὰ δε Ρεορὶς ὉΝ2ημ) Ῥὲ, 1072 15. 3.9 ς110 6212 634()). 
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ῬΘΑΙΜ ΧΧ., 2 ΡΑΚῚΒ 88 -Ἐ ΒΕ. “23. 

Ῥϑ. 20 18 ἃ 1ἸΔΏΥ Ὀεῖοσο ἃ Ὀδ16, ἰπ ἔνγο Ῥαγίβ : (1) Ὀυγίησ [86 
οδοτίης οὗ βδοσίβοθ, [86 Ἰοδάβθσβ οὐ 186 ἍἽποὶσ πιαῖζα ἃ βεϊἑτἰοη ΤῸΣ 

1868 ἰΐπρ [μδὶ Βὲ πιδὺ ὃ6 νἱοϊοτίουβ 'π [86 ἄδγ οὗ ἰσγουῦ]6 (ν.᾽ 2), δῃὰ 
Δ ΟΒοΣΊΘ ϑύπι8 ἐξ ὉΡ ΓΙ ἃ νον οὗ ὀχυϊδιίοη δηᾶ ῥσαῖβε (ν.ἢ) ; 
(2) ἴδε Ιεδάδσθ πρδῖζα ἃ ἀθοϊδσαίίοη οὐ ἴμ6 οδγιξυαάδθ οὗ νἱοΐοσυ, 
ΔΟΟΟΙΡΙβμθά ὉΥ͂ ὙΔΕνΕΒ᾽ 8 παπᾶ σαῖβοσ ἴμδπ ὉΥ 188 δγν (ν.1 ἢ), 
ΜΈΪΟΣ 18 ἐπι μυδία δι Δ! τοα σπιθᾶ Ὁ ἘΠ6 Τμοσὰβ (ν.})). 

ΙΝ ἴδε ἄδὺ οἵ ἰγουθ]ε πιᾶὺ Ηπ δῆϑννες ζέξε, 
Μᾶγ ἴδε Οοὰ οἵ Ϊαοοῦ 5εῖ “ες οἡ Ὠἰρβῇ; 
Μᾶγ Ἧε βεηά ἔτοπι ἴῃς βαποίυδγυ Παρ ἴο “ᾷεε, 
Απὰά ἔτοπι Ζίου βυπίδίῃ ζᾷδε ; 
Μαγ Ηε ὲ τϊηι] οἵ δἱἱ ἐὰν σταίη οδεγίηρϑ, 

Απὰ δοοερὶ 85 (αὶ (411) δὲν ννοϊε Ὀυγηὶ οἤετίηρ (5) ; 
Μαγ Ηε είνε ἴδες δοοογάϊηρ ἰο δὲν πιϊηά, 
Απὰ {π|Η] 41} ἐὰν ρίδῃ. 

Με τοῖὴδἱ δὲ γεῤέδαπέ ἐπ ἐὰν νἱρέονγ, 
“κά ἐπ ἐλε πανιξ ο7 ομγ" Οοά τοδὶ τοῦ (γ εὐσέεε). 

ΟΝ (δε δαπὰ οὐ Ὑδῆννθῃ 15 πιδάς Κπον) ; 
Υδῆν ἢ Παίῃ ρίνεη Ηἰ5 δποἰηίεά νἱοἴοτγ. 
Ης δπϑονγοιῇ ἢΐπιὶ ἔγοπὶ Ηἰ5 βϑαοσοὰ δδάνθῃβ, 

Βγ 1Πε πιὶρῃιγν ἀεεάς οἵ νἱοίοτγ οὗ Ηἰ5 τρῃϊ Βδηά. 
ΤΏΉεθς ΕΥ̓͂ σμδτίοῖβ αηὰ ΌΥ ἤοτβαβ; 
Βυῖ Ὀγ ΥὙδῆνθῃ οὖυὖγ αοά ἃγε νγε βίγοῃν. 

ΤΠΕΥ, οἱ τῃεὶτγ ραγί, Ὀονν ἄονῃ δηὰ ἴμεν Φ8]}; 

νε, ου οὺὖγ ραζγί, βιαῃὰ δηὰ γε Ἂϑί δ] ϑηεά, 

γαλιοεὰ Λαΐὰ φέυεη υἱείον 19 ἐὰλε λίπ; 
“7ε ἀποτοεν εἰλ μς ἐπ ΤἅΔ.6 ἀαν τὸε ἑπυοΐε “ῆίκμε. 

ῬΞε. 20 ττᾶβ ἴῃ 18, ἴπεπ ἴῃ ΔΗ͂ απὰ 88 (ν. Ιηἰτ. 89 27, 31, 33). [τ 15 ἃ ῥγαγεῦ 
ἴον ἃ κίῃρ μοΐπρ ἔοσίῃ ἴο Ὀϑῖι]ε; ἱπυρίγίηρ ἴῃς εχἰβίδηος οὐ ἴδε Ηεῦτεν 
ΤΩΑΟΒΆΓΟΒΥ ν.ἢ, [( 15. ἃ ᾿γάγεν δ ἃ βαουίβος ἰὼ ἴῃς ἴδιρ]ς, στ Βο]ς Ὀατηξ 
οβετίηρβ πὰ δοσοπιραηγίηρ σταίη οἥετίηρβ, ἀπά ἴδε ἀδε οὗ τἰϊυαἱ Ἰαηρσυαρε ν.", 
ΤΆ υβε οἵ 220 νιδ ἐπάϊοδίεβ, ἴῃ ῥγςῖχ. Πτεσαῖατε, (ἃς ρεγίοά ῥτίος ἴο [5. Τῆς υβ6 

οὗ οδασίοίβ απὰ ἤοσβϑεβ ὈῪ ἴμε εηεταν ν.δ τηρεῖ τείεγ ἴο ἴῃς ϑγγίδηβ, Αββγτγίδῃϑ, 

οὐ Εφγριίίαῃβ, ἀηὰ ἱμετείοτε ρῖνεβ πο ενίάεπος οὗ ἀδῖς. Ὑδεοάοσε οἵ Μορ- 

ϑυαβίία, Δ πὰ ΠΊΔΩΥ 5ἴπος ἢἷ8 {ἰπ|6, δᾶνς ἰμουρδὶ οἵ Ηεζεκίδῃ; Ὀαϊ [ἢς δἰ ΞίοΥῦ 

οἔ Ηεζεκίδῃ ρίνεβ ἃ8 πὸ βδυςἢ 5ἰϊυδιίου 85 ἴμαϊ ἀεβοῦ θεὰ ἴῃ {πε ΡῈ. ΤᾺῈς 

νἱοἴοτυ οὗ Τεποβδαρμδῖ ἴῃ ἴῃς περ ουτῃοοά οὗἉ Τεγυβαῖεπι, οἵ, 2 ΓΒ. 20, ξῖνεβ 
19 ἃ ποδὶ δρργορτίδϊς Ηἰβίοσίςδὶ βἰζυδιίου; δπὰ ἴπε ργοπιΐβε οὗ υἱοΐοτυ, γίνει 

ὈΥ ἴδε ρῥγορῃμεῖ, ρῖνεβ δῇ δρρτορτίαϊς εχρίαπδίίοη οἵ ἴπε οββδηρε ἔἴτοπι ρεϊϊ οι 
ἴο σεπτυὰς ἴῃ ἴῃς ἵνο ρΡατῖβ οἵ ἴῃς ΡΒ. 
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ῬΕΙ. ἰβ οοπιροβεά οὗ ἔνε Ἴσουρ]εῖβ, ϑὰηρ ΟΥ̓ [86 ομοῖσ. 1,.δά- 
ἴῃ νοΐσεβ τῶδκε ἴῃς ρεϊτοι ἔοσ τπ6 Κίηρ, ἴῃ εἰρῃϊ {πτηοῖοσ 
11Π65, ἀἰτδηρθα ἴῃ ἴοι βυποηγτηουβ σΟῸΡΙοἴ5, 411 σῆγηγηρ ἴῃ Κα, 

ψΏΙΟΝ ἴῃ ΕἸ] 5 πλυϑὲ ὍΘ ΘΧρτεββθθα ϑβοπιϑίϊπηεβ ὈΥ ἴἢε Ρεγβοηδὶ 

Ῥτοῃουῃ ζἀές, δοτηεπλθ8 ΟΥ̓ [Π6 ροβϑεϑϑίνε ζὰν. Τδε τείδσεηος ἴο 
τὴς Κιηρ 18 ποὶ ενϊάβης ἴῃ [ἢϊ15 ρεικίοη, Ὀὰϊ σοηγεβ ουὖἱϊ ΟἰΘΑΙΪΥ ἴῃ 

τὰς οδογὰβ νι, ΑἸΠΟυρΡἢ γα οδηποῖ βυρροβε ἴπαὶ τῃ6 1,ον τοδὶ 

ΟὔΟσ565 ΨΕΙῈ ΟΥΡΔΗΪΒΘα δ 50 δδιὶν ἃ ἀδῖα, ἴῃ δοοοτάδηος σψἱ τὰ 
ἴῃε ἀδᾶρα ῥτγοϊδεοϊεα Ὁγ ἴπ6 σῇσοηίοϊοσ Ῥδοκ ἐνθη ἱπίο ἴῃ 6 τἴπιὲ οὗ 

Πανὶ, να τ  γεῖ βρροβε παῖ, ψὶϊὰ ἴῃς ᾿πδατυτοη οὗὨ τε ρ]ς 
ῬΟΓΒΉΪΡ, βοὴθ Κίηα οὗ δὴ οἤῆοῖδὶ ἽΠΠΟΙ γὰ5 4150 ἰπβτυϊεὰ ἀπηοης 

ῖδε ῥχιοϑὶβ ἴῃ [6 πιβαϊθτη, 48 ἰῃ [με δηοίθηΐ [δι ρ]68 οὗ οἴδπεγ τεὶ!- 

ξἰοηδ. --- ῶ. 7κ 176 ἠαν 97) Τγομόὲφ], Ἰταρὶ γίηρ ἃ βεγίουβ βἰτυδίίοη. 
ΤΠε παΐοῃ ψγὰβ ἰῇ βίγαϊ 5 δηά ἴῃ ΡῈ Π], δηά νἱοίοτυ ἀουδιι! 50 ἴδσ 
85 ἴπαὶγ οὐ ΔΌΠΠΥ ἴο τεροὶ ἴμῈ ἰηνδάθιβ ψὰ5 σοῃοοσσγηθὰ ; {παῖς 
ΟἿΪΥ Βορ6 Μὰ8 ἰῃ ἀϊνίῃε δϑϑβίδῃοε. --- 71Ζ6 σοώ οὐ 7αεοό]. Ὑδα 
τεΐίοσθηςα ἴο ἴῃς Οοά οὗὨ ἴῃς δηςδϑῖοσ οὗ ἴῃς ηἠδίϊοη, οἤξῃ υϑ6α ἴῃ 

ΒΌΟΒ Ρ]645, δηΐοσοαβ ἴδε ρει ου, ἐβρθοία!ν ἃ5 (ἢ6 πίῃς οἵ {Πεὶσ 
πδιίοηδὶ δηὰ δησθϑῖσαὶ σοά νὰ8 ἴπ6 ρ]εάρε δηά βϑουσὶυ ἔοσ {ΠΟ ῚΓ 

Ὡδίοηδὶ ἐχίϑίθησε δηά ρεσρεῖυϊγ. Τα Βοηουγ οὗ [Πεἰγ σοά νᾶ5 

ὨδΟεββδεὶν ἱηνοϊνοά ἰῃ ἴῃς Ποηοιτγ οὗ Ηΐθ ρεορὶβ, δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ 
σοποδριίοη οὗ ἴῃς δῃοίεμς ΒΙ ᾽ς] τυτὶο 5. ---- σοΖ ζάσε οπ ἀξρλ], πὰ 
ἴῃε ἐχαϊδίίοη οὗ νἱοἴοτν. --- 8. γονε τὰς ταρπείμαγγ ἢ γον Ζιίομ], 
τῃς βουτοῦ οὗ ἀϊνίπε δϑϑἰβίδηος, δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃ σοησερίοη ἴπδῖ ἰΐ 

τὰ5 Οοα δ ΡῥΪδος οὗ γεϑίάθησθ διηοηρ Ηἰβ5 ρεορῖε, ἴῃς ρίδος οἵ Ηἰ5 
τῆεορηδηΐο ῥγθβθῆςς, δηα τπεγθίοσε ποῖ ΟἠΪν ἴδ ρΐδοςα οὐ ῥσαυε 
ΔΑ 5δογῆςθ, Ὀυΐ αἷ5δο ἴῃ6 ρίδοβ ἴτοπὶ μοῦ ΗΒ ΡΕΟρ]Θ ΤΏΔΥ 
Ἔχρεοὶ ΠΕΙΡ ἰῃ ΔηΒΟΓ ἴο ὈΓΑΥΕΤ. --- 4. αὐ Τὰν σγαΐη οὔεγίηρεΊ, 
ϑρεοϊῆς οἰετγίηρβ οἵ βοῖηθ Κιπὰ οὗ ρταίη, ψῃ] ἢ ὑϑι4}}γ, Ἔβρεοῖδ!}ν 

ἴῃ Ρυ ])ῖς βδογῆςσεβ, δοοοπηρδηϊεα 4} Κὶπἀ5 οὗ βδοσιῆςεβ οἵ δηϊγμδὶβ ; 
τδε κιηὰ οὗ σταίη οἤεγίηρ ἀἰετηρ, νῃεῖθοσ [ἢ6 5ἰπὴρ]6 ρταΐῃ, ΟΣ 

τοαϑιθὰ ἴῃ [6 δᾶσ, ΟΓὁ ρτουηᾶ ἰπῖο πηθᾶ] [Ὁ δίοιβ ΟΥ ᾶκθθ ΟΣ 
Ἰοανεϑ5, 411 ἀερεηάΐηρ ὑροη ἴδε Κίῃὰ οὗ βδοῆσα ἃ5 ἀϊβοσὶ πη ηδϊθα 

ἴῃ ἃ ἰδίαν ῥυ βου Ἰερἰϑ]ατίοη, ποῖ ᾿ῬΡγο Δ ὈΪΥ ΔΡΡ]Ϊ Δ Ὁ]6 δἱ {15 βαυὶγν 

ἀαῖα. -- αὐ τὰν τυλοῖσ δεγηΐ οδεγίτρε], 5ρβοῖδὶ Κίηἀ5. οἵ 5δοτίῆςς 

οἵ δηΐϊπηδὶβ νη ϊοῃ αἰβετεά ἔτοτι 411 οἴμοσ βδογ ῆσεβ οἵ δηϊπηα]β ἴῃ 

(δαὶ ἴῃ6 δητσε νἱοτίτλ, οὐ σαῖμοσ 411 (6 ραγῖβ [πὶ εσα ἴῃ [ΠΕ] 
παῖαγα οἰεδῃ, ΟΥ [αἴ οουἹὰ 6 οἰοαηθεα ὈΥ ψΑϑ ϊηρ, ῬγΈΓῈ ἘΠ ΌΓΟΪν 

Ν 
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ςσοῃϑυπηδα οἡ ἴῃς ἃ]ῖασ δηὰ νψεηΐ ᾧἃρ ἰῃ ἴῃς ἤατης ἴο σοά. ΤΉΪ5 
δηοϊθηϊ ἴογπι οἵ βδοσιῆςς οἵ δηϊπηαὶβ, ν᾽ τ 115 δϑϑοοϊδιθα βδογίῆςς οὗ 

εταΐϊῃ, 8 Δρρσοργίαίε ἴοσ ἴῃς Ὄχργεβδίοῃ οὐ ψουβῃϊρ, ἴῃ ἴμε ἔογῃι 

οὗ ργαγετ. Τῇε παϊΐϊοῃ ψψεσε δϑβοι 64, Ἰεὰ ὉΥ ῥτὶεϑὶβ δῃα Ἵμοῖγβ 
οὗ 5ἰηροῖβ, ἴο ραγιοὶραῖα ἱπ [πε βϑογίῆσε δηά ῥγάγϑγ ἴοσ ἴδε νὶο- 

ΟΥΥ οὗ {πεῖν Κίπρ δηὰ δγίῃγ. --- 276» Πἴἶε ες »ἰμαμ. ΤΏδτε ἰδ 

1π|6 τεάβοῃ ἴο ἀουδιὶ (ῃαὶ [8 15. ἃ βδογίῇοϊαὶ ἰεσπὶ ἃ5 {πῸ}Ὺ 85 ἴῃ 6 

Ἰ αεροῤῥῥ ας 7441, ἴοσ ἰξ νγὰβ οματγδοίοσιβτς οὗ τῇ 6 σταίη οετίηρβ 
τμαῖ 1Π6 } ψετὰ οἤετεὰ Ασξαγαλ, ἴο Ὀτίηρ ἴῃς οἤΐδετγεγ ἴο ἴῃ τεπλδια- 

Ῥγᾶπος οὗ Υδῆνει. Εογ (αὶ βεσγνίος ἴῃ τῇς ἰδίεγ τίϊαδὶ νγίουβ 

Ῥραὶπὶβ ψεγα δϑοὶρηδὰ (38' γο᾽, υ. 1πἰτ. ὃ 39). Ὑοῖα ἰβ ἢο ροοά 
Τοᾶβοη ΨῺΥ ψὰ 5ῃουϊὰ ποῖ τπῖηκ {παῖ τΠϊ]8 σοποερίίοη οὗ ἴπ6 

ξταϊῃ οἤεσίηρ ψὰ8 δῃοίϊεηῖ. ϑυοῇ ἃ σοποαρῆοῃ ἄοαβ ποῖ ὮὈΥῪ δῇ 

τ ΘΔ η5 ἴηνοῖνε ἴῃ 6 Ὠυτηετουβ αἰ ποιίοηβ οὗ [6 ἰδίεσ ῥγί βον Ἰερ]5- 
Ἰδλΐοῃ. 80 αἷβϑο ἴῃς ρῆγαβε, " δοοερῖ 85 ἴαϊ,᾽ 15. ἃ βδουβοὶδὶ ἴδστω, 
ψ ποῦ ἰπαϊοαῖεβ ἴῃς εββθητίδὶ τῆΐηρ ἴῃ ἴπε βδογίῆσε οἵ δῃϊπηδὶβ, 
Δἰγεδαν τεοορηϊβοά ἴῃ ἴε ῥτϊ πεῖνα βίουυ οὗ Ὁαίη δηὰ Αδεϊ, ση. 4", 

ἴῃαᾶῖ (δὶ οὔθβ βῃουϊὰ Ὀδ βεϊεοϊεα ἰῇ ογάεγ ἴο ἢηὰ δοσδρίδῃος ψἱ ἢ 

Οοά, ἱπιρὶ γίηρ ἴμᾶῖ βαοτῆςεβ, ψιτπουΐ βαςἢ 5ε]δοϊίοη, σου] Ὀὲ 

τερατάδα 85 ηἰρραγαὶϊν δῃηὰ ἀηδοσερίδθ]8. Τὸ δοςερῖ οἵ σϑσορηῖβα 

1τῆ6 ΨΠο]6 Ὀυτηΐ οἤετίηρβ οὗ δηΐτηδὶβ 85 ἴαϊ 15, (πε σείοσγε, βαγίηρ,, ἴῃ 

τίταδὶ ἴεσπιβ, [πᾶ [ΠΥ ἀγα δητίγεὶ νυ δοσθρίδοϊς το σοα. ---ὅ. ““εεογας- 
ἐπρ το τὰν νεϑπά ἢ αὐ τὰν 2απ], ἴῃς ρίδη ἀδθνίβεα δἰγεδαυ ἴῃ ἴῃ 6 

τηϊηὰ οὗ ἴῃς Κίηρ ἔοσ σοηδυοίίηρ ἴῃ6 σαπηραῖσῃ οὐ τηακίηρ ἴῃς 
Ὀαίε16. ---Θ. ὙΠῈ σἤοτιβ ΠΟΥ͂ βίηρβ ἃ5 ἴὶ ΨΕτῈ ἃ γείγαίῃ, βυταυλίη 
ὉΡ ἴδε οσοηίθηϊβ οὗ ἴΠ6 ρει τοι ἴῃ ἃ νοῦ οἵ ἡ] Δϊίοη δηᾶ ῥγαῖβα. 

ὙΤπμαὶ ἴῃς σμογὰβ βρεαῖκβ ἰ5 εν ἀεηϊ ἔτοτι ἴῃς ἰηϊτοάποιίοη οὗὨ ἴῃ 

ἢγβί Ῥθυβοῦ ὈΪυγαὶ, ΠΟΥ ἴοσ ἴῃς ἢγϑι {πλ6, ἰηῖο ἴῃ Ῥβαΐὶτὰ ; 85 νψε]] 

ἃ5 ὉΥ͂ ἴῃ6 οἤδηρα οἵὗἉ ἰοῃς. --- ἐπ τὰ» οἱείογ»γ)] Τῆς Ηδεῦτεν πογὰ 

οἴἴϊδθηῃ τηθδῃ5 βαϊναίίοη ἔγοπὶ Ἔηθπλὶεβ, δηα 50 νἱοίοτυ, νι ϊοἢ δἱοης 
15 Δρργορτίαϊς (ο ἴ(ῃ6 οοηϊεχί. Τῆς ψοτζά τηδύ, βονανοσ, Ὀ6 τεῆ- 

ἀετγβα “ βαϊναϊίοη,᾽" ἴῃ ρεῆδσαὶ, ἃ5 ΝΊΒ5., ν ϊοἢ ψνᾶ5 ργείειτεά ἴοσ ἃ 

᾿ἰτατρίοαὶ 56 οὗἩ ἴῃ 5. ---- τοῦῦ γοοῖεε]. 8.0 βοῖηδ δῃοϊεηϊ οοάά. οὗ 
(Ὁ δῃηὰ τιδὴν τηοάδσῃ βοθοΐαῦβ, ψνῃϊοἢ 8 τῆοτα ἡδίυγαὶ [ἤδη ἴῃς 
ἀησδυδὶ ννοτὰ οἵ 38, νι ῃΐοἢ 5 ἀπε ἴο ἃ σοργίϑβι᾽5 πηϊβίακα οὗ ἃ βἰηρὶε 
Ἰεῖῖεσ. Τῆς ποχζά οἵ 3Ηῆ ἰ8 υϑεὰ εἰβενῆεγε (ι. 6"), Ὀὰϊ Πατα ἰἴἱ 
οδῃ ΟἿΪΥ Ὧδ ἰηιεγρτγεῖεα ἴῃ ἃ ἀϊβεγεηὶ βεῆβα, ψΠεῖθοΣ 85 “ δεῖ ὕὉ 

ΟὟ Ὀδηηδτβ," ΑΝ., ΕΝ. οὐ “νψᾶνε " 16, Κιγκ. ἀπ ποῖ. Α ἰδῖεσ 
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εὐϊϊογ ἀρρεῃάεά ἃ Ἰἷπε, “τῆν Ὑδῆνεἢ {0]6] 411 τῃγ δϑκίηρβ," νῃϊςοἢ 
ἰδ ΟὨΪΥ ἃ τερεϊποη οἵ ν.ὅ, ἰὴ (6 υδ6 οὗἨ δὴ υηυβυδὶ πογὰ οἵ ἰαῖς 

Τογπηδίίου δηά ουΐἱ οὗ δασιθοην ἢ ἴἢς (Ὠουρδϊ οὗ ἴῃς σουρ]εῖ. 

11 πιρῃῖϊ, μονανεσ, Ὀ6 ποτα Ἀρρσοργίαϊε ἴου Ἰδίεσ. σοῃηρτεραϊ οηδὶ 

1856 ἴο τοϑυτης ἴῃ ἴοηα οὗ Ρ,ΑΥΘῚ, ἃ5 ἰηάεεα τς εὐϊῖογ δἰπβ ἴο ἀο 

δῖ ἴῃε εἷοβε οἵ ἴῃς 58. ν.}, 
Ρι. 11. 7. Τῆε Ἰεδάϊηρ νοῖςε58 ἀρδίη βίηρ, ἢοΐ ἃ βοϊοἱβί, 85 ἃ δῖα 

εὐϊῖοσ βυῃρροβεά, ψῆο ντοῖα ἴῃς ἢτβὶ δἰηρυίαγ ἴῃ ρἷδςε οἵ ἴῃς ἤγβι 
ῬίαγΑΙ οἵ ἴῃ6 σῃοσιβ ἴῃ δῃ ἱπίτοάιοίοτγ 5ἰδιοπχθηΐ ΜὨϊοἢ 15 ὑσοϑαῖς. 
ΤῊΪ8Β ἀεδίγουβ ἴΠ6 ϑυγαπ Υ οὗ ἴπ6 σουρ]εῖβ οὗ ἴῃ6 Ῥ56. [Ιζ 15 

ἀουθι]εθ5 ἃ ἰεχίμδὶ εἰτοσ ἕο ἴῃ οτρίηδὶ ᾿πς6, ν Ἀοἢ ΜῈ μπᾶνα νθη- 
τυτεά ἴο τοϑίογα ΌὈΥ Ἷοη)εοΐυγα. --- Δίου], ἃ5 ἴῃ τεβα οἵ ἴῃς ρεῖ- 

ἴοη. Τῆς τἰπὲ ἢδ5 σοπλα ἴῃ σψἢϊοἢ σοτ τὰς (Δ κ65 ἴμ6 ρῥΐαος οὗ 
Δηχί εἴν. --- Ζᾷε λαπά οΥ γαλευεὰ ἐς νιαεξ ξποισμ]. ,͵ε τρδὺ τμϊηκ 
οἵ οεγ τὰς Ὀοζη οὗἩ ἰηΐεγηδὶ ενάεησς οὗ δῆβινεσ ἴο ὑσάυεσ, οσ ἄὰς 
ἴο [86 ῥσογηῖβεβ οὗ ἃ ρσορῇῃεῖ ἰῃϊοσνεηίηρς Ὀεΐνθοη [ῃ6 ρᾶτίβ οὗ ἴῃ 6 

Ῥϑ5. ἰῃ δοοοσάδηος ψ ἢ 2 (ἢ. 2οὐ "7, ΟΣ ἴο βοῖῃξ ὀχίθσηδὶ ἰοόκϑη οὗ 

τῆς δοσερίδποε οὗ ἴῃς 5δογιῆςσε 51 οἤετεά. τΤῊϊβ ἰδϑὶ 5 τηοϑὲ 
ῬΙΟΌΔΌΪΙΕ, ἱξ τ[ῃς6 ταοϑιοσαϊϊοη οὗ ἴπς Ἰἴηθ ρίνθῃ ἄρον ἰ5 οοττγεοῖ. 

Τῆς μδηά οὗ Υδῆνεῃ 15 ἀἰβρίαγεα ἴῃ Ὀεἢ] οἵ Η]5 ρβορὶε ; οἔ, ἔοσ 
16 υδ6 οὗ [86 Βαηά 15. 66", οἵ ἴπε6 ἅγπὶ 15. 529, ἀπά οἵ Ῥοῖῃ 
Ῥϑ. ο8.. ΤῊΪΐ5 4150 τρδᾶῖζεβ ἴῃς ἰειγαβις ἢ οἣς οὗ ἰηἰγονετίοα ρᾶγαὶ- 

1εἸΐβιι. --- γαλιυελ λαίὰ ρίνεη υἱοίονν]}, ποῖ τῆδὶ (ἢ νἱοίουυ 858 

Δοῖυα! ἢν ἰάκεη ρἷδος, Ὀὰϊ ἴπαῖ ἰδ ἢδ45 δἰγεδαυ Ὀδθῃ ρίνθη ἴο ἴῃ 6 

Κίῃρ ἰῇ δῆβε ἴο [ἢ6 ὈΓΑγΘΙΒ οὗ δὶθ Ρβορῖβ, δῃὰ ν}}}} βυγεὶν ἰά κα 

Ῥίδοα. --- ΑΠἶς σποίμε477], ἃ5 δῃοϊηϊεα, ἰη514116 4 οἡ ἢ 5 ἴἄσοης ὉΥ͂ 

ΥΔην ἢ, ἰῃ δοοογάδηος ἢ 2. --ο γον ΕΠ ς ταεγεά ἀεανεης, ἴῃς 

Βεάνθῃβ 85 ἴῃς βδοσϑά ρ͵δοθ ἰὴ ψῃϊοἢ (οά τοϑι 65, δηὰ ἔγοπι ἢ ϊοἢ 

Ηδς ρἶνεβ νἱοΐουυ ἴο Ηἰβ ρβορίβ, ββρβϑοίδ!ν ἴῃ 1Ππθορθδηϊς τηδηΐ- 

εβιδίοηβ, νῆδεη ΗδἜ ψουὰ ἴτον Ηἰ5 ἐποιλΐεβ ἰηΐο ἃ ρδηΐς, βοἢ 

85 ἴῃοβε ἀδβοῦ θεά ἴῃ 2 (ἢ. 20, αἵ ἴμε οτοββίηρ οὗ ἴῃς δα 868 
Ἐχ. 1τ4-15, δ τὴς Ὀαῖ]ε οἵ Βειῃῃογοη 705. τοἱΣ "ἢ, δἱ τε Ὀδίι]6 οὗ 
τῆς Κίβθμοη 70. 5, αἵ ἴῃς Ὀδί]ς οὗ Ἀερῃδὶπι 2 5. σ΄; οἴ, αἶ5ο 
Ῥ5. 18, ΗΌ. 3, 10. 383, ΤῊ Ϊ5 ἰαγηΐηρ ἰονναγὰ ἢεᾶάνθη 5 ποῖ ἱῃοοη- 

δἰϑίδηι ψ ἢ τῇς Ργενίουβ ἰυσγηΐηρ ἰονναγά ἴῃ βαποΐυδτΥ ἃ5 ἴΠ6 5οῦγοα 

οἵ Βεῖρ, ἴογ ἴδε οοποεριίοη οἵ πεορῃδηῖὶς σεϑίάδησα ἴῃ βϑδογθά 

Ρίδοες οὐ εαγίῃ ἀϊά ποῖ, ἔτοπὶ ἴῃι6 δι] !εϑὲ {{π|ὲ5 οὗ ἴῃ6 Ἡδῦτγεν 

τε] ρίοη, Ἰεδα {πὸ πὶ ἀνγὰν ἔτοπὶ (6 ἰπουρῆϊ (μαι ἴῃ 6 τϑὰὶ σθϑἀθησα 
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οἵ Υδῆνθἢ ψγὰ8 ἰῃ ἢδάνθῆ. --- »εράξν ἀδέας], Ὀγ δοῖβ οἵ σοά Ηϊπι- 

561 ρυϊίηρ ἴοτῖἢ Ηΐ5 τηΐρῃϊ. --- ο΄ υἱείο»}}, ψαϊηεα Ὁγ ἴῃοβε δοῖβ οὗ 

ταῖρῃϊ ἀπά ὀνοσιν οἰ πλίηρ 5: ΓεηρΊΗ. --- Πὲς γίρλί λαπά], ᾿[μεορῃδηὶς 
δηα δηϊμγοροιηοσρῃΐος δχργαββϑίοηβ, ἔτεαχυθηΐῖ, Ἐβρεοίδ!Πῦ ἴῃ Ροεῖς 

Πτογαῖατε, ἴῃ σοπηθοϊοη ψ ἢ ἴῃς ἀϊνίης ἀεἰίνεταπος οὗ Ηΐ5 ρβορὶς 
δηὰ Ἰυάριηθηξ ὑροὴ ἴπεῖὶσ δηθηλθβ, ἔτοπὶ Εχ. 15 12 οηνατζά. --- 
8. Ζἤε:ε ὃν ἐλαγίοίς απα ὃν ἀογεες}. ὙΏδθα ψασα [ῃ6 ΤΠ ϊεΓ σεὶὶ- 
8Δῃηο6 οὗ ἴῃς δποίθηΐ δηδηλΐθα οὗ [βγϑδὶ ἰῃ τῃεῖὶγ ὑγᾶσβ ἔγοτῃ ἴδε 
ΘδΙ]]αϑὲ {ἴἰτηθ5. [5γᾶ6], ᾿ἰνὶπρ οὨἰ ΘΗ ἴῃ ΠΥ ἀπηὰ πιουηίαδίηουβ 
ἀἰδιυῖςῖθ, δά 11||6 ὑθὲ ἕοσ ἴμεθ. ὍΤηὰ ἰὰνρ οἵ ἴῃς Κίηρ (Πι. 
11.5) ἰου] 45. ἴμαπὶ, Δ Βουρῃ ϑοϊοπιοη δηὰ οἴδμεσ Ἰυχυτίουβ τηοῃ- 

ΔΙΟὮΒ πηδάς 86 οὗ ἴῃ6πι. ΤῊ βεης επί οὗ ἴῃς ὑσορῃεῖβ γὰ5 ἜΥῸσ 
δϑαϊηδὶ τΠεὶγ 56. --- 5.5 ὁγ Υαλτυεὴ οὩγ Οοα . Ὑδιν ἢ ἰ5 ἴῃς 
ομίϑς, 1ξ ποῖ ἴῃ 5016, δυΐμοσ οὗ νἱοΐοσυ ἴο Ηΐβ δποἰπιθὰ Κίηρ δηά 
Ρθορὶε, οἷ. 332.5, ---αγε τοῦς «ἰνοπρ], βυϊϊεά το τῇς σοηϊοχί, 50 (ὅ 
ΔῊ ΤΩΔΩΥ οτς5. 32, (Ο]Ἱοννεὰ ὉΥ “νὲ ψ1}} τετηθηθοῖ" ΡΒΥ͂. 
ΑΝ; “νὸ Ὑ111}} πιακα πηθηιτίοι " ΕΝ, ἀοε5 ποῖ βυἱξ ἴῃς σοῃίοχίι. ---- 
9. ΖΖεν ον ἡλεῖγ ῥαγί], τᾷ 6 Θῃθταυ, ἴῃ βίσοηρ ΔηΠ ἢ. ἴο τὐξ δρῈ ΘΏΓ 

2α»:], ἴῃς. νοσβῃϊρρίηρ ρδβορὶε οὗ ἀοά. -- σεν ἔρτυπ σπαᾶ “ἦεν 

,) 411, ἃ βταρῆϊς ἀδβϑοηρίίοη οἵ ἴπ6 ἜποΠΥ 85 ἴΠῸ τσ Βαπά οὗ 
Οοά ᾿αγ5 Βο]ά ἀροὴ τπεπὰ, Ὀδπάϊηρ ἴθετα ἄονῃ ἴο ἴῃς στουπά ἀπά 

Ῥτοβίγαϊίίηρ [6 πὶ οἡ ἴῃε ρτουπά ; ἐγεαιδηΐ ἜΧρυεβϑ ἢ ἔοσ υγα ]4- 
τίοη οὗ δῃθπ}165 ἴῃ ἀείραϊ, υ. 7.5 1η}2 185. -- ἀπά ἀπά αγέ ἐς αὖ- 

ἤσλεα, βιαθαὰ ἤγπι, ἀρτίρμς δηὰ ἱπιτηοναῦϊθ. Εδοῖῆ νεγὺ ἰβ ἴῃ 
ἀϊγθοῖ ἀπίῃ. ἴο 115 πηᾶῖας ἰῇ ἴμε ῥσζενίοιβ ]ἰηθ, ἴο δεῖ ἰοσῖῃ ἴῃς 
Θχαϊϊδιίίοη οὐ τῇς νἱοϊοποιβ Κίηρ δηὰ ῥθοριῖσ. ---- 10. ΤῊς ομόοσιβ 
πον Ὀυγεῖβ ἑοτἢ ἴῃ ἃ σουρ]εῖ οἵ ἐπι υδβίαϑτῃ, [ἢ 6 οἰϊτηαχ οὗ ἴῃς 5. 

γαλιυεὰ λα φσίσεη υἱείο»}}, ἃ τϑῆεναὶ οἵ ἴῃς βἰδιεπηθηϊ οἵ ἴῃς 

Ἰεδάϊηρ νοΐςθβ να, --- Ὁ ἠδέ ζίηρ)], τακίησ ἴῃ6 ρ]αος οἵ “Ηἰβ 
δηοϊηϊεά,᾽" ἴῃ δοοοσγάδπος υἱϊῇ τῆς οοηϊοχ. Α ἰαῖεσ βδαϊοσ, 

ΜΠΘΙΠεσ Ὀδοᾶυβα οὗ ἀἰτίορ. οὗ ἃ σοργίϑι, ομδηρίηρ ἃ ρετίεοϊ ἰηΐο 

ἃ οοβοτίδιϊνα ἱτπηρεζαῖϊνθ, οὐ ὉΥῪ ἰηϊεητίοηδὶ δἰ θγαϊίοη ἴο πχᾶκα ἴῃς 

οἷοβα οὗ ἴμε Ῥβ. πιοῦε δρρτορτίαϊε ἔοσ ρυ δ]. νΟσβἢΡ, 85 ἴῃ ν. δ, 
οὔδηραβ ἴῃς σετγίιάς 45 ἴο ἰδ ν]οἴοτγ, νη ϊοἢ ρετνδάθς δηᾶ ἀοτηϊ- 

πῖας ἴῃ6 δηϊζγε βεοοηά δαὶ οὗ ἴῃ68 Ῥ5. Ὁρ ἴο ἴπ|5 νεῖβα, ἰῃϊο ἃ 
ΡῬει οη ἴοσ νἱοΐοτγ, ἰῃ δοοοτάδηςς ἢ [ῃς ῃγϑὲ Πδ] οὗ τῃς 5. -- 
ὝΤῆε τεχίβ νατὺ ἴῃ ἴῃς βεοοηὰ 1|ἰπ6. Βυϊῖ 38 15 ἀου [[655 οοττεςὶ ἴῃ 

τὰς ᾿πηρῖ. 4112 αποιυεγείλ 5, ὙΠίοἢ ταϑυϊηθβ ν.}, δὰ αϑϑοσῖβ ἴῃς 
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Δϑϑυσίηρ ἕδος [μαὶ Ὑδῆνεἢ ΠΟΙ τυ 4}}Ὺ δηβγεῖβ ΗἾβ Ρθορὶς. ἰῃ {μεσ 
πιοαή. --- π5 2 (Ὧν τό ἱπυοξε ΤΠ ρε], ἰὰ ἴῃ 6 νεῖν ἄδγ, αἱ [ῃ6 νΟΥῪ 
τίηης, [ΠΥ 6411} ἁροη Ηΐμτα ἴῃ τμεὶς ἀἰβίγεββυ ὙΠῸ ψΠΟ]6 Ῥ5. 15 ἴῃ 5 

ἱποϊυάοά Ὀεΐνθοῃ ἴῃ6 ἀδγ οὗὨ ἴτοῦδὶ]ς ν.2 δηὰ [ἢ 5 ἀδν οὗ ρτάγεγ. 

3. »] 7088, οὗἨ τ» (νυ. 38). --- ΠΥ} ἰ5. ἃ οἷ. πιαϊζίηρ Ἰίως ἴοο Ἰοῃρ. --- 
τὴς 0.3] ἐπ ἐδε αν ο7 ἐγνομδές, ἢ ΤῊΣ Ὁ.1. εἰν αἰ, αἰδέγεσς . 85. 2212 η849 τὲ 
1381 1425, ΡΙ. 2517 γ130, τς 90 549, ΠΥ; 090 2533 347:18. ΠΣΟ 14311, Ὕ ὉΝ 
203 τοἱδ γηδ 8617 Οη. 158 (Ε), Ὕ ΓΡ 5. 3789 15. 333, γ3 5. 815, οἵ, 315 463 
9116 1τ20ἷ, αἶξο 910 τοὶ (7). --- 722)}] ΡῚ. 7585, οὗ Σ 2 ἐε Αἰρά, ἱμαεεεσείδέε, ἴὰ 
Ψ οηἷγ, ΝΊρἢ.: (1) δε ἐχαξίεα ἐμ ρίον» 14818, οἵ, 15. 126; (2) ὁὲ ἑμαςεέτείδέε, 

οἵ ἀϊνίπε Κπον]εάρε 1305, ΡΊ. σιαξε ἑρακεεοείδίε ἴο ἂτπὶ ἘΠ Θταγ, φρρασεαίἑαδίε, ο.. 

δες. 203 6089 9114, ς, 1Ὁ 593 1074]. --- Ὁ} παγιε οὗ Οοά (ν. 513), 18. ἃ 5}., 88 
Ηδτε, τηδιείηρ ᾿ἴπε ἴοο Ἰοπρ, 80 ν.3 ἔτοτῃι δ ἰδῖς ροϊπί οἵ νΐενν. ---- ἔ 20 9»η γπ5 5} 

28. 231 Ρ5. 203 4653.12 (5916 (8) 7510 767 813.ὃ 849 947 15. 2 -- ΜΙ. 43, οἴ. 
ρ»ὺ ῦν ΡΒ. 1147, 20»υ ὃν 1466, 2Γ»ὴ" ὍΝ 1322: ὃ (ἡ. 492 15. 4925 6ο]ό, --- 

8. ὙΠ51 οὐ]. 5... τ ἀεύῥ το “δέ. Ὁ ἊΨ πνπι.: (1) ἀεί, σμσεομν, ἴτοτα “20 

1211.3 1248, οἴ, 8929 (7); (2) οοποτεῖε, ο»6 τυήο ἀσίῤε, εβρες, “" Πϊ. 337, στὰ 
)Ὸ Ῥεβ. 3230 1159. 10.1.1 ὉΠΡῈ 705, Ἢ») 1465 Πϊ. 335. --- Ἰ5} βῃου]ὰ Ὀς ντῆῖεα 
ἴοτ ταεάβυτα ΤΣ 10}, οἵ. 245 635 6825, --- Ὑ170}} 755. βίτοπρ 5[. υ. 7.86, ---, “Ὁ}}} 

Οἱ] ἱπιρί. 7.55. οοπεϊπυεα, Ἴο᾽ (ν. 86). ΤὨΪ5 μὰ5 ἀουθι 655 ἃ β5δογίβοίδὶ τηῃν.» 
οοττεϑροηάϊηρ Μὰ {πε ἴεττῃ Πσῖν, ψὨῖο ἢ Ὀεϊοηρ εβρες. ἴο ἴῃς ΠΠ)Ὸ ἰῃ Ρ, αηὰ 

15 ἐχργεββεὰ ἴῃ ἴῃς Ὅ515 ἴῃ {π|ε5 οὗ Ρε5. 38, 70. --- ὍΠΠΣὉ 55] ἴῃς ρταὶπ οβετίησ 
δοςσοταρδηγπηρ ἴδε ΑοΡ, ΟῚ ἐχργεββϑίηρ ὑγοσβὶρ δηὰ ργαάγεσ. ΤῊς οβετίηρ 

Βεῖς ἷ8 ἃ βρεοῖαὶ οἣς ἔογ ἴῃς Ἰείῃ, δῃὰ ποῖ ἃ βδογίῆσος τῇ σἢ Βα ταῖσδ τηδῖκα 
ἀυτγίηρ δῖ5 τεῖΐξῃ. Τῆς υ58ὲ οὗ ρὈ]. ἔοτ στϑίπ οἤδετίηρ δπὰ 56. ἔοσ σι μοῖς θυγηὶ 
οβετίηρ 15 πρσόρδοῖε, ἴῃς ομ6 δοοοιηραῃϊεά ἴῃς οἵμετ; τά. εἰἴμεν θΟΓἢ 85. οὐ 

ΒοΙΒ Ρ]. 59 ἰβ αἰδο πεεάεὰ ἕο πιεᾶβυγε ἱπ 2ὰ Ἰΐης. --- ᾧ Πρ} πνξ: (1) φίμ, 
2γερερ 4.518 (πη. 32} (Ε) 15. 30] -- ; (2) δ διε Ῥβ. 7210 7. 316 Ηο. τοῦ Ὁ; 
(3) οὔεγίηρ τααὰς ἴο Οοά, οὗ δὴγ Κίπά, Ρβ. οὐδ; (4) σγαΐ» οὔεγίρρ' (85 ἢ} τον 
δηὰ δοοοιιρδηγίηρ 1) 20οὐ ἴῃ σοτησοοι 86 ΟΤ',, 50 α͵βο 407 1413; ἴῃς βρεοίδὶ 
ξταΐῃ οἤετίηρ οὗ Ρ ποῖ ἰῃ Ψ ὑῃ|688 ἴῃ 1413, 2 τὸ Ὁ. τυλοίε ὀπεγν οὔεν ἐσ 
2οἱ 407 τοῦ 66:8, τὸν πτῚ 5 118-31. πον πρπ 6618, --- πγ5.»} οοβοσῖ. (αὨυβυαὶ 
ἔοττη ἰπ Ηερ. ἰπ 3 ρεῖβ.) Ος3. 8484 ς.; Ρυῖ Ηᾶτε, Ηἰ., ΒΆ. 5(, 3) οὐ τ). [18 
τοῖα οαδε δῇ. 15 ἃ ἰαΐεσ δά αἰϊτίοῃ οἵ ρίοββαῖοσ αἴες ἴἢς οτάες οὗ ἴῃς νοτὰβ νγὰ8 

οδαηρεὰ, 1201 νὉ. Οδὶ δὲ “μα, σγοτυ γέ, ποῖ ἴῃ ἡ. ΡΙ. σεαξε γαΐ, 192 δποῖπὶ 

235; οἵ οἤετίπρ τοι ἰπ δὶ ραγῖβ δῃὰ 80 δοςερίδ!ε 2οό. Οτ., (με. τὰ, πεν 

ἀεεερέ ας τυελ ῥίεατέπρ,; ΑἘ., ΚΊ, τοαῖκς ἴξ ἀσποιι. Ὁ γεάμεε Ισ ἀσλες. Ιὰ 
τοδυ, βονγενεῦ, ΡῈ οοηβαϊίοη οὗ ἔννο γεδάϊπρβ, πυϑῚ ΡΊ. ἧπῦν. ἀπὰ γ᾽) 7.55.» [ῃς 
ἰδίῖες δἷοπε βυϊζεά ἴἰο Ἴοηϊεχί. --- ὅ. Ἴ2353] Ἴοῦᾷ ἴοττλ ἴοσ υϑυα] 3", ἀουδί- 
1ε55 οὐ σίπαὶ ἴο 1158 Ρ5, ΞΞ σεχογὐΐρρ᾽ 10 ἐν ̓εκα, -πτ ἼΠΣ»] ερμριφεί, αἶεεῖρνε, ῥώγ- 
20:6 (ν. 11), δεῖς ,0ν τοαῦ, ἃ8 15, 3656, ὙΠεβα εἰριι 1πὲ8 ἂτς ἴῃ 301. ῥᾶτγδὶὶ], 

Ἢ ἷ5 ἴῃ ἐδοῦ οἷς ἃπὰ 850 138. οὗ νῦ. ΤΉὨΪ5 ψῖνεβ ἀββοπᾶποα, δηὰ ἰὶ ἰ5 ργοῦδῦ]ς 

παῖ (δε [ἰπε8 411 Ὀεζᾶῃ οἵ εἶβε οἱοβεὰ νυ ἢ νοτὰ8 εηάϊηρ ἰπ Ἴ, πιοϑῖ Ῥγο ΡΥ 
δε ἰαϊῖοτ. ΣΡ], πονν ἴδ κεβ ἴῃς ρῥίἷδοε οἵ 3 5ρ.; ἴβεῖε ἰβ. ργοῦ. ἃ ἀϊβεγεηῖ 
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δρεαΐκετ, ἃ Ἵβοσυβ. --οθ, ἼΠΡΥ053] ἐρε δὲν υἱαΐονν, ἱ.ε. ἴς νἱοσίουγ ρίνεῃ ἴμ ες (ὉΥ 
5). πρυὴ (νυ. 33). τοῦ} Οἱ ἱπιρί, 1 ρ]. οὐ Ὁ [520] νῇ. ἀδπόση. ἔγοπι "ΣῪ 

«ἰαπάαγαἶ (ποῖ ἰπ Ψ.) ΟὨΪΥ͂ μετα ἴῃ Οδὶ ΞΞ σεύ μῷ “ἰαπάσγα, ἴῃ ΝΊΡΕ. Οἱ. 64- 10 
Οτ., (Βε., ΕὮγ. τὰ, δ)», δεν 6(58.5.}.ΝᾺ ἀγαλλιασόμεθα, νος Ὀεβὶ βυϊξβ 

Ῥᾶγαὶ!. (68 μεγαλυνθησόμεθα, Ἔ  νιαρυιβεαδέηεε,», 580 35. “Ἢ «Λα! ἀξ δὲ σιαζ- 
»ἰβεα Ἑκϊκετ., ἤουν., ον. ἔν., Β]., θυ,, Υε. 3 ΚΆΡΗ (Ρ1.). Βᾶ. οδ)εεῖς 

ἴδαῖ ἴμετα ἰδ πὸ Ηεῦ. ὑβᾶρε ἴο ᾿υ5.}Υ [ῃς σοηβίγυςίοη οὗὨ ΡΙ. νὰ 2, θυΣ υ, 
τείετβ ἴο (Βς υϑε οὗἩ ἴῃς δύῃ, "γΠ 449, οἵ, ν.3 (νυ. 1861).--- Τ ΠΡΟ Ρ᾽Ὸ] σεξέηρξε, 
ἴοττω, εἶβνν, 37, ἰαῖε. Τὴς ψβο]ς οἶαυδϑε ἰδ 8 πιεγε τερει ἴοι οἵ ν. δ, ---- Ἴ. πῇ} 
ΞΞ "σιν, ἴετωροζαὶ (υ. 219). ΤῊϊ5 ρατὶ οἵ Ῥβ. ννδβ βυηρ ἰδῖοσ ἴπδὲ ἴῃς ἢγβὶ ρατῖ, 
δἴϊε ἴδε βδοτίῆςςα. --- γῚ}} 7 ἄρσιν, ῥτεβεηϊ εἸρῃ. (τυ. 416). ἡκ 8βου]ὰ θὲ 

δἀάεὰ ἴο ςοπιρὶεῖς ἴμε τπεᾶδυτα. 1 ῥεῖβ. 55. ἔοσ 1 ρεῖβ. ρΡ]. ἰς αἰ τἰκίηρ ετε. 

Βοα5 ἱϊ ἱπάϊοαϊςε ἃ βοϊοἱβῖ, οσ βῃουϊὰ γε τεδὰ Ὁ»νῪ)} ΤΉΪ5 15 οεσίδίγ ῥτοβδὶς 

διὰ ποῖ αἱ 411 βυϊϊεὰ ἴῃ ἴδε ρῥασγα], οἵ ροεῖτγ. ΤΈς οτίρί αὶ ναβ ῥγοῦ. 
ΤΡ γὴν Ὑ", οὗ, 15. 126 ΓρΡΌ, 6615 “πὸ πρτ. ΠΝ 88, 85 οὔδῃ ἱπ δηοϊεηὶ 

οοαά,, ΑΔ τενίαϊεά ἴο “; 188. ΟΥ̓ Βαρίορ. ἔε}1 ουοἱ Ὀείοτε πρὸ. Ὃ 511}} Ἰαῖες 

ε}}] ουαἱ ἔοτ ἃ βἰγηΐϊϊαγ τεάβοῃ. γρ" Ῥυ. ρῖς. ἔ, ψἰουϊ Ὁ, 85. οἥεη ἴῃ ΡῚ. δπὰ 
Ῥυ., 85. ὙΤΟΏΡΙΥ ἰηϊεγρσοεῖεά 85 ρῇ. Ο6] 1 55. 139 88 ἱπβετίεὰ δ8 οἤξῃ. --- 
γῆν) Ηἰρῇ. μέ. βυγτε δηιὶοἰραϊΐοη, δββυγεὰ ἔαΐϊυγε (υ. 58). --- το} “271: 

αμολνιίεαὶ ὁ»:6 ΞΞ: Ἰωϊπρ (υ. 23). ---ολ}0.} ἱτηρῇ. ἔγεᾳ. (ν. ν.3). ---- τ ὍΘ] ΡΒτ. 
αλλ. } ϑο νιδ; ποτε βυϊϊεὰ ἴο {πε εἰνὶπρ οἵ νυἱοΐουυ οἱ θαϊ]εβεϊὰ, ἃ5. ἴῃς 

ΒΔΠΟΙΌΔΓΥ ὙΓᾺ5 ΤΏΟΤΕ βιϊϊεα ἴο ἴμε οἤεγίηρ οὐ 5δογίβοςβ. --- ΓΝ}2)3} ΞΞ σεῖς οὔ 
»εῖρλί, ῬἸ. οὗ Φ 2) π.΄. ἴῃ Ψ οαἶγ: (1) «εηφέλ, νεῖρλί, οἵ ἢοτβε 14719, θοὰγ 

οἵ πιδῃ 9010; (2) μιςρλδ, οἵ σοά 21} ς45 6:1 667 γ118 80" 8014 τοῦδ 1451], ρἱ. 
νελρλήν ἀξεάς 207 7116 τοῦξ 14.54.12 1το3 15. 6115, --- 8. τῶν, τ α}} ἰπὰ δμτίἢ, 
ἌΝ, Βυῖ ἴμετε ἷβ ἴοο προ οαρμαϑὶβ ἴοτ ἴῃς τηεαϑυγε. Τῆς βεςοπὰ πὸκ 
πὰ ὉΓΩΝ ἃτε ρίοββεβ οἵ ἱπίεπβ βοδιίοη. ---- 32) ΗἸΡΆ. ἱπιρί. 1 Ρ]. ερρεδίον, 
ς. δος. 7115 7713 878, ἢετε ΟἹΪΥ τ ῖἢ 2. (Φ Βδ5 μεγαλυνθησόμεθα, 85 ἴῃ ν.6 -- 

Ὁ), 80 35, Αὐρ., (δββιοάογυβ, Ῥβαὶ:. οτῃι., ἵονῃ. Νον., Βᾶ., θυ., Οοεῖ, 

ΟΒε. τὰ. “222 τῦὐ γε “ἥγοηρ. ΑἹ] οἴμενγ ιββ. ἀρτες ψ ἘΠ, ἐνεη Θ᾽ «-., 
δηὰ πιοδὶ Οτεεὶς (Δι Βετβ. --- 9. ἡ50}} 2. 1} οοῦγά, νη Ρέ., τείεττίῃρ ἴο ἴ8ε 
ἀείεαι οὗ ἐπεταν, οἵ, 180, --- ὙΠ] ἩΠΉΡΟΪ. ἱπιρῇ. ν᾿ σοηβες, Ἐ[Ὁ}} 

ΟἿΪΥ ἰπίεμδίνε : ΡῚ. τεγγομμα 1105], ῬΟΪ]. γέφίογε, γε ίευε, ο. ἃςο. Ῥεῖβ. 1.46᾽ 

(διιίί. π), 1475 (δηεῖτη. 5995), θοῖἢ ἀναλαμβάνω ὥ. ΗἰροΙ. δε γερέονα 
209, διὰ δ0 αγε ἐείαὐἰἐελφαά, ἰανμα ἐῤγῖρλι, ΑΝ., ἘΝ, ΡΒΝ., Ὀτ.; ἀνωρθώθημεν 

(ῦ, ὑπομένομεν Σ, ἐγεοίἑ τωσιτς Ά5.---Ἴ0. πρ ΘΝ] οομοτῖ. ἵπῖν. Ο τανε, χένε 

υ͵ἱαονν, Ὀαὶ ἴῃς μέ, ψἰϊθουῦϊ ΤΠ 18 πιοῦε Ῥτοῦ., 85 νυ.ἴ, ἢ οὗ σοβοτῖ. 5 ἀϊτῖορ. --- 
5935] ΞΞ ΡῸ ν.δ, οἵ, 23, ον]. οὗ νὉ., 85. ὦ, Ῥ΄, απὰ πιοβῖ τιοάεσπβ. ΜΤ. δπὰ 

οἴμεσ ῖβς, τείες "“Ὃ ἴο Οοὰ α8 Κίῃρ απὰ διϊδοι ἰΐ ἴὸ 55, Ἡονενετ, Τεγοσια 
(Οοπι.) 8αγ8 ἱμαῖ ἴῃ ἴῃς Ηςρ. τοχὶ οἵ ἢὶς ἔἰπὶς ἴξ τγὰβ 2ογεέρε ταίνενε γας 

σέψερε. το }0.} ἰτηρί, ἴτεα., 85. ν.ἷδ, (Ὁ. δδ8 γ)Ὁ) ἵπῖν., 5οὸ Ηδτγε, Βὶ., ὉΒε., Βᾶ., 
8]., ψ ἘΪΟὮ 15 Δ 8535: πὴ] δῖοι ἴο ῥγενίουϑ ἱπῖν. πὰ 1658 ρζοῦ. ΤΏς υποογίαϊ ιν 

οὗ {δε ᾿ἰηϊεγργείϊδιίοη οὐ 118 ἰεχὶ ἴῃ Ἦ δηὰ ἴῃς Ντββ. ἰ5 ἀυς ΡῬγοΌΔΟΪΥ ἴο δὴ 

εὐϊτοτία! οἤδηρε, πιακὶπρ δῇ οτίρί παὶ βἰαϊετηεπὶ οὐ ἴῃς δββυγδῃοε οἵ νἱοϊοιγ 

ἰπῖο ἃ ρει ποι τόσο ἀρργορσίαϊε ἴον ἰδίεγ οοηρτεραιίομδὶ υ8ς. 
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ῬΘΑΙΜ ΧΧΙ., 2 ΡΑΕῚΤΘ 12 -᾿ ΒΕ. 2. 

Ῥβ. 21 ἷῖ8 ἃ ἴὸ Ὀθυπι ΤῸΣ 186 ΥἹΟΙΟΙΎ σψὸπ ὉΥ ἴδ6 ἴκἰπρ ἘΒτου ἢ 

αἰϊνὶπεο ΒΕΙ͂Ρ ; οοπιροδοά οὗ ἔγγὸ Ῥασίβ, 6δδοὸῖ οὗ ἔγεῖνο ἐσὶπιθίοσθ, δπὰ 

ἃ οουρῖοὶ οὗ τοΐγαϊῃ 186 ΦΟΣΊΩΟΣ ἀυτίηρ δδοσίῆοθ τομθασϑίηρ [86 

ΤΟΔΒΟΙΒ ἴοσ ὑμδηϊκορί νἱηρ (ν.27), ψἱῈἢ ἃ Ἵδοσιιβ δδϑοσείηρ ἴμ6 ἰκὶπρ᾽ 8 

ἐπιδϑῖ ἰπ Ὑδανσοὶ (ν.Ὁ) ; Ἐδ6 Ἰδτίοσ δέξοσ βδοσὶῆςθ, αχσργεβδίηρ οοσεϊευθ 

οἵ ἐχξαχα νἱοϊοτίεβ οὗ {86 πρὶ (ν.. 15) σὰ ἃ ἔγοθα Ἵμοσιδ οἕ ῥσαΐθθ 
ν... 
( ) ΥἉΔΗΉΜΈΕΗ, ἰπ ΤῊΥ 5ίγεηρὶῃ ἴδε Κίηρ ἰ5 σἰδὰ, 

Ἀπάὰ ἱπ ΤῊνΥ νἱοἴοτγ ἢε στεδιν τγεὐοϊσει ; 
Του Ὠαβὶ σίνεῃ Ὠΐπὶ Ὠἰ5 ἤδασί 5 ἀδβῖσγε, 

Απὰ τἢς τεφιεβὶ οἵ Ὠἰ5 ᾿'ρ8 Τῆοιυ ἢαϑὶ ποῖ 1 Ὡ Π6]ά ; 

Εοτγ Του οαπιαβί ἰο πιδαῖ Ὠΐτὰ υνἱτἢ Ὀ]εβϑίηρβ οἵ σοοὰ [Ὠΐηρϑ ; 
Του 5εἰϊεβί οἡ ἢἰ5 εδὰ ἃ σγονῃ οἵ ἤπε οὶ, 
116 Πε δϑκεὰ Τῆεε, Του ρανοβὶ ἰΐ Πίτ, 

Τεηρίῃ οἵ ἀδγ5 ἥοσενεσ δῃὰ Ἴνευ. 
Ηἰ5 σίου ἰβ στεαὶ ἴῃ ΤῺΥ νἱοἴοτΥ ; 

Ἡοδουτ ἃπὰ πια)εϑῖγ Του ἰαγεβὶ οη Ὠΐπι; 

Εοτ Του ρίνεβὶ ἰπὶ ἐνεγαϑιὶηρ Ὁ] βϑίῃρ; 

Του πιακαβῖ Ὠἰπὶ Ἰογία! ἴῃ ΤῊΥ ργεβεπος ψἱἢ ρίδάηε55. 

γα, ἐλε ξίπρ' ἐς ἐγμσέίης ἐπ ΥαλιυεΆ, 

“πώ ἀγορὰ ἦε ξίπάπεος οΥ Ἔδνον ἀξ εαπποΐ δε νιονεά, 
ΤὨϊπο Πμαηὰ νν]}} πὰ 411} της δηδιηΐςϑ, 

Τὴν τρῃϊ δὰ βηὰ αἱϊ ἴῇοβξε μαιϊΐηρ ἴῃς; 

ΤἝου νυ Ρὰΐ τἤδτ ἴῃ ἃ πιγηδος οἵ ἤτε, 

πη τῆς {πιὸ (οἵ ἴῃς 5εἰ πη 65) οὗἩ (ῃγ ἕδος (αραϊπϑι ἴῃ 6 π|}). 
ΥδὨνΕἢ ΜΠ] βυγαὶϊον, πε πὶ ἂρ πὶ Η5 δηρετ, 
πὰ (δε ἤτε (οὗ Ηἰ5 γαζε) νν}}} ἀδνοὺγ ἴΠεπὶ; 
Τπεῖτ οἥδρτγίηρ ἴπου νυ} ἀδβίγου ἔγοπι ἴῃς δαγία, 

Αῃηά (δεὶγ 5βεεὰ ἔτοπὶ ἀπιοῦρ ἴμΕ 50η5 οἵ πΊ6Ώ. 
ὙΤΒουρῇ ἴπαγ ἢανε οχίεπαςὰ ἐνὶ] υπῖο ἴῃεε, 

ὙΒουρῆι δὴ ον] ἀδνίςα, [ΘΟ Υ 5}.4}} ποῖ ὑγεναὶὶ ; 
Ἐογ ἴδοι ν}] τηᾶϊκα ἴἤπὶ ἴατι τΠεἰγ 5Βῃου] εν ἰπ ΠρὮΙ, 

ἍΝ τὰ τὴν Ὀονπίγίηρβ ἴπου νυν} αἷπὶ ἀραίηϑι ἐπεὶ ἴδ αβ. 
δε 7λοι ἐχαἠεα, γαλιυεά, ἐπ ΤΑν τἱγεηρίλ, 

Με τοῦδέ τὲμρ' ἀκα τοῦ τοῦδ 2» αἱτε Τὰν νι 1. 

ῬΕ. 21 νγᾶβ ἰπ 8, ἴβεη ἴῃ ΜΗ ἀπὰ 182 (ν. Ιπιτ. ὃ 27, 31, 33). ΙΚ 8 ἃ τογαὶ 
Ῥπ. ᾿ἶκεὲ τὰς 20. ἢ} ἀπά ἐϊ5 σοπιρίεπιεηῖ: ἴῃ6 ἔογπηεῦ ἃ δὴν Ὀείογε ἃ Ὀβίιε, 

ἴδε Ἰαϊϊετ ἃ 7 2ειρε αἴϊετ ἃ νυἱοΐοτυ. 1 νναβ {πεγείογε ργορδθὶν οοπιροβεὰ 
ἔοτ ἴῃ βᾶπλς οσοαϑίοθ. ΤΠδῖ νυ] Οἢ ννὰβ [ἢ ἴΠεπὶς οὐὗὨ ἴῃ ρει οη νν88 αἰϊεῖ- 
πατὰ [πε ἴμεπὶς οὗ ἴῃς ἱπαπικορίνίπρ. Α5 8. 20 ἰξ μα ἔννο ρατῖβ : οπα οἵ 
τπδηϊκερίνίηρ τπιράς ἀυτίηρ βαοτίβοε, οης οἵ οεττὰὰς αἴας ἴθ ες βαοτίβος; Ἄᾶο ἢ 

πιὰ ἰξ5 ὁδοταδ, ὅϑοῖὰμς μαᾶνε ἱδουρδὶ οὗ ἃ Οογοπαίϊοῃ Ρβ. θεοδυβε οἵ ἴδῃς 
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τείεσεμος ἴο ἰῃς οτονγαίηρ ν΄, Βαῖ ἰξ ἰ5 ποῖ Ὠεσοβεατ ἴο τπϊηῖς οὗ [μα οοτοπδ- 
ἴίοῃ 85 οοππεοϊεὰ στ ἴμε ᾿ἰμδηϊεερίνίηρ; γγ͵ὰὲ ΤΏΔΥ βύρροβε ἴμαῖ ἴΐ νγὰβ αἵ δῃ 

εαιϊΐεν ἀαῖς, 5 νψγὰ5 ἴῃς τεαυσδὶ ἴπαΐ (Ο]Π]ονβ ἴἴ. [1 ττ88 ΟἿΪΥ παΐυγαὶ παῖ 86 
Ῥοεῖ Ζδου]ὰ ροὸ Ῥβοῖκ ἰο ἴῃς οογτοῃμδίοῃ, ἃ ὑγενίουβ Ἔχρογίεπος οἵ ὈΪεββὶπρ οἢ 
τὰς ρατὶ οὗ ἴδε Κίηρ, 85. ἃ ῥγεϊυάς ἴο ἴδε δααϊτίομαὶ Ὀ]εββδίηρ οὗ νἹἱοΐουυ ὯΟΥ, 

επ)ογεά, 

ῬΑΙΈΙ. [458 5'χ σουρ]εῖθ, 4}1 5). ἜἼχοδθρῖ ν. , ψῃ ἢ 5 σγηίῆ. --- 
2. 7 7Άν εσεηρλ), αοά᾽ 5, ἐχεσίεα δραίηβι [6 βποτωῦ ἰῃ ἀεέεδιηρ 
ἴθι, δηὰ ἰοῦ ἴῃς ζέμρ, ἴῃ ρἰνίηρ Ὠἰπὶ ἴδ6 οὐχί, ἰπ νὨϊοῃ Πα 

γεαεν γοοίεοά. Τῆς βεσοηά ᾿ἴἰη6 ἢ85 Ὀδεη ἰηϊθηβϑῆεα Ὁγ ἴῃς ἴη- 
Βοιτίο, ὉΥ ἃ ἰδῖοσ δἀϊζοσ, οἵ ἴπς δχοϊπιδίίοῃ “μον " ψ βίο γᾶ5 

ποῖ ἴῃ Φ΄, 3, 9. ---8. “Πἰς ἀεαγε ἐἐφεῖγε ἢ Τὴ6 γεφμέεί οὗ ἀΐς ζῥε], 
1δαῖ βρεοϊβεά ἴῃ 20", ἴοσ νἱοΐοιυ ονεῦ δπειηίεβ. ---- 4. 20», 7Ζάοω 
εα»δεΐ 10 »ηεδεΐ ἀΐρι]. ΤῊΐ5 οδυβαὶ οἴδυβα, νἱτἢ ἱπιροτγίεοϊβ Ὀδίνθ 
Ῥοτγίδοϊβ, σμδηρεβ ἴῃς ἴδη86 ἃ5 Μγ)6}} ἃ5 σοηῃϑίγιοιίοῃ, ἴῃ ΟΥΔΘΓ ἴο ρῸ 
Ῥδοῖκ ἴο ἴπε ἱπαυρυταίίοη οὗἩἨ ἴῃς Κίηρ πῃ ϊοῦ ἰἴ νἱν! αν ἀ6βουθα5. 

Τῆς ροεῖ οοποαῖναβ ἱμαῖ Ὑδηνε ΗΒ Ι ἢ σᾶπὴα ἴο ἴμαὶ ἐδβιϊναὶ 
ὙΠῸ ἀρρτσορτίδῖε ρἰ 5. ---- ὀφεσίηρε 97] ροοά τἀέηρε], ἴλ6 ρεῆογαὶ ννε]- 

ἴατε οἵ ἴῃ6 τῃηοῃδυοῦ ἰπ ῬτΟΡΟΓῪΥ δπα ρονογητηθηῖ. --- Ζζου φεζζεεῖ 

οὶ ἀΐς λεα47. Ὑαϊμνεῖ ἩΪ τ 56] νὰβ τμ6 οὨϊοί δοῖοσ, ᾿πουρῇ ἴμ6 
σαγοιηοηίαὶ ᾿γὰ5 ρεγίοιτηθα Ὁ Ηἱΐβ ἀρθηΐβ, ὑοῦ [ἢ 6 ῥγδϑβίβ. 
Τῆς Κίηρ νὰ8 Ὑδῆνε 5 Κίηρ, Ηἰβ5. 50, ἰῇ δοοοσάδηος ὑπ ἴῃ 6 
εονεηδηῖ οἵ Πανίά, πηακίηρ Πανὶ ἀ᾽5 βεεά δὴ Ὄνετδϑιίίηρ ἀυπαβίυ ἴοσ 
ΗΐΪβ5 ΡθΟρϊΪδ. ---σ ἐγοῖυη οὗ 3πέ ροα], ἴἑῃς ομοϊοεβδι ροϊὰ ἴοσ ἰῃς 

τουδὶ Ἵσοόνῃ. ---ὅ. Ζῦξ ἀξ σεζεα, τοὶ Ὀεοδυβε οὗ ρῥγενίουβ {Π|Ππ|6 55 

οὐ Ρεπ], Ὀυὶ ξηρὰ οἵ (4751, ἃ ρεϊϊοη ἴοσ ἃ ἰοπρ τεΐρῃ, υῃαϊβιυσθεὰ 

ὉΥ Ρεη}5 οὗ βϑυςςαββίοῃ, ἃ5 ἜἘχργεββεα ἴῃ ἴῃε υϑι.8] δἀάγεββ ἴο Κίηρ, 

ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ Ἡδῦτγεν, οἷ. 7215 1 5. τοῦ" 2 5. 1651 Κὶ. 152 Κ. τ] 
Νε. 2, θαῖ αἰθο διποὴρ Ἐργρίίδηβ, Βα υ]οηίδηβ, δηὰ οἴμεσ δησίθεηςϊ 

ΠΔΏΟΗ5. --- ογεῦυέν σπά εὐ67], ποῖ ἴῃ ἴῃς δρβοϊαἴε βεῆβε οὗ ἃ πένεῖ- 

εηαϊΐηρ ᾿ἰΐδ, δῃὰ 50 γε] βεὰ δοηθ 'ἰπ ἰῃ6 Μεβϑίδῃ, δοοοσάϊηρ ἴο ἰδῖθσγ 

ςοποδρίίομβ ; δυΐϊ ἴῃ ἴΠ6 οτάϊπαγυ σοπογεῖας 8εη8ε οὗ ἃ νεῖ ἰοηρ 

ἔπη6. ---Θ. “7[ς ρον ἢ λοποινρ απα νιαγεφίν}, μδαρίηρ ἊΡ ἴεστὴβ ἴο 

τορτγοβθηΐ ἴμ6 Ἔχαϊἰδίίοη δη γεπόνῃ οἵ ἴῃς Κίηρ ἀπε ἴο ΤᾺν νέκζον}}, 
τεσορηϊπίηρ ἴμαῖ ἰϊ γὰ8 Ὑδῆν ἢ 5 γί ἴο ἴῃς Κίηρ ἀπά παῖ 411} 1} 15 
τη) 651 γᾶ5 ρᾳΐ ρου Ὠἰπι ΌὈγ ἢΪ5 Οοά. ----ἤ. 20» Ζάσι ρίυεεί ἀὶν»ε], 
τεϊυγηΐηρ ἴο ἴῃς σαυ88] οἴἰαυδε οὗ ν.", ἰῃ ογάδγ ἴο πγᾶκα ἃ ποσα βθῃ- 

ΕΓΑΙ τοίδσθηοα ἴο ἴῃς Κίηρ᾽Β δηϊσε σᾶγεοσ; πον ἴῃ ἴΠ6 οἰϊπιαχ ἀς- 
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Ῥαιηρ ποιὰ ἴῃε βρεοϊῆς τϑίδσεηος ἴο ἴῃς νἱοΐοσυ. ---- ἐζεγίας πη 
ὀέκεείηρς), βατὰβ ὉΡ ἴῃ 6 ὈΪεβδίηρβ οἵ ροοά τπίηρϑ οὗ ν.᾿, ἀπά {ῃς [ἰξε, 

ἔοσενεσ δηά Ἔνεῦ οἵ ν᾿ ὅ, ---- πὶ ΖᾺγ ῥγέσοηςε]. Τῆς Κίηρ δ5 ἴῃς βοὴ οὗ 
Οοὰ ἰ5 ςοποεϊνεά 45 ποῖ ΟμΪγ ἐπ)ογίηρ ἴῃ6 ῥσγεβθεῆςς οὗ Υδῃνεϊ δὲ 

διῖ5 οοσοῃίίοῃ δηὰ ἴῃ ἴῃ 6 οὺγ οὗ νἱοἴοτγ ; Ὀυϊ 4150 85 ᾿ἰνίηρ ἴῃ [86 

Ῥζδβεποα δηά ἔάνουσ οἵ Ὑδηνες, ἀῃμὰ 50 ἃ5 ὄνεῖ ζογύμέ ἀπϑὰ τυΐζὰ 
σίαάμεςς. --- 8. ΤῊΣ σἤοσιβ, ἰη ἃ οουρ]εῖ οἵ τείταϊῃ, δϑϑασίβ {πᾶς 26 

ζίηρ ἐς ωσῆπρ ἐπὶ γαλευελ], ἴἰλῈ τεάβοὴ ἔου 411 ἢΐβ Ὄχρεγίδηος οὗ 
ἀϊνίπε ἕανουτ δηὰ δ᾽ βϑίηρ. [ἱ ἰβ ἀγοωρ ἠὴλ6 ἀίμεμεςς} 85 ἴῃυ. ἐχ- 
δΙδΙεαὰ τπδῖ ἢ6 Πᾶ8 ἴῃ6 οσοηβάεηος ἴπαὶ 6 ἐσπηοῦ ὁέ νιουσά, ἴιὰ 

Ὑ111 Ὀ6 ἴῃ ἴῃς πατα, ἃ5 ἴῃ ἴῃς ραϑβῖ, ἔστι δηὰ ἱπαπγονδῦϊς, ἀμ ποῖ 

δα 5 Κεὴ ὉΥ ΔΩΥ ΜΑΙ ΟΥ ΤΟᾺΌ]65 ἰΠδΐῖ ΠΊΔΥῪ ΔΓ56 ἴῃ ἢ 8 ΓΘΔ]ηΊ. ---- 
“ΣοηἽ, ἴῃ πᾶῖηβ οἵ σοὰ 85 [6 τηοϑὲ Ηἰρῆ, (ῃς Εχαϊιθά, ἰ5 πιοϑβῖ 

ΔΡρρτορχδῖε ἰῃ ἴδε τοῦτ οὗ ἴῃς σδογαβ, ἰῃ ἴῃς εχδϊϊαιίίοη οἵ ΗῚβ 
νἱοἴοτγ. ᾿ 

Ῥατσὶ 11. ἰβ. Δῃ δῃ[51Γ. ἴο (ῃ6 ἤτγβι ραγῖ. [ζ βϑθεῖηβ ἴο ἢανε ὕδεῃ 
ϑηρ δἴεσ ἴῃς βδοτίῆος πὰ δε τπδάθ. [{ ἴῃ τεβοιι 65 ἴῃ 6 

βεοοῃά μαζί οὗ Ρ8. 2οβ. Οὐχ ῖμαϊ δοοουηὶ ἰξΐ ῬσοῦὈΪΥ Ἔχργαβθθ8 
οογτυα ἢ τοίεσεηοα ἴο [86 διυγα, δηὰ [Π6 ἱτηραογίεοιβ 5ῃου] ἃ 
δα οοποεϊνοα 85 διΐαχεβ ; ΔΙΓΠουρΡῊ [ΠΟΥ τηῖϊρηϊ σταγαγηδίοδ!ν Ὀς 
ΤΕ ἀογαά 85 ᾿ι5ϑνα5, Ἔχργαβϑϑίηρ τ Ἰβἢ, ἃ5 ΤΏ Υ ἰηςεσργείειβ ψουά 

δᾶνε ἵει. Ώοσο ἴῃ ρταγλτηδσ ἦοα8 ποῖ ἀδοϊάθ, γα πᾶνε ἴο ἀ6- 
Ῥεηά ὕροὺ ἴδ6 οοηΐεχι δηᾶ ἴῃς οἰτουπιδίδηοαβ οὗ ἴπΠ6 Ρ8. ΤῆΪβ 

ϑῖτ, μᾶ5 ἴῃ 58π|6 Πυτα ε οὗ ᾿ἰπ65 48 ἴῃ ρσενίουβ οὔθ, δ πουρῃ 3ΗΕᾳ 

Βᾶ5 δογιἀρεά οπς οἵ ἴἤεπὶ ; ἴπεγα ἅγὲ 8150 βἱχ σουρ]εῖβ, 4]} βγῇ. Ὀὰϊ 

ν Ὁ, ΨΒΙΘῊ 15 5γη 1}. ---ϑ. 7. ἐπε λαπά ἢ} ΤᾺν γίρλέ λαπά... βη47, 
ἴῃ Ρυζϑυὶ ἴῃ Ὀάῖ1]16, ονετιακίηρ, ἰαγίηρς μοΙὰ οἵ δέμε ἐπενεΐές ἢ 1056 

λαδηρ ἠλέε. ---- 10. ΤΆσοι τοὴδῥ ῥιέ Τάφρε ἱπ α έγπαες 97,3 γε], τοὶ 45 
8016, ἢρ. οἵ ἤει ἱπαϊπαιίοη ἃ5 Ἔχ ργεββεα Ὁγ ἴῃς |} ἐπ 2ὴε ἥνιο οὗ 
226 τοὐδηρ 9 τὰν )αεε]. ὙΤῊΪβ ἰβ [ῃ6 δῆρτυ σομπηΐεδηδηοσε, ἴῃ δοοοσά- 
8πο06 ψ ἢ ἴῃς σοποθρζίοη οὗ (σοά᾽ 5 ψτγαῖῃ 85 ἃ σοηβυπλίηρ, τα, 15. 3158, 

δηὰ [ἢς ἤεΙΥ ατηδος οὗ ἴῃ6 ἀαγ οὔ )αάρτηεηΐ, ΜΔ]. 315; Ὀὰϊ ἱπαβτησ 
85 ἴ656 ράβϑᾶρεβ γείεγ ἴο (σοά᾽8 δῆρεσ, δηᾷ (ῃ}5 Ρ5. ἴο ἴῃε Κίῃρβ, ἴῃ 

ἔαχιδος 8 ὑσο δ ὈΪν Ἰἰταγαὶ, ἰῇ δοοογάδησς ψ ἢ [ῃ6 στε] τλεϊμοάϑ5 

οὗ νᾶσ οὗ τς εαγὶν Πανὶ ἀΐς τηοπδάγοῦν, 85 ϑμονῃ ἴῃ Πᾶν 5 ἴτϑαῖ- 
τηδηΐ οὗ [ῃ6 Ατητηοηϊζοϑβ, 2 5. 128, “Ηὀε ρυΐ τότ ὑῃάοσ βάν, 

δηα υηάᾶοσ Βάῖτοῦβ οὗ ἰσοῃ, δῃὰ υὑπάδσ ἀχοβ οὗ ἴσο, δηὰ σηδάβ ἴδ τὴ 

Ῥ4585 [ῃτουρῇ [ῃ6 ὈὉΠΟΚ Κιη.᾿" Ὑγμαῖ Πανὶ αἰά ἴο ἴῃς Απηπηοηϊῖεϑ 
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ΠΪ5 ϑυυσσοαββοῦβ ἴῃ [ἢ6 ΤΠ ΔΓΟΩΥ ταὶρῃϊ Ὀ6 σοηςσεϊνοα 45 ἀοΐῃρ ἴο 

Οἴδεῦ δῃετηΐεβ. ΤῊΪ5 ἰηϊεσργείδιίίοη, συ ίο ἢ 5 σοηβτιτηθα ὉΥ ν.", 
ν 5 βοϊϊεηξα ὈΥ ἃ ἰδίου βαὐϊῖογ ἰῃῖο ἃ βίτ}]6, νβεῖθογ ὉΥ τϊ βία κίηρ 

Ὡ ἐπ ἴου Ὡ ὅς, οἵ'΄ ἰῃίθητ ον, γα ἸὭΔΥ ποῖ Ὀ6 δὖϊε ἴο ἀεῖοσγ- 

ταΐηθ. Μ.}9 1ὴ τῇς ῥγεβεηῖ ἱεχῖ δῃὰ ΝΊββ. 5 ἵνο ρεηϊδιηδίετβ. γε 
«δηηοῖ τεραγὰ ἰΐ ἃ5 ἃ ρίοββ Ὀδοδῦβε ἴῃς δηςγα σοησορίίοι οὗ [86 

νΕΙβ6 5 ὑτίτη ἶνο, Δηα ηοῖ βυσἢ 85 ἃ ρἰοββαΐοσγ ψου]ὰ ἰπβεσί. Τῇς 
Ἰοβ5 οἵ 115 νεῖβὲ ψου]Ἱά τεάμπος ἴπε 51γ. ὈῪ ἔουγ 11π65, ἀηα 50 ἀδβίγου 
186 εχδοῖ ρτοροσχίίοῃ οὗ ἴῃς ἴνγο ρατίβ οὗ 16 Ρ5β. Τῇδ αἰ βου 
οτἱρί παῖε ὉῪ ἴῃς οοπάδηβαιϊίςοηβ οὗ ἃ ῥτγοβαῖς Ἵσοργίϑβι, ᾿ἴ ποῖ ὉῪ 

τηϊϑβίακεϑβ οἵ σοργίηρ. ὙΤἢὲ νετὺ δ5 (4]]|6ὴ ουὖἱ οὗ ἴῃς οἴδυδε: 725 
26 ἡνις (97 1.ε τοἰπηρ) οὗ τἀ» δες (αραΐμεί “ἄθνι); διὰ ἴῆε πουῃ 
885 (4]16ῇ ουΐ οὗ [Π6 οἶαιι5ε : απ] “6 γε (97) 7 ς γαρδ) τοὴδ ἄευσι» 

ἠάσενι. Τῇδ ροεῖ διαιρῇ δβίζεβ [ἢ 6 δῆρτγ ίδςς οἵ ἴπε Κίπρ ὉΥ Ρυϊτίην 
ἴῃ Ρᾶγα]!. τ ἰτ τὰς ἀϊνίπε δοῦν : γαλτυελ τυ τυαΐοτο ἥλενι 

μ ἠπ ΗΠ ς ἀηρέν. --- 11. Τλεῖ» οδεῤγίηρ ἢ ἐλεῖν σεσ. ὙὍῆα στα ν 

οὗ δποϊθηϊ ναζίαγε, Ὀαβε οἡ ἴῆ6 ῥγίποὶρ]α οἵ Ὀϊοοά νεηρεδῆςς, 
ΜΉΘ. τεαχαυϊγεα οὨ]]άγεῃ το ἄνθῆρε ἴῃς Ὀϊοοά οὗἉ τμεὶγ ραγθηΐῖβ, δῃὰ 
ἀεβοεηάδηϊβ οἵ ἃ {τἴρε ἴο ἀνεῆρε ἴῃς Ὀ]οοά οὗ τῃεὶγ {ῦς, ἱηνοϊνοά 
16 Δρρδζεηϊ πεοαββιυ οὗ ρυϊίηρ ἴο ἀδδίῃ 4}1 σηα]ε ολ] ἄγη 'π τὰ 

ἴῃ ογάδγ ἴο τηᾶκα βυσῃ νεηρθδησα ἱπιροβϑῦϊθ. Τῆς ροεῖ 5 ΡΥ 
ϑἤῆδγαϑ ἴῃ 656 δῃοίθηϊ σοποδρίοῃβ, ἃ5 ἜΧργεββεα ἴῃ ἴῃς νδῖβ οὗ οχ- 

τεσιϊηδίίοη οὗ ἴῆς Οδηδδηϊίεβ δἵ ἴῃς σοηημεβί, [ο5. 63 τοῖϑϑ τα 

δΔηα ἐνϑὴ ἰῃ ῥβ85. 95 1.37. ---12. Ζλομρὰ “εν ἀατύε ἐχίσπαξα τρρΐο 
ᾶεε ἢ ἑἀοιερλ 1}, σοπιρ]είεα δοιϊίοη ἴῃ ἴῃς δαΐυτα, ἰῃ ἃ Ὠγροϊδεῖίοδὶ 

αἶδι56. -- εὐῖ ἢ] εὐῖΐ ἀἐδυΐεε], τὰς ρα, [6 ρύγροβα, ἴῃ διττὰς οἱ 

ΘηΘΙΏἶ65 ἴῃ [86 (ἴστε τᾶν Ὀὲ εν]. Ἐνεῃ {{ [ΠῈῪ Βᾶνε ρ᾽απηδὰ ἃ 
οδιηραίρηι οὗ ἰπήυτγ, δεν «ἀαΐ ποί φγευαι 1, [μον σδηηοὶ βυσσεεὰ 
ΔΏΥ Τῆοχα ἴῃ ἴῃ ἔαἴυγα ἴδῃ (ΠΕ πᾶν ἰὴ ἴῃ ραϑῖ. ΤΠΟΥ 1] Ὀς 

ἀείεαιϊεά ψ ἢ} Βαπ]Ἰ Δ οη. ---- 18. 2 ον τάοι τοῖδέ για ἕλενι ἑμγπ 
ἡλιεῖγ τλομίον ἐπ Πίσλ:]. ὙὍῆδ τϑάβοη ἴοσ {μεὶσ Πϊρῃϊ 15 ρίνεη ἴῃ πε 

Ῥάγα] αὶ οἰδυβε νηοῦ οἴμοσνῖβα ψουὰ Ὅς ἱποοηβίβίθης στ ἰ, --- 
ρημὰ δὲν δοιυςνέμρο)η. ὙΠε ον νγγὰβ οὔθ οὗ ἴῃ ομϊεῦ ψεᾶροηϑ οἵ 

Ι5γδθὶ ἰῇ τῃ6 τουδὶ ρετίοά, Ἂβρβοῖδ!ν οὗ (6 Κίηρ, νυ. 2 5. 155, 

Ῥᾳ. 4555. -- ζάοιε τοῦ αἷσι ἀραΐμε ἐλεὶν ,αεε51. ΤὨϊΐβ ἀεδαϊν ρεπὶ 
ἴο ἴῃς ἔδεεβ οἵ ἴῃ δπεῖωυ, 8ἃ5 ἴῃς Κίηρ δηᾶ ἢῖ8 δγῖῃγ δάἀνδησθα 

δραϊηϑὶ ἴΠθτὰ, ἰ8, ἴῃ [86 οἸπιαχ, ἴῃ ΔηῸ ἢ. ἴο τῃ αὶ ὈΔῸ Κ5 ἃ5 5εθῃ 

ἴῃ τεϊγεδῖ. --- 14, ΤῊς σἤοσγιβ ἈρργορτίδιοὶΥ σοποὶυ 68 ἢ 6 ἐδβεῖναὶ 
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ὌΥ ρταϊϑίηρ ἴῃς τὐγέηρί ἢ νερλ οἵ Ὑδῆνεη, νὩ]οἢ 5 ρίνεη τῆς 
Κίηρ ἴδε νἱοΐοτγ. ΤΉΘΥ τα ρα] ]εαὰ τπεγείογα ἢοΐ ΟἹ ἴο ὨοηοὺΣ 

δῃἀ τηδρηϊ {πεῖν Κίηρ, Ὀαϊ α]5ο ἴο τεσορτίϑα ἴα ΠοηΟὺΓ ἰ5 ἀπε ἴο 
Ὑαδμνεῖ, ἀπ τπογείοσε ἴΠῸῪ βίην ἃ ρἰδὰ ἍἽποσαὶ: 234 δέοι ἐχαζιεα, 
γαλευελ. 

3. 55» ΠὉ] Κι. Ὁ» πὸ Οἵ. Βυϊΐ ΠῸ ἰ8. ποῖ ἱγαπβίαϊςα Όγ (ῦ, 45, 3; ῥτγοῦ. 858 
Ηδτε, εἰ. ἴο βιγεηρίμβεη ἴδε ἴεχῖ : οτ ρίπαὶ τεαάϊπρ τ Ἴκϑ ΟΣ, --- ὃ. ΓΙΝ] 

᾿σβῖχ, οὗ ΠΝ Δ πδς ν, 7οἿ7, ἴῃ Ὑ ἀβυδ!ν οἵ ριγβίοαὶ δρρεϊίϊς; Ῥυῖ δλέρφ' ἀεεί γα 
ἴῃ Ὀαὰ 5εη8ε 782, βεγε ἰπ βροοά 5επδε. --- 35} (ὅ μα5 τῆς ψυχῆς αὐτοῦ -- νῷ) 

ταοτα βυ 80]. ἴο ὑβαρε (ψΨ. 4) 1ο3). Π.ΓΣ] ἔᾺ]γ ντϊεῖεη ἔοσ ΓΙ) 80 ν.δ. τὸ 5 
Ῥοβ5. ἃ δἷ.; Ὧο τῆοτὲ πεεάβὰ ἢεζε ἰβαῃ ἴῃ ν. ὅδ, δυϊ οἵ, νῦα; [{ οτρίπαὶ πυϑὲ 

μανε Μακκερὰ “55. --τ ἔΏΡ ΚΝ] π.ξς οβῖτ, κέφι αλ. ψθικ ποῖ ἴῃ Ηρ. 
θυϊ οἴ. 45. ἐγόξει. Σ ἘπΩΡῚ νδ. ΟΑὶ τουῤμλλοία; ἀβια}}γ 84. 10 8413, 54. ὅ. --- 
4. ὩῚρτ 5] ΡΙ, ἱπιρῇ. τεξεστίηρ ἴο ῥᾶβὶ βεΐνγεεῃ Ρίβ. ν. δ. δ, εοσιδ 9 »εδεί, 6. 3 
953 Πι. 235; ἀουδῖε ἀος. μβετε. Ηδτγε {πῖπκ8 [με 3 [88 (ῆθα οἹ Ὀγ Βαρίοσ. --- 
32. ΓΛ2.3} Ὀ] εββίηρβ οοῃβίβιϊπρ οὗἩ νγεϊίατε, ργοβρεγυ Ῥ5. 47 236 3411 105 818, 
ογσ Ῥεῖζετ, φυοαῖ ἐλ έμφε 1036 10438 τογῦ ν. 39 47. --- ΓὙγ25} ἐγστο αὐλι ὑ ἴοτ πποΣ, 

--- δ. 055] ἐπιρἢ.. ἐξ, ἐοηρ 7. ---- 25} ἃ εἷ., εχρ᾽δπδίίοῃ: ποῖ πεεάεὰ, ἱπὶ- 
Ῥᾶτεβ τρεᾶϑυγε; ἴοσ δὴ οτὶρίπαὶ Ἴονυ, Θ᾽ ἡτήσατό σε. --- ̓ ὍΝ) ὙἼΧ] Πι. 309 

70. τ2᾽2 Ῥγ. 32:15 1. 5Ὦ0 Ῥεβ, 215 235 9115 ο 35, --- Ὑγ Ὀ}}]} φῇ δοΙδ γιδ 457:18 
4815 ς21}0 τοδ 1104 14ς51:3. 1 Ἐχ, 1.18 ΜΊ|, 46 Πη. 128..-β. π 9} παρῇ, ἀς- 
βοτίρτίνε οἵ ραϑὲ υἱοΐοιγ, οἵ, 468. --- Ἴ. ὙΠΟ Θ ΠΣ] οἵ, νι Βοτα ς, ἀουδὶς ὅος, 
ἴπ 5βεπβε οὗ χίσε 10; ς. Ὁ Ρετῖβ. ΟἿ, --- τὸ Γλ55] ὀέεετένμσε γογευον }} 3. ΓΘ, 
τβετείοσς Ὀ]εββίπρβ σίνεη ἰο τῆς Κίπρ διὰ ποὶ “ τιοβὶ Ὀ]δβδεὰ ἔοσενε" ΑΝ., 

ἈΝ. τακίπρ ΓΙ) 2 85 δρβῖ. ρ]. ἱπιεηβῖνε. Τῆς υβϑ08] βεπβε οἵ γὺῦ (81) ψ ἢ 

ἄουθ]ε δος. 5, βουγενεσ, ἴο σισξε ἃ ᾿πΐηρ σὐδῦ ἐμέο Δηοῖ 1812 2118 841 889 
ττοῖ; δπὰ ς, ἃἂοο. 2 2110 8212. 1 -- ππΠΠ 0 ῬΊ, παρῇ. 3 ἔ,, ς. 5:.. 3 88. οὗ ἔ πτῇ 

νὐ. Οὐἱ γεΐοέεε Ἔχ, 189 (Ε) 70. 35 (ἀυ0.) Ρὶ. »νιαξε ἡογγμέ α.λ. Ἀετα. -- 
9. ΝΥΡΌ] ΟΑὶ ἱπιρί, 3 ἢ οὗ ΝΥῸ δορὶ οὐ ἐλρή! μβονι (οἴεῃ ὑπεχρεοῖς αν); 50 
Βετε ς. 5; δεγαίί, ς. ἃος, 1163 110133, οἴ, 893), Ἐεΐυτγη ἴο 24 ρετῖβ., γείετγεά ἴο 
Υδμννε ἢ ΌΥ βοτης, ἴο Κίηρ Ὺ οἴπετβ, ἴῃς Ἰαϊῖετ θεῖος. ΤῊΣ τεροι ἴοι οἵ ΜΥΌ 

ἴῃ τΠ]5 βεηβ8ε 5 ταῖῃεν ἰδυϊοϊορίςα!. γα. ᾿νουϊά σβδηρε ἴο ν)2 5. (6 Βα8 Ὁ2 
Βείοτε Ὑν)8), 115 ῥτοῦ. (με σογγεοῖ ἰεχέ, --- 10. νπ 91 Οαἱ ἱπιρί. 2 πὶ.» ς. 5. 

τομαῖς 3 ὈΪ. 85 ν. ἰδ, --- τὺ ὌΠ] α.λ, ἂς απ ούερ οὕ βγε, 5 πυροῦ, τά. 3. 
5 Μεγμαξέ, α.λ. ψ; Ὀὰπξ ποῖ ὑποοπιπιοη εἶδυν. --- Ἴ")})5 γα] αἱ {δε ἤπιε οὗ 

ἐὰν γέσερεε, ἐ.ε. ἴχ δῆφετ, ἔτοται οοπίεχί, οἵ, 1,8. 415, Τῆς Ἰίπε ἰς ἀείεοιίνε. 

Ιηβετῖ ΓΙ 85 1ν. 20. δ 2617 ΕΖ, 148, Ὁ 1Γ) ΟὗὨἨ ΔΏΡΤΥ ἴοοκβ. τυ" 8 αἰϊδοπεά 

ἴο ῥτενίουβ τγογὰβ ἴο οοπιρὶεῖς ἴδε [πὸ αραϊηβὶ 3Ώ Ὁγ Βᾶ, θυὶ γτββ. απ πιοξὶ 
βοβοΐαγβ δἰίδο ἴϊ ἴο ϑυθβεαιεηϊ ννογάβ. --- ὖν ἸΆΣΩΝ Ὁ5 53" ΒΗ γ5}} 85 ἰϊ βίδα 5 
ἷ5 οὗ ἃ ἀϊδετεπὶ πιεδβυτγε, 890 34 ρϑῦβ. Ἀρρεᾶγβ ἴον 234 Ῥεῖβ. 'οῇ Ρτεοσεάϊηρ δηὰ 

Το] ονσίηρ οςοπίεχι. [{ ἱπιεγγαρὶβ εἰπεῖ 85 ρὶ., 5ο Βᾶ., Βε., οὐ 88 δποίμεν νοΐςβ, 

ἃς ἀῦονεν.δ. Το ᾿ἴηε8 ἀγα πεεάεά ἤεσε ἴο πιᾶκε ἴῃς βεςοπὰ μι] οἵ 58. εηυδὶ 

Ὑἡγῖἢ ἴῃς ταί Πα], γε πᾶνε οὐἷν ἤνε ποτάβ ἱπ ἴῃς ἰεχὶ ψβετα ψε πεεὰ 
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εἶχ. Τῆς βεςοῃά 1. πυρῆς Θδϑὶὶγ ε τεβιογεὰ ὉΥ ἰῃβεγίίῃρ ἸΔᾺ» 85 Ες. 213 
819, 

33}. 52.) ἸῺΜΝ2 ΠΝ 

ὙΠ» ΟΝ ὈΣΣΝΠῚ 

7531 νῦ, Οαἱ στοαλίστο τ, ἐρισείγ, 588]. γκ ἸΟΘΙΤ α5 Ἐχ. 1513 Νὰ, τοῦ, 
εἰς,; οἵ ἀεναβίδιίοπ οἵ δποτιν Ρ5. 124} Ηο. 87 76. κτὖ3; οὐἉ οαἰδπιν 5. 6ο!δ, 
ΡΙ, ποαίίοιν πρ, τηρμ 2119 τς10 500]. “, 3526 5800]. ἐπεηηΐεβ ΗἩΠΠΡ. ὁε 
στρα ίοτυεα π, ᾿μεῖς ννϊβάοπι Ῥ5. 1077. --- 11. 5055} διομδῖς 5, 3 ρὶ. οὗ "9 
πιι. 2 ηπεΐ. --- 3. Πρ 15)] δηῖτῃ. ἴο ποπ ΠΩΣ : οὐγεεὴ ον, ἐχέοραὶ παρε, 50 ἐκ- 

μερια μερείο ἴα ἰᾺς Βαπὰ, οἵ, ποτὶ Οπ. 3951 (7), οὐδυ 158. 6613, --ο Σ πρὶ πιῆ: (1) δοὶδ, 
ρεΐφερν, αἱσίγεςς 3423 οὐ]ὸ το γῆ5.89. Πρ Ὅν 27 411 [ς΄ 17}7.1δ ςα3; ΓΑρᾺ ες 
Ῥβ5, 3429. ,ο]8 γ130 884 1418 (οἴ, Πι. 3238); “Ἢ ΤΡ 5. 3719 7ε. 251 Ὁ 3 τ Απι. εἱξ 

ΜΙ. 28 Ες. οἷδ; πρὸ ν᾿ Ῥ5. οοἹδ, οἵ. 76. 4417, (2) υΐδ, ἐπινν, τονονιρ Ῥ58. 2113 

283 3525 ς )' τορῦ, Ἢ ΠΡ σον 158 ὠς ΟΡ]. νθ5. ἔ 3ϑη 35 415 140} Οπ. 5οὉ (Ε) 

76. 365.48: ΜΙ. χ᾽; τρ3 Ῥβ, 7118... οὐ, τ 5..24}0 2:51 Καὶ 207; συν ῥ5. 3815, γρπὴ 

4οἷδ -- γοῦ; ξοῦφ 2513 2821 (ἡ, “4 (7) ]6. 182. οἰ, (3) Φυΐ ἴῃ εἰδῖςαὶ 
8Ε 56: "“Ἃ2 ΠὺΦ 5019 οἵ Ξρεεςῇ, 9423 τογϑι. ---- γ53ν 03} ταϊατίνς οἴδυδε, τολἑε 

“εν «αρνιοί οὐ «οπα γιοί, ε.6. ΓΥΘΕ; 2» (Ὁ, 138). -- 18. Ὀ5Ὁ᾽ ἜΣ ΘῸ 32} νῦ. 
σι ἀουθὶε δος. Ὁ. (ςς5. 1Πὺ Ὀγτ δ 189 ου6. ὙΤῊς «ἀομέαογ ἤδτα ἔοτ δαεξ, οἴ. 

Ρ τὸ 705. γ}2.}ς. 4859 (ΠΠῚΡμ.); ἢν 1ῸΣ Ῥ5. 181, Ὁ 05 1 5. τοϑ. -- Ἴ758] 

τι. ὀοτυσγἐνφ, α.λ. ἴῃ 1815 βεπβς; εἶδυν, ἐερέ σογας, Ὀαϊ ποῖ ἴῃ Ψ, οἵ, Ἴζ5 τι, 

ῬΘΑΙΜ ΧΧΙΠ]Π., 5. 5τκ. τοῖ 

Ῥ8. 22 ἷβ {πε Ἰαπιβπίδίοη οὗ ἃ στϑαΐ βυ θσοι ἱῃ ῬῈσῚ] οὗ ἀδδάϊ 

ΘΠ6Π1168. [Ι͂ἢ ἄνα ΒΙΓΟΡΙΘΒ, ἴΠπΠ6 δἰζιδίίοη 8 υἱν αν ἀδϑοσι θεά : 

(1) Ηδ ἰ8 ἔογβϑδκδβῃ ὉΥῪ Οοὰ ἰπ [18 δχίσγεπι τυ (ν.7 5), ποΐνί- 

βἰαπάϊπρ ἴπ86 ἔδίμετβ δὰ δυὐδσ Ὀθθῃ ἀεϊγεγοᾶ Ὁγ Ηἱΐἱπὶ (ν." ἢ). 

(2) ες 18 ἀθβϑρίβϑθᾶ ὈΚ ἴΠπ6 πδίϊοῃβ, 88 ἃ ΠΊΘσΘ ὝΟΙΤΩ, δπά πιοοϊκοᾶ 

ἔοτ μἷ8 ἴγτυϑὲ ἰπ σοὰ (ν.., ψο 848 οαγϑὰ ἔοσ δἰπὶ ΗἰΒοσίο 

βἷποο πἰα δἰσῖῃ (ν..}}), (3) Ηε ἰβ δϑδαπάοπθά ἴο 1118 δῃὰά 1108 

(ν.5ὺ, δπὰ 18 ναδείηρ ΑΨΔῪ Ὀοὰν πὰ 8011 ἴῃ ἀροαν (ν."). 

(4) Ηδβ ἰ8 δϑουιῖ το ἀΐα ΟΥ̓ [π6 οι ]Ὑ οὗ ἄορβ (ν.. 17), 80 τὰ 

στοθ ΠΥ ραζὶπρ οη Ηἰπὶ, Δηχίοι8 ἔοσ {πϑὶσ Ῥσθὺ (ν.. 59). (5) Εΐ8 

1116 15 δϑαπάοπθά ἴο 411 ἴΠπ686 θη} ΠΊ168, δπὰ ἱπ ἄθβραὶσ Ὧ6 ὉγδΥϑ 

ἔοτ ἀρ] ίνοσαποα (ν. 7). ἢ 86 νον 0 Ῥσαΐῖβα Ὑδθ ἢ ἴῃ ἴδ6 

οοπρτοραίίοπ Οὗ {πὸ τ6ρ016 (ν. ). Α Ἰδῖοσ δάϊϊοσ πιδῖζθϑ {86 

ἀδ]ϊνοσαποθ τοῦτα ἀϊβιϊπος ΌΥ ϑιδιϊηρ ᾿ξ 88 ἃ ἕδος (ν." 3.5). ἃ 

8111] Ἰδίου δἀὐϊΐοτ σίνοϑ ἴπΠ6 ἀθ᾽ νθσϑηοθ ἃ ψοσὶ ἃ - να ϑἰσηΐδοᾶποα, 

ΜΙ ἃ πιραπίηρ ἴο διιθβθαιθηΐ ροπθγαιϊοηβ (ν." 5). 
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ΜΥ ᾿᾽ΕΙἸ, ψ ἣν ἀοκὶ Του ἔογβαίκα πὶ ὃ 

Ἑασ ἴτοτῃ πιν βαϊναίΐοῃ 15 τ τοδζίην. 

Ι οἿΥ ἴῃ ἴῃς ἀαγίταθ, Ρυαϊ ΤΠου δηβγεγεϑὶ ἠοῖ; 

Απὰ ἴῃ 1τῃς πίρδι, ἴδετε 15 Ὧ0 σεβρίίε ἔου πιδ. 
Βυῖ, ΟΤΏου (Ὑδῆνε}), Ηοὶγ Οπε, 

Ἑπιδιοηθά ὑροη ἴῃς ργαΐβθϑβ οὗ [5γδεῖϊ; 
Τὰ 7Άεε ουὖὖ ἰαϊποια δ μείσα, 

([ὰ 7Αεε) ἴεν φμοεά, ἀλὰ Του ἀϊάϑι ἀεἰίνοτς ἴπδπι, 
ὕπο Ζ7ΖΆάεε ἴμεν οτίθά ἀπὰ ἴμεν Ἵβοαρεά, 

Ιῃ 7άεε ἴεν ἐγμείσά απιὰ εγε ποῖ δϑῃαπιθά, 
Βυτ 1 πὶ ἃ ΨΟγη), δῃ ἃ ΠΟ ΠΊ82, 

Α ταρσγοϑοῦ οἵ πηδηκίη, δῃηὰ ἀεϑβρίβεὰ οἵ ρεορῖςβ. 
ΑἹΙ βεεΐῃρ πις ἀδγίἀε τε; 

ΎΠΒΕΥ ἰεῖ ουἱϊ (νοτά5), ΣῪ 5ῆαδϊεβ τπεὶς πεδά, 
(ϑαγίῃρ) “ ΟῚ] οὐ Ὑδῃν ες, Ἰεὶ ΗΠ πὶ ἀοἸνοτ Ἠἰπι ; 

[εἰ Ηἰπὶ γεβους ἢΐπι, βεείης ἴπαἱὶ Ης ἀε! σἢ15 ἴῃ Ὠΐπι." 
Βαυϊΐῖ, ΟὝΤΟυ Ψῃο ἀτγεννοϑὶ πι ἰοσί ἴτοπι ἴῃς Ὀε Ϊγ, 
(Μὺ ττ51) ρου {π6 Ὀτδαβὶ οὗ τ τηοῖπεσ; 

ὕρου Τῆδε νᾺ5 1 οδϑὶ ἔγοτῃ ἴῃε ννοπῃῦ. 
Ετοιὰ ἴῃς ὈΕΙ οὗ πὶγ τη οῖπεῦ ΤΒου ἀτὶ τὰν ἘΠ. 

1. 

ΒΕ ποὶ ἔασ ἔσο της, ἴοσ ἴξεγα ἰ5 ἀἰβίγεβϑ; 

Βε Πεδγ, ἴογ ἴῆεγε 15. Ὡο πεῖρεσ. 
Μδην Ὀ0115 Ἐῃοοϊηρ455 πιε, 

Μιχδιν οὔε5 οὗ Βαϑῆδῃ εποίγοϊς πη. 
ὙΒΕΥ ορεϑῃ νἱὰ6 ὕροῦ πε {Πεῖγ του, 
Α5 ἃ Ἰίοῃ τεπάϊηρς δηὰ τοδτγίηρ. 
Α5 ναἴεσ 1 δὶ ρουγεά οι; 

Υεα, 411 τὰν θοπ65 ἃσε ραγίεὰ ; 

Μγ Πεατζί ἰ5 θεοοπῖα ᾿ἰϊκα νναχ. 
115 πγεϊ δὰ ἴῃ ἴτε πιά ϑὶ οἵ πιῖπα ἱπυναγάβ. 

ΜΥ βίγεη στη 5 ἀτίεα ὕρ [κα ἃ ροϊϑῃεσά, 

Απὰ πιγ ἰοηρις ἰ5 πηδάδ ἴο οἰεᾶνα ἴο πὶν αν; 
Απά ἰη ἴῃς ἀυπὶ οὗ ἀξαίῃ (186 }} ΙΔῪ πιε. 

(Μδηγ) ἀορβ δῃοοπιραβ8 πι6, 

ἈῺ Δ 556 0]Υ οὗἁ πια] ἰγεαίοτς οποΐοβα π|6; 

ὍΠΟΥ αἷγ ἱπῖο πὶ ἤδη 5 δπὰ τὴν ἐδεῖ. 
1 ςουπὶ 411 ΠΥ ὈΟΠ6Β; 

ἌΜΕ ἢν Ἰοοῖκ, (ΠΟΥ βίδγα ΡΟΣ τη6. 
ὝΠΕΥ αἰνίάα πὶγ ψαττηθηῖς ἈπΊοΟηνΡ ἴΠοΙΩ, 
πὰ οἡ πὶγ οἱοϊμίηρ ἴθ οαϑὶ Ἰοὶδ. 

11. 

Η Τβου, Ρυϊ ποὶ δἴαγ οἱ ιν (μά) ; 
Υδηνεῦ, Ο Ὠαϑῖε ἴο μεν Πεῖρ; 

Ο ἀεϊϊνετν ἔγτοπι ἴῃ βυνοτὰ »ην [{{ε, 
Ετοπὶ ἴῃε ρον εσ οὗ ἴῃς ἄορ σεέρμξ ΟὨΪΥ οπα. 
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Ἑτοπὶ ἴπ τηου(ἢ οἵ (Ὡς Ἰίοη 5αᾶνα “εφ, 

Ἑτοτὰ ἴῃς μοτῃβ οὗ ἴπε γοτε οχ, "έν αἰ] οιεὰ οης. 
ΤΒδη Μ1Π}1 ἀεδοίατε ΤῊΥ ἢδπὶε ἴο πὶν Ὀγείἤσεῃ ; 
ἴῃ τῆς πιίάϑ: οἵ ἴῆε σοπρτγεραίίΐοη νν}}} 1 ὑγαῖβε ΤὭδα. 

Ἑτοῖὰ Τῆςεα ν»1]] Ὅς πὶ Ῥγαΐβε ἰπ ἴπε στεαῖὶ οοῃρτερδίοῃ:; 

Μγ νον υν1}1 ΡὰῪ ἴῃ ΤῊΥ ὑγεϑεῆσθ. 

Ῥᾳ. 22 γὰβ ἱπ 8; (δεὴ ἴῃ ΔΗ͂ ἀπὰ Ἐθ3}λ (νυ. [πίτ. 88. 27, 31, 33). Τῆς Ἰαζῖες 
ἀεπϊρπαϊεὰ (ἢς τηεϊοαγ ἴο Ἡ Βὶς ἢ ἐξ ννὰβ ἴο θὲ βυὴρ ἼΠΦἢ ΓΝ (Ὁ. Ιπῖγ. δ. 34): 

« ἀϊπαά ἐπ ἐδδ ἄατυπ (εαρ:). ΤὨΪ5 15 τεΐειτεά Ὁ βοῆς δορίηβ ἴο ἴῃ ἄδνγῃ 

ἰϊδβεῖΓ δ5 ἃ μἰπά Ἰεαρίπηρ ἴῃ ἰγεβἢ νίρουτ; ὉΥ οἴδεῖβ ἴο ἴΒς δίπα Βυπῖεὰ ἱπ ἴῃς 
δδυὶν παογηΐηρ (ν. Π6., διεαίνιερε 5. 225). Τῆς ἔοστηεγ νουϊὰ Ὀε ἃ Ἰογουβ 

ταεϊοαγ ποῖ βυϊϊεὰ ἰο ἴῃς Ῥ5.; ἴδε Ἰαϊῖετ 15 τιοβὲ βυϊδῦ]ς, Ἔβρεοΐδ!ν ΓἸΒετε θὲ 
ἃ ᾿ςοπηεοιίου Ὀείνεεπ ἴῃς ἰπὰ ἴπ τὰς {π|6 ἀπὰ τῆς γῆν νι Ὁ, Τῆς ΡΞ. ἰς 
ςοιηροβεά οὗὨ ἔνε {ππιεῖετ ἀεοαβιῖς 8, Θὰ οὗ ἵνο βεοϊΐοῃβ, Βεχαβῦςσῃ δηὰ 

τεϊγαβιῖο ἢ ν.Σ ὁ 111, 12:16, 16:19, 20.35.26 ὝΓΉαβε τε διγαηρεὰ ἰῇ ἴμγες ραγῖβ, ἐδ Β 
«Παγαοϊεγίβεά Ὁγ ἴῃς υὑ8ε οὗ ὑπ ν.2 ᾽5:. 3. ὍΉῊΣε ἢγβὶ ἵννοὸ ραγίβ οοῃβίβι οἵ δίς. 
δὰ Απιϑῖτ., ἴδε τΠἰγὰ οἵ ἃ 5ἰπρὶς 51τ. 1 ἰ8 ροββί]ς ἴῃαὶ τῆς τὨϊγὰ α]5οὸ Βαὰ δῇ 
δηκίϑιῖτ. ἢ οβς ρίαςς 845 θεεῃ ἴδκεη Ἂρ ὈΥ ἴδε ἰαῖες δά ἀϊοπβ ἴο ἰῆς 5. ὙΤΠε 
Ῥϑ. ἰ5. ἃ 5: ΠΡ]ς, ζταρῃϊς, απὰ ρονεγία! ἀςβογίριίοη οἵ ἃ βυῆετοτ, [γυβιϊηρ ἰῃ Οοά, 
που ἀρρδγθμτν ἰοτβαίςεη ΌῪ Ηἰἶπι δηὰ Ἰεῆ ἴῃ ἴῃς μδηάβ οἵ ογυεὶ δπετηῖεβ, 
τἴο Πᾶνε δἰγεδυ Ὀγουρῆι Ὠἷπὶ ἴο ἴῃς ροΐπὶ οὗ ἀεαῖῃ. Ης γεῖ σοπίϊπιεβ Ὠὶς 
ῬΙαἰπίῖνε ΟΥΥ̓ ἔοτ ἀεἰΐνεταπος, ἀπ σοποϊυά65 τὶ ἃ νον οὗ ἱμαπ κερινίηρ ἰπ [Πς 

οοηρτερδίίοι δββειη]εα ἴῃ τετηρὶε ψοσβΐρ. Τῆς ἀεβοτριίοη 18 ἴοο νατὶεὰ ἴοσ 
ΔΩΥ ἱπάϊνίἀυ4] ἐχρεγίεποθ [1 ἤδαρβ ὉΡ 5:π|}}ε8 δῃὰ 5ἰϊυδιϊοηβ ἡ ἢ ἀγα ποῖ 
δἰνναγβ οοῃπἰϑίοηΐ, απ ὰ ννΊ ἢ οδηποῖ Ὀε αἰϊδομεά ἴο ΔηΥ ταὶ ἢἰβίοτίςαὶ ἐνεηΐ, 

εἰϊπεῖ οἵ ἃ Βετοῖς βυβεγεσ, οὐ οὗ ἔπε ρίουβ ρατί οὗ ἴῃς σοιππιιη!, οὐ οὗ τς 

πδίίου ἰ[8ε1. 1ι ἰ5 ἱπάεεὰ δὴ ἰάεβὶ 5ἰ1 αδϊίομ βυςἢ 85 ἴμδὶ ἀσβοτὶ θεὰ ἐπ 1,8π|. 

μετ τείεγεπος ἴο Τεγυβδίεμι, ἀπὰ παῖ οὗ 15.2 ἢ ἢ τεΐετεπος ἴὸ Μοίδεσ Ζίοπ 
δηὰ {πε βεγνδηῖ οἵ Ὑδῆνεῃ. [ἢ 1Π686ε τυτίτἰηρϑ τηδὴγ αἰβετεπί 5ἰταδιϊοηβ γα 
ἀεβου θεὰ ἰπ Βῖο ἢ ἱπαϊνί 4.415 πιῖρθς θὲ οοποείνεά 85 βυβετίη, πὰ ἂγὲ σοϊῃ- 

Ὀίπεά υνἱ παίϊυπδὶ ἐχρετίεῃςαβ, ἀπὰ ἴῃς ψΠ οἷς τηδάς ἱπῖο ἃ πιοβαὶς οἵ δβῆϊς- 

τοι ἴο τεργεβεηῖ {πε ψγοα8 οὗ ἃ ρίουβ σοπιπιηἶγ, ἀραπάοπεά ὉΥ Οοά ἴο τμεὶτ 

Ἄοταςὶ ἔοεβ. Τῆς ἰάεαὶ οὗ ἴῃς ΡΒ. 8 80 πεαυὶγ τεϊαϊε ἴο {πε βυβεγίηνρ βετνδπὶ 

οἵ 15.3 (μα ἴμεγε πιυϑὲ θὲ ἀερεπάεπος οὗ ἴδε ομς ὑροῦ ἴῃς οἴβεῦ: ΨΎ νι", 

οἴ. 15. 4035; ΓΡΟῚᾺ να, οὗ, 15, 4118; ὉΡ 2 ν.ῖ, οἵ, 15. 497 ς38; ΦῸΝ κῦν ν., ἢ, 

15. 5214; ἽΝ ΠΡ ν.ἷ, οἴ, 15. 517, Βαϊ ἴῃς ροεὶ ἰβ αἰβο ἱπάερἊπάεπί; ἴον Ηἷβ υ5ς 
οἵ δῃϊπιδὶβ, ᾿ΐοπβ, θ.}}5, ἀορβ, ἔοσ Ἄπετηΐεβ, ἀῃὰ ργοῦ δον αἶβο οἵ ἔπε Βἰπά ἔος 

Αἰπιβε}γ '5 ομβαγδοιετγίβεϊς, αῃ ἃ τυ ῃΐ]ς ποῖ τῆ ουϊ ἐχατηρὶς πὶ Ῥββ., ἰβ γεῖ Βεγοπὰ 

δηγτμΐηρ εἶδε ἰπ ἴῃς ΟΤ. ὍΏε δὐυΐμοτβ οδθποὶ δα 186 βᾶτῆς. ΤΆς ροεῖβ υ8ε, 
Βονανεοῦ, ἴῃς βᾶπὴε {τἰπηεῖευ τηδᾶβυτε, πὰ ἴπ τῆς τηδίῃ ἴῃς βδτης ἰάεαϊβ; ἀπά 
1Βς Βἰϑἔογί δὶ βἰἰυδιίοι τυ μἰο οσσαβίοπθά [᾿ς ροεπιβ ἰβ βίτηΐϊασ. [{τῃς βαβετ- 
ἱπρ βεγνδηΐ οἵ 15.2 '5 εχί!ΐς, ἐπὶ οἵ τὰς Ῥβ, ἰβ ροβί- οχῖ]ο, ἔοσ, (1) [86 τδίδιεπος 

ἴο ἴῃς {Δἴ Πεγβ ν.δ 18 ἴπ ἰῃς δί}]ςε οἵ ροβἔ-6χ. πυτίϊεσβ, (2) ἰῃς Ὄχἰβίεῃςα οἵ ἴῃς 
τεταρ]ςε ἰ5. ἱτηρ! δὰ ἴῃ Πα Δ58ε ΠΡ] ἔοτ τνοσβῃΐρ, ν. 33.383, [Ὡς ραγτηςηΐ οἵ νον, 
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ν.3; ἀπά ρυορδθῖν αἷϑο ἴῃς οβεγυδίς ἕἤγοις ἀφο] θεὰ ἴπ τε ΓΠΠ οἵ 1βταεὶϊ, 
ν.᾿, τ ΒΓ ἢ ἰπ ἴδε] βεεπιβ ἴο ἱτρὶν ἴῃς τετηρὶς γτπηβ. Βαυΐ νὰ σᾶπῃοῖ ρῸ ἴοο 
[τ ίτοτη ἴμε εχίϊς θεοαυβε, (1) 5. 715 οἷϊεβ ἔγοτωη ν 0}, (2) ΤΈς δε οὗ πν 
.38 [ον ἴῃς Ὀγείδτεῃ οἔ ἴῃς "ΠΡ, οἵ, 133}, Ἐτ, 619, ἐπιρ}ῖε5 ἃ {πῆς τ Βοη ἴῃς Ῥεορὶς 

ψεῖε οοτηραοῖεά ὈΥ ρΡετβεουϊκίοι ἰηῖο ἃ Ὀτοϊβεγμβοοὰ. (3) Τῆς Ἰεϊηράοιι οὗ 

Ὡδίοιη πὸ ἰοηρεῖ εχίβιβ, Τῆς ρειβεουζουβ ἂγα ἰογεῖρστι πδίίοηβ, ὈΡ Ο ΤΨ νυ." 

δ ογραηϊβεὰ Ὀοάγ, ονεῦ ἀρϑίπβὲ ἰῃς ὉΠ οὗ ἴπε ρεορὶς οἵ σοά. ΤΏΘΥ ὅτε 
οοπιρατγεὰ ἴο ὃ0}}5 ν.18. 2. ΠΟ ν.14. 55, ἀπὰ γεῖ αἷἰβδο ἴο ἀορβ ν.}7- 3; τυ ἰπὰ- 

ῬΙγίπρ ἃ πυρρεῖ οὗ ἐπεπιῖοβ, δηὰ ἐπειη6ε8 οὗ ἀϊβετεπὶ οδμαγδοίεγίϑιοβ ΤΆ 8 

ἦβ ἴῃς βἰτυαϊΐου οὗ ἴ8ς ἱπέαπι σοτωπηυ νυ οὗ ἴπε τεβιογαϊίοη, τ θεη ἴΠῸῪ σεῖς 
ἐχροβεὰ ἴο ἴδε Ἵογυεὶ δηὰ ἰγοδομεγουβ αἰίδοκβ οὗ ἴῃς πιΐποῖ παϊουβ ἂ5 ἀεβου θεὰ 
ἴῃ τηϑῶγν 585. οὗ ἴῃς ρετγίοὐ (ν. Ῥε5. 9-10 δἀπὰ Νε.). ὙὉδεγε 15, ἰπ ἴῃς 6Εἢ 5ιτ., 

ἴῃς βάτης Ἰεϊπὰ οὗ 4 ἀϊΞιϊποϊοη Ὀεΐννεει τὰς ροεῖ δπὰ ἴῃς βυβετεῦ [Βαϊ γε ππὰ 

4150 ἴῃ 15. 53. ΤῊΪ5 ἰ5 ἀπὰς ἴο ἴῃς ίδοῖ (παῖ [με ροεὶ ἰ5 ποῖ βρεακίηρ δἰϊορεῖμεν 
ἕο Βἰπηβεὶξ, θαϊ ἔογ ἴῃς ῥίουιβ ᾿οτωσηυ πη! ν ἃ5 ἴῃς βεγνδοῖ οἵ Οοὰ, Απὰ 530 δε 
5ρεδῖ5 οὗ »"» ἀΐμα || γείρις σγεῖν ογς ἢ] νεΐρεο αϑέίείεαὶ ὁγεε, 85 οἵ νῖν ἀεί, νεν 17, 

δηὰ »πέ, ν Ὁ 5 ΤὲΏε βυβετεῦ 15 [5 ἴῃς ἰάφα] σοταταπηϊγ, πὰ ἴπς βυβεγίηρα 
δῖε ἰάεα]βεά ἴῃ ἃ τηοϑβαῖς οἵ νατίεἀ εἐχρεγίεποεβ Τῆς Ρβ. τεσεϊνεὰ δἀὐάϊίουβ 
ἦῃ ογάετ ἴο ρῖνε ἴξ ἃ νἱάεν οὐἰοοὶς : (1) ἴδε ἔδοϊ ταὶ τς βυβετες νγὰβ ῃεαγὰ 

δηὰ δησνεγοά, δπὰ ἴμαὶ ἴῃς επτῖτε δες οὗ 7δοοῦ υπἰτεὰ ἴῃ [με ὑγαῖβε οἔ Υδῃ- 
Ὁ ἢ ἴῃ βδουίβοΐαὶ τηθα]ς, 5 βιαϊεὰ ἰῃ νυν." 35. 5 Τῃ [ἢϊς βεοιίοῃ νυν. 7 ἴῃ 115 υδς οὗ 

Ὁ, αἵ ἴδε 5δογιβοίαὶ πιεα]β αἱ (ἢς ἴδτωρὶςθ, ραγιϊςυ αυν ἴῃ ρα ]Ϊς ῥταῖβε, απὰ 
ἴδε ὑδε οὗ ἴῃς ρῆγαβε Ὁ922 Ὑν ἴοσ Ὁ5)ΦῸ) "Π, 15. 552, Πρ] 165 ἃ Ἰαῖεσ ροζίοά 
οὗ ςοπιροβίτίοπ. Τῆς νῦ8. ἱπ ν. 7 ἤδνε Ὀεεὴ σμβαηρεὰ ἔτγομπη οτἱρίπαὶ ἵσηνβ., 85 

νυ. ἱπῖο 3 Ρ]. ἵἴπ δοοογάαπος υἱτἢ ἴμε βυρβεαυεπὶ ρεπίαπιεῖϊετ. ΤὨΐβ νὰ 

ταδὰς εδϑίεγ Ὁγ ἴῃς βεραγαίίοῃ οἵ ν.327 ἔγοτηῃ ν.2.. 35 Ὁγ νι, (2) Τῆε που] -τὶάς 
5ἰριίβοδμος οἵ [815 ἀε]ίνεταπος ἰ5 Ὀγουρῃῖ οὔ ἰῃ ἃ ρεπίδπιεϊεγ δερίδϑιοἢ. 

Ταῖς δά σἰτίοπ νγαβ ργοθα!γ εατὶΐες τμδπ (ἢ ς οἴ μεῖ, δπὰ ἰβ βἰπηϊασ ἴο [ἢς σοτα- 
Ὀἰπαϊίΐοῃ οὗ ἴῃς ἰτϊππεῖες δῃὰ ρεπίαπιεῖεγ ροςπὶβ ἰπ [5.2 (νυ. Βτ.ΜΡ839).,; ΤΈὨΪς 
Βερίδϑεο ἢ α͵ϑο 858 ἔεαϊιγεβ οὗ γεβεῃθίδπος ἴο ἴῃς αϑὲ ρατῖβ οἵ 15.8, εβρεςῖδ!]ῦ 

ἦπ ἴμε σοπνεγβίοῃ οὐ ἴῃς παίΐοῃβ ἀπά {πεῖν ματι οἱραϊίοη ἴῃ ἴῃς στ ουβμὶρ οὗ 
Ὑδθν ἢ ἰπ 5δογὶβοίδὶ πιεαῖβ ἴπ 7εγυβαίετη, ν.385.89, οἱ, 15, 6619.5, Τῆς σοποερ- 
ἴΐοη οὗ Υ̓δν ἢ δ5 1ῃς πηΐνετβαὶ Κίηρ, ν. ὅθ, 15 ἰῃ δοοοσάαπος ψ ἢ ἰμδὶ οὗ ἴῃς 
ΤΟΥΑΪ στοὺρ οἵ Ῥβ8. 93, 95-1οὺΘ. ΕῸΓ ἸΝ2) γι, Ἴ) ὉΡ, ν.δ1-δ8,. οὗ, γγπν Ὅτ, 

ΜΉ2) Ὁ», 10219,, ΑἹ] (μΐ9 ἱπάϊοδίεϑ ἃ ρετίοα ἴῃ βίο [Π6 πιθοῦ ρεσβεουϊτίπῦ 
παϊοηβ Βανε ρδββεά ουἱἕ οἵ νίενν, ἀηὰ ἰῃς στεαῖεν δπὰ ποτε αἰβίαπὶ παϊΐομβ, 
ὙΠΟ γε ποῖ ρεγβεσυΐοτβ, θυΐϊ ἐγεηάἶγ, Βανε σοπὶς ἱπίο ἴῃς ταῆρε οὗ ᾿βουρδῖ 

85 Πορε ἢ] σοηνετῖβ ἴο ἴῃς Οοά οὗ 13τδε]. Τηΐβ δἀἀϊπίοπ χανε ἴῃς εαυ]ϊεν Ῥα. 
ἃ ν͵ἱάετ οὐἴοοῖκ δπὰ πιδὰς ἔπε ἀεϊΐνεταπος οὗ ἴπε βυβέετεῦ οὐ νου] -ννϊάς ἴτὰ- 

Ῥοτίαπος. Τῆε 5. [88 Ὀδεῃ τεραγάεὰ Ὦγ ἴῃς Ομυτο ἔτοτα ἴῃς τηοβὶ δηοϊεπὶ 
ΠπηεΣ 85 ἴῃς στοαὶ Ῥαββίΐοῃ Ρ58., δηὰ ἴΐ 5 ἴῆε ρζορεῦ Ρβ8. ον αοοὰ Επίάαγ. ΤὨὶς 

νᾶ5 ἀπε: (1) ἴο ἴπε υβὲ οὗ ν.2 Ὁγ [ε5ὺ5 Ηπι56}Γ με η ἀγΐπρ οἡ ἴδε ογοβ8, 

Μι. 2γ45 ΜΙκ. 158; δηὰ τε τουημαυκαῦ]ε τεβοιῃίδησς ἱπ [ἢ 5βἰτυαϊίοι οὗ 7ε508 

δἱ ἰμαὲ εἶπιε ἴο [με βἰξυδιίοη ἀβοτί θεὰ ἴῃ ἴῃς Ῥβ.; (2) ἴδε οδϑβιΐηρ Ἰοὶβ ἔος Η8 
ξειτηεηῖβ, ν..θ0, ΜΊκ. 1:23 7η. 195. Ὁ, (3) ἴδε ραγοβίηρ ταϊτϑῖ, ν.16, 7η. 1οϑ.39; 
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(4) δε ἀροῦγ οὗ ἴδε 5βἰγείομῃεὰ Ῥοπεβ οἱ ἴῃε ογοββ, ν.1δ, απὰ ἴῃς ἀϊρρίηρ ἱπίο 
ἴδε μαπὰβ δηὰ ἔεεῖ Ὀγ ἴπ6 πη το ἴῃ ογοββ, ν.}7; (5) ἴδε οσιεὶ ψαζίηρ οα 

Ηἱδβ βυβετίηρπ, ν.1δ, Με, 2γ39:9.; (6) τῆς πιοοϊκίηρ οἵ Ηἰ5 Ἔἐπειιῖεβ ἰπ ἴῃς ννοσὰβ οὗ 
τε 5.» ν.", οἵ, Μι, 2γ33 ΓΚ. 2335, Ι[ἰ β8εεπιβ ἴο ἴῃς (τί βιϊδη [μαὶ τὰς ῥξαϊτηϊςὶ 

ἱπάςεὰ χῖνεβ ἃ τηοτς νἱνὶ ἃ ἀεβογιριίοη οἵ ἴῃς βυβετίηρβ οἵ (μεῖβὶ ου ἴῃς οτοβὲ 
ἴμαπ ἴῃς δυΐδοτβ οὗ [Ὡς σοβρεῖβ. Ηδ5 [ἴῃς ῥβαϊ πηΐβι᾿ς ἀεβογίριίοι οἵ με βυβετῖ- 
ἱπν βεγνδηὶ οἵ Ὑδθνε ἢ} ἂῃ δοοϊἀεπίδὶ οοϊποϊάεηος ἱἴἢ [με βυβετίηρ οἵ (τὶ, 
οὐ 8 {8ε Ἄοοἰποίάεπος ἄμε ἴο ρῥγορμεῖίς δηιὶοϊραϊΐοη ὃ ε οαπηοῖ (μίηὶς οἵ 

ἀΐτεοϊ ῥγορῇεογ. ΤΆΣ τείεγεηος ἴο ἃ Βἰβίοτίοδὶ βἰζυδϊίοπ ἰ8 ἀππιϊβίδκαθὶε. Βαυῖ 
᾿παϑιπυς 85 ἰῃς ροεῖ, [κε ἴῃς δαῖδοῖ οἵ [με οοποερίίοη οὗ ἴμε βυβετίηρ βεγνυδηὶ 
οὗ 15.2, ἰάδα! 8εβ {86 βυβετίηρβ οὐ βγεῖ, ἀπὰ ρίνεβ ἢἰβ βυβετγεσ ἃ τηεάϊδίογιδὶ 
τεϊαϊΐοη ἴο ἴδ παίίοῃβ, αῃὰ ἀοεβ [Ὠϊς ἱπ ογάεγ ἴο μο]ά ὕρ ἴο ἴῃς ρίουβ ἃ σοτ- 

οτπρ σοποερῦοη οἱ ἃ αἰϊνίπε ράγροβε ἰη {πεῖς βυβετίπρβ, ψὲ τῦδὺ ΞΌΡροβε 

ἀδαῖ 1}15 ἰάδαὶ ννὰβ ἀςβίρῃιης ἴο ργεραῦε ἴῃς πυϊηαβ οὔ [με ρεορὶε οἵ αοά ἔος 
1ῃς υἱεϊπιαῖς ται] βδϊίοη οἵἨ [δαὶ ρατροβε οὗ τεἀεπιρίίΐοῃ ἴῃ ἃ βυβεγευ ψῸ ἤτεὶ 
δυτηπιεα ἀρ ἴῃ 5 Ηἰβῖοτίςδὶ Ἴχρεγίεμοοβ [δ ἰβ ἰάεαὶ] οἵ βυβετίησ. [πα 115 βεπθα 
τὰς ῥ5. ἰβ Μεββίαηϊς (υ. Βι. ΜΡ 853 ἐᾳ.}). 

ῬΕΟΙ,, δὲς. 1. 15 σοπῃηροβοά οὗ ἃ {τἰτηεῖογ [εἰ γαβίϊοἢ διῇ. ἴο ἃ - 
τὐπλδῖεσ μεχαϑιϊοῆ, [ἢ (ἢς τεϊταβίςῃ, ἴῃ Ἔχρογίθηος οὗ ἴῃς 5υΐ- 

ἔετεσ 5 ἀθβο θεά, 85 ἴῃ 6 τενεσβα οἵ ἴδ ἐχρογίεηςε οἵ ἴῃς ἰδίμεσϑβ. 

---3-3. ,ν ᾿Ε1], ἴδε δηποίδηϊ ροεῖῖὶς πᾶπηεὲ οἵ σοά, ἰπϊθηβίῆθα ὉῪ 

τορετοη ὈΥ ἃ Ἰαῖεσ εἀϊον, θαΐϊ δ ἴῃ ὄχρεῆβα οἵ ἴδε τηεᾶϑυτζα. -- 
«ὐῖν ἀοε: Τάοι 7ογεαξε νιε], ἐχροβιαυϊδίίοη ἢ (οά ἴογ ἃ 5ἰτυδίοη 

ΜΏΙΟἢ ἴο ἴῃς 5 θἨΈΓΕΙ 56 θῖῺ5 ἰηοχρ ! Δ] 6, οἴ, 15. 49. ΕΝ". οοη- 
ἤηις ἴῆ6 αυσδίίοη τὨγουρὴ ἴῃ6 ποχὶ ᾿ἰπῸ, 80 Ὦγ., Κιτκ.; Ὀυϊ ἴξ 
τηᾶκαβ ἃ ἀβίους σοηϑιπιοιίοη ἴῃ Ηδῦτεν. Τῇδ δησίθηϊ ὝΤΒΒ. 

τερατὰ τῃ6 ϑεοοηᾶ Ἰἴηθ 85 ἴῃ6 θερίπηίηρ οὗἨ ἴῃ6 ἀεδβοσγὶριίοη οὗ 

βυθεηίηρ, δηαᾶ [5 15 δαβϑίεῦ ἀπά πιοσα ἡδῖσγαὶ. [{ ὈΘρη5. ἃ 501. 

εις ἢ 85 ἴῃς 4515 οὗ ἴῃ6 δχροβιυϊδίίοη. --- 5.27 ὕγογι μι» ταέυα- 

οη]. ὙΠΕΓα 8 Δῃ δ] γΡ δηὰ δρραὶ]πρ ἀϊδίδμπος Ὀεΐνεεη {ΠῈ 

ΔΡΟΠΥ δηὰ τπε βαἰναϊίοη ἤοπὶ ἰ-. [1 15 115 Ἰοῃρ ἀϊδβίδησς ἰῃ {ἴπλς, 
τηϊ5 ῥργοϊοπρθά ροβιροῃειηςηῖ οὗ βαϊνατίοη, νης ἔπε Ῥβδ]πηῖβὲ σδη- 

ποῖ υπάετοίδηά, --- ἐς ») γοαγίη], ἴῃς Ἰουᾶ σοπιηυεὰ ουΐοτγ οὗ 

ἰηΐδηβε βυῆετίηρ, Ἰδηριμοηθβα ὉΥ 8 ργοβαίς οοργῖίϑι ἂἴ {πε Ἔἐχρβῆβε 
οὔ ἴδε τηεάβυγο, δῃὰ τνεακεηεά ἰηῖο “ ψογάβ οὗ τὴ τοδπηρ." ἢ} 7] Ο7. 

ἦε τὼς ἀἠαγέσις, τ ϊοἢ Ῥάβ565 ον ἰηῖο, σπα ἐπὶ δὲ6 πέρλέ, 1} ἀδγ 

δηὰ 411 ηἰρῃς Ἰοῆρ. Α ἰδῖοσ δἀϊϊοσ ἰῃβεσιεὰ “Ὁ τ Οοά," ἴο 
ΕἸηραβίζα ἴπε ἀρρεϑαὶ ἴο ἀοά, θαϊ δἱ ἴπε ὄἌὄχρεῆβε οἵ ἴπε τηξᾶϑιγε. 

- Το ανιρευεγεεῦ πο]. Οοα [5 5|]επὲ ἴῃ [ἢ15 Ἰοὴρ ἰῃίετναὶ. ---- 
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-- [λέγ ἰς πο γεεῤίίς 70» νι]. Ηΐβ ρου Ἴσοπίϊηυε5 πψὶίπουΐ ἰηἴεΓ- 

τυρτίοῃ, ᾿ἰβ ΟΥὙ ἴοσ Βεὶρ ἢδ5 πο ρδιι6. ---4-6. Τῇε ἐχροβιυϊδίίοη 15 
βαρ μεηδα ὈΥ ἃ τγϑίθσεηος ἴο ἴῃς ραβῖ δβχροσίθῃοα οὗ ἴῃς δῖ μειϑ 
πῇ ἢ ννὰ8 50 ἀϊβεγεηῖ ; δῇ ἀρρεᾶὶ ἴο Ὑδῆνεῇῃ ἰῇ ἃ βγη. Ἴσουρ]εῖ, 
δῃὰ ἃ 5ἰαϊεπηθηΐ οὗ ἴῃ6 δχρογίθηος οὗ ἴῃ (δῖ 6γβ ἰῇ ἃ 5γῃ. ἰεῖτα- 
5[ἰςἢ.---- Ο Ζάου (Υαλευελ), Ποέν Οπε], δι ἐχοϊδπγδιίοη, ποὶ ἃ βίαϊε- 

τηθηΐϊ οἵ ἔδεϊ, “Ὑδου τὶ Ποῖγ,᾽" ΠΙΘἢ 15 ἴάτης δηὰ πηροείϊοδὶ, ἀπά 

ποῖ ἴῃ δοοοσὰ σ]ἢ ἴδε 5ἴαϊε οἵ πιϊηά οὗ ἴπ6 βυβετεσ. Τῆς ἀϊνίηα 
ῃδὴς “Ὑδῆν ἢ 15 ΠΘΟΘΘΒΑΤΥ ἴο ἴῃ6 τηξᾶϑιγα ; ἰΐ ννᾶ5 ογηϊ θα ὉΥ 
ΔῈ ὑηροεῖϊς σοργὶϑι. Τῆς ἴογπὶ “ ΗΟΪῪ Οηε ᾽᾽ 5 σμβαγδοιογίβες οὗ 

1541, δῃἃ σεργεβθηίβ αοά ἰῃ Ηἰ5 πια᾽εϑτῖς δἱοοίηθϑβ, ἃ σοῆσερ- 

τίοῃ Ῥθου ΑΥΥ ἀρρτορτίαῖε ἤδσα ; ταῖμεσ τῃδη ἴῃ δοοοσάδησε ΜΠ ἢ 

Ἰαῖεσ ἰάθαβ, σοά δ5 ἴῃς εἰῃις αν σουιρ]εῖς δἀπὰ ρετγίεοϊς Βείηρ. --- 
Ἐπίλγοπεαῖ μῤοπ 2λ6 2γαΐδες οΥΓ “εγαεί , ἃ Ῥοδίϊοδὶ βρι Πα] 154- 

τίοη οὗ (ῃ6 ποῦ ρἤγϑιοδὶ ἰάθα ἱπαὶ ΗἜ ννὰβ δηϊῃγοηθα ἀροπ ἴῃ 6 

μασι πὶ ἰῃ τῃῈ Ηοὶν οἵ Ηοΐίε5 οἵ ἴῃ ἰδηλρὶε, οἵ, Ρ5. ϑοῖ. 
ΤΠ Πεσ ([μῃ6 ῥγαῖθαβ οὐ ἴβϑγδϑὶ ψεσε ἀϊγθοίεα ἴῃ τε πὴρὶῈ ψοσβῆὶρ ; 
τπετ [Π6Ὺ νοτα σοηῃσεϊναά 45 δηϊετίηρ, ἢ τΠ οου 5 οὗ ἰποδῆβα 

ἴτουὰ πε αἰΐαγ οὗ ἰῆσεηβθ, ψῇῃϊςῃ βιοοά ἴῃ ἰτοηῖ οὗ τηϊ5 πηοϑί βδοσθά 

Ῥ͵ᾶεβ. Τῇῖβ ἰποθῆβα, ἤοβα νογῪ ἰάδθα ἰ5 ἴο γίνε εἴσοδον ἴοὸ ῥγαυθῦ 

Δῃηά ρῥτγαίβε, σϑϑγεεῖεηβ [Πϑ τὴ δηα παῖε {Π6 1 δοσερίαθ]ε ἴο Ὑδηνεῇ, 

ἔοεβ ὕρ δηά εηνείορεβ (ἢ σπαθὶ τἤτγοηα 50 ἴῃαι {πῸ ττοπηα 

οὗ ὑδῆνεῃ 15 σοῃοείνεά 85 βιιβίαϊηεα Ὀγ πεῖ, Οὔ, Ἡ, 3 ρίνε ἃ 
ΒΡ ]6σ τοχῖ, ΚΟ Τῇου Θητῃτγοηθα ἰπ ἴῃ6 βαποίμαγυ, [6 ῥταΐβε οὗ 

5186}, ψ ΠΏ ἢ 5 ἰοτηρίηρ, ἀπά (Ο]]οννεά Ὁγ (εηεῦτ. ἀπά ΒΕ. Ὁ. 

ΒΟ ῃο γα σεηθγαὶϊγ ; Ὀαΐ ποῖ ὈῪ πιοάεγη Ῥγοιϊεβίαηϊϑ, γῆ [ο]]ονν (αἱν. 

ἰπ ἴῃς ἰηϊεγργείδιίοη ρίνεη αῦονθ. Αὑρ., ΕΓ γτηΐα5, 4]., Ἰπτεγρταεῖ 

[ῃε ΒΟΙΥ 85 οἵ ΠΟΙ ρεΐϑοηβ. Ηυβίον [Ο]]ον 5 (ὃ δχοερὶ {παὶ μα 

τη ϊηκΚ5 οὗ 16 αὐρβίγαοι “ΠΟ ΙΠ 655 ἰηβίεδαα οἵ ΠοΙν ρίασθ. ΡΝ. 
“Απα ΤὭοα σοπίϊηϊιεϑῖ Ποῖγ; Ο ἼΠου Ἰνουϑἢ]ρ οὐ 15186],᾿ 15. δῇ 

ἰηϊοττηθαϊαῖθ τοηάογιηρ, νυ ο τπουρσῃ δἀνοςαίοα Ὀγ ἴῃς οἱ ογ 

ΕὨΡ ΠΙ5ἢ. βοΠοἾδ β σι ἃ5 Ηδηλ., [6 Ὁ0, “15. ᾿νθαθοιὶ οἡ δῇ ὑπίθηαῦ]α 

ςοπδίγαιοϊίοη οὗ ἴΠ6 ννότγα 5,᾿ ΚΙΤΚ. τ 9. Ζ εε}, ἐπι ρῃατίο ἴῃ Ροϑὶ- 

ἴἴοη, τερθαϊθὰ ἰῃ τῃς ξεσοηά Ἰΐηθ, που ομλτιο ὦ ἴῃ 3) ὉγΥ ἃ 

ΠΟΡΥ 515 τηϊδῖακε δἱ ἴῃς ὄχρθηβο οὗ 116 πηθάβιγο; 50. αἶ50 ἴῃ τῃ6 

ἰουσῖῃ Ἰἴπα, ἢ τΠ6 δνη. μῆλο 7761, τοησπίγο Ὀγ ἰἴ5. νϑτὶ ἰη 

της τηϊτά Ἰἴης. -- ον  Μαίλεγε, [ῃ 6. σοπιπιοῃ βυθοῖς οὐ της. νϑγὴ5 

Οὗ ἴῃε ίουγ Ἰἴηεβ, ἀπ 50 δι ρῃαβίχο ονεγ ἀραϊηδί {Π 6 ῚΓ 5. τὶπρ 
ο 
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ἀεβοεηάδηίβ. -- μοί 1, τερεδϊεα (Ὁ ἐπιραβίβ ἰῃ ἴῃς βεοοηά δηᾶ 
(ουτίῃ ᾿ἰη65, νυ τς ἰητεγνεηίηρ ἐγίσα, οὐ τῆς τηἰτά Ἰΐηε, 50 ρἱαίῃ- 

νεῖν ἐχργεβϑοά, ἴῃ νίεν οὐ ἴθ ῥτγεβθηὶ 5ἰτυδϊίίΐίοῃ. Ὑὴε ἐδίβεῖς 
ΨΕΓΕ ποῖ ἰογβάίθη, 845 ἰ5 ἴῃεὶγ δοῦ. ζΖήσοω ἐἰατ ἀφήυεν ἑλφρε ἢ 

“λὲν ἐφεαῤεά ἢ “λὲν τυέγέ πο σελανισά. “ῊΪΒ 15 τῆς οἸϊπιαχ ; ἴῃς 

βῃδιης οὗ ἢϊ5 ργεδεηΐϊ ροβίἰοη νγὰ5 ἴῃ ἰϊ5 Ὀεΐῃρ 50 τη υοῦ ἴῃς σενεῖβα 
οἔ τῃεἶγβ. 

δὲς. 11. 15 σοτηροβεά οὗ ἃ πεχδϑιςῃ, ἀθβογ δἱηρ ἢ 15 ταϊβεγαῦϊς 

δἰτυδιίοη, δηὰ ἃ τεἰγαϑις ἢ}. οἵ εχροβιυϊδιίοη, Ὀαβϑεά ου ἢϊ5 οντὰ 

Ῥτγανίουβ ἐχρεγίθῃςς. ---Ἴ. δ: 7 νι ἃ τύονσι, απαὶ πὸ πιαη], τὰκ- 
ἰῃρ ὉΡ ἴΠ6 56η56 οἵ 5ῃδιηθ, ἜἘχρσεββαᾷά ἴῃ ἴῃς ἰδϑὶ νῦ. οἵ ἴῃς ρσγδνίουβ 
511. Ηε δι45 Ἰἰοβῖ δἰ5 τηδηῃοοά δηὰ ἰ5 Ὀδοοτὴς ἃ το ϊβεγαῦϊε τνοστη. 
--α γεῤγοαεῇ οΥ »ιαπζίμα , πὶ οὈ͵εοῖ οὗ στερσοδοὴ ἴο πιδηκίηᾶ ἴῃ 
βεῃεζαὶ, --- ἠσεῤίςεα 97 ῥεοῤίες Ἴ, τὴς παιίοηβ ὈῪ νοτι ἣς νγᾶβ βὺυζ- 

τουηάἀφά. ϑυςῇ ἰ5 αἶϑο ἴῃς ἀεβογίριίοη οἵ ἴῃς βεγναηὶ οἵ Ὑδηνθι 
ἴῃ 15.2: “τῇου ψοσπὶ [Δ ο Ὁ" 41}, “ ψ θοῖὰ πηδῃ ἀαβρίβει,᾽ “ ἀ6- 
βρίβεὰ οἵ ρεγβοη," “ δὺῃοιγεὰ οἵ ἴῃς παῖίοη "497, “" ἴῇε σϑργοδοὶ 

οὗ πλεη " κι, “830 ἀἰϊβῆρυγτεά ποσγε ἴδῃ τδη νγὰ58 ἢϊ5 Δρρθάσδῃσθ 

δηά δ΄ῖ5 ἔογπὶ ἴῃδη ἴῃς 5οῃβ οἵ τηξη 52", “ ἀεβρίβεά, δηὰ ἔοτ- 
βάκεη οἵ πηεῇ ; ἃ πιδῇ οἵ βοιτονῦβ, Δη δοαυδίηιε νυἱτἢ στε" κ γ 
(νυ. ΒΕ διϑ απ), 8, 4} τεείηι μι9]. ΤΏεβε βάῖηε ἡδίίοῃϑβ, Ἰοοκίηρ 
ροη ἴῃ «ἢ οιϊίοη οὗ ἴῃς ρεορὶε οἵ σοά, βανε πο σοπηραϑβίοῃ, Ὀυῖ 

ἀετγίάς ἰῃ ψογὰ δηά ραβίυτε ; δάεν ἐξέ ομέ (τυογαἶδ), 50 δββϑθητ αν (5, 

ψΟΤ5 ἴηδι ἴον νουἹά ποῖ νεηῖυγα ἴο βρεαῖκ ἴο ἃ 5ε]{-γσεβρεοϊίησ 
Ῥεορὶς δ0]ε ἴο νἰηάϊοαϊα τΠθυηβεῖναβ ; [ΠΟΥ ἄο ποῖ σεβίγαίῃ {ῃεῖὰ- 
βεῖνοβ, Ὀυϊ ρίνα 1]} νεπὶ ἴο τΠεἷγ τα! οἰουβηθββ. ΤῊΉΪΒ 566 5 τῆοτα 
ΔΡΡτορτίαϊε ἴο ἴδε υδὲ οὗ (ῃες Ηεῦτεν ἴεγτα, δηὰ τῆοσε ἴῃ δοσοζά- 

δΔῆςα τῇ {πεῖ ψοτὰβ ρίνεη ἴῃ ν., ἴδῃ ἴῃς υϑ08] τεηδοτίηρ, 
““8δοοῖ οὔκ ἴπ6 1ρ᾽" ΕΧ7"., Ἔχρὶαἰηίηρ ἴῃ ογρίπαὶ 85 δῃ ἰπβυϊίηρ 
δεβίαγθ, δἰ πουρἢ ἀΡΡΑΓΘΏΓΥ ϑυβίαϊ πο ὈΥ 5 τα δῦ Ἔχργεββίοηβ 3: Ὁ 

70. το, ΤᾺΪ5 ἱητεγργεϊδιίοη 5 ἀπε ἴο ἴῃς ἱπβεγίίοη οἵ ἴῃ. πογὰ 
“γν(ἢ τῆς 1ἰρ᾿᾿ ἴῃ ἴῃ6 τοχῖ, ἢ ἴῃ βϑάτηα τηοῖνε, αἴ [6 ὄχρθῆθα 

οὗ τῇς τπηϑάβυγθ. Βυΐῖ [ἢ 5 15 αἰ συ]ς ἴο σεσοηοῖϊα νὰ ἴῃς οἴδμοῦ 
865 οἵ ἴῃῆε Ηεῦτενν νοσά, οὐ νὶ τ δὴν Κπονῃ ραβίυτς οὗ [Πδὶ τἰπηο. 

-- δέν σλαζε τλεὶν λεαά . ὙῆΪΐβ 15 ἴῃς ρεβίυτε οἵ ἀετγίβίοη δοσοιι- 
Ῥαηγίηρ τπεὶγ νογάβ. Ὅς βᾶῃΊας ρεβδίυτα ἄρρεᾶῖθ ἰῃ ἴῃοβε ψῆῸ 

τοοοκεά τῇς οτυοϊῆεα }ε505. “Απά {Πὰν ἴπδὶ ραββϑεά ὈΥ σαϊδὰ 
ου πὶ, νασρίης τπεῖγ πεδάβ, δηὰ βαγίηρ " Μι. 2η.---θ. Αοΐ οα 
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γαλευελ, 50 38 ἴτην. ; “" σοτωγηΐτ τἤγβ6]" ΕΝ. ; “ οαϑὶ τῆγβε Γ᾽" 
ἸΡϑν.; ψδίςῃ 15 Ὀεϊζεῦ ἴδῃ δηοσίεηϊ Νγβ8., ΜΏΪΟἢ τεηάθγ 85 ῥρΐ,, 

850 “Ηδ ιπιϑιεὰ " ῬΒΝ., ΑΝ. Τῇε δῃθη} 5 5ΑΥ τῆ ἰῃ ἀετιβίοῃ. 

Τῆς Ὀυγάξῃ, ἴο ὃς το]εὰ οὔ οἡ Ὑαμνεὶ, ἴοσ ΗἸπὶ ἴο ὈεΑΓ ίοτ Ηἰβ5 

ΡξορΙς, νγὰβ ἴΠ6 ΔΡΌΌΥ δηα τα ργοδοῆ. --- ϑεείη “λα! 4ἴε ἀεάψλε ᾿π 

λίπ. ὙΠῈ Ρεδορὶθ νεσα ἡ 6}}] Κπονῃ ἴο Ὀς {πιϑίίηρ ἴῃ Ὑδην ἢ, 
τηεῖγ Οσοά, δῃὰ 85 ῃμεσγείοσε ργαϑυτηδῦὶνγ δοσαρίδοϊα ἴο Ηΐπι, δὰ 

ἀεἰϊρμιεὰ ἴῃ Ὀγ Ηἰἴηι, οἵ. ΝΥ 5α. χ'5“, ΤΠ ἀεηβίοη οὗ βυβετίης 
5786] 15 ἤδτθ, 85 ὄνεσ, δοσοιηρδηϊθδα ψ ἢ τῆς ἀεὶ βίδη οἵ Ὑδηνεῇ 
τηεῖγ αοά Ὀγ ἴῃς Ποβεϊε πδιϊοῃβ. ---- 10. 8.4. Ο 7λομ], ετωρδδῖία 
τεροι το οἵ Ῥειβοηδὶ δά άγεββ ἴο Ὑδῃῆνθῃ ἰῇ δῃτῃ 6515 ἴὸ 3.7 7 

νι; Ὀεῖῖασ τπδὰ τμῈ ἀβυδὶ ἱπιεγρτειδιίοη βιδιίηρ ἃ ἰδεῖ, “ Τῆου ατὶ 

Ηε." Τηΐβ 5γῃ. τεϊγαβι ἢ τ ρἢαβίβθ5 ἴῃ6 ργθνίουβ ὄἼχρεγίθῃςα, 

τηαιῖ Ὑαῆνεῃ Πα ποῖ ΟἿΪγ ἴα Κεὴ δὴ δοῖϊνε ρατί αἵ ἴῃ Ὀἰτῖἢ δηὰ 
ἀυτγίηρς ἴπε ἰπίδῃου οὗ ἴῃς ηδϊίοη, Ὀὰϊ παὰ σοπιϊηυδα ἴο Ὀε {πεῖν 
(οὰ νἱϊπουῖ σεαϑίηρ ἀπε] ([ῃ6 Ρτεβεηΐ, οἵ 15. 4653. ---11.. Μν᾽ ΕΞ, 

δῖ (ἢ οἷοβα οἵ [5 511. δῃὰ αδἱ (6 Ὀδρίπηΐϊηρ οἵ ἴ[ῃ6 ῥ5., ἱπο]οβεβ 

τῆς δηζϊίγε ἤγϑι ρασὶ Ψ τη [15 τηοϑὲ σοπι ρα μεηβίνα γοϊαϊοῃ. 

Ρι. 1Π1., ϑῖγ. Π|Ι. Ὀερίὶῃβ ἢ ἃ ἀεβογριίοη οὐ 1ῃ6 εδχίεγηδὶ 

βἰτπδτίοη ἴῃ ἴἤτεα σουρ]εῖβ, ἀηα σοηοϊι65. νἢ (ῃς οἤεοῖ ἀροη 
τῆς Ρεγβοῃ ΠΏ 56] ἴῃ νο σουρ]εῖ5. --- 12. 86 πού γαν ἥγονι μι], 

τεπενηρ ν.Ὁ, ἀπά τεπενεά ἰὴ ν [|| δὴε πέαγ}, τῆς περαῖϊνε 

τγαηϑίοτιημθα ἰῃῖο ἃ ροϑβίτἷνα, τπῆοσε ὑγοῦαῦϊε πα τῃ6 ῥτγεβεηῖ 

ἰεχῖ, ννϊοἢ πλᾶῖκα5 “Ὡθατ,᾿ ἂῃ δά). ργεάϊςαϊθ οἵ ἀἰβίγεβϑ, αἵ τῇ8 

ἜΧΡΘη56 οὗ [Π6 πιξᾶϑυγα δηά ραγα]]θ] ἴ5η1. --- 0. δι6γε ἐς αϊείγέδς 

Ι»»» τλεγε ἰς πο (οἴμετ) λείδογ), τἴῇ6. γβάβοη ἴοσ ἴῃ6 ρ]αἰπιῖνα 

ΔΡρρεαὶ ἴο Οοά. ---18. 27αλιν ὀμή], Ἰπιδηββεα ἴῃ μιρλδ᾽ σης οὐ 

Βαςλαμ]. Βαβῆδῃ ννὰβ [Ἀτηβά (Ὁγ 15 το ραβίυγαβ, αὶ σδίε]ε, ἀπά 

Ρονογία! δηὰ ἤξτος Ὀ0}}5. Τῆδ δπϑιηϊοθ γα σοτηραγαά ἴο 1 6Π|, 

εἴ. Αἴῃ. 4. ΤῆεΥ ἐπεέονιβαςς ἢ ἐηείγοίς, ἐποῖοβα ἀηά ςῃυϊ ἴῃ ὁπ 
Ἔν ΟΓΥ. 51:46 ἢ τΠ αἰγὶ πόγηϑ, οἴ. ν.33, 80 ἴῃατ Π6ΓῸ 156 ὯῸ δβοᾶρθ, ΠῸ 

οηθ τη τῃαϊ ἐποίοβυγε ἴο ΠΕΙρ. ---- 14. 1,δανίηρ τῇς ΡῈ}}5 ἀπα 

τενοσίίηρ ἴο ἴΠ6 ΘηΘΠΊ165: λον ρὸν τοιάδ δον μὲς ἡλεῖν νοι}, 

ἴῃ οΥάδθγ ἴο ἀδνοῦγ, να] ον ἀρ. ΤῊΪΒ πιαϊδηγοηΐ 5 ἀρρτορτίαϊς 

ποῖ ἴο Ὀ0}15, θὰϊ ἴο Ὀεαβῖβ οὐ ὕγον, απ 30 ὧς ὦ ἤοη γερμΐησ αηα 

γοαγίηρ], ορεηίηρ ἴΠ6 πηουτῃ ἴο ΓΟᾺΓ ἃ5. νν6}} α5. ἴο ἄδνοισ. Ἃιεὶ 

ΘΠΘΠΊΪ65 ἃγ6 [ΓΕ] ἜΘ ΠΕ σΟΠΊραγθ ἴο Ἰίοηϑ, 566 ν.5 75 τοῦ τγ"}. -- 

156. 4: τυαίογ 7 νι ῥομγεαῖ 7}, 50. 105. γἢ, “τῇς Πρατγῖ. οὗ τῃ6 
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Ῥθορὶς προϊϊεὰ δηᾶ Ῥεοδηηα 85 νυδίεσ." -- αὐ ιν ὄομες αγε ῥαγίεα, 
Ἔδοὺ οἠς ἀϊδιίησϊ ἱπ ῥαίη, 411 δοιιίηρ δῃηὰ βθεγηϊηρ 85 ἱξ {πε Ὺ δὰ 

τόθ ἂρατῖ ; Ὀοϊδ φτάρῃϊς ἀδϑογίριοβ οὗ ἔδνοσιϑ δηχίεῖγ. 
Τῆς τεΐεγεμος ἴο ἴα Ὠεατγὶ 15 γθηενεὰ δηᾶ δηϊατροὰ 85 ἴῃς ὑγπ- 
Εἱραὶ τϊηρ. [11 τλοὶῖ5 85 ἰξ ἰδ νοσς τσαα νη Ὠΐπι, οἴ. 68. 

8ι:. ΙΡ. ΤΏς δηκϑιτ. 18 σοτηροβοά οὗ ἵνο {ἰβσῃβ δηὰ ἵνο 
ΠουρΙςεί5. -- 16. ΤῊς ἀροηγ οἵἉ ἴῃς ρσγενίουβ ἰεϊγαβϑιοἢ 15 οοπιϊπυδά, 

ἴῃῆε ταϑυϊ οὗ [Π6 ἔδενε βῃ δηχίθιυ 15 511}} ἔστι 6. ἀεβουθεα. -- ΜΚ. 
σἰγεπρίὰ ἐς αγίεα “], 1ῖΒ βαρρβά ; ἴῃς Ὀ]οοά 158 ἀτίεἀ τρ δπὰ τῆς 
Ῥοάγ ἰ5 Ὀεοοῖης Ὀγε δηᾶ Ὀσγθάκαῦϊς, ἐξέ α ῥοζελεγά, ἃ Ρίεος οὗ 
Ροτίετγ. --- 2» ἔοηρμε ἐς πιαδξ ἐρ εἰδαῦε 10 μιν 7415]. ΒΥ ἱπίθηβε 
τη ϊγϑῖ, της. Ἰοῆρυς δάμπεσεβ ἴο ἴῃς τοοῦ οἵ ἴῃς του 580 ἰῃδὶ ἂς 
σδηποῖ υ86ὲ ἰϊ, οἵ. Τη. 195.---ἶα δε ἄμε 97 ἀξαίλ]ὴ, ἃ Ῥῆγαβϑε 
ἐβρθοίδ!ν ἀρρτορσίαϊα ἢοΐ ΟἿΪγ ἴο ἴῃς ργενίουβ σοηϊεχὶ, ἴῃς τυ, 

ὈπΈε ροϊβῃεσά, Ῥυϊ αἷϑοὸ Ὀδοδυβε ἰΐ ἰηνοῖνεβ ἴῃς ἰάδα οὗ ἴπε ἔογ- 
τηδίίοη οὗ ἴῃς οὐρίῃδὶ τῇδ ουἱ οὐ ἀιυδῖ, ἃ8 ἃ Ροιίεσ τηδκοβς ἢΐ5 
Ῥοῖίετυ, Οση. 27, δῃὰ αἷδο ἴῃς οοποερίίοῃ οἵ ἀεαίδ 85 ἃ σεϊυσγη οἵ 
ἴῃς Ὀοάγ ἴο τῇς ἀυδβῖ, σπ. 3}. ΤῊΪ5 15 ργοῦδοὶυ ἴῃ 6 τεάβου ΜὮΥ 
ἴῃς 2 ΡΕΓΒ. 88. 15 ρίνθεῃ ἰη 3Η, “ Τπου Ἰαγεϑῖ πις,᾽" τείεττίησ ἴο σοὰ 

85 ἴῃ ὈΓΠΊΔΓΥ ἀρθηΐ, ἰηϑιοδὰ οὗἁἉ [Π6 5: Ρ]ῈΓ Δηα πογα παῖυσαὶ 3 Ὁ]. 
τείεττίηρ ἴο ἴῃ επειηΐθβ, οἵ, ν-ῖἢ --- ἀφν ἐὰν νιε]. Τῆδθ δῃδτηΐθβ 
Βᾶνα Ὀδθη δοῖίνε δραϊηβὶ ἴῃ6 βυβεγεσ, νυ ]]ς ἢϊ5 Οοά, τῃγουρῃ ἰΐ 

411, ἢᾶ5 τεπιαίηεα δίατ οἱ --- - 17. (2155)2.) “0ρ:}, 5ο ῦ, Ῥ, ΡΒΝ. 
 ““πλδὴν Ὀυ115᾽" ν.δ τῆογε βυϊίεὰ ἴο ρᾶγα]]εῖὶ. “Εν ἄορβ,᾽" 3η, 
ΑΥ., ΕΝ. Τῇδ δπεηλίεβ ἅτε ποὺ σοϊηρασεα ἴο ἴῃ6 τηοσε ἱσῃοῦϊα 

δηϊηλαὶβ. Πορβ ἰῃ ἴῃ6 ΟἿ᾽. τα τῆς ἤξγος ργοϑ θα οὗ ἴῃς ηἰρῃὶ 

δΔηὰ βοδνθΏροτβ οἵ ἴῃς 5βίγεεῖβ, υ. 2 Κὶ οὗ δ᾽ Ῥβ5, κοἵ 1 685 76. τοῦ 
ΤΏΉΕΥ οοπλα ἰῃ ἃ ἈΚ, ἀπά 80 ἅτε οδιεὰ απ σοσεριδέ οΓ νιαδ 

“εαίγ:], οἴ. 8613, στεεὰγν ἴο 53εἷΖε, τηδυΐ, δηῃ ἴῃ Ἔν αΥΎ ὙΑΥ τδ] ταδὶ 

(εἰς νἱοιί πη. --- Ζΐκν αἱΐσ ἱρ490}, τὴς ἀορβ ψίτῃ τΠεῖγ τδοίῃ. --- κ᾿» 

λαμπάς σπά νιν 3,4]. Τῆε ἐχιγαπη 165 ἀγα ἤτϑὶ ρηαννεά Ὁγ ἴῃ 6 ἄορ. 

ΤῊΪβ ἰ5 ἴδε ττδηβίδιίοη Ὀεϑβὶ βυβίαϊηθὰ Ὀγ ἴμ6 τββ. δῃὰ ἴῃ σοηϊοχῖ. 
ΕΝ". ““οἴεγες " 15 ποῖ )υϑε δε Ὁγ τε Ηεῦτεν νοτγὰ, δῃηὰ ψὰ8 ἀυς 

ἴο ἃ ἀεβίτε ἴοτ ἃ βρεοϊῆο σϑίδεγεηςς ἴο ἴῃ οτυοϊβχίοη. 38 “45 ἃ 

Ἰίοη,᾽᾽ υϑεά 4 νοτγὰ ἔογ Ἰΐοῃ ποῖ ἐουπά αἰϑενῆσεγα ἰη ψ ἕοσ ἴἢς υϑ08] 

ποιὰ ρίνεη ἃῦονε ν.}", δῃὰ ποῖ βΞυϊϊεὰ ἴο ἴῃς ρτγενίουβ τπηθηοη οὗ 
ἄορϑ, οἵ οὗ μβδηάβ δπὰ ίεεῖϊ. Τῆς βυβεγεγ ἤθσα ν.δ 15 ᾿ἰγίῃρ ἴῃ ἴῃ 6 

ἄυδῖ ἰῃ οχίγεης μετ! οὗ ἀβαίῃ, δηά 5 δηθηλθβ ἢᾶνα δἰσεδαυ 
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Ὀεσυῃ ἴο ἀενου ἢΐπι. --- 18. 7 ἐρμπῦ αὐ νιν δομες, τεπενίηρ ν."», 
Ἑδοἢ ομς 5ἰδηάβ οὖ ψΊ 115. ΟΥ̓ 5ρβοΐδὶ 8.6. --- λς τὰφν ὥοξ 
᾿ ἐλεν οἰαγε], ἃ εἰτοιυπιβίδητα! οἰαυβδε. ὙΏΪΠΕῈ ἴῃῈ δηδηλίεβ τα 

Ἰοοκίῃρ νὰ ἰηΐθηβα δαρθγηεβ8, βίαυὶηρ ργαθα γ Ὡρο Ὠΐπι, Β6 15 

Δοδίηρ 41} ονεσ ἴτοπὶ ἢδδά ἴο ἰοοΐϊ, ἰῃ 411 ἢΪ5 ἐγαπηενοσὶς οὗ Ὀοη68. 

ΤΏε ἀϑ04] τοηάεσίηρ, ἃ5 δὴ ἱπάδρεπάεξηϊ δπὰ εἰρῃδιϊς οἶδυβα, 
τηδίκα5 ΝΟ 1165 ἴῃ 115 νοῖ56, ἰῇ ΠῸ Ῥτόρεῖ γϑἰδιίοη οἵ ρδγα}}6 151, 

δηὰ 70511Ώ.65 ἴῃ ἃ πηδάβυγα ἴῃ 6 ῥτοροβαὶ οἵ βοπιὲ τηοάδγῃϑβ ἴο [γδῃ8- 
ἴεν ν. δὲ τὸ ἴῃς Ὀερίπηίηρ οἵ ἴῃς 51. --- 19. Ζΐφ αἰυίας || εαοί ἐοεεἽ, 
τεϊυγηϊηρ ἔτοτλ ἴπ6 ἀορβ ἴο ἴῃ 6 δῃδγηΐεβ [ὮΘΥ σεργεϑεηῖ, ἃ5 ἄδονε 

γνσ, ὙΠΕΥ πᾶνε 5ιτρρεαά πἰπι οὗ φσαγηιεμές ἢ εἰοήλίηρ, αθὰ ΒΘ Ὺ 
ἀϊν!άε ἴῃ 656 85 ΠΕΣ 5Ρ01] ἴῃ ἴῃ6 υϑ08] νγὰγ ὈΥ ἰοίϑ. 

ϑῖ:. Υ͂. 15 οοτηροββά οἵ ἃ ἢεχαϑβίίοῃ οἵ ρει τἰοη δηὰ ἃ ἰεἰγαϑι ἢ 
οἵ νον. ---- 290-22. Τῆς ὅ81τ:. Ὀερίηβ ἢ ἃ Ρ]θα ϑἰ μι ϊασ ἴὸ ἴπᾶῖ οὗ 
ν Ὁ -- 0 7λοι, ῥυΐ πο γα» οὔ , 85 ῦ, τεχαίγεα Ὀγ ἴῃς οὔδῆ]εςῖ δηὰ 
το δ6 ρῥτγεξειτεὰ ἴο 3ἢῆ “Ὀε ποῖ αγ οπι." Ὑδηνεῃ 85 Ὀδδῃ [γδη5- 
Ροβεὰ ψἱ μιν ἀϊηα, Ὀδσάυβ6 οὗ ἃ πιϊδοοποερίίοη οὗ [ἢ τηδδηϊης 
οὗ ἴῃς Ηδῦτον νοτγά, ἡ] οἢ 15 ἀϑυα!ν ἰηιεγργεῖοα δἴεσ (ὅ ἃ5 “ ἸὯΥ 

ΒεΙρ " οὐ“ βυσοουγ,᾿᾿ ὉῪ ΕΝ". δηὰ τηοβῖ δίϊεγ 3. δ5 “ ΠΥ βίγεηριῃ." 

Βυῖ τευ ἰἴ 15 ἴ[ῃ6 βᾶπὴηθ ψογὰ δἃ5 ἴῃαϊ ἴῃ ἴῃ6 {Π|6 ἰτδηϑὶαϊθὰ ὈΥῪ 

(ᾧ 15 “δβεῖρ," υυϊ ροϊηϊεά Ὀγ 3ἢ 85 “ πἰπά." [Ιπάδεὰ τὲ βιΗχ, ἴῃ 
δοοογάδηςς ψ Ἡ δ Ότον ὑβᾶρε, νη ἢ τεραγὰς (ἢ 500} 85 ΨΜῈ]] ἃ5 

τλε ὈΟΑΥῪ 5 τεϑίϊηρβ οὔ ἃ σογηηοη βαὈδιγαίΐατω, ἴΠ 6 Ῥευβοη ὨἰπΊ56 ] ἢ, 

(υ. 4251 1312) οὈ)εοιῆεβ ἴῃ 6 500] 85 ἴῃς β8εαΐ οἵ ἢΪβ βυβεγίηρ. Ιἰ 
5 ἤτϑὶ οοχηρατεα ἴο ἃ Ὠϊη, Ὠυπῖεα ὉΠ} 115 5. Γθηρῖῃ (α1]5 δηὰ ἰΐ 

Ῥδηΐβ, τεδάγ ἴο ρεγίβῃ, οἵ. 425; )7υ5ῖ ἃ5. ἴῃ τε ράγα]!εὶ ν. 3 »ι}" δέ, 

ν. 3" γιΐπε οπδν οπό (εἴ. 45), 5. ἢϊ5. απίη]ια. ὑγΓ 6] 655 Ῥοϑβθϑϑίοῃ, 
πὰ δραὶπ ἴῃ ν.23 αἰζεγ (ὅ, γιΐιε αὐὝιακα ονε. τα α150 ἰαῖθσ 

σοργ᾽ϑβῖβ, ποῖ ἀπάἀεγϑιδηαίηρ ἴῃε οὐ ρίηδ] ἀϑαρδ, ἰπίογρταῖ ἴὶ ἰη ΜΎΤ. 

85 νὉ. Ρί, 2 πη. “ὍΠοῖι ἢαϑὶ δηβνεγε πηθ,᾿ πιακίηρ ἃ ΝΟΥ ΔΌτιρῖ 

ςοπο]ιβίοῃ ἴο ἴΠ6 ρειτίοη, ὈΥ ἃ οἰποῖὶα ψογά οἱ αἰνίπο τόβροηβο, 
δηὰ πηακίηρ ἰτ αἀἰβίσι!ς τὸ Ἔχρίαΐη (ἢ ς ρῆτγαθο γον {|6 λογης 7 ἐλὲ 

γογέ σα, ΝΜ ϊοἢ οσσαβίοης στοαὶ αἰ Π!6γεησα οὐ ΟΡΙ ΟΠ ΔΠΊοπΡ ἰηϊοτ- 

Ρτεῖειβ. [Ιἢ ἔλεος τῆς οἷχ 1ἴπ65. «11 σῆγπις ἴῃ ἢ. Ἐδοῇ σοιρ]εῖ Πα5 

ἰῖ5. νϑιῦ. --- Ο λας το μιν ἤθί)7, αὶ ρίνγαθο ἐτοχυξης ἴῃ Ρ55. οὗ 

Ἰαπγεπίαιίοη {αὐτο 1} σαῦς. ὙΠ ἔουτγ Κἰπὰς οὐ οηοηο5. οὗ {Π6 

Ῥτενίουβ 5[Γ. ἀρρθᾶσ 4150 ἴῃ 1ῃ]5 οἰϊπιαχ οὐ ροιίοη : ἴῃς συ ογώ οὗ 

(186 δπθηλίοβ ᾿ποηλβεῖνεβ, [6 ον, τς ἤρη, 16 γογέ οας ἼὝῈ Ἰἰαῖίοτ 
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ἰ5 δὴ ἰηιοηϑὶβοδίίοη οἵ ἴῃς Ὀ0}15 οἵ Βαβῆδη, δῃηὰ γείειβ ἴο πὶ ἰάγρε, 
ἤξστοθ Ὅὰ]] οἵ δηςίεης {{π|6ὲ5 ον μᾶ5 ἢον Ὀεοοπια ἐχίηοῖ. --- 

23, 36. ΤὮς ρει οη 5 βυβίδίηεὰ ὉΥ ἃ νον ἰῃ ἔουγ ᾿π65: 7) τοῖϊ 

ἄρείαγε Τὰν παρε], ταῖς ἰὶ Κπονῇ 85 ἃ βαν]ηρ πδγη6, 2γαίδέ ἢ )α» 

τσιυς], τας νοῖίΐνε οἥετίηρΒ. Τῆς ἀξοϊαγαϊίοη 15 ἴο θὲ ἴο μὶν 

ὀνείδη, ἴβοβε δϑϑοοίαϊδά ἴῃ [6 οοτηπιαη! οὗ Οοά᾽5 ῥξορὶςε. 

8ὅε6 Ηδεῦ. 5, ψῃοτε ἴ[ἢ686 ψογάβ γα ρυΐ ἴῃ ἴῃ6 ταουϊὰ οἵἉ (γσίβι. --- 

μὰ ργεαΐ εσηργέα 0} ΔΒΒΘΤΩὈ]Θα [ῸΓ ψογβδὶρ ἴῃ τῃε ἴετρία. --- 
τη Τὴν φγεέφεμεθ, Ὀείοσε ἴῃ 6 βδογβά ρἷδοα ψβεγε Ὑδῆνοι ἅμεὶῖ, ἴῃ 
τῆς τοοϑὲ Ηοὶγ Ρίαςς οἵ ἴμε ἰεπιρὶθ. Τῆς ρῆγαβε, ἔγονι 7346} ἰβ5 
ΡΓΟΔΌΪΥ ἴο 6 ἱπιεγργεῖθα 85 ἴῃς βουσοα οἵ ἴῃς ἀεἸίνεγάπος, δπὰ 

τῃοτγείογα οὗ ἴπε ῥγαῖβε ίογ ἰϊ. ΤῊϊβ ἰδϑὶ σουρ]εῖ, νι ἢ 5 ραγα] εἰ 

ἴο ἴῃς ρῥγενίουβ οουρὶεῖ, ἢ45 Ὀδεη βεραγαῖεα ὈΥ ἴῃ ἱπβεγιίίοη οἵ ἃ 
Εἶοβϑ ν.᾿"" 5 νη ϊοἢ σἤδηροβ ἴῃ ταίεγεηςς ἴο Οοά ἴο ἴῃς 24 ρεῖϑβ., 
ΔΗ 50 πηδίζεβ αν κναγὰ οἤδηραθ ἴο δηά ἔτοπι 2ὰ ἴο 34 ρεῖβ., δπά 
αἶβο ἀδϑίγογβ ἴπε ογρδηϊβαϊίοη οἵ ἴῇε 51:-. Τῆδ οτὶρίπδὶ Ῥϑ. φοπηθβ 

ἴο 8Δῃ ἀρργοργίαϊβ οἷἴοβϑα ἤδγε ψη ἢ ἃ νοῦ οἵ ρυῦ]ὶς τεοσορηί ἤοη δπὰ 
τδηκοῆετγίηρ ἰῃ ἴῃ6 ἴδταρὶα ἔογ τῃῆ6 ἀεϊίνετδησς, ἴῃς ῬΥΑΥΘΙῚ (ῸΓ 

ψ ἢ ἢ μᾶ8 Ὀεθη ἴῃς ἴβετηα οἵ ἴῃ6 Ρ5. 
24 25. Τηΐβ ρίεος ἰβ οοπηροβαά οἵ ἵνψο βγῆ. {πἰτηθῖοσ {τἰρ] εἴθ. 

11 15 ἃ 68}1 ὕροὴ ἴπ6 σοηρτοραιίοη ἴο ῥσαῖὶβαε Ὑδηνεῃ Ὀδοδυβε οὗ 

ΗΙβ ἀεϊϊνετᾶηος οὗ ἴῃς δῇ7οῖεά ρβορὶθ. [ἰ ἰβ ἃ ρεπεΊδ βαϊοῃ 
οὗ ἴῃς 5ἰϊυδιίίοη ὉΥ ἃ ἰδῖε εἀϊΐογ. 

Υε ἰδαϊ ἔεαγ Ὑδῃν εὮ ὑγαΐβε Ηἰπι, 

ΑἹΙ ἴῃε Ξεεὰ οὗ ]δςοῦ ρὶογγν Ηἑπιὶ, 
ΑΙΙ τῆς 5Ξεεὰ οὗ 15γδεὶ Ξίαπά ἰῇ αννς οἵ Ηἰπι; 

Εογ Ης δαί ποῖ δΌ οιτεὰ ἴο δῆϑνεγ ἰῃς αῇῶϊοιεά, 

Απὰ Ηε δαίῃ ποὶ "ἰὰ ΗἰΞ ἔαςε, 

Βαϊ ἤδη ἢς οτεὰ ὑπίο Ηἰω Ης πεαγά. 

24. Υὲ λα Μαγ γαλτυελ, ἴῇοβε ἴπᾶῖ ἤᾶνα τῃ6 τοὶ ρίοη οἵ 
Υδηνεῆ δηὰ σὰ ἴῃ ἴῃς Παῖς οἵ ἀοίηρ τενεσγεῆσα ἴο Ηΐἰπι. -- ΑΖ 
Ἴῖε «ἐεά οΥ 7αεοῦ ἢ «εξ 97 7ειγαε], ρῆγαβεβ ίοσ ἴῃς ρεορὶβ 15. 45 Ἔ 
76. 31:55 5. 4,55... ὀγαύδε ἢ ρίογύν ἢ εἰαπα πὶ ἀτοε], ἀϑυδὶ ρἤγαβαεβ 
οὗ ρυῦ]ς ψνουβῃΐρ. --- ῶδὅ. 29» 474 λατὰ ποί σδλογγεα . ΤΠΪ5 βίσοηξ 
δῃὰ ὑηυβυδὶ ἴαστα, ἰπ (ἢ σοηηροιίοη, τοοεϊνοα 8 τα] άοσ νατίδηϊ ἰῃ 

τῆς πιατρίη, “Ηδ δαῖῃ ηοῖ ἀεϑβρίβθα," νῃϊοἢ ϑυ βεαυθη]Υ σαπὶα 

ἰηῖο ἴῃς τοχὶ ὈΥ͂ σοηῆδίίζοη δηὰ 80 ἀεβιγογεὰ [πε τηδᾶϑυσαθ. Τῇδ 

ὑποοϊητηοῃ δχργαϑϑίοη ἰ5 θα κεηθα ἰη ἴῃς (Ο]]ονίηρ ᾿ς ἴο τῆς 
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5.8] οης, ἀσηὰ ποΐ ἀϊαὶ 275 ζαεε, διὰ τᾷ6 οσάϊμαγυ οης, ἀσαηῶ. ---- 

το ἀηϑῦϑν τὰς αὐιαϊεα. ὙΤῊΪ5 βεεπηβ ἴο θῈ ἴῃ Ὀεβί ἱητογργεϊδιίοη 
οὗ τῃλ6 υηροϊηϊοα ἰοχῖ, τα κίηρ ἴῃς ἢχϑὶ νοζὰ 85 ἱπῆη. σοῃϑβίσυοϊ οὗ 

τε νὉ. “ δῆβνγεσ " δῇεσ (ὅ. Βυϊΐ 3Ηῆ ροϊηῖβ ἰδ 85 αὐρβίσαοϊ πουῃ ἔτῸΠῚ 
186 βἴθτῃ τηθδηΐϊηρ δῇ] τοι, ν μἰοἢ ρῖνεβ υ5 ἴπε τΔυτο]ορίοδὶ “ ΔΗ: ο- 
οη οὗ τῃς δῇϊιοῖεα,"" ΑΝ΄., ΕΝ.., 3. γνιοάφεϊανι, 50 Α4. ἴαῖκεβ 11 5 

ΔηοΙΠοτ δὐρβίγασϊ ποιῃ, ΡΒΥ͂. “Ἰονν εϑίαϊθ," νψῃϊο ρίνεβ ἃ Ὀεϊῖευ 

56η56, Ὀυϊ 15 ποῖ 5υἰτεα ἴο πε σοηϊεχῖ. 

217. Τηΐβ τὐϑιῖοἢ ταβειλ 65. ἴῃ ἔοσγπὶ ἴπε ῥγενίουβ ἴνο, ν." 5, οὗ 
ἢ ἢ [τ τγᾶ5 οὐ ρί ηΔ}Ϊγ ἃ σοπτϊηυδίοη ; Ὀὰΐζ ᾿ξ σἤδηρθδ ἔγοπλ )ζὰ ἴο 

24 ρΡ]., ἀηὰ ἰῃ 15 τεβρθοῖ ἄρτεθβ ψ ἢ βυ βεααεδηΐ σοῃίεχῖ. 

Τῆς διοίεα ν}}} οαὶ ἀπ ὰ Ὀς βαιϑῆδα ; 

Τθοβε ψο 5εεῖκς Ηἰπὶ ννΠ] ργαῖδε Ὑαμννεῃ, 

ϑαγίηρ, “κεἰ γουγ ποτὶ ᾿νε ἰοταναγ." 

7ΖΆςε αὔιεϊει 7, Ὀ]. ἴοτ ἰῃ 6 586. ν. 25, -- το καὶ ἀμα δες ταὐβεα, 
Ράτῖακε οἵ ἴῃ 6 ̓παηκοῆετιίηρϑ ἴῃ [Π 6 τετηρ]ς, ἃ5 (αἱν., (65., ἢ6 ὟΝ. 

ΗΪ. ; δηά ποῖ ἴο ὕε υπάετβίοσά ἴῃ ἃ τΏΘΓΕΙῪ ϑρί ταδὶ 5658, 45 Εδνν., 

1)6., οὐ ἴῃ τἢ6 5{}] ποῦ βθηθγαὶ 966 η56 οἵ γείγεβῃπηθεηΐ ὉΥ αἰνίπα 

Ὀ]εςοῖηρ Ηὰ., οἵ. 25. -- Ζλστς τον σε νι τα νουβ ρθε 5 ἴῃ 

ΒδΏΘταΙ ; πεν ῥγαῖβε Ὑδηνεῇῃ. --- 29} γον ἀσαγέ ἄτε γογευεν]. 

Ονίηρ ἴο ἴῃ6 οἤδηρε οἵ ρείβοῃ (ἢϊ5. σῇ οὐἱγ Ὀ6 ννογάβ οὐ ἴῃοβα 

ψῆΟ 566 Υδῆνθῃ, δά γεββεα ἴοὸ ἴῃς αδῇιοιθ - δηᾶ τπογείογε σοη- 

δτιαϊυϊαΐοτγ, ἀπ νη Ἰβηϊηρ Ρογρεῖμα! δα! ἢ δηπ ργοθρογν ἴο τῆ θιη, 

85 Ὧῇ δηϊ} ἀοΐε ἴο {Πεὶγ ργενίουβ δ] οτοη. 06 ποαγὶ βαπάβ ἤογα 

ἴογ 1Π6 τηδη Ὠἰπιβο!, ἴῃ ἰαῖα ἀϑαρθ, σοπίουπαϊηρ Ξ5 ψ ἢ ΘῈ). 

28--32. ΤῊϊβ 15 ἃ ρεηιδπιθῖου Ὠθρίαϑις, ἃ ἰαῖοσ δἀαϊίοη ἴο τῆς 

Ῥ5., ςοπιροβεά οἵ ἃ {τἰρὶεῖ δηὰ (νο σουρίοῖϑ. 

ΑἸΙ τῆς εἐπαᾶς οὗ 1π6 φΆ στη Μ1}] το πγ πη οτ, ἀπὰ τον ΜΠ] τὰ γπ ἀπίο ὙΠ ἢ, 

πη ἅ}]} τῃῸ ἔα πλ 5 οὗ τὴς παι η5. ΜῊ} οσβρ οίοτγο ΕΠ αν; 

Εοτ υπηῖο Ὑδῆν εἢ Ὀοίοησϑ τη Κίηρίοπι, ἀηὰ ΗΠ ταΐοὸβ νοῦ ἴῃς πατοη5. 

Ηὰνὸ 41] τπε αι ὁπὸ5 οὗ φατίἢ ὀπίεπ ἈΠ} νου ρροῦ, 

Τἤὸη Μη] θοὸν ἀον πη 4}} ἀθοιυ ἴο ἀῤδοςηὰ τὸ {τὸ 51, ἀηα πὸ ῃὼ ἀοιἢ} ποῖ Κορ 

ΒΙλ56}} αἰίνα. 

Α ςοοὰ ν}}} βογνς Ηἶπι. 11] θὲ τοϊὰ τὸ α σεποτγαίίοη ἴὸ σοπῖθὶ 

Απὰ τῆεν ΜῊ] ἀδοίατε Η5. τὶ] δου 5πο55. 10. ἃ ροορὶς ἴὸ 3 Τοτη, {παι Ε[ς παι 

ἄοπο (0). 

ς ΠΝ ἴο 28. 4“ διε εν οὐ 416 ταγήλ, ἃ5. 2 6γ᾽ 725 15. 455 ς 

ςοπιργεῃθης τΠ6 δητγα δατίῇ. ---- αὐ δε μένη λεν 07 ἐλὸ πα δον], οἷν 



2Ο0Ο ῬΘΑΙΜΒ 

Ρ5. οὐἷ : 4}1 1ῃ6 (Δῃ1}}165 οὐ οἴδῃβ ἱπῖο ψῃϊο} [86 πδίίοῃς πιδὺ Ὁς 
βυ αϊν 64, νι ἃ ρτορδθ]ς τεΐεγεμος ἴο ἴῃ6 ρδιγίδγοῃδὶ Ὀ]εββίηρς, 

Οη. 12 28". --- τοί γεσιεηιδεν}, ο4}} ἴο ταϊπὰ {μεῖς ΟὈἸ σα! Ως τὸ 
Υδηνθῃ, γῃοπὶ ἴΠῈῪ Πᾶνε ἰοτροίϊθη ἴῃ ροίηρ δίϊεσ οἵπεσ ροάϑβ, ἀπά 

50, τοί ἐμγη, ἰὰ τερεπίδησε ἔοτ ργενίουβ. περί θοῖ, ἰῃ Ἔπεσε σμδηρα 

οὗ αἰτυάς, μη Υαλτυεή, 50 ἴῃαϊ ὙΔηννε Ψ}}} θῈ τεσορηίϊβεα 85 

τῆς αηίνοτβαὶ σοά. --- αλαὶ τυογελβ ὀέόίογε Ππι, ατϊῖα ἴῃ της ῥτε- 
501 06 ΜΟτβἢΐρ ἴῃ Η]5 ἴεπιρ]6. 38. “ Ῥείογτε ΤΉΘε ᾽᾿ 15 φασί }ν ΔῈ 
ΕΙΤΟΓ οὔ ἃ σοργῖϑὲ. (δ 45 ἴῃε σοττγεοῖ ἰοχί. ---- 29. 2.0», κριΐο γαλ- 
τυεὰ δείρηρε τᾶς φϊηράοι], ΤῊ τϑᾶβοη ἴῸΥ ἴπ6 σοηνεγβίοῃ οὗ τῇς 
παιϊομβ ἰδ ἰμῃαῖ ἴ6Ὺ 4}} δῖα ἰη Ηἰβ Κίηράοτῃη, ϑυῦ)εοῖ ἴο Ηἰβ 

ἀοτηϊηίοη. Ηδ Πι1]65 ον σὺ ἴῃς παίϊοηβ 85 ἴἢ6 ὑηίνοσβαὶ Κίηρ. --- 

30. Ἄνο οεἰαϑβθεβ οἵ ννουβῃρρειβ ἅγθ Ὀσουρῃϊ ἰηΐο 5ῇδγρ δῃ 655: 
αἡ ἡιε μι σπες ο7 ἐαγήλ, ἴῃ8 τίσῃ, ῥγοβρθγουβ, ρου! ὨΔΏΟΉΒ, 

απ ἡ αὐομέ Ὁ ὠἀξεεσπι το “ἦε με, ἴίοβε ἀξοαγίηρ, ἀγίης, ννῆο 

ἃτὸ ροίηρ ἄονῃ ἴο ἴπΠ6 Ρίτ 28᾽ 20 " 88) 1427, ἴο 560] ς κἾδ, δῇ 
ΟΧΡΓΟΒσΟη. υ564 Πδη ΘΠΠΥ οὗ ἀγίπρ παίϊϊοηβ, 15. 14.525 ΕΖ. )ν 
4: -ὸ τῦὴο ἰρά ποῦ ἄεωῤ λίρισοῦ, αἤυε], τἰᾺ6 παϊϊοῃ ἀηδῦ]ς 

ἴο ῥτοΐδοϊ 115. ΠΠ| πὲ ἀραϊηθῖ πΊογα ρον τα} περ ὈουΓΒ βθεκίηρς ἴο 

ἀοδίτου ἰ. ὍΤΠ6 ΝΥ 55. δῃά ἱπίδγργθίεσθ ἤανθ ΤΏΔΗΥ͂ Βυρ ρα ϑι!Οἢ5 

Ποτο, Ῥὰὺτ πος οὗ ἴπὲπὶ ἅγα 850 5[Π|018 85 38, Ψψῃϊοἢ ρῖνεβ πῃ 

ΟΧΡΙαΠπαΐουυ σοθ)θ] πηεηῖ ἴο ἴῃ 6 γῥτγενίοιιβ. οαϑθ. Τῆὶβ ἄοαβ ποῖ 

τοί τὸ 1Π6. παιϊ!οὴς ἴῃ 60] αἴοῦγ ἀδαῖῃ, 'ὴ οοηϊγαϑὲ ἢ τῇοβα 

511 αἰϊνα οἡ δάση, ΓὉΥ 1(ἢ]5. νου] Ἰεανα ὺ5 ΟἿ ἴῃς σς ἢ 

παι ΠΝ. ΝΟΥ θὴρ γα ἢ οἡ βατῖῃ. Τῆς σοπίεχι ἀδπηδηάς 

Ρούτ, ἴδ Πο πατίομβ, ἀη (Παϊ 15. Δ ΠΗ ΓΔΌΪΥ ΘΧΡΓΕΘβΘα ἴῃ [ἢ ἴετηβ 

ον ΜΠ οτ {ΠῸγ ἀγὸ τοργοβθηΐε 5. ἀγίηρ. Τῆδ ρῥίο. τεργθβθηῖβ 

γταῖθογ ἀπ ᾿τύσθο (ΠΔη ἴῃ6 τοϑῦ]. ὍΘ τοῦ δηά ῥγοβρεγουβ 
οοιὴς ἤγοῖ, ἴῃ ἃ οἴλαπε ΜΠ ΊΟΠ 15. ΠΟ ΠΙΟηΔ] ἴῃ ἰογπὶ. Ηδνα {ΠΕῪΥ 

ἐαλεν ἀπε τοογ ιν δλε 7, ἰακθη ρατ ἴθ τὴς ϑδοτβοῖαὶ τηθα]5 οἵ τῃ8 

το 016, ἀπ] ΜΟΥ] ρΡ 04. ἴῃ σοπποσιίοη ΜΠ [Π686. 58ΟΓ Ηςσ 65 ; 

Δηεη το δοτὼ ἀοτοη}, ἴῃ [16 ῥτοβίγαϊίοη οὐ ψοσβῃϊρ, ἴῃς οἴβογ 

ΟἿλδδ αἶνο, Π1Ὸ ΘΌΟΥ ἀπ] ροτσΐπρ παιίοῃβ, πη 50 ἴῃ6 ΨΟΓΘΩΙΡ οὗ 

γα νοι ΜΠ θῸ ππίνουβα!,, ΤῈδ ἀπ νου! ν οὐ ὑγοσβῃρ Πανίησ 

Ποθη κίλιο ἂρ τὸ ᾿ΐπ σομργο Πο ἰη 5 Π] παιίοηβ ἀπά οἷα5565, ἰζ ἰ5 

ΠΟ ΤΟΡΤοβοη το 1 1 ΤΟ ρΌτΑ  (Οτηγ5, --- 81, «(1 φεσώ τοῖῇ σοῦ νι, 

αι ποο] “ον ΠΠΠη ἴτομν ἀχὸ πα τΘὴ 5. τη] Πα ἀθονθ, {ποῖ ποχῖ 

βοποταιϊίσῃ, τς 77 τὴ δὲ οἱ Ὁ ἃ φενεγαϊοη ἐο το 6], ΘΠ σ (μ 6 
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βεοὰ ῥσενὶ ουϑὶν τηεηϊοηεά, ΟΥ̓ Τῆοτα ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ ἃ ψϑῃθσδιίοη τὸ 
σοτὴλθ δῇεσ ἴἤθτω, ἃ βεοοπά ρεηεγαϊίΐοη. ΤὮδ τηθάϑυσγα δηα ρᾶγα]- 
1εἸϊβὰ σεαυίγεβ ἴῃ Ἔχοϊυβίοη οὗ “ οὐ “δε Ζογαἱ᾽᾽ 85 ἃ ρῖοββ, δηὰ ἴῃ8 

αἰϊδοδιηθηὶ οὗ “ σοτῃθ ᾿" ἴο (5 ᾿ἴπ6ὸ ψ (5, ταῖμοσ ἴθδπ ἴο (ἢς 

Ὡεχὶ 1 39. --- 32. 454 1.εν τυἱ ἀξείαγε “ΤΠ ς γἱρλίσομσηεες], ΗῚ5 
νἱπαϊοαιίοη οἵ Ηἰ5 βυβετίηρ 5εγνδηῖ, Ηἰβ8 βαἰναϊίοη οἵ Ηΐ5 ρεορῖς, 
ἴῃ δοοοσάδησα σἱτῇ [ἢ 6 αδυ8] τηϑδηΐηρς οὗ τη ςοοιδηθ85 ἰη Ψ δηὰ 

15.5.3.--ἕ » α εοῤίε ἐο δε δογ"}, ἃ ῬΘΟρΡΙῈ ἰπ ἴμ6 ἀϊδίδηϊ διΐυτα, 
Ῥεγοηά τἢε βεοοηά ρεπεσαϊίοη, δεγ [5 υαηΐνθγβαὶ σοηνεχβίοη οὗ 

τῆς ῃδίϊοῃϑ ; ἃ ρεορὶε ποῖ γεῖ Ὅογῃ, Ὀαῖ υἱπἰτηαῖοὶγ ἴὸ Ὅ6 Ὀοχῃ, 
ῬΙΌΡΔΌΪΥ οοηοεϊνεά 858 βυϊημγίηρ ὉΡ 41} ἴῃς πδίίοῃβ ἰῃ 1ἴ56], ἴῃ 

δοοοζάδηος στ σοηοερὶ, οἵ, 5. 87, ψἤετα οὴς δῇεσ δῃοΐδπεσ ἰ5 

Ὀοτῃ ἰῃ Ζίοῃ δῃὰ 41] ᾿ῃβοσ θεἃ 45 οἰ ΖἝῃ8. --- Ζ αἱ 27 ἀαίά ἐρπό 
(21, ἰὰς βαϊναϊΐοη Ηδ μαβ σπτουρῃῖ; ἴῃ ἴᾷ6 (1]] βεηβα οὐ [ἢ 8 
ταηΐϊνεγβαὶ σοηνογβίοη, δηὰ Ἰνοσβῃρ οὗ Ὑδηνθῃ ἴῃ 76τυβαῖθι. ΤῊΪβ 
ἰάεαὶ ἰ5 ἃ Μεββίδηϊς ἰάβαὶ, ἃ5 σοπηεξοῖεὰ ψἰϊῃ ἃ βυβεγεσ τ ῇοβα 

βυβεγίηρ 5 τηεαϊδιοτσίαὶ, ἀπά ψοβε βαϊναϊίοῃ τηράϊδῖεβ υηϊνεγϑαὶ 
βαϊναϊίοη. 

3-3. ΤΣ» ποῦ Ὧν ὍΝ]. (Ὁ [α5 ὁ θεός ὁ θεός μου πρόσχες μοι τε ὐσπτυρχτη ὃν ὃν, 
ν. νι, (βε. δπὰ ἢυ. τπϊπκ ἐμαὶ 3) μαβ βεϑὴ 3βοτίεπεά ἀπά τά. Ὁ πϑυῦρτ; θὰξ 
Θ᾽ εἶνες ἴῃς οἷαε ἴο ἴῃς ἱπβεγιίοη, ἰῇ οπς '5 ᾿βουρῃϊ δεσεββατυ. ΤΟΥ͂ [Βῖηκε (ὅ 
τὰ. βεοοπὰ ὧν δ5 ἃ ρσερ., 277 Οοά τρρηίο σιὲ (αἰίεγια1), 5ο αγε Ὅν ὅπ, ΤῊϊς 
νγου ὰ πιδῖςε ἵνο {τ πηεῖοσ ᾿ἴπ65 ἱπδιεδα οἵ οπα ἴῃ ἢγβί δ] οὗ ν. --ο γεν} ΗἹ,, 

Ὀγ.,. Οτ., ΕἈτ. τά. πγυϑο,- τῶν "2 ] (6 Βὲ8 οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων 
μου τ ιν ". αὔάαϊγς οΥ σὴν ἐγγοῦς, 50 Ἔ, οἵ. 1915, ---- ΠΝ] ἷ5 ἃ ρἷοββ. 1ἰ 

ςεπίαἰὩν ἀοεβ ποῖ γὸ νἱτἢ ν.δ. Μ΄ 329 15 γίνε ἰπ ΝΤ. ἰπ: 

Μι. 2745 { ἐλωί ἔλωί λεμὰ σαβαχθανεί; 

Ξε Θεέ μου Θεέ μου, ἵνα τί με ἐγκατέλιπες; (85 (6). 
Μκιι "7 ἔλωί ἐλωί λαμὰ σαβαχθανεί; 

ΞΞ ὁ Θεός μου [ὁ Θεός μου], εἰς τί ἐγκατέλιπές με; 

Φ τρῶν πὸ 590 ὧν ὧν. Οοά. Ὁ ον Μί. δπὰ ΜΚ. τάβ.: ἠλεί λαμᾷ ζαφθανεῖ, 
ψΕΐςἢ, δοοοτγαΐπρ ἴο Κδβοῖ, ἱπιρ}1ε5. ἃ Ηςῦ. οτίρί πα] "2; ἴοτ Ατϑπη. ρ3Φ. 

1 Ῥε. 5 ἃ {τϊπιεῖετ, ἴξ ἰ8 ποῖ αἰβῆουϊε ἴο ἐχρ ἴῃ ἴῃς ρίοββεβ, νν ἢ οἢ ἀεβίτου ἴῃς 

ταξᾶβυτο. [1 νγὰϑ πδίυγαὶ ἴδαῖ ὃν βῃου ὰ θὲ τερεαϊεά ἔοτ ρτεαῖος βπιρἢβίβ. 
ΤΒε ῥυτη ἰβ βυβιαίπεαὰ ὈΥ͂ [15 ὧς ἴῃ ν.13. 39, τῃετείοτε ψῈ τηυβὶ τεραγά "2 85 
ὯΔΏ ὈΠηδΟΟΙΒΑΙΥ δὰ άϊτίοα, τῶν ἰ5 [86 808] ἱπβεσιίου οὗ τὰς ἀϊνίης πϑιης. 

Τπετείοτς τεδὰ: 
ὩΣ πὸ ὃν 

ΩΝΦ ὭΡΥΦῸ ΡΠ 
ΤΩΡΓΤ ΝΟΥ ὈῸ ΝῸΟΝ 
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πρὸς σὲ οἵ (ὦ αἴτετ κεκράξομαι ἷἰΒ ἃ ῥτοξαὶς δὐἀάϊτίοπ, “τ᾽ γ151 5 ἴαῖκεα ΡΥ ΑΝ. 
85 Π ἸΏΡΥΦ' δηὰ 50 ἴδε ίοσος οἵ πῸ" 15 τεϊαϊπεὰ. [ἱ ἰ5 δεΐϊεσ ἴο τεραγὰ τῆς 1. 
85 βἰαϊετηεηῖΐ οἵ ίδοϊ ἀροη Ψ ΒΊΟΝ ἴδε δηχίουξ ρ]ςὰ ἰ8β ὑᾳᾷβεά: 50 65, 3, Θ, Α4., Ζ, 

Σ, Ουἱπία δηὰ ϑεχίδ, αἰβο Ἡοσβίευ, Βᾶ., δ]. -- ἔπν πὶ, γοαγίηρ ἴθ ἀροπΥ, οὗ 

Ῥεῖβοη Ρβ. 223 328, Ρ]. 10. 325; εἶβϑνν. οὗ Ἰίοπ 15. 59 ἘΣ. το Ζο. 11 70. 419 
(Ὁ. νὉ. ἴῃ ν.}4). --ο Ὁ ΠΡΟΝῪ] πιῖ, σέδερεε. εἶδ. 395 623 6ς3 (411 ἀν}.); 3. εἐλερεέέμενε, 
( εἰς ἄνοιαν -- γοὐγ. Ἠαῖοι (σεαγς ἐμ Βέῤῥϊεα Ογεεξ, Ρ. 174) τὰϑβ. ἀνείαν 

(ἴοι ἀνίημι, ταῖε νοτὰ, ποῖ ἱπ 1,εχ. οἵ [1446}} ἀπὰ ϑοοῖῖ); ποῖ 5ἰίεσῃος ἴτοτῃ 

ξτοδηΐηρβ οὐ σοτηρ]αἰπῖ, θυϊ ἔγοπι ἴσουρ]ς; ὯῸ τεηιβδίοη οἵ, πο γεβρίϊε ἴτοσω, 

Ρϑίπ. ---. τ ΠΝ] ββογίεπαά 1], ἰὰ Ἐ. Βυϊ (δ σὺ δὲ ἐν ἁγίῳ κατοικεῖς ὁ 
ἔπαινος τοῦ Ἰσραήλ; Ἔ ἐρ 5 ανπηο ἀαδὲίας, ἰαμς Πεγαεῖ. 3. οἱ ἐμ ταποίε ἀαδὲ- 

ἐαέον,, ἰαες Πγαεί, τὰ. τὺ διὰ γὴπῃ 85.» “ Βαδὶϊᾶπ5 ἴῃ ἰοςο, πεπιῖρε ἰδδεγηδουῖΐο, 

αὐυδς [5γ86}}15 ἰδυδ εβὶ," Ηδζε; Σ ἐν ἁγίοις κατοικεῖς; Ὠχ. [οἸον 5 τς. ἀπά 

Δι ἀ5 δἴϊεν ἰδγϑεὶ 32, οπιτεὰ Ῥεοδυβε οἵ Ἵ2 ἰῃ πεχὶ 1. Οτ. ἰῃβετίβ Ὁ)27.) δῇεσ 

2... δῃὰ ν΄ Ὀείοσα ρηγ, Βυῖ τῃϊπ ἰ5 ἀππεσεδϑδιγ. ΤῚΣ ἰβ ἃ [ἀνουτίϊε ἴοῖτα 

ἴον Οοὰ ἰπ 15.1-3. 5 (υ, 163), οἴ. Ῥ85. γ133.)851 8019, Ἰηβετί γὴν δ5 ΒΙ. ἴο τρᾶῖς 
ὉΡ 1. 85 ἴῃ ν. 30, --- τ} 2 γαΐτές τερατάδα 85 ἃ οἱουά ὑροη ΜΗ ΐοἢ Ὑδῆν εἢ ἰ5 
επί βγομβὰ (ᾧ. 2, ἀπά [πῖσ. ὃ 1). ---ὅ. γΠ03}. 2 βῃου]ὰ ὃς ργεῆχςὰ ἰο ν.δὲ 
Ῥεΐοτε ἸΠΩ3 85 ἴῃ 55 δῃὰ 6 ἴο πιᾶῖκα ὉΡ πιδαβυσε; ἴῃ 4]} ἴΠε8ε Ἷαϑεβ ἰϊ 8 εἸὩ Ρἢ. 

τ (νυ. 45 911). --τ Ὁ )Ρ.}] γ σοπβες, Ἔχργεββίῃρ γεβαϊὶ; (]} 5έ. ἴοσ Ὁ... Εογ ϑϑρ 

νυ. 1γ18..--- θ.. γ0.2}} γ οοῦτα., ΝΊΡΆ. ρΐ. 3 Ρ]. οὗ ξ Ὅ55. ΝΊΡΒ. «ἱὴ ἀτοαν, ἐξεαβε 
1247. 7, 85 οἴξῃ ἰῃ εαγὶ τ. 7. 329.1 5. 1910 ΑἸῺ, οἷ; 50 Βεῖε, ἢ0 βυβιοίεης 

τεᾶβοη ίοσ ἰαίε ρ888., δέ αεέυεγεα (ΝΝΤ,. ἀπά Ὀπ. 121). ΡῚ. αδέϊνεγ Ῥᾳ. αι, 

ς. [Ὁ 1ογ. το; Ὁ) ταῦ ἐἐἔ7[ε 805) 1166 τ 8. 1011 ες. 485 Απι. 214.1δ; τὴρ) 

οτοϊϊτεὰ ΡΒ. 3317, αβ. Απὶ, 216, -- ἢ. ΛΝ] δἸΏΡ. δη. τῶν να; [011 ἔοττη 5 
4611 ςοἵ 8111 οἱἱδ 1Ἰο456 141}0 (ν, Βτιβεχ. ΤΟ. Φ ΠΡ] τονε, οἵ, 15, 411 
2» ΓΤ. το μα Κο}] [0 ταρῖτα ἴξ πῆογα Θαρἢ.: πο για 88 6 ββου]ὰ θὲς 
(δπειΒ. τ δαΐπια]δ), οἰ, 1479, τα ΟΝ ΠΡ] οδ]εοῖ οὗἉ τεργοδοὶ ὉΥ τηδηκὶ πὰ, 
οἵ, 399 52) τι α18ο Ὁ πρνι 3113 79 8043 τοῦ 7ς. 6ο(- ς τ. ]ς.), ν. αἷδο τς. 
-τ ὈχΓ 2] Ρῖς. Ρα58. οἵ ΠΙ2 ομε ὠξερίφει, οἴ. 15. 497 Υ᾽Ὁ) ΠΣ, 5.35 Ὅν Φν δ ΠῚ πι3), 
7ε. 4915 ὉἼΚ2 Ὑ13.--- 8. Ὁ Ὁ20}] ΗΙΡΒ. ἱπιρέ,, Σ)»Ὁ σιοεᾷ, ἀεγ τάς, εἴ. οἱ 59" 
807 ἔοτ Οα]., ποῖ εἶν. ἰὰ Ψ θυ Ηΐρῆ. Νε. 219 25 Ὁ; Οδ] 5 εδεῖγ, ΗΊρΆἢ. Ἰαῖς. 

Τῆετε ἰβ πο ροοὰ τοᾶϑοη ἔοσ ροϊπιΐπρ ΗΙΡΆ. Βεσα; Ὡγδν 15 γαβὶ 85 σοοὰ Βετε ἂς 
ἴῃ Ῥβ. 8οῖ, ΗἸΡΆ. Ροϊπιίηρ δϑβϑι π]δίεὰ ἴο ποχὶ νῦ. ὑὐϑρ; ΗἸΡΆ. πυρί. οἵ 

Ζ Ὧν Ηἰρῃ. τεραγαέε τοίτὰ ἐὴε “ὲβ, οβενι τυϊαῖς τυ ἑὰ ἀνε ἐμστέϊέης ἐχῤγέσσέονι, ΟἿΪῪ 

Βετε (225), εἶβυν. Οδ]. σε ,)γέε ἔγοπι ἀυϊγ 2 (Ὦ. 235, ἀεί ομί νιαῖετβ Ῥσ. 17}} 
(ες. ἐπ εἰν). (ὃ ἐλάλησαν ἐν χείλεσιν, ἘΞ ρει τερε ἐαῤ᾽ τς. “ ὈΪΑΒΡΏΕΓΩΥ Ἢ 

Οεποῦτ,, οἷ, χὰ σε (Δι οδ18}), 3 αἐνείμηρ ἰαδίμνι, ΠΡΕΣ ἰδ ἃ Β].; ἰϊβουῖ 
ἴδ θα ππηρ. ἰβ 5 ΠΡ ῚῪ ἠεῦ σε, τ᾿ να γ0.).] Ῥῃτ, τοῦδ 2 Κ. 103} -Ξ 15, 3753}, 5α 
ᾧν 70. 164, οἵ πιοοκίηρ, οἵ. Με, 2789; ἑοπτὴ οἵ νὉ. ΗἸΡΉ. ἱπιρί, 3 Ρ]. οὗ ἢ Συ. 
ΗἱρΆ. π᾿ ἀθονε ρῆσ. δπὰ ἴῃ 5913 (4υ.) εαντὸ ἐ0 τέαρχεν' αὐονῖσ, εἶδνι. ΟΔ] σέαρρεν, 

88 ἃ ἀτυηκατγὰ 1ΟΥΣ 7, αβ ἃ ναρδθοπὰ 1090. 10 «ἢ, ςο15 Απι. 45. ---ϑ. 0} ἵταν. οὗ 
ἀν.) νὉ. γοὐ, 80 Ὠς., Βᾶ,, Ὠτ., θυῖ (, 3, ὅ, Μι. 2742, Εν..ὄ Βὶ., θὰ., ΑΝ. Εν.π 

ὑ Ρῇ, 3 πι. Κο, βγπίεα 5176 ἰῃΐ, 6 5., 2 552 ἰῃ Ψ᾿ ΟἿΪΥ 11055 (54. 578) 375 (ς. “ ὅ;), 
δηὰ Βετα, ὃν ἱποοστεοῖ ἴοσ Ὁ}. ὙΡ. ππνο 5 ἐπιρ! οἀ 858 οἴξῃ ἴπ Ῥοςῖιγ. --- 
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10. πρν"Φ} Βερὶηβ ἃ πον 5ῖτ., οἵ, ν. (5 δπτἢ, ν.ῖα, 3 ἀπέονι, (ὃ ὅτι, Βο Α4., Ἐ΄. 
-- 2] ΞξΞ Ἢ γ156 (ἀετίνεά ἔτοιῃ [88 ραββαρε, θαϊ Ῥγοῦ. εἴἰτοσ ἔου Ὑ1)2), 2 
Ῥῖς. οὗ ππὸ ὥγατν γον, 80 (ῦ, ζ : |} πν 10. 3858 ὀκγε γον οἵ ὈΔ406 ἔτοτῃη ψοσὰρ; 
2γοῤκρναίοῦ γπδις 3, βἰταϊ αυν Αα. 15 αἴϊεσ Αταπι. πιηρ. οΟὗἨ ΠῸ) 30 ἰγδηβίτἷνα, 

Βαϊ Κδ.1- δδδ γεραγαβ ἰϊ 85 ρῖο, Γλ). -ττ 029} ΗἸΡΆ. ρῖς. οὗ π02 (οἴ. ν.δ), Βαϊ 
Βμ65 ἡ ἔλτίς μου, 3 “άμεῖα πεεα τ τγ23, 8 Ἔ], “56, ῬΒΝ. οἵ, 715 ΣΡ) 03 ἀπά 
τ8αῖ 5 ἀου11ε55 οοστεοῖ. ᾧ ΠΏ π.[π|.} ἴῃ Ψ ΟὨἸΥ, ΟἿ]. οἵ ἐσ μβαΐενεεε εἶδυι. 4οΡ 6 ς5 
γ15. τοι], Ὑγ0:] Ἐπρἢ, 88 ν.δ. ---- πῦν ὍΝ Πα. που]ά τὰ, νὩν ἔοσ Ὅν, δαΐϊ {δῖ 
ψνουὰ θὲ δὴ δηδοϊζοπίβιῃ ἴῃ ὈΪ]ςα] ἱμεοϊοργ. ΤᾺς 1. '5 ἴοο Ἰοῃψ, υῃ}688 

τε σοῃηεοῖ πῖῖ ΜΑκΚΚΚΕΡΉ, πον τῶν. -- 13. ΠΣ ΠΣ; ΓΠῚΣ Ὀκ7; 7055. οὗ 

ὕπα, οὗ, ν. 35, Σ πὴ νὉ. Οαἱ δὲ οὐ ὀεεοηηθ ἰϊσέα»εἴ, Ὑ Δαν εἢ 5 Ὁ]. 2223.30 ,ς 25 3825 

7113, Ὀ]εββίηρ 10017, εἶδνν. 10312 11018 ΗἸΡΕ.: (1) ἱπίτ. γέμισυε 889-19 1012. 

(2) ἴτδῆβ. 555. 1,1 15 ἴοο Ἰοῃρ ἀῃὰ ]. 2 ἴοο βῃογτί. Ὦυ. ἰῃβεσίβ γῆν ἴο ρεῖ 
(ἄτεες ᾿ἴπεβ, μυΐϊ 1. 3 51}}} Βαδ8 θυϊ ἴουγ 50114 0658 ἔογ ἴἢτες ἴοπεβ. Βείζεσ ἀϊνίἀε 

αἱ ΠΣ δηὰ τὰ. π3.} ἱπην. οὐ 20; ἴπεῃ νγὲ ἢᾶνα δητ}. Ῥδγ8]}. ---- 18. "31 

τρείοσς σις: Ρὶ. ρῇ. Σ [32] νὉ. σωγγοιρα, ῬΊ. εἶδνν, [ὰ. 2042, οὗἨ βυττουπάϊηρ 
ἐπεγ. Ηἰρῃ. ΗΡ. 15 (45 ΡΙ.) ῥ5. 1425 (}). -- 3 Ὕ3Ν] Ὀ0}1}5 οὗ Βαβῆδῃ. 
ΕἼΘ Ν δά]. σεήγλέν, ναλίαπέ: (1) 25 ΖΝ. ΡΒ. 765 15. 4612, (2) οὗ δηρεὶβ 
Ῥπε. γ8:5͵ οἴ. 10329; (3) οἵ Ρ0}}5, εἶδνν. ἔοτ ῥγίποςβ 6881, δῃὰ 50 π᾿ βαοτίῆςς κοἱδ, 
ΙΖ. π᾿ Ρτ. σΟΙΠΕΥ͂ Ε. οἵ ]οτάδη, εβρ. Ῥεΐννγεεπ 8ε8 οἵ Ὁ 4]}ες δπὰ Μί5. οἵ 

Ἡδύτδῃ, δπὰ ἔγοσι [αρΡοἷκ πουῖ ἴο Ἡετγίιοι, εἶδνν. ἴῃ Ψ, 6815.16. 28 1.311 1.630 
- 1δ. ὭΡΘΨΣ Ὁ)53] οἵ. 705. 7γδ, α͵5ο 1.4. 219 Ρ5. ς88, ΤᾺΕ 1. ἰ5 ἴοο βΒοτῖ, Ρτζε- 
ΠΧ 53)Ν} 85 ν.79 οὐ 1εῖ 322)» (οἱ ονν. --- ΥΥἼΡΓ2.}] 7 οοὔτά ΗΒρΡ. Ρί. ᾧ τρ οἰναε. 
ἙΉΠΒρΡ. δὲ ἰνέαάρα, τἐῤῥαγαἰεά, ῥαγέεα ίτοτα ἐς οἴεσ, εἶδιν. 10. 419 οὐἨ 5.8]ε5 

οἵ Ἄστοσοάϊὶε, 10. 411 Ῥ5, 9210 δὲ τεαίμεγ εαΐ, αἰ εῥεν τε. ---- λ)υ}}} δἔξε τοσα,, αἷνν. 5'πι. 
οἵ τηεϊτίηρ, οἴ, 688 ογὅ ΜΙ. 15. --- Ὁ5}} ΝΙΡΉ. ρ΄. οὗ Σ ὉὈ00] νῇ. σεϑδ, ποῖ υβεὰ ἴῃ 
Ο Δ] Ἔχοερὶ 15. 1ο18, θυῖ Νίρῃ. νη στοάν, 688 975 112}9, ἢγρ. λα», φγοιυ γεαγγεὶ 
226, ἃ5 ἐτεαυςοηιν ἰῃ Ὁ. ΗἸΡὮ. ἐακϑε ἐο νι, ἐρεένεαίε Ὁχ, τ38, εἶσιν, ΗἹΡΉ. 

ἔοττηςὰ ἔτοτῃ πορ (υ. 67). --- Σ [πγ} π.τὰν ΟὨΪΥ Ρ]. ἐμεσαγαῖς, ἐρεέεοίέμες, ἀϑαδὶ 

τοηρ. ποῖ ἰπ Ψ, Ὀαῖ, (1) ψοῺΡ 715; (2) || 20 ἴππεὺ τηδη, εἶδνν. 409. --- 16, 157 5, 
1 Ῥεῖβ. ἢ 3, πιτὰ, εἰν ερρζ, ῥοιυεν. (1) ἀπρίανε σίγέησίλ (4) ῬὨγπὶςαὶ νἱρουγ 
ἐπ ξεπογαὶ 31}1 2811 719 1022., 5ὸ μεῖς (δ, 3; Ὀυϊ ΟΪΞ., Εν,., Βᾶ., Καα., Οοτῖ, 

ἙΏτ., ΠὦὈΘν. τὰ, "»π| φαδαέε, ου δοσουπὶ οὗ [} Ἰυῦ; 2σεσε ΟΡΡ. ἴο ἴμαϊ οἵ αοὰ 
3315; (2) εἱγερηρτή 07 απισεῖς τ030, (3) ῥοῖυεν ογ΄ Οοά ἴῃ οτεαϊΐοι 657; γΕΡῸ τ 
1115; Οοά ἰβ τὸ 31 1478, οἵ, γπϑ 3" 18, 631: [0. 235, ΠὉ3 Ὁ Ὁ Ῥε, 29, (οἴ 
τασηάετ). ---- γὰρ 0 0] α«λ. Ρ]. 5[, ψπρο: γατος 88 ἰαϊκίπρ, βεϊζίηρ (οοάὰ. --- 
ΓΙΌ ἼΡ5] ἀμεί οΓ ἀἰραίά, ῬὮτ. α.λ., Ῥὰϊ οἵ, ὍὮΡ γὴν ν.85,, Ὑ Ὁ 15, 2619, 
Ὕ ΓΌῚΝ ᾽ν Ππ. 125, 2 φν 20 70. 751, ς. δ 70. 201} 2135, --- "9 1] Οὐ] 
ἱπιρί. 2 τὰ., ὁ. 5(. 1 βίῃρ. οὗ Τγοφ νῦ. Οδ] τεῦ, βχ, ῥη, αν. Βετς ἱπιρί, ἴοσ 
Ῥτγεϑεπῖ, τεξοστίηρ Ὀδοκ ἴο Οοάὰ 85 ργίτηδγυ ἀρεηῖ, δοι αγϑ ἐαγέμσ σεθ, ἢ 5 βες 8 

βίγαηρε ἰπ ἴῃς τυϊάβὶ οὔ ἴῃς ἀεβογίριίοη : γαῖμετ τά, 3 Η]. ἃ5 αὔονε; νῇ. εἶσιν. 
1ς. 2013.2 Καὶ. 433 ἘΣ. 245: 5, --- 17. 0535] αἴρρπ, 88 ἵρτιοῦ]ς δῃίπιαὶβ, εἶδυν. πὶ Ψ, 
ν.31 το. 16 6834, Πετε [] ὉΥ Ἢ 88 Ποῦ ]ς οῃεβ ν..δ5, (βὶ ἢα5 κύνες πολλοί ΞΞ Ὁ") Ὁ.22, 

380 [εἰ ἴῃ σοπι., Ηδτγε, Ηοτβῖευ; {πὶ5 ῥρτοῦ. σοτγεςῖ, Ὀυϊ ΤΠ 6 ῃ 32 βμου]ά Ὀς βι κε 

ουΐ. --ο Ὁ Γπ} ἢ. Ρ655ε5 ονοσ ἰηἴΐο τϑδὶ τυ, οἴ, ΟΥΨ Ἅ 8614, η)π Ὑ 70. τς ζ, 
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ὈΣΣΝ Ὑ Ῥβ, 6881 (Ηρ. ποῦ ]ς5). ταῦ (Ὁ. 25). δ» ΗΙΡΆ. Ρῖο, Ῥὶ. ΣΣΣᾺ νϑ. 
ΟΕ] δε ἐριγμγ οι, ευϊί, ς, δ τοσῆξ, Ἧ!ρΒ.: (1) αὖ απ ἐηγενν, ἀμνῷ, Ἀετε 405.» 
ς. "' τοςὶδ (Ξ ς. 3 τ (ἢ. 1632), ς. 86ς. ΡΕΓ5. Ἐ8, 44, ο. 3 748. γΠ5 αὖ τονιείλτη 
(ο ὁμιες σιν ἀπὲ 15 (οἴ. 1ν. κ6 Ῥὴ, θυϊ ἱπιρτον. τὰ; ἘΣ 485 6; (2) δ εὐ 
τοϊεξεαίν ἀὈ5. 378, Ρ]. ρῖς. 273 371. 9212 9416 119116, “Ὁ Ὁπρ 266, “τὸ τὸ ὅ45 

-πτ- ο Ν:} ἂς ἃ ἴον, ΒΔΌΡίη5, ΗΙ., Κβιετ, Ηα., ΕὮτ., 4].; αῦ γὴν 15 ποῖ εἶϑδιν. ἡ 

ΟἿΪΥ ΔΝ 85 ν.", Μοζεονετσ τῆς δ. οἵ Ἰίοπ δῃὰ 0115 Βα8 δεεῃ Ἰεἴϊ ἔοσ [Βαϊ οἵ 

ἴβποῦϊε ἄορβ. (ὃ ὥρυξαν, Ἔ “ρωίδγ με ΞΞ ΥῪΝ3 τῷ Υ οὐ γ9 8508, Βιυ. αἱ, 50 

Οοπιρὶ., (8Ρ., Ηδπι., Ὀς., Βᾶ., Οοτῖ, αἱ. ΟἸΒεῖβ ἃ8 Ῥοζοςκ, ΡΒΠ1ρ5, Ῥε., Μοὶ], 

ΚΚό, βγπίας, Ρ. δ Ἰπίετρτεῖ 45 ρῖς. Ρ].» εἰ μετ σϑῖτ. ΝΣ οσ ἀείεςιίνε. 3. νἱπχεγπρη, 
Α΄. ἐπέδησαν, Σ ὡς ζητοῦντες δῆσαι Ξ- γχν5-- δῖεν δομναῖ, 50 85 ἀπὰ διωοῃρ πιοά- 

εγηβ8 ἔν. Αᾳ.} ἤσχυναν, Ατᾶπη. ἼΝ2 Ξξ ὋΣ3 “εν το εαῖ, οὐ νπαγγε, 80 Τ) ὰ.» ν"Ὦο τάς, 

ΝΣ, ΖΦ Πᾶ5 ἃ οοπβαιίοη οἵ πουῃ δπὰ νῇ. βῃονίῃρ δῇ ὑποοτίαϊ ιν ἴῃ ἐδυ]γ 

7εν 5} ορίπϊοη. ΟἿδ5., Βγυβίοῃ, γε. τεραγὰ ἴῃς ], ἃ5 ἃ ρὶ., θυῖϊ ψἱτουῖ στουπὰ, 
ἴον ἰξ ἰβ πεορήςα ἴο σοπιρίεῖε ἴῃς 5ῖγ. --- 18, Ἴ80Ν] ΡῚ. ἱπιρί. 1 55. ΤΆς ]. ἰ5 
Ι ν.15., ΤῊς ἱπιίοτγροβίτίοη οὗ 1 55. Βείννεεῃ 11π65 οἵ 3 ρεῖϑβ. Ἰεβδ 8 βοτὴς ἴο ἰγδῆϑ- 

Ῥοβε Ἰ. ἴο τῆς Βερὶπηΐπρ οἵ 5ῖτ, νιἶδα, θὰ 1 8 πιοτα Τοτοείαὶ 85 ἱϊ 15. --- 5] 

Ἔἰηρ}ν. 5ϑαπηπληρ 0, οὐ Ρειϊῖοτ, ἴο ἱπάϊςαῖα οἰτουπιβίδηιῖα! οἴδιδα. ---- γ0)3}} ἱπιρί. 
οἵ ἀοβοτίριϊοπ Π τν τ το 19, ὅ 2 γδη5.}] ἐσ ἐσέ, οἵ, 1656 )οΥ ἴοτ ροτιΐοῃ αβδίρτιοὰ 

ὈΥ “ν Α͵ἴδο 125} τΙΡΥΣΠ ὍΝ), τ 20. ΠΡΝῚ] ἐπηρὶν. ἱπιτοάυοίηρ ἃ πεν βεοιίοη, 
οἵ. ν.1: τὰ ραν} αἷλι (ὃ τὴν βοήθειάν μου, οὐ). οὗ μὴ μακρύνῃς. 3. γον εἰ μιΐο 

ἡποα σοπποοίίηρ ΜΓ ΤΣ ἃ5. 3. Τῆς νοτγὰ 18 δρβῖγ. ἰπ ἔοσπι, Ὀὰϊ ἱτηρτγοῦ. 

ἴῃ ἰϊ5ο 1 ἀπὰ ἀΠποα! ἴο ὀχρ]αῖπ, νι μεῖμεν ἔγομι ἿΝ οὐ ὅπ, ΤΆῊΪβ ν, ἰβ ὑβεά ἴῃ 

Ἐϑϑ π[14}}γῪ [ἢ δᾶπιὸ ἰΟΓΠῚΒ ἃ 

38.383. 9 Ὡπν ΔΙΣΟ πρὴπ ὉΦῸ ὑπὴΓ ὃν πον; 
40)" τ- 702. πιτὴπ ΠΣ ΠῊπν; 
γ112 πρόσ ΠΙΡὉ ὮΝ Ὁ5Ὸ ΓΠῚΠ ὃν Ὀλπδν, 

Τῃ 3828 »)ῖν βίαπεήβ (ου δῃ οτρῖπαὶ πῦπὴ; 1Βεγθίογε ἴῃς ἰαϑὶ οἴαυβε 885 δἰνιαγο 
πλπν ὀχοορὶ ἴῃ γ1}3 Ἐν, ΜΉ ΙΟΝ Πα5 σΠδηρεά δη οτὶρίπαὶ πγπν ἴῃ [ἢε βτϑὶ οἴδαβε τὸ 

πον, Ἴἢς πὺπν ἴῃ ἴῃς οτίρίπαὶ οὐ τπς ἢτβὶ οἴδυδο ες ψουϊὰ βυβῆς παν 

δοσουηὶ (τ ἴῃς ὑπὸν ἴῃ ἴῃς βεοοπά, Λοσοταϊηρὶν Οὐ ΓΚ ἴῃς οτὶρίπαὶ Πέτα 

5. ΠΙΝ ΟΝ σΟΙΠΡΓοβοο ἰηῖο ΣΎΝ, ΙΕ ἰ5 ποϊθνουίῃυ ἴΠαὶ (5 Ἰηϊετρτγεῖβ τὸν 

οὐ τις ἃ5 ὑπὲρ τῆς ἀντιλήψεως, ἴῇῆς 54πὶ|6ὸ νοτά [παῖ ἰξ 565 (ὉΥ ΔῚΣ Ὦστα. 

Ή5 5ῃν"5 {π4ἴ ἴῃ τῆς οτἱρῖπαὶ ἴαχὲ τῆς ἴννὸ ϑνογάβ νεγα τοραγάεα 85 βνῃ., δπὰ 

{παῖ τῆς ἡ οὗ νυ 15 (}]}ν υττοη ν᾽ οὗἁἉ Ἱπιογργειαιίοη {τῆς οτὶρίπαὶ ντὰβ τον, 
ΜΚ 5 8 τὰ ῬΌΤΗ οαάβοκ τὰς σὸν δηΐ τηῖϊπκ οὐ τῆς τ᾽ Ὁ) 5 ἴῃς τῶν ἴῃ δοοογάδπος 

Μααν 4.22, 1 τ ϊς σανο τ ποο5 ΨΚ ΠῊ 101 ΠΠ ττο οἵ ν. 315, ἀπὰ “ὰ νου] Πᾶνε ἃ 

ἧπξ [γ᾽ σα 1. οὐ τη }5. δύσι 1Γ ΥΣῚΣ αἶβὸ ἰ5 ἰγαηβροβθα ἴο ἴπε δπὰ οἵ ]. 

πο  Ὰ}} (ῃοπ μὸ ΜΠ ποτ ὑσπσλν δ5. ἴη τῆς οἴμεν βἰ πα ρᾶβεαροβ. δὺς 

ποῖ {πὸ πὶ ΓΟἸ]ν ΘΟ δὴ] ππακὸ τπὸ νὉ. ΡΙ, οὐ ΠΊΡΏ. ἢ ἀὐρμα τμε ΟδΪ. --α 

Φ ππΣ 7 πϑΐτ (10 Ζοδδν πόρον ἴτονῃ τν ἶβιν, 3823 4018 703 7113, ὑσὶ 6015 -- τοϑ!ῆ; 
(2) ε»εῤοιύζοιί ἀοΐδὶ σηὸ τοῖο ἀεέλε, οὔ 5 279 352 4018 447 462 638 ο4. --- 

προσ ὑπ πη} μῦν οἶπνν, 40}} τε 7γοἱ 7113 ψ ΠῚ νοτήάβ. ἱγαπβροβεὰ 3823, Σ τη ν Ὁ. 

(Ὰ] χωνδν ριμᾷν ἀαρίο 110"; πῆν. 5 αὔονς, εἶδυν, 54. Ὁ 705 141}, Ηἰἱρβ. ἱγᾶπϑ5. 

τῆνηις 1η 
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ἀλατίενε 555,.--ϑῖ. ὙΠ ΤῸ] σε» μεν οησ. ὦ ὙΠ δα). {Υ᾽0), αἷδο 3517 ἂς ἴῃς οπς 
υαπίᾳυς ἀπά ρτίςεἶς55 ροββεββίοῃ, εἶβυν. ἰῃ Ψ' τοὐῥέαγν, αἰονεε 2:16 681 1411}0 (65). --- 
832. »ῦν}) ΗἸΡΒ. ἵταν. (υ. 58) 58Βου)ὰ ρο ἴο [Ἐς επὰ οἵ ]. ἔοτ τἤγτως. --- Ὁ. ΞΞ 
ὉΝῚ 26 γογε οα, ἴε σίρϑητο Ὀ0]} οἵ ἀποίεῃὶ {ἰπιε8, οἵ. 295 9211 Νυ. 2323 245 (Ε) 

θὲ. 2317, Φ μονοκέρως, μνεΐξογρε, 50 3. --- 7} Ρέ. 5βἰαϊδιηεπὶ οἵἉ ἕδοϊ : φέσι 
λασε ἀὲδαγαά »ιέ, ο Αᾳ., Φ;, οἴ. ν.1δε ἰτηρῖ.; (6 τὴν ταπείνωσίν μου, ξ5, Ἔ, εἴ. Σ 

τὴν κἀκωσίν μου, ςἴ. ΓῺ» 1835 (7) ἃ Ἰαῖε ποτὰ. ΤὨτυρρ, Οοτὶ, ΝΥ ε., Βᾶ. "7 

»Ἐ͵) οον τομἱ. ΤῊΪ5 15 ἀουθι]ε55 οοτγοοῖ ἀηὰ ψὰβ ῥτοῦ. ἰπ ἴεχίὶ οἵ 65. --- 
38. πΛΡΌΝ] ΡΙ. ἱπιρί. οομοσῖ, Ὄχρτεβϑὶπρ τεβοϊαϊΐοα (ν. ν. 184), οὐ). ον’ οἵ 
Ὑδδνεἢ (Ὁ. 513), 5οὸ 1Ο222, Ἴ29 192 οὐδ, ΓΝ 0) 92 267 -. --- ἢ ΠΝ ἢ.πὶ.: 

(1) γεαί ὀγοίλεν 495 5039 695; (2) ,γηἑεραἱ 3.5} 1225 2 5. 125 1 Κ, ο]δ 2083. 88. 

(3) πιορνεδεν ο7) “δε ερρεργεραίίονε Ῥ85. 2233. 1111; οὗ ἴδε ὑπὶ οἵ [Βς Ὀτοίβετ- 
Βοοὰ Ρχ. 613, ΤῊΪ5 ἰ5 ρυ ]}ς τροσβῃῖρ ἴῃ [μ6 Σ ὅπ πιὰ, σοτενεόδν, εορευσεαδίο», 
εορργεφαίΐον. (1) οἵ εν] ἀοεῖβ 26δ, οἴ, 2217; (2) ἀββειδίαρε [οὐ ψουβῃΐρ, 50 
Βετε, το γδδ, 3 ὑπ ν. δ 418. 4010.11, (3) οὗ ἴῃς ρίουβ 149}; (4) οὗ δηρεῖβ 

895.---94.. .. »κὉ}} ΞΞ δε φυα-γεαν τς . 37)... Α ὁδδηρε Βεῖε ἴο 3 ρεῖβ. ἔγοτῃ 
2 Ῥετβ.; ποῖ οτὴρί παὶ. --- 3 γ5 γν 53] ΡὮτ. ανλ., οἷ, 30" »ν 15, 4519 76. 3325. 
᾿ ἜΚΎΡΟ Κπὶ ὅν εἶδαν. 2 Κ, 1729. 15. 4535 7ε. 3157, τιῆήμους ὅ5 Νε. 93 7ε. 3135 
τ ΓΒ. 1618; Ῥοβι-ἀεαΐετοῃ. ὑβᾶρε 5μενίηρ ἱπήμεπος οἵ 7ε. δπὰ 15.3. --- Ὁ γ2}} 

γοοδτά, Ω4] ἵτν. ᾧ ὋΣ νὉ. Οδὶ σἐασμαῖ ἐμ ἀτὺε οὔ, ς. ἸῈ, εἶδνν. 338, 0] ὁὲ 
α,γαίά ογ, 34. 200 Νὰ. 225 Πι. 1171 5. 1816. )0 1. 1939; Ρυϊ τ. 225] ς, δος,, 

τιετείοτς τὰ. Βα ΔΥΌ ἰῃ ἀββοῦδηςα ψγῖ Ὦ ἘΠΥ129 ἀπὰ γὴοῦη, ΑἸαῖογ ςοργίϑι 
ξο]]ονεὰ ἴδε ποτε σοπιπῖοη ργοβαῖὶς υὑϑᾶσε ἢ 10. ΤῊς τηδᾶβυτς τεχυΐγεβ ἴῃς 
ἌἽβδηρςο. --- 395. πιοσνὺ 5}. ΠῚ2 (155) ἀβι ]}ν ἰδερίτε, γερανά τοῖδά εονεέενιβέ. 80 
5119 605} γ3 τοξίϑ, οἵ, ν.ῖ, ὙΒῖβ ἰ5 εἰἴμεν ἃ ἀείεοιίνε 1. ἴπ τ ἰο ἢ ΥἹΣΡ ββου]ὰ 
Ῥε ἱηπβετῖεά, οἵ, 85 Ὠπ., δῇ ἐχρ᾽δπδίουυ γὶ. ἴο πεχί νΌ. --- [γ0} νὉ. ἀδποιι. 

αὐλον, εἶπνν. Τῶν. 1111. 18. 45 2036 Τι, γ386. 36, 5} α.λ. υϑ0}}}Ὺ εἐχρίδἰπεὰ 85 
π.ῖ. αὐίαϊίονε; 6 δεήσει, ξ5, ὯΤ ἰτΑΡῚῪ δῃοῖμοτ ποτὰ βυο ἢ 88 Γρνν φῦ. Βυῖ 

ΡΥ 5 ηοῖ ΘαϑιΪν σμδηρεά ἱπίο ΓῺ ἴῃ ΔῺΥ ἰγαηβ)ϊεταϊίοη. Ὗε πιὲρῃῖϊ ἴδε ἴὲ 

85 ΓῺ ἴῃ. σδῖτ, οὗ ΓῺ» σρτσεν,, ΔΌΒΟΥ ἴο δῆϑνγεσ, ρβαγαρῃγαβεὰ ἱπῖο ἴδε ρεϊπἴοη 

δηβνεγεὰ, 3. σιοάεείίανε, ῬτΟΌ. τὰ. ΓῺ ἔτοτα τσ, ἀπηεῖδέν, νιεεξρδς, 580 Α4. 
ἮΝ (υ. φῖδ). -τι Ὅ)0 ὝΓΌΠ] 500]. “, ς. 10 5111, 05. 1011, τοϊδάγατο δοηε 133 2235 
2η" 6918 8816 το ὃ 1437, 405. 305. --- 290} 50 3, (5 πα5 ἀπ᾽ ἐμοῦ, Ἢ α σιέ, Ῥτοῦ. 
ῬοΟΙῺ εἷ. οἵ ἱπίεγρ. --- "9021 ΡῚ. ἱπί, οδβῖτ. 8ξ, 3 τὰ, ς. 2 ἰεπιρογαὶ (υ. σ8). ΘΟ, θ 

»»υῶΣ, Ὀεϊϊεν βαϊϊεὰ ἴο {πεῖν ἱπιεγρτεϊαϊίοῃ οὐ γὩ». 518. ἴῃ 4]} οαβεβ ἱῃΐεγρ. -- 
30. ἼΠΝῈ] 2 ονε ἐὰν ῥγέξεπεε, οἵ Οοὰ, ς. Ἰορῦῦ 1182. Σ ΓΝ ον ῥγοχ νιν 

τοῖα τ ἀρ εἶδα, οἴ. Ὀ55 : ΓΝῸ ΝῸ) 245, δα» αῖυαγ γον, ἃ5 ἃ σι; ΓιμῸ Ὀντὶ 274 
7... 116 1 Κὶ 2.5 σε ον, ΓΜῸ ὙΌΣ Ῥ5, 6652 γερισυε γγορε, ΓΝῸ Σ 1182 
τον γον; βουτος ἴῃ Ὑδῆν ἢ 2235 Ἰοοῦῦ, ΤῊΪ5 τεΐυγη ἴο ἴῃς 2 ρεγβ. 5 ἀἰβῃ- 

ςαϊὲ ἰῃ ἴῃς πιϊάβὲ οὔ ἴῃς 3 ρεῖβ. ἴΙἴ 5βεεπὶβ ἴο γὸ ψἱῃ ν.25; 50, ἴῃς ἰπιετνεπίηρ 

τοδίϊεν ἰ5 ἃ οἷ. --- γὰ ὉΠ} Ρῆγ. εἶβνν, 351 4010.11 (ν, ν.283) πημσιογομς ἐθρ- 
“σ«αίοηι. ---- Οὐκ] ῬΙ ἵαρί, Ὁ οῦ νῦ. δὲ ἐσνηῤῥοίεά, βηέελεά, ῬΙ. ἴῃ Ψ οπὶΎ 
(1) δαν οἵ φεργογνε: ς. δος.» γον 5 ὈΥῚ “τ 2235 619; ς. ἢ οἵ Οοά 5018 6618 
1164. 18, ο0]. οπιἰςὰ 7613; ἰ γτ (το σο4) ς6!δ,͵ (2) γεφμέξδ, γέεορε- 
2 νισο, γεισαγα 50 Ὁ]. ταῦ, 6. 5 Ῥεῖβ, 4111 1.378; 6. 800. ῥεῖβ, εἴ τεῖ πρὸ Ὁ 
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ΤΩ ΠῚ 3513, οἴ, 2821, ς, δος, Ρετβ. οἵ Οοὰ, πημ) ΠῸΡ “ὦ 313}; ς, δ, φυνδ Ὁ 
ἈΠΟΡῸ9 6213, (3) Αεῤαν «εὐ 3731, Ῥα, δέ ῥαϊα οτ ῥεγγοννεεά" νον 63. -- 
1 ΠΗ] πιῖα, ϑοζένε Ο7727 1» 2255 οἱ" ςΟὶδ 619." 6ς3 6618 11614. 18 ((͵655 οἵἩ ρεδες 
οἤετίηρβ). ΤῊς || τεαυίτεβ 2 ρεῖβ. πεσε: τὰ, 1} Π Ἴὔνξ. ὍἘε εὐΐϊοτ [85 

Δδβι τα ]δϊεὰ ἴο ν.3Ἐ ΟΥ̓ ἱπβευτοῃ οὐὗὨ γΝ). --- 37. ν0}} Οδ] ἱπιρί, 7055. ἢ πὶ ν Ὁ. 
Ο 4]. ἐἔνε. (1) εονρεέένπρδ ἐρε γε, αι τἢ. ἀΐε 4919 8949 «1817; (2) δὲνε ἐρε ἀἰνῆνε 

Μανοιν 1ττ0}7- 17.116.14.,. (3) “ἔνε ῥγοερῥεγοιείν, οἵ Κὶπρ 7218, οἴ βεῖβ 2257 693, 
Ρι. (1) 2γεδεγυε αἰίυε 3.319 4τὸ 1,87, 0) “τ 229; (2) φρίεξεη, γεθίογε ἐσ {172 
30! 7139, (3) γευένε, ὉΥ ἀἰνίτιε ίανουτ 8019 857 1196. δ7. 40. δ0, 88. 98, 107. 149. δι. 

166. 180. 116. 1..211-- Ὁ53357 {0]] ἔοτιι, 33" (Φ. 4) ἴῃ ἴῃς βεῆβε οἵ ςεόνές, 5γτι. τὴ0), 
ἃ ἰαὶς δπὰ ἀυρΡ. υβαρε, 5. τείετ. ἴο ἴῃς τογβίρροτβδ, ρατιϊοἰραπία ἰπ ἴῃς ἔξει, 

ψ80 δε ἴῃς οὐ]εςῖβ οὗ σοπρταιϊυϊαιίου ἀπά ροοὰ ν"ἶ8ῆε5 ὉΥ 41} νμουϊ, αἱ 

καρδίαι αὐτῶν, Ἔογάα εογνε, 18 ἀου [1655 ἃ σοττγεοίίοη οἵ ἴπε αν κνδγά 

σἤδηρε οὗ ρεύβοῃβ, πιακίηρ ἴῃς 1]. 5γη. ψ τ ἴῃς ῥτενίουβ 1. Βαῖ ἴΐ περίεςῖς 

18ε 7.58.,) δηά αἷδο ψγου]ά τεχυΐῖτε 325, ποῖ 80 εαϑὺ ἴο Ἔεχρίαἷῃ 88 Ὁ5225. Τῆς 
Ἰοῦς ἴουτῃ πδὺ Ὀς ἀυς ἴο ἴδε 5Ξ(. ΤῊΐβ αν κυγγάῃεβ8 5 τειηονοὰ ὈΥ Οτ., γγ8ο 

οθδηψεβ 1} ἴῃε ργενίουβ νθ8, ἱπῖο ἱπινβ., 4 50 τηϑεβ [ῃϊ5 ἐτίρὶ εἰ Βαττηοπίους 

νὴ τὰς οἵδε ἵνο. --- 38. ετε Ῥερίῃβ ἃ 536εγ|ε5 οἵ ρεηϊαπιείεγβ, σεται ὩΥ ἃ 

Ἰαῖες δάἀάϊκίοπ ἴο 18ε Ῥβ. --- Ἴ8}9.}} ΟἿΑ] ἱπιρῇ. 1 σοδτά. τηδὺ Ὀς 55. οὐ ῥτεάϊς- 

εἶνε. ποτ ὍΟΝ 53] (ν. 28). Ξ χιρϑν] ΗΝ ΒΡ. ἱπιρῇ. 3 Ρ]. οὗ πη (Ὁ. 48) 

γ ςοὔτά,, ῬΟΞβΙΡΙγ Ῥτγεοςάεὰ ἘΥ ΝΕ 88 νιν, ς, ρῦ, αἰβο 869 Ὀι, 2610 χ 5. 119 
15, 6628, Βετα 7.20" 32, Ρυϊ (5 ν)ο", ἘΠ ἐγε ἐογισρεσίη εἴς, 80 Ἀὰ, ---- 39. πφθ05] 

Ξε γογαήν, ποῖ εἶδυν. ἰπ Ψ, Ὀὰϊ ΟἹ 31 τ 5, 1016. 36 15, 3413 Ἐς --- 80. ἡπρ νὴ) 05 
εαἰΐηρ δηὰ 80 ψουβὶρρίηρ ἴῃ ἴῃς ἐεβίαὶ ββογίῆσε, 88 ν.ϑ; εἰἴ ποῖ ἃ ργεάϊοῦνε 
Ρίω νἈὶο ἢ 8 αἰβίσας μετα, οὐ Ρί. οἵ ρῥτοϊαβὶβ οἵ σοπάϊιίοη, ργοῦ. ἰαϊῖεσ. γ)20Ὁ 

βῃουϊὰ μὲ αἰϊδομεὰ ἴο νΌ. ᾿π ἢγβὶ δ] οἵ ]., 85 ἰῃ νυ". ὙὭετε 18 πὸ ροοὰ 
τοᾶβϑοῃ ἴο σβδηρε Ὅ3Ν ἴο τ Ἵν, ἃ5 Οοτί, Βγυβίοῃ, Βᾶ., θυ., Καὰ., Κίτ., αἱ. 

ὙΜΊ τοῖς σοα5 [με βαθβεϊζυϊίου οὐ τὴ ἕο ΘῚ ἰὰ ΤΠ α., Βαϊ 29 5 φαϊτε ἀρρτο- 

Ῥείδίε; Ρ]. σϑβῖσ, οὗ ἔ 191 δά). Ξε μπὲ ὁριές, γἱεὰ, βῥγοοβέγοις, βοιγί λές, οἵ. 921 

ἴοτ [αι ἔγεςβ, 15. 3038 ἔογ (αὶ φταίῃ. --- ἽΡΥ Ὑ 02] Ρῃτ, ανλ. || “δὲς ἀγήνεν, εἴ. 
2 ΥὙῊΝ 281 209 885 1437, ἼὮΡ .)90) 15. 2619, ΓνῸ ἼὮΡ Ἀγ. 2218, ΤῊΪ5 ἰ5 εχρίαἱπεὰ 
ὃγ τππ ΓῺ νρ) τόὰσ ἀἰοίά νιοί ῥγέσεγυε αὐΐνε ἀὶς ἐΐε, νΌ. νἱτἢ [815 πληρ., γενέσε 

8019 8ς7 Ὁ, οἱ, 3319 418 1287, ΤῊΪ8 ἄοεβ ποὶ 58 5Ε7 ΤΔῺΥ βοῃμοΐατθ. 65 δας 
καὶ ἡ ψυχή μον αὐτῷ ζῇ τ ππι Ὁ 0)", 5 απίπια εἶκς ἐῤεὶ υἱύεί, Βο Ουϊηῖα, 

ϑεχία ; (, ὥ, Ἐ ὔρ); Σ, Θ, 3, Φ τῦρ; ὦ, Α4., Ἐ, Σ, Θ, 3, ὁ. Ὁ... ΑἹ] τδε 

γτββ. ἰακε ἴῃς νὉ. δ5 Οδὶ ρῇ. 23 {. "π, 8ο Βᾶ. “ δε» γιφέρε δεείς ἠεὐέ ἐὰν." Ὧι, 

τεϊαΐῃβ τῇς περ. δηὰ ἱγαηβίαῖεβ “ ἀἴξεσεε 5εοίς ξείρ 7 εὐερε ἀαί."} ὙΒοτε᾽ ἰ5 
δίῃ, ἰπ 15. σουρ]εῖ --α ἵνγο οἷαββεβ, ἴῃς τίσ ἀπά ῥτόβρετζοιβ, δηὰ [86 ροοῖ 

δηὰ ρετίβῃϊηρ. --- 81. γ»Ὶ]} ἱπάεβη., 8ο 3, Σ, 5, ΖΦ, Ὀυϊ Θὅ, Θ, Ἐ »ν, ἴδε Ἰαϊϊεν 
ἰ5 ἐχρ᾽ παουγ. --- Ὑτν Ὁ] ἴβ βιτκίηρ Βετε; πιην διὰ ὃν ὅτε υβεὴ ἴῃ ἴῃς οτίρί παὶ 

Ῥβ., 80 γην" ν.28.29 1ῃ (8 δἀάϊ!τίοη, ΤῊΣ νογὰ ἰβ ὑσοθ. ἃ ρἷ. --- 15] ἰ5 ἀϊδε- 
οὐἱξ ἃ8 υπάεῆπεά. (5 αὐάβ ἔγτοτῃ πεχὶ [ἴπὸ ,Ν 2") δῃὰ τάβ. ἰξ ἡ ἐρχομένη, ΜΊΩ, 

80 Ἐ χερεγαἱὴο υερεέμγα, οἷ. Ἰγλτς Ὑτ 1029, 50 κατε, Βᾶ., Πυ., ΕἈτ., ἃ]. {|{ πῶ Ὀρῦ. 
ον τ στ. 128. --- 83. ΠΡ 2} 5ἰδίεπιεηι οἵ ἴπε ἕδοϊ ἴμαὶ ἢς βαῖῃ ἄοῃς ἰΐ, 
Φ. 33. τἀὰ πγη", 5ο Βᾶ. Ιϊζ ἰβ ῃοῖ, ποννενεῖ, ἰῇ οἵβεσ Κγ58.ν 15 ἐχρίδῃ. δηὰ ῃοῖ 



ΡῬΘΑΙΜ ΧΧΠΙΠΙ. 207 

πεεάεὰ ἴοτ 56ῆβε οὐ τηεᾶϑυγε. Ὁ} π᾿ [815 ΕἸ ρἢ. 5εῆβς, οἵ Οοα᾽ 5 Δοσοπιρ) ἰ5ἢ- 
ἴῃ βοτηδι ῃΐηγ,, 15 σοτηπιοη ἴῃ ψΨ,, εἶβυν. 375 3919 5.211 ἸΟΟΙ͂ΤΙ118 11ςδ 110126 1.1.6 

1475. 

ῬΘΑΙΜ ΧΧΙΠΠ]., 3. 51Ὲ5. 45 4΄, 4. 

Ῥβ. 23 ἷἰἱ8 ἃ ψυοβῖ ρβα1π|.0 [1{ δχρσοββθ8 081π| οομδάθπος ἴῃ 

ὙΔΌΜΘΙ: (1) 88 βϑββρμεσγά, ὑγουϊάϊΐπρ ΗΪ8 816} ψἱτ ῥ᾽] πιὰ] 

Ῥαϑῖισε δηᾶ νδῖοσ (ν. 5); (2) δ8 συΐάθ, οοπάδποιίϊηρ Ηΐ8 οοπι- 

Ῥδηΐοῃ βδέεϊυ ἱπ στὶρμς ῥβαῖῃβ ΓΠΣΟΌΡ ἃ ΦἹΟΟΙΩΥ τανΐὶπθ (ν. 3) ; 

(3) 48 ποδβῖ, δποϊητίηρ Ηΐ8 σιιεδῖ ἔοσ ἴπ6 θαπαιοῖ δηὰ στδηίΐηρ 

Ηἰπὶ Ῥεγρείιδὶ Βοθβρ δι εν (ν." ὅ). 

Χ ΑΗΉΨΈΗ ἰ5 πὶν 5ϑῃερμεγά, [πᾶνε πὸ νναπί. 
[π ζταϑϑὺ ραβίυγεβ Ηδξ πηακοῖῃ πια 116 ἀν ; 

ὕπιο τείγεβῃϊηρ νγαίετβ Ηε ἰοδαδιῃ πιὸ ; 

Ηε τεβίοτγειἢ ((ογενθγ) ΓῊΥ 501}. 

ΗΕ Βυϊάοιῃ τὴς ἴῃ σὶρῃϊ ἰγαοκϑ ἴοσ Ηΐβ5 παπηε᾽5 586. 

ει, ἤδη 1 νναἱκ ἴῃ ἃ ρἱοοτὴν γανὶπα, 

1 ἔξαγ πο εν]], ἕογ Τοιι τὶ ἢ πιὰ ἢ 

ΤῊΥ τοὰ απὰ ΤῊΥ 5ιδῇΕἔἔ, ἰὸν σοπηίοτί πης. 

ΗΟ 5ρτεδαεβὶ Ὀοίοτε πιὸ ἃ ἴδὉ]ς ἴπ ἴῃς ῥργεβθῆος οἵ πλῖης δἀνογϑαγίεβ. 

Ηδβὶ Τθου ἀποϊηιςα πὴν πελα ΜΠ ΟἹ] ΓῊΥ ΟΡ 15 Ἔχ ἢ ΠΑγαῖηρ. 

ϑύγεῖν ροοάπε55 δηὰ Κίηπε55 ρυγϑυς πλὲ 4}} [ῃΠ6 ἀανϑ οὗ τὴν [πε : 

ΑὨΑ 1 51|4}} ἀνε]! ἴῃ τὰς Πουδς οἱ Ὑδῃνυ ἢ ἰοΥ Ἰεπρτῃ οἵ ἀδγ5. 

Ῥϑβ. 23 ν»ϑ ἰῃ 18 απά ΖῈ (τ΄. 1πίτ΄ 5 27, 31). Νὼὸ οἴποῦ βἰαϊοπηεπὶ ἀρρϑᾶτβ 

ἴῃ τῇς 16. 115 βἰτισΐυτς 15 γι ϊδῖῖο. Ὑηδ ἴῆτος ϑἴτθ. ἂτὲ τοϊγαβι 5, νυ ἢ 

ῬᾶγΑ}}]εὶ {πε πιεβ: βμερμογαά ν.} τα, συϊάς ν.3) τ, Ποβὲ νι τῦ, Ιτ 5. ἃ πηϊβίακε ἴὸ 

βῦρροβε ἱμαῖ {πὲ ἴπεπιε οἵ ἴμε 5βΒῃερῃετγά ἐχίεπὴβ ἱπίο ἴῃς 24 ϑῖτ. Δ ΉΠε ἴτ 15 

ἴτας τπαὶ {πΠ6 5ῃερμεγὰ πιὰν συπάμποϊ Πἰ5. ἤοοκ5 {πγουρῃ ἴΠε ρ]οοπν να γ5 

5Δ[ε]γ, γεῖ ἴμεγὰ ἴα ποίην ἴῃ ἂπν ἴαγηι5 ἀϑοα ἴὸ βυρροβὶ ἃ ἤοοκ. Τῆς ἤοςκ 

15. ςοπάυοσίεα ἰπῖο 5δίεϊν ἴῃ 5ῖτ, 1, ΔΛ Ὴν ἴακο τῆς ἤσςκΚ θα. κ ἴο ἃ ρ]ουτην 

ψΔΩῪ ἴῃ ϑῖτ, 11.2 ὙΤῈδ πὸνν ἀπ ράγα!]οῖ ἴρσυτε οὐὗὨ ἴῃς συϊάο ἴα κα τπ6 ρθορὶς 
ἴο ἴῃε 5ᾶπηε βαίεϊ υ δ5 [ῃαϊ ἴο ψ  ἰοἢ της 5πορῃ τ Πλα ἰαϊκοπ δ 5Π6 6} αἰγοδάν 

ἴῃ δῖ. 1. δὲ τῇδ πανς ἴἤγες δύῃ. ᾿ΓΓ5., ἐαςῇ ΜΠ ἢ 115. οὐ πὶ δπθ]ε ἀπά 

Ὀεδυῖ αι] ἱπηαροτν ἴο 8εὶ ἰοσῖἢῃ [ἢ οοηῖγαὶ Ἰάοα οὐ τῆς 5, ΤΠηὲ ϑῖτβ. μαννα 

{πε ἀπυδυδὶ [εαΐατε ἴῃαΐ ἢ πιοάβαγο οἤληροα [τῶπὶ ἃ {τοῖον ἴῃ ἴῃ ἢγοῖ 

ϑῖἴτ, ἴο ἃ ἰοϊγαπιοῖοῦ ἴῃ ἴῃ βεοοπά, ἀπι] ἃ μοπιαιποίου ἴῃ ἴΠς πγ΄, ΤῊΪΣ ἰ5. Δπ 

δάνδπος ἴονναγάβ ἃ οἰϊπιὰχ οἵ Ἰυνοῦβ (ἢ ἴῃ απο, Τῆς Ἰαπρααᾶρο δπὶ 

ΞΥπῖαχ οὗ τῇς Γβ. δπεὶ 8}} ἰἴ5. Ττἀεαὶα τὸ δεῖν. ΤΉοτς ἴ5 ποῖ τ[ῃς 5] ῃτοκῖ ἴταςς 

οὗ δηντῃὶπρ παῖ 5. ροβι-ευϊογοποπῖο, Τῆς Ὠϊστοτγίσαὶ οἰγουτηκίης 5. οὐ {πῸ 

Ροοὶ πιυβῖ πᾶνε Ὀεεη ροδοοία] ἀπ ργυπρογουθ. δὺς αηποϊ μὸ ἀύνπ 50 Ἰαΐα 

85 ἴπε ῥγοβρεζουβ ἴπ|65 οἵ ἰῇς (ὑὐτθοκ ρετιοῦ, οὐ ἴῃς ἰαῖς Γοτείαπ ροτίοι, 

Ἂς οσδῃποῖ {πῚπκ οἵ με ΕχΊ]ο, οὐ ἐαὺὶν ἸΝ οβιογαιίοι, [τ τὰς Πλόγαϊατο οὗ ἴῃυ5ς 
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Ἐπιεβ ἰ5 (Ὁ]1 οἵ ταὶ δπὰ βοττοσσ. Αὔβεπος ἔγομ ἴπε ἰεταρὶς 'β ἱπάϊοδλίεἀ ὃν ἢ), 
Ραϊ τμδϊ ἰ5 ἀυε ἴο ἃ ἰεχῖυδὶ οεττοσ. Τϑε ἴεπιρὶς νγῶ5 ἴς Βαθίτυδὶ γεβοεῖ οἵ ἴδς 

Ροεῖ. Ηε νδβ ἃ βυεβὶ ἴβετε. δε οσδπῃοῖ, ἱπετείογε, ἰμπκ οἵ ἔμε Ἐχις, οἵ 

οἵ ἴδε τἰπις οἵ Πανὶ, τμς ἱγααϊτῖοηδὶ δυῖμος οὗ ἴμε Ρ5β. Τδαῖ δε πᾶς ἃ Ἂῇερ- 

Βετὰ Ὀείοτε ἢς Ὀεσᾶπας ἱκίηρ δἤοτάβ πο ενίάεῃςε, ἔοτ ἴπε ςοποερίίου οὗ Υδνεδ 

85 Ξῃερμεγά ἰ5 85 δα ]Ὺ 8ἃ5 ἴδε βἴοιυ οἵ ]δοοῦ, Οη. 48) 497:, 15 ὑϑεὰ ἴῃ Μ|. γ1} 

Ζς. τ1τ3 οἵ τῆς εδυὶν ργορβεῖϑβ, 15. 401} 631}, ἀπά εϑρεςΐδ!]ν ἰπ ΑἹ 741 7853 7012 80], 
δηά ἰπ ἴδε τογαὶ Ῥβ5. 957 1οοὖ, ἀπ αἷβὸ ἴῃ ἴδε ΝΎ, [τ τς δῖ {π. τοἱτ]6, Τὴ 
ἔαεϊ, {πε ἴτες ἤρυτεβ, ΞΡ ετα, συϊάε, Ποῖ, ἃτε δ]Ϊ βίπυρὶς, πδαῖυγαὶ, δπὰ ςἢδύ- 

δοίετίϑιϊς οὐ ἴῃς ᾿ἰε ἴπ Τοτυβαίετη δπὰ 15 υἱοί Υ αἴ δὴν ρεγίοά ἱπ ΒΙΌ]Ϊςδὶ 

ΒβίοτΥ. Α 8δοτῖ ναὶκ ἔγοτα Τεγυβαὶ πὶ αἱ δὴν ἴἰπὶῈ ψουἹὰ Ἰραὰ ἴο ρον 

ννυδὰγβ δῃὴ ἴῃς ραϑίατεβ οὗ 5βῃερῃεγάβ. γε οδηηοῖ δῖ οὗ ἴῃς ρετὶοὰ οἵ 
ςοπῆϊοι ψ ἢ τμὲ Αβϑυτίαπϑ δῃὰ Βαυγϊομίαηθ. Αῆε τηυβῖ, ἱπετείοστε, γὸ Ὀδοὶς 

ἴο δὴ δδυϊεῦ ἀπά βἰπιρὶεν ρεγὶοά, ἴῃς ἀδγβ οὗ ἴπε βαυὶγ τηοπδγοῦυ, ποῖ εαιες 

1μ4ῃ ϑοϊοπιοῃ, οὐ ἰαῖοτ ἴῃ [Ἐοβμδρδαῖ, 

Βῖσ. 1. 15 ἃ {πΠπιεῖεσ τεϊγαϑιϊ ἢ Ἔχργεϑϑηρ ἴῃΠ6 σοηβάεδησε δπὰ 
͵ογ οἵ τῃε 5ῃεερ ἰπ ἴῃ βῃερβετά. ---1. γαλευεὰ ἐς μι» «λεῤλεγα , 

85 ἰγεαυθητν ἱπ ΟἿ᾽, ἃ σοησορίίοη ψῃϊοἢ ἀουθῖ]εβ5 οτὶρὶ παϊεὰ 

ἴῃ τῆς ραβίογαὶ ᾿ἴ6 οὗ τῆς δαῦὶγ Ι5γαϑ] 865, Ἔβρεοῖδ!ν ἴπδῖ οἵ τῃς 

ΔΏσΘϑΟΥ [οοῦ, νὨΪΟἢ ννᾶ58. αδο ἴῃς δρογτηεηῖ οἵ Πανὶ σῆεπ 

ἃ γουῖῃ, ἀηὰ ννῃϊο ἢ τνὰβ ἐνεγ οηβ οὗ ἴῃ οἰίεξ οσοσυραίίοηβ οἵ ἴῃε 
ἱπμαδιϊαηῖθ οἵ Βει] ἤθη; οὗ, τ 5. 16}} 1. χ', Ὑδῆνθῃ ψ5 σοη- 

σοἰνοὰ 45 τακίηρ τῃς 5ᾶπλῈ ραζίεηΐ, αηννεαυγίηρ οατα οὗ Ηΐ5 ρδορὶἊε 
ἃ5 ἴῃς 5ῃερμεγά οὐ ἢϊ5 Ποςκ. --- 7 ἀαῦς πο τυαρ 7, Ὀεοδυβα ἴῃς 

5ΠΟΡΠογά ἢα5. ῥτγονι ἀο (γ᾽ 41} νναηῖβ. ΤῊΣ ἱπιρετί. ἰ5 ποῖ ἔπζαγε, 

θεῖ ἃ ῥτόδοηϊ οὐ παϊτυ] ἐχροτίεηςβ. τῷ, γα σγασεν ῥαφίμγες], 

(ἴοπς νἤστγο ἴῃς ΟΠ ΠΟΥ ρτᾶθ5, ([ῃ6 γουσηρ Ποτθαρο, γὰ5 ἀυηάδηϊ. 

-τνιαῖος μὲς ἐξ ἀοτον}, ἴῃ ἴῃ τηϊάϑι οὐὗἨ ρῥ]θηῖγ, 580. ἴῃαξ ἴξ τηᾶῦ 

Ὁς ση͵ογο] ἢ σᾶπα. παῖ σοιηίοτί. ---- ζο γεγεσλϊηρ τυαίενς], 

ποῖ “Ῥοπιο, ἢ “ ἀἸοησ 5116. οὐ ἡ ΔΝ. ΚΝ, ταϊηκΚίηρ οὗ ἃ βἴγεαπι, 

ΜΉΪΟΝ ἰς ποῖ ὁαπν ἴὸ ἤηι] ἴῃ τῆς. ρτγαχίηρ ἰαηα5 οὗἩἉ Ῥαϊεβιίης ὄχεθρὶ 
ἴῃ 1Π 6 ταν δθάβου ; δῖ “ πηΐο,᾿ τϊηΚίῃρ οὗ τῃ6 ψ6 115, οὔ ἐοαη- 

ταἰη5, γοηλ ] ἢ Πορκπ ἀγὸς ΠΌΑ] ν τνατοτοά, ὅπη, 29} Ἐχ, γ' 

(Ὁ. ᾿Γπκίγαιη, δλγα) 7] σήρην οΥ “λὲ δ δώ, τ42). ὙΤΏεβα ναῖετϑ 

ἅτὸ ηοΐ τηόγοὶν ἀτιηκΚιημ νναῖθτ, θὰ τ σΠοῖςα τναῖθῦ ; ποῖ ΟὨΪΥ 54115- 

(νὴ σ τὨῖγεῖ, θα ρἰντην τοίγοσῃτηθηῖ, ἱπρὶ γίηρ τἴῃ6 54πγεὲ Κὶπὰ οἵ 
τΟἢ Ργονισίοη ογ ἴῃ 5Π0ΟΡ ἂ5 ἴῃς. ρτάβθϑυ ραβίαγαβ. ---- 27. σα ἐφ 

"61. Τῆς 5πορθογ, ἴῃ τη Τδαπῖ, Ἰεα 5. ἢἷἰ5 ἤοοκ, δηά 8 δγ Ό]]οΝ 

μη. Ης ἄοο ποῖ ἀτῖνς πη ἂ5 ἰὴ (ἢ 6 ΝΥ δεβῖ, ν, 1. τοῦδ (ΤἸΒοπι- 
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80ῃ, ΖᾺε Ζαμ ἀνα 126 Βοοξ, 202 54.). --- 3 4. 2712 γεείογείλ ()0»- 
ἐυε7) νιν σομ ]. ΒΥ ἴδε τίοἢ ῥζονίβίοῃ ἔοσ δδίίηρ δπὰ ἀγιηκίηρ, 
Ηδ τενῖνεϑ, βι γεηρίΠ 8, ταδίοσαβ ἴο {1}} δοῦν! ἀηα εδηογπιεηΐ ; 

Ῥαββϑίηρ ονϑσῦ ἤτοι ἴῃς ἤρυτε οὗ [ἢ6 5ῆδερ ἴο ἴδε πιδῃ Ὠἰπλβ6], 

ΤΣ 5800] ἰ5 ἤεσε, ἃ5 δια} ἴῃ Ηοῦγεν, [6 5θδῖ οὔ ἴῃς δρρει [65 

Δα ἀεβίσεβι ΤῊ οὐρίηδὶ ἰεχὶ μὰ5 Ὀυϊ ἴνο ἴοῆθβ, ἤδη ἴγεςα 
816 ὨδΘαδα ἴοσ τηθᾶϑυγε. [{ 885 4150 δὴ υπυϑυδὶ νοτῦδὶ (ΌΤΙ. ΤῸΓ 

τῆς 504] οης ἰῃ [5 ῬΡῆγαβε. ΤὮ]5 νγὰ5 ὑγοῦ Δ ὈΪν ἀπε ἴο ἃ ΠΟΡΥ 515 

ΟΙΤΟΙ ἰῃ σοηάδηβίηρ ἘΝῸ 5: Π|}]ᾺῚ ψοτάβ, ἴῃς ἱπῆη. δοβοϊαϊθ, 6χ- 

ῬΓΕβϑίηρ ἴα ροσδὶ ᾿πιθηβυ, “[ῸΓ ἀνοσ,"" δῇδσ 115 νεγῦ, δῃὰ ἴῃς 

αδι4] ΗἹΡΏ. ἱπιροτί. ἴοσῃ. 

811. 11. 15 ἃ ῥτορτεϑϑῖνα [εἰγαπηθῖοσ το σαβ ἢ Π ἃ σϑοϑυγα ἴῃ 

ἐδοὴ ᾿ἴπθ. Τῆς ρυϊάε ἴδκεβ ἴῃς ρίδος οὗ ἴῃς βῃερῃεσγά ἴῃ ἃ 

Ῥάσα αὶ σοποεριίοη. --- 3 2. .22 σωέζοία σις], ΟἹ ἃ Ἰοῦγηεν, ἴῃ ΜΒ ἢ 

ἦτ 15 Εαϑὺ ἴο βἴτὰῦ ἴοσαῃ ἴῃ6 τὶρὰϊ ραῖῆ. Α ρυϊάθ ν5 πεεάβά, 
ὙΔΆν ἢ 15 ἴΠ6 ρυΐϊάσ. --- ἐπ γίρά Τασζς], ἴῃοβα τῃαὶ Ἰοδὰ ἀΐτες ἐγ 
δηά 54{6]γ ἴο ἴῃ ρδοθ οἵ ἀδϑβιηδίοῃ, 85 ἀἰδεϊρυϊϑῃοα ἔτοτα ντοηρ 
τάς κα ἴῃδῖ νου]Ἱά Ἰεδα ἀβίταυ. Τα τηογαὶ δηὰ σαϊϊρίουβ τείεγσεησα 
15 ἰηνοϊναά ἴῃ ἴῃ6 ψῇοὶς ἤρυτο, ἀπά ἰ5 ποῖ ἴο θὲ μαϊπεά Ὦγ ἀ6- 
Ῥαγηρ ἄοτὰ ἰξ ἴῃ τῇς τεηάογίηρ “ Πρ ΘΟυ5η 655" οὗ ΕΥ"., δίϊεσ 

τῆς δῃοίθηϊ ΚΝ τβ5. ---- 39γ Αἰ παριεὶς σαζε]. ὙὨδ ἀϊνίης Ὡδῆηθ, 
ΟΥ ΒοΠΟὺΣ ἰ5 ἰηνοϊνοα ἴῃ ρυϊάϊηρ τρθ]γ. ---4. γκα, τυάφμ 7 τυαὐξ 
πη ὦ γίρονιν γασίρς]. ὙΤὴδ ὉΠ σουπαν οὗ Τυάδῃ ἰ5 Ὀτοκεπ ὑΡ 

ὉΥ παῖτοῦν δῃὰ ῥγεοϊρίϊουβ σανίῃ68, οὐ ναάγϑ, ἀἸῆσυς ἴο ἀδβοεπά 

δη δβοθηά, ἀδτκ, ροομιγ, δηἀ δρουπάϊηρ ἴῃ οανεβ, ἴῃς δροάς 

οὗ νἱ ὰ Ὀεαϑὶβ δηὰ τοῦθετβ (Ὁ. τ 5. 24). Τὸὺ ρᾶ85 [σουρῃ [658 

ΔαΥ5 8 51}}} τηοτς αἰβῆσαϊ: ἴδῃ ἴο πα τἢς τἰρῃϊς ραῖῃ ονετ 

τῆς 8115. ΤὮς ἀεβῖγε ἴο ἀεραγὶ ἄοτὰ ἴῃς ἤριυτε οὗ ϑρβεοῦ ἴοο 

ΒΟΟΏ 5 ῬΤΟΡΔΌΪ ταβροηβι 6 ἕο (ἢ ροϊητίηρ οὗ 3Η, 580 85 ἴο ρεῖ 

“ἀφῇ 5ηδάςε," “5ῃδάον οἵ ἀεαδιῃ," δ5 ἱξ ἴὲ ᾿πηρ]]εἀ τῆς Ρεπὶ 
οἵ ἀεαῖῃ ; ψῃϊοἢ ἰητετργεϊδίοη, τἤγουρὴ ἴδε ΕΥ̓". δηὰ Βυηγάᾶη᾽5 

56 οὗὨ [ἴ ἴῃ 5 ὥίζγίρν"ς ροργέσς, ὯΔ5 Ὀδοοῦι6 ΜγῈ}} ηἱρῇ υηΐϊνετβαὶ 

ἴῃ ΕΏρΠ 58 Τἠτογαῖαγα υπῈ] τεσθηϊ Ἐ{Π|65. --- 7 47, πο εὐ], Ἀᾶτηι, 
ΟΥ ᾿'π)υγυ οὗ δὴγ Κἰπά, εἰ γ ἔτοτη (]ΠἸ Πρ ΟΥ ροίηρ δϑίγαυ, οἵ ἔτοῖα 
νὰ Ὀεαϑῖβ, οὔ τοῦ 615. --- ῦγ Ζάοω αγί τοὐδ »6]. Ὑὴδ σοπι- 
Ῥδῃϊοηβῃΐρ οἵ ἢΐβ {ΓΒ ρυϊάθ τοιηοναβ 41] ἔδασ. -- Ζὰ) γοά ἀγα 

ΖᾺν “ἴα. Τῆς τοὰ ἰοσ ρίνίπρ δίονβ ἴῃ ἀείδβησθ, ἴῃς 5ἰδῆ᾽ ἔοσ 
Ξυρροτῖ ἰὴ μαϊκίηρ. Τῇ τείδσθηοθ ἴο ἴῃ6 βῇδρβεσά᾽β Ἵσοοκ, 

Ῥ 
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τῃουρῇ 7056 ἃ ὉΥ Δῃ οςςαϑίομαὶ υ5ε οἵ [με νοζά ἰγδηβδιεα “τοά," 

Βᾶ5 ΠΟ υὑβᾶρα ἴο 7051} 77 11 ἴῃ σοηηεοϊίοη ψ] ἴῃ 6 ψογὰ ττδηβίαϊοά 
“5ἰ4Ε." [Ι{ ἰῃνοῖνοβ ἴῃ 6 οοηῃτπυδιίοη οὗ ἴῃ6 ἤρυγε οὗ {πε 58εὈ- 
δΒεγά τῆτουρπουΐϊ τη. 511., νυ ἢ 5 ἱπῃρτο ΔὈ]8. ---- δεν εονυογέ 

»"5]. Τῇδ ῥγεβεηοα οὗ ἴδε ρσυϊάς νι τοά δηὰ ἰδῆ ἴῃ μαπὰ 
ΤΕΔΑῪ ἴῸΓ υ86 ἴῃ ἢ ἀείεηςε, 4556 5 ἢϊπὶ οὗ βαίείυ, οἵ ἴπις ρυϊά- 
8ΠοΘ, Δη οὗ ἀνδητυδ!ν γοδοῃίηρ δ15 ἀδϑιϊηδτοη. ΑἸΥ τεπάθηοίθβ 

ἴο ἔδασ ἅτε δὶ οπος ὟἿῃεδοκεά, δηά δὴγ δρίϊδϊίοῃ ΟΥΓὁὁ δηχίειυ 15 
βοοίῃεα δηά οδἰπηϑά. 

δι:. Π|. 15. ἃ ῥγοργαβδῖνα ρεηϊδιηδίεσ τειγαϑιϊοῃ, ἴῃ ψῃϊοἢ τῃ6 
Βοϑβί ἴάκεβ ἴῃ ρῥἷαςς οὗ ἴῃς βΒῃερῃεγά δπά (πε συϊάε οὗ ἴμ6 ρτενίουβ 

5115. ---ὔὖὔ. Ζάοι «ῥγεαάεεί ὄζον νιό ὦ ἑαδί]. Τῆς μοϑβὲ νγεϊςσοπιεβ 
Ὧ15 ρυεβῖ ἴο ἃ εδαβί 41} ργεραγεά ἴοσ ῃἰπὶ οἡ ἴῃ6 180 ]6. --- ἐπ 2ὰδ 
2 γέδεπες 97 »νιῖπε αάνεγεαγίεΣ}. ΤὨς ῥβδὶπηῖϑὲ 8 ποῖ υἱτπουΐ 
δανειβαγίθβ, Ὀαΐϊ [ΠΟΥ ἃτὲ ποὶ ἀδηρεγοῦβι Ηδθ [85 ρυσϑι-τρδϊ 
ψ ἢ Ὑδῆνεῃ. Ηδ ἰ5 58[ε δηά βεουσγε, Ὀδοδυβα, ἰη δοςογάδησα ἢ 

Οτπεπίδὶ οὐβίοτηβ, ἴῃ6 δοβῖ 15 ΟὈ] ρα ἴο ρτγοίεοϊ ἢἷβ ριιεδῖ ἔτοπὶ 
8}} δῃθπηΐε5, δἱ 4}1 οοϑίϑ.--- γα." Ζάοι ποίη μιν ἀεαί τὰ οἱ Ἵ. 
Α τειηροσγαὶ οἷδυβα ἢ δὴ ἀροάοβὶβ βυ ρβεαιεηὶ [πογεῖο. [ νγᾶ5 

τῆς ουβίοτῃ ἴῃ ἴῃς ΟἸεηΐ ἴο ΠΟΠΟΙΓ ριιεϑῖβ ΌΥ δηποἰηϊτηρ ἴῃς Πεδὰ 

ψ ἢ οἱἱ, ΟΥ βεεηϊεα ρτεᾶβε, Ὀείοσα επίοτηρ ἴἢ6 Ὀδησασίίηρ τοοῖὰ ; 

οἵ. Απι. 65, νυ. αἰϑδο [Κ. 75, Ιἴ νγὰβ αἷϑο (ἢ οὐβίοτῃ ἴο 5ρτηκ]ς τῃς 

Βυσϑῖβ ἢ Ρογίαπλε5 (1.4πὸ, “οάσγη Ἐργρήσης, Ῥ. 203). Τδε 

εηϊοτγίδἰπηθηΐ ἤετε σοηςείναά ἰ5 τογδί. ---- )1» εὩ ἐς ἐχλιαγαδηρ], 

τῆς σὰρ ρίνεη ἴο τὲ ΟΥ̓ τὴν δοβῖ, ἴῃς ψῖηθ σὰρ οὗ πψεϊσοτηα. 
11 5 οοποεϊνεα δα Ὡοΐ 50 πὴ οἢ ἃ5 ἃ οὔρ [0]] ἰο ονεγῆονίηρ, 
845 ΕΝ". δηὰ πιοβὶ τποάδθγηβ, Ὀὰϊ ἃ5 οὔες ψῇοβα νίηθ ϑβαϊυγαῖεβ, 

ἀγεηοῃεϑ, ΟΥ 508 Κ8 ἴῃ 6 οὔθ ΨῆΟ αἀσίηκΚ5 ἰΐ, 580 Ἔχοθ]εηΐ 15 υδὶ 
ΔΠΑ 80 διρ]6 ἰΐ8 αυιδητγ, ἰηοχίοδιηρ, 88 ἴῃς δηοίθηϊ ΊΒ5. ; 50 
Αὐξ., Ἔχρ]αἰπίηρ ἐπεόγίαης, “ Απὰ ΤῊΥ οὰρ γιεϊαϊηρ ἰοτρειϊία 655 

οὗ ἰοσπιεσ ναῖπ ἀθ] ρἢ 5." “7)πεόγίαρις, ἰττίρατιβ, Ἰδθιἤσδη5, σοῦ- 

βοϊδίίοπθ ρίεηιβ, ἐχυεγηβ, τεἀπηάδηβ Ἔχοθ θη ἰ5ϑίτποο Ἰίαυοτς,᾽" 

Οεηοῦτ. ; οἵ, Ρ5. το 4} “ ψίης ἴῃμαξ τπιδκεῖῃ ρ᾽δά ἴῃς Πεατγὶ οὗ τιδη." 
Τῆς δίμοια ρεπογα!  ἤπά ἤετε ἃ πηγϑῖίς τείεσσεπος ἴο ἴπ6 οὺρ 
οὗ τῆς Ἐποδαγίϑῖ, -- 6. ϑωγεν ροούμεες απα ζιίκπάπεςς, οὗ ἴῃς Ποβῖ 

ἴο 58 ψιιεβῖ. --- ῤῴγεμέ 6]. ὙΏδβα δι υῖεβ ἅτα ρεϊβοηϊῆεά, 85 
αἰϊεηάδηῖϊς ψναϊῆρ ὑροῦ ἴπε ρυσβῖ, ᾿υδῖ 45 οἴποσ δι ρυῖοϑ, 

43) 89.15.6. οὗ 15. 35}, --- αἦ διε ἄαγς 97) μιν ἐγε "ον ἐκηγδι ο΄ 
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Ἅαγ95]. ΤΗΐβ οπα 8 ποῖ ἃ ριεβὶ ψῇΟ ἰ8 ἴο δε δηϊετίαἰ πε οῆςα, 

δη (θη ἀερατγῖ ; ΟσΓὁ ὁὴ6 ΨὮΟ 15 ρεγιηϊ τε Οσοδϑι Δ ν ἴο τεΐυγη ; 
Ὀυΐ ἃ ριεδῖ Ψηο ἰ5 ἴο μάνα ἃ ρεγιηδῃεηΐ δπὰ ρεγρείυδὶ ρίαςς δ 
τῆς (40]6 οὗ Υδῆνθῃ. Κίηαηβββ ἰ5 ἴο (οἰϊονν ἢΐτι δρουΐ, ἴο νναϊξ 

Οἡ δηλ σοητ συ 4}} 7 [Ὠτουρθουΐ 5 {ἰΠ{Ὸ ; δηὰ 50 ἴῃ ἴῃ 6 ῥάγα]]εὶ. ---- 
7 τἀλαὴ ἀπυεῖ ἐπ τε ἀσωδε οΓ γαλιυεά]. Ἠξ ἴακεβ ἃρ δἰ5. σοη- 

Τϊηυδ] γεβίθῆςς 85 ριεϑῖ ἰῃ Ὑδην ἢ 5 ἤουβ6. ΤῊΪ5 ψηΟἢ 5 σίνεῃ 

ἴῃ ᾧῦ, 3. ἴθ τπογε βυἱϊϊεά το ἴῃς σοηῖοχὶ ἤδη 3Η, νος μ ὈΥ δηοῖδοτ 

Ῥοϊπιίηρ οὗ [Π6 584π|6 σοηβοῃδηΐ ρίνεβ δῃοίῃεγ νὉ. δηὰ Ἴοηβίτυς- 

τίοη, “δῃά 1 Μ|}} τεΐυση." ΤῊ 5 αἰβῆουϊς ἴο Θχρ δίῃ ρταπι- 
ταδί Αγ, δηὰ α͵βοὸ 15 ποῖ ἰῃ δοοογάδησα ἢ ἴῃς σοηίεχὶ ψὨϊοἢ 

ΘΠ Ρἢ Δ5|565 ργθβεῆςσα ἴῃ ἴῃ6 ἤου8ε δηὰ ποῖ δῦβεηςς ἔτοιῃ ἰξ. Τῇ 

Βουβα οὗ Υδηνεῆ ἰ5, ἰηάεεά, (86 τειρὶα, δηά (ἢς [βαϑίβ δὲ ἴῃ 6 

5δοιῆς!4] ἔδαϑίβ σοητ 04} γον ἀεα ἴῃ ἴτε ἰθηρὶθ. Τῆς οοη- 
σορἕοη ἴῃαῖ Ὑδηνε ἢ ἰα ἴῃ δοβὶ ἴο ἴῇοβα ρατγίακίηρ οὗ ἴῃς 5δοτὶ- 

Βοῖδ] τηθδὶβ ἴῃ ΗΙ5 [επρ]6 ἰβ ἢοΐ ἀποοιηήοῃ, Ὁ. κ᾽ 15] 27" 61 845. 

1. ὙΔ] αἱ ρίς. ς. 56 1 55. πγ)ὺ (Ὁ. 29); ἰαἴκεη ὃγ Θ΄, 3, ννἱῖ νεῦρα] ἔοτος, 
ποιμαίνει με, ῥατεῖΐ σῖέ, ἃ8. Ῥᾶτ8}}. τεαυἶγεβ. [ἰ 15 ὑσοῦ. {παὶ ἔοτ γῆγτης ἴπ"- ἰΐ 

οτφίμα!γ δἰοοὰ ἰδϑὶ ἰπ 1. κε ἴῃς οἵμεσ νῦβ8. οἵ ἴῃε ϑῖτ. ον Υδῃν ες 85 
5θερμεγὰ οἵ, Οη. 4810 203. ΜΙ. γ15 ἘΖ. 3411-}9 15. 495.10 Ρᾳ5. 803, --- 3, Γ᾽ ΝΜ] Ρ]. 
οϑῖτ. οὗ Σ δὴ) ποῖ, 2ασίμγε, πιεαάΐσιν, ΓΛ) ΖὈ. 25, ΓλΝ) 121.; εἶδνν, ἴῃ Ρβ5, 6518 7430 
83,5, οἷ. 7ε. 9" 2310 2551 --- ἘΡ.] πιπὶ. ἡεμυεν ςγασς, γομηρ ἀεγόαρε, 85 372 
ι. 323.-- 2 1 ΗἸΡΆ. ἱπιρί, 3 πι. ς, 5. 1 85. οἵ ἔ 73 νὉ. Οἱ ἐϊε ἄστυ», οὗ 
1οπ 10422 6η. 495, ΗἸρῆ. ἐαρσε ἐο 6 ἄρτον, οἵ βοοὶς 5. 253 ες. 3312 ΕΖ. 2416, 

-- 55] ἴοσ ὃκ οἵ Ἰαῖε 517}, τγ20, 5 (ὃ ἐπὶ, ποῖ ὄν, σἰοηρεΐαξ οἵΣ οὐ Ἔνεπ ἀστυνε 10 

ἔτοπι δῦονε. πο τ ΡΙ. αἰυβίσ., γέ, γε εσλνμεη, οἵ, 15. 2812, Ἐ ΠΡΌ ποῖ, 
εἶκιν. γαίης ῥίαεε 95} 1325. 15, 1110, 55} ΡΊ. ἱπιρί, Φ 51) νὈ. ΡΙ. ἐξα 
οὐ μίαε, οἵ βοοὶς μετα, ργουῦ. αἴεγ 15. 4019, οἴ. 15. 4011; 50]. Υδηνεῖ Ῥ5. 316 
15. 5118,--- δι .90}} ποῖ “οινἡ 858 ἀἰβεϊρυϊϑῃθα ἔγοτα θοάγ, Ὀὰϊ ραγαρῆγαβε ἴοσ 

Ρεῖβ, Ῥγοῃ. ρὲ (Ὁ. 5), οὐ τομἑ ἃ58 βεαὶ οἵ επιοϊΐοῃ δηὰ ραββίοῃ, νυ. ΒΌ 3. -- 

23.0] : ῬοΪεὶ ἱπιρί, οὗ 21 (υ. 716}1) ρῇτ, α.λ.» Ὀυϊ οἵ, 0) 25 Ργ. 2518 Ευ. 41 
1. 1.}.16.19 Ῥε, τοδ, ΤῊΪΒ 18. ἃ ἀείεοϊϊνε 1., τά, ῥτοῦ. οι 2.9.) (ἐπί, 8. αἴεσ 
ἴδς νΌ., πε ηβιἐγίηρ 115 τετηροταὶ ἰάεα, γον εν, οἵ. 7. 538), ἀπὰ ῥυΐ "02 δἵ 

επὰ, ε Βανε ἵπυ5 ἔαγ ἕουτ {τἰπιοῖετ 1ἴπε58 ν ἢ τῆγτης. -οον» τ] οβῖτ, Ρἷ. οὗ 
το, ἡγαεξ (οἵ παξβοῦ οἵ οατῖ), οἵ βῃατγεβ οἵ νοκεὰ 1.405, σουτβε οἵ Ἰϊξε τ. 435 

εἶ, Βεῖς ΡῚΣ Ὃ ἴπ ΡἬγβίοδὶ βεηβα, γήγά 85 || Ἰεδάϊπρ ἴο ἴπε ργορεγ ραςςε. ---- 

λον’ 105] βυρρίεπιεηίαγυ; ΡὮγ. ἰδὸ ἴῃ 251} 314 799 τοῦδ ΙΟΟΣ 14.3}} 15. 489 
ΕΖ. 204.,---4. "3 007 ευέρ τοάόη, οὐ ἐς οὐ γεα “ἀομρὰ (Ὀτ.), 3 τεα εἰ, οἴ. 15. 11δ 
Ηο. 8:10 οἱδ; ψ, (ογ οἴμεγ υβ868 οἵ Ὁ) 88 ,κ5 7013. 1 -- ἘΚΩ7 πιπν, ναδίεν, τυαάν, 

εἶσνν. Ψ οπὶγ 6ο3, πος “), 85. 2 5. 818, -- γυπὸς} ςοπιρουπά, ὃς τἀσάστυ ἀπὰ Γγ0 ἐξα, 
85 ροϊπιεὰ ; Ραυΐ {δι5. 15. α τανθϊηῖςαὶ οοποεῖς, Ιζ 5βουϊὰ δ6 Ροϊπιεὰ Ἔτνοῦς 
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Ὁ.τὰ. οἰδρσε αν ξρέ:ς, εἶδνν. 449 10710. 14 Εν ΕΣ Ος Καὶ δ, ΠῚ. Ρ. 39... ). 415 . τ ΟΣ ΡῸ] 

ῃ. 56. ἴρ. ΣΤΡ π΄. (ν 50) ὁλαν οπ τολίολ γε γεδές, τοαὐξένρ- σε, «αῇ, 

ποῖ εἶϑιν. Ψ, θυῖ Εχ. 2119 Νὰ. 2118 15 365 ΕΖ. 295 Ζο. 84. -τ πφ3] τεβυχηΐπρ 
50). νν ἢ ἐπιρἢ., Βο 2723 379 1073, (ν. 765). --τ 25 Π}}} ῬΙ. ἱταρέ, 3 Ρ]. ο. 5[. 1 58. 
2 [Ὁ5)] νΌ. Νίρῃ. : (1) δὲ τογργ, ἀαυε εονιβαςείομ, ας. Ὁ} 9018 τ κ 7. 215; 
(2) γῆ, γεργεί ομε᾽β ἀοίηρβ Ῥ55. οὐ 110" [ε. 206 ἔχ, 1.321 (Ε); (3) ὠνι- 
ον ομεϑε Ῥ5. γγ8ὃ αη. 2812 (7); Ρ᾽. ἐρνεζονέ, εομδοίο, δ 5., Ῥ5. 6031, ς, δος, 
Ρεῖβ, 2939 7131 ττοἷό. 82 ||. } 86:7, ἨἩπΐΏρ.: (1) δέ “ογην, ἄαυε εονηβαςείον, 

ς, ἋΣ 135} -Ξ Πῖ. 3.286; (2) εονιγον οπέσεί Ῥβ. τ1903 Οπ, 3η85 (1). Τεβς 

ίους ᾿ἴπε8. δε [εἰταπιδῖθγϑ. -- δ, Σ ἸπΡ Ὁ] Ἡ.τὰ. “αὐΐε, ταὶ οὐ ρίεοε οἵ ἰεδίμεν 
βργεδὰ οἡ στουπὰ, εἶβιν, 6973 γ819 1.288, --- ΠΥ] ΡΙῚ, Ρῇ, 2 πι., ῥρτοῖ. οοπάϊτίοπαὶ 

εἴδυϑβε, ἀασέ ἑάοι τεσαΐε γαί, ργεασεα, οἴ 1. γι. γϑν (ν. 2ο6), δγς οὗ δῃοϊηϊ- 

ἴῃρ ὙἹἢ ΟἿἹ ἔογ Ὀαπαμεῖ, --- ὕ πΡν] π.ῖ, σαύμγαξίον, εἶδ. 6612 (7). Ζ πνὰ Οδ] 
ἐγέμξ (ο φαΐίείν 369, Ῥι. ἀγεπεὰ 651, (ᾧ καὶ τὸ ποτήριόν σου μεθύσκον, ἜΪ ἐη- 
ἐὀγίαν5, 580 5, ὙΠΕβα ἴνο ᾿ἴπεβ ἀγα ρεπίδπιεζετβ. --- θ. 2 ἽΝ]. [ἡ ἢ), 3, 3 

Βορὶπϑ νι, Βαϊ ἰπ δ ὡς κράτιστον, ἜΪ φηανι ῥγαφείαγ ες ἐπί, ατὲ αἵ ἴδε επὰ οὗ 

ν.ὅ, ὙΠΕΥ ἅτε περάειὶ ἴογ πηεᾶβυτε ἴῃ νι, Τῆς ρῆτ. πΌΠΥ 210 ἰΒ αλ. Εογ 2 

(τ. 42), τσ (τ. χ᾽). ὙΠΕΥ ἀγα ρεγβοπίβες ἀπὰ 80 500]. οἵ νὉ. "))ΟὙ). --- 3] 
Οδὶ ρῇ. 1 35. ο. Ὁ σοῆβες,, 2. Ῥγερηδηῖ γέζεγη ἰο τυείί, Μαυτεῦ, Βαυγ, Κδρίετ, 

Ὁς,; νυῖ (5 τὸ κατοικεῖν με, 580 Σ, ἘΠ, 85 27 846. “" ΓΛ22 "δῦ, Ὑ οοῦτά, ἰηΐ, 

οδίτ, ο. 5.ὈΙ 855. οὐ 2: (τ, 26) μι} ατοοἐἑ ἐνερ, 380 Ἐοβ., Οεἴεγ, Ὀς Ὗ., Ηυ., 

Ἡξεηρ., τ, Κιτκ. 3. λαῤίαδο, 5ο 8, ΖΦ, τοθο, Ηαδγε, ες Μυΐς, ΗἸ., Οοτῖ, 
(Βεο. Βᾶ,, Εν" 55. ΟἹ. (ο5, 5 θθην ) τ πγην ΓΛ27, ΓΣ ἀπό ἢ ἔοτ ἀνε! ἶπρ οἵ ἀοά, 

τοπιρὶς 30" 5210 65 9214 91) 118} 1229; “) Γτπ ἀεάἀίςαιτίοι οἵ 30] (111]6), 

“2 ΓΥΥΠ 116]}3.1.1ς2, 5 ΠΣ 265, 2 ΓῺ 6010, οἵἉ επίγαπος ἔοτ νγογβδὶρ, ςς. αἴτες 

Ν2 κ᾽ 6618; οὗἩἫ ρμτοσοϑβίομβ, δος, αἴἴογ Ἴ5η. 122], ς, 3 5515, 2 Ρ ΠῚ 425, 

“22 ὉΩΣ 134} 1352; οἱ ρογηιαῃοηΐῖ τεβίάσπος ἔογ ΜΟυϑῃρ, ἃςς. αἴτεον 2, 275 27" 
840, οἵ. 8,1}, Ὁ) Ἴπὶ (τς. 9,25). ΓΒ νέῦϑο ἰ5 ἃ ρεπίδιηοίεσ, 

ΡΘΑΤΙΜ ΧΧΙΝν. 

Ῥβ. 24 σοί η68 ἔὺ Ῥβ8., ΟΥρΊΠΑΙΙΥ ἱπάοροπάθηΐξ, ἰη ἴΠ6 ὁη6 

Ἐμ6πι6, οπίσγαποα ἱπίο [Π6 ΠΟΙ [6Π1016 δηά οἱ. ΤῈ6 ἢσδι ἰ8 ἃ 

ἀϊάδαοῖϊς ΠΟΤᾺ]. Α ομοὶς ψιτΐη μὲ σοπτγί οὗ ἴπΠ6 [6Π1|0Ρ16 Ῥγαΐβ68 

ὙΔΆΜΘΙΕ 88 Ογθδῖοσ ἀπὰ ΟὟΤΟΣ οὗ 411 [πΐηρβ (ν...}). Α οδοὶσ δὲ 186 

ϑαῖα ἰπαυΐτοβ παῖ βοτὲ οὗ ἃ πΊΔῃ ἸΏΔΥ ΘΠΟΙ [Π6 ΠΟΙῪ ῬΪδοα (ν.ἦ). 

Τῇ ομοὶσ νη σοϑροηάᾶβ, οἰ νίηρ ὈΟΤῈ {Π6 Ομαγδοίθσ βέϊ.8 οὗ 86 

πη δπὰ {π6 Ὀδποῆϊβ π6 01} τοοϑῖνα (ν.). Ὑπὲ οδβοῖγ ψἱῖουῖ 

Αβϑδοσίβ ἴΠ6 οἱ δί πη οὐ ἴδοοῦ ἴ0 ΒΟ ἃ Ομδσδοίθσ, δηᾶ ἴο Δῃ θηΊσϑμοθ 

(ν.. Ὑ|6 βεοοηὰ 8. 18. ἃ ὑσὶ απρμ81 ομοτα]. ὙΔΆΜΘΕΗ μ88 ΟΟπ16 

ἴο {π6 ΒΟΙΥ͂ ΟἿἿΥ δίζοσ ἃ νἱοΐοσν. Ὑπὸ ὁποῖγ ψὶΒουΣ [Π6 ΟἱΕΥ ἀθ- 

τλδηὰβ {πᾶὶ ἴΠ6 γαίβ Ὀ6 σϑϊϑδαὰ {πὶ ἴπ6 ρἹΟσΊΟι8 ἰκἰῃρ ΠΊΔΥῪ ΘὨΟΣ 
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ἱπίο 7οσιβδθπι (ν.2). Ὑῖθ ομοῖς τίη ἱπαυιῖτοθ ΤῈῸ ΒΘ ἰ8; δπὰ 
8 δηβυγεσεά μαΐ ἱξ 8 {π6 νἱοϊοσίοιιβ Ὑδανοα (ν.3). Ἐπίσαδποθ ἰθ 
αὶ ἀοπιδπάοά (ν.2), [Π6 86π|6 ἱπαυΐτν 18 τοπονγθά, δπὰ πὸ οϑρο- 
ἘΔ] ΤΕΡΙΥ ἰδ πιδᾶβ ἐμαῖ ἰξ ἰ8 Ὑδανσαι, Θοά οὗ μοδβίβ (ν..). 

4. ν.} 8. 2 5Τ1Ὰ. 42 - χ)8. 

Ὁ Υδδννεἢ Ῥεϊοηρβ [πε Ἔαυίῃ ἀπὰ ἰϊ5 ἔα ηε58, 
ΤὨς νοσ]ὰ δπὰ ἴποβε ἐμαὶ ἀννεὶϊ! ᾿πογείῃ ; 

ον Ηςε ἐουπάδά ἰϊ ρου ἴῃς 5688, 
Αηάὰ ὕροῦ 5ἰγεβπ)5 εἰ Δ Ὁ} 56 ἢ 11. 

Μ ῆο νὰν αϑφεενά ἐπε Δδἐ1] οὐ γαλτυεὰ 
Ῥλο νιᾶν “ἰα» ἐπε 4715 λοῖν 2ίαεε 

ΝΕ οἰεδη, ἀπὰ ριυτγε οἵ πιὶπὰ, 

Ψνο Βιαίῃ ποῖ ᾿πεα ὑΡρ 5 53οι] ἴο ἃ ἴἷε ; 

Ης 5841} Ὀδδῦ ἈΑῪ ἃ ὈΪ βϑίηρ ἔγοπι Ὑδῆἢνεἢ, 
Αμὰ τγἰρδίδουβηεβ5 ἔτοπὶ ἴῃς Οοά οὗ Ὠΐ5 βαϊναιίίοῃ. 

Ζλὲς ἐς α φέπενγαζέοῃ τυλέελ γερογῆς ἰο έν; 

7ΖΆοσε τυόο σεεξ ΠΣ πες αγε 7αεού. 

5. ν 1 2 5τἈ. 3 -ἰ τὸ - )ὅ, 

1{{ὴ᾽1 ὕΡ, Ο γμαίεβ8, (γουγ) πεδάϑβ ; 
Απὰ εχαὶὶ γουγβεῖνεβ, γε δποίεηϊ ἀοοτῦβ : 
Ἀπὰ ἴδε Κίηρ οἵ ρίοτγυ νν}}} εῃίεσ. 

Ῥλο, ἐάξ», ἐς ἐδε Αἵπηρ οὐ κίον 
Υδμν εἶ, σίσοηρ δά τ ρῃΐν, 
Ὑδαν ἢ, παρ ἱπ Ὀαῖι]ε. 

Τ ΊΕΤ υρ, Ο μαίε5, (γοιγ) Βεδάς; 
Απά (εχαὶὶ γουγϑεῖνε5) γε δποίεηϊ ἄοοσβ: 
Απῃὰ ἴῃς Κίηρ οὗ ρου ν}}} δῃίοσ. 

Μῇλο, ἑάερ, ἐς ἐς ΑἿπρ οὐ σίονν ἢ 

Ὑδθν ἢ, (Οοἀ οὗ) Ποϑί5, 

Ηε ἰ5 (δε Κίηρ οὗ ρίουγ. 

Ῥε. 24 νγᾶὰβ ἴῃ 8 απὰ ΒΗ͂ (ν. [πῖτ. 88 27, 31). (δ αἀὰάβ ἴο τς εἰε]ϊ6 ἂπ 
δϑοϊητηςηΐ ἴο ἴῃς ἢτβὶ ἀδγ οἵ ἴδε νψνεεΐς, ψν᾿ ]Οἢ σοτγεβροπᾶβ Ἰἢ ἴδε βίαι επιεηὶ 

οἵ τῆς Ταῖὶηι. 845 ἴο ἰϊ5. ᾿ἰτυτρίοα] υ5ὲ (νυ. [πίἴτ. ὃ 39). [π ΟΒτίβιίαπ ὑβαρς ἰξ 5 

ἃ Ρτόρετζ 5. ίοσ ᾿Αβοδηβίοῃ ἀδυ. Τῇ ΡΒ. 5 οοτηροβεὰ οὗ ἴννο Ρβ8. οὗ Ἔηιίγεὶῦ 

ἀϊδετεπὶ οδαγαοῖευ, οοτηροβεὰ δἱ ν εἰν ἀἰβεγεηὶ ρετοάβ. Τῆς οἱάετ οἵ [πε88 
ἰο εν! ἀςπε]γ ἴῃς Ξεοοπά, ν.7-10, ΠΟ ΡτΟΔΌΪΥ δἴοης θοτα ἴῃς {1|6. ΤΈΣ ἢτβὶ, 
ν.}. δ, ννᾶβ ῥγοῦδΌΥ ἰπβετίεὰ βυρβεαυεηΐῖ ἴο ἴῃς ρῥγεβχίηρ οἵ ἴδε {16 ἴο τῇς 

βεοοπά. ΤὨς σοτορί παιϊΐοη ᾿γαὰ8 τηδᾶὰς ἷπ ογάεγ ἴο πιᾶῖε ἃ ῥβ. ἀρργορτγίαϊε ἴο 
βοτὴς βρεοΐδὶ οοςδϑβίοῃ ἴῃ ἴῃς Ἰδῖς Οτεεὶς οὐ [ες ΜαἼσοδρεδη ρετίοά, οἴβεγινίβε 
(δε Ῥκ5. σου]ὰ δανε θεεπ ἴδκεη ὑρ ἱπίο Ἐ δπὰ 193} (νυ. [πίγ. 88. 32, 33). Τδε 

ξεςοπά 5. δοῃμε νου]ὰ Βαγάϊγ ὃς βυϊδθ]ς ἔου ψουβῃῖρ εἰϊθεν πὶ ἴῃς τετρῖς οὕ 
ἐγπαρορας. Τῆς βεοοπὰ 5, ἴῃ ἰϊ8 υϑεὲ οἵἩ πινς (Ὁ Ν) πνν, ν.10, ἀπὰ ἰΐδ ἐτὼ- 
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Ρβιαβὶβ ὑροῦ Ηΐβ νγαυ] κε ομαγδοίογβιϊοβ, ν.δ, ᾿πρ}165. [86 σγαγῖκε Ὑδμνθ οἵ 

Πανὶ ἀξ τἰπιὲ. Τῆς επίγαηςε ἰπῖο ἴΠ6 ΟἿΕΥ 15 μαι οὗ Ὑδῆννεἢ δἵ [πε μεδὰ οὗ ἃ 
νἱοϊογίουβ ἀγαλγ, νν αἰσἢ 58 ἴΠ 6 τεσηονδὶ οὗ ἴμ6 ατῖκ ἴο [εγυβαϊεπι; οἵ. 2 5. 6. 
ΤἬετα ἰ5 πὸ πηθπιίοη ἰπ ἴῃς ἢἰβίοσυ οὗ δὴν βυδβεημεηῖ σοὶηρ ἔοττ οὗ ἴῃς ατὶκ 

ἴο νᾶγ, δῃὰ ἰΐ ἰβ ἱπηρτοῦδ0]6. Ετοπὶ {Ππαϊ {πιε οη, [6γυβα πὶ ννᾶβ ἴῃς ΠΟΙΥ οἱ, 

{πε οαρίϊαὶ οὗ Υδῆνν ἢ ἴῃς Κίηρ, ἔτοσαυ ψβεησε Ηδ ργαηῖβα νἱοἴοτΥ ; εἴ. Ρ5. 205. 

Βυϊ Ηε ἰ5 ποῖ οοποεϊνεά 85 σοίηρ ἰογ ἔγοτι ἴῃς οἰϊγ ἴο παῖε νγᾶσ. Μοζεονεῦ, 

1π6 επίταπος 5 ἰπῖο ἴδε οἰϊγ, πὰ ποῖ ἱπῖο πε τ[θτηρ]6, 85 γε ψουϊὰ ἐχρεοῖ 

ἴῃ Ἰαῖες {ἰπ|65 δἰἴεσ ἴῃς ἰδιρὶε νγὰβ απ, ΤῊΣ ὉΝ9 πῦρ, ν.ἴ- 9 τὰς δηςίεηι 

βαῖεβ, τὲ [με ραῖεβ οἵ ἴῃς οἰϊγ, νν ϊοἢ, ἰπουρἢ ἃ τεοθηῖ οοπηυεβῖ οὗ Ὀανίά, 

Βαὰ θεεπ ἃ τουδὶ οἰτυ ἔογ σεηϊαγίεβ θαυὶϊεγ ἴδῃ ἢ18 ἰἶπλε, δἀπὰ ψῇοβε ραῖεβ 
ταῖϊρῆι Ἰαβὶν θὲ παιηεά δποϊεηΐῖ, τεδοῃίηρ Ὀδοῖκς ἰηῖο δῇ δηιυϊν Ὀεγοπα ἴῃς 

ΤΑΘΙΏΟΤΥ οὗ τη. ἽΠετε ἰ5 ποιϊμίηρ ἰπ ἴῃς 58. Ψ ἈΙΟΝ τεαυΐῖτεβ ἃ ἰαΐογ ἀδῖε. 

Τι 5 ἀϊῆςαϊτ τὸ 5ες μον ἃ 5. οου]ὰ Ὀείϊετ ἢ ἃ Ὠἰβζοτίςαὶ βἰταδϊίοηυ. Ν.1 6 ἃγε 

επιΐγεὶν ἀϊβεγεηῖ, [{ ἰ5 ἴῃς τεπιρὶς, ποῖ [86 οἰϊγ, ψνῃϊοἢ ἰβ ἴο Ὀς επῖεγεὰ. Ιἰ 
ἰ5 ποῖ Ὑδῆννεἢ γῆ επίετϑ, ἰγαϊ τηθῃ ἰηῖο Ηἰβ ργέβεποθ. Ηδβ ἰ5 δἰ ῃτοπεὰ ἱπ 

δε εἰν, πᾷ 5 ποῖ αἱ ἰϊ5 ραίεβ, ΤὨδ Ἰπουπίαϊη ἰ5 ἴῃ τηουηϊαίη οὗ Υδῃν ἐἢ, 

Η!5 5δογεὰ ρίδος, ν.3, ΗΠ5 ίαος {πεν 5εεῖ, ν.ῦ, ἔγοτη Η πὶ {ΠΕ  ἅἃγε ἴο γεςεῖνε 

ἃ υἱεβδίηρ, νι Βαϊ ποῖ οπη]γ ἰ5 ἴῃ οἰἵγ ΗΠἰ5; ἴῃς δύῃ ἀπά 4}} ἴ8ε ἱπμδθὶϊ- 

ἃπίβ οἵ ἴῃς νγνου]Ἱὰ ατὰ 115, ν.1, ὙΠαδὶ ἱπιρ]ϊε5 ἴΠ6 ἰαῖες ροβίεχ. οοποθρίϊοῃ ἰΒαὶ 

Υδῆν ἢ ἰ5 Κίπρ οἵ ἰῃς ψῆοϊο νου], δηὰ ἴπαὶ Ηΐ5 ἴδηιρὶ]ς ἰ5 με σεπῖγαὶ μἷδος 
οἵὁἨ τ ῃὶρ ἔοτ ἴῃς ᾿νοῦ]. Τῆς οὐποεριίοη οὐ ογεδζίοη ἰ5 ἰμαὶ οἵ ἴδε εγεοτίοη 

οἵ ἃ Νυυ]Πά τη ρ, ἀη ἰάςα ψ Ὠϊοἢ ψις πη Γ55. 8013, τονδ, [00.384 15. 4.818, ΔΙΕΠΟυ ΡῈ 

Ποτο ἰὰ 5 οοποοῖνο! ἃ5. ἀρὸῃ βυθίετγαπεδη 8685. ΤῊΣ οπατγαοιετίϑιϊος οὐ με 

ὁπὸ ργν!! οροῦ τὸ πίον ἴῃς βδοτοι ρμἷαοε ἄτα ποῖ ὀχίεγπαὶ σοηξογμΥ ἴο αν, 

Ῥΐ ἰηΐοτπαὶ, ἴῃ ἴῃς τὐΐπ] ἀπὰὶ βου], ν.᾿, Ἰπιρ  γἱπρ ἃ ἸΟΙΥ εἰ ἰσαὶ σοποεριίοπ, 

ποΐ οαποῦ τΠδπ ἢ ἰαῖο Π οὐβίδῃ ροτίοι, απ βυίβοῖε μον ἰᾶῖε το Ὀς ᾿πῆυεποεά 

νυν ΕΠ. ΔΜ Ίδοιν ται ον (πὰ Τὰν. ὙΠῸ ἐπιρ!αβὶθ ἀροη ]ασοῦ 85 ἴπε πᾶηιε 
ΟΓ αἰλς παίίοῃ ἰ5. θναβο] ὑροη τῆς Τ5.32. ας τς ππρ]Πςαιϊίοη ἴμαὶ ἢς ᾶ5 βυςΒ 

οἴ ἴσα!) οἰ ναγαοῖ οὐἹκίϊοα. ἂ5 ατὸ τοηυϊγοα ᾿γ υΔηνν ΘΝ, ἰβ ἃ σοποερίίοη ψ Ὠϊο ἢ σου]ά 
ον Ππανὸ οτἱβί παῖς ἴῃ ροαςοῖα! τἰπιοβ, ΜΚ οπ ῬΑβ, οὗ Ἰαπιεπιδιίοη ἀπά ρεπὶ- 

ἴοηος νοῦς πὸ ἰσθμοῦ σατο, ἀπ Μ Ἤρη ἴῃς μΐουβ τηῖρῆϊ δἴἴεπά τὸ τμοὶς 

Ἰπΐογηαὶ, οἴ] εἶς] ἀονοϊορπιοπῖ. Οπ ἀπὸ Μ Πο]ς, τη 5. ΤΆ. 56Ὲπὶ5 ἴο θεϊοηρ ἴο ἴδε 

Οτςοκ μεθα σαρδεοημομι τὸ 3913, τὰς ἐδτὶν τῆς οἵ ΗςΡ, Δι Ἰβάοχα. 

ῬΝΑΛΤΔΕ Ν ΝΙΝ, 4. 

δίτ. 1. 1-.2 ννᾶς σησ Ὦν ἃ οΠοῖγ νι τπ6 οὐΐετ σουτὶ οὗὨ ἴδε 

τοιη 0}, Γαδ. ὙαΠ 6 ἢ ἃ5. ΟΥ̓ΑΪΟΙ ἀπά ΟΥ̓ΏΕΓΙ οὗ ἃ}} [Ὠΐηρ5. [ἰ 

ἰ5 ἃ {τ πλοῖον Τοιγασ οἢ); οὐἨ θνὸ 5σγὴ. σουρ]εῖβ, (ἢ 6 Ἰαϊίοσ ρίνίηο 186 

ΤΟάδΟ. ΤῸΓ π΄ [ΟΓΠΊΟΙ, ---α, 720. γλτυολ δοίοηρο]. Ηδξ ἰ5 ἴδε 

ῬΟΒδΟσΒΟΥ Δ Οὐ ΠοΓ, ο΄, δοῖ", τς διε δαγέλ ἀπο τς γεέπε557, 41} τπαῖ 

Π}15 1ῖ, 115. σοη το 5, 115. Ογοαίητος, τος δῆς τοσγή , ψ ἢ τη 6. σρδοίαὶ 

ΒιδηϊΠπολιίοη, {παῖ [τ ἰσ Πα τα 0] 6, ἀη.1 Δοσογα ΠΡ] αϑϑοοϊαϊθα πῃ 
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τ ἀγα ζάσεε “αὲ τυ ἐλεγεῖμ], ἰῖ8 Ἰημα Δηῖ5. ὙἬὰ5 ἰ5 δβϑεσι 
ἴ8ε αλίνετδαὶ ον ευβρ οὗ Ὑδῆνεῃ, ἴῃ δοοογάδησα ψ τ ἴῃς ροϑβί- 
ἜΧΙΠς σοπησερίίοη ἴπαῖ γδηνεῇ 15 ἴ[ῃῈ αηΐνετβαὶ σοα δηὰ τῃς ΟἿΪΥ 
Οοά ἴοσ ἴδε νῇοϊε εἀγίῃ. Ηἰβ οὐ ῃεσβἢὶρ 15 θαβθαά ὕροὴ ἴῃς ἔδεϊ 

ἴηι Ης μά οτεαϊβα ἴπειη. Τῆς ογεαιίοῃ ἰ5 σοησεϊνεα 85 ἴῃ ετεο- 

οη οὗ ἃ ρστεαῖ Ὀυ Πα Ἰηρ, 85 ἰῃ 892 το [Ὁ. 28“ Ῥυ, 85". - 2. }Ὸγ 
“17ε], εταρῃαῖϊς, Ηα δῃᾷ πὸ οἴδμεγ. --- μρμγαφαὶ ἐ ἢ εείαὀδελείλ 1]. 

ΤὨΒ 5ἴηρ!α δοῖ οὗ ογβδίίοη ρᾶ5865 ονϑῦ, ἃ5. υ884] ἰὴ ΟἿ'., ἰηῖο ἴῃ 
Βαθίταδ] δοῖ οἵ (οὐ 5 βυβιαἰπίηρ ργονίάδηςε ; Ὀοῖῃ ἰαΐθγ δηὰ πλοσα 

ΠοΟΙΏΡΓαἤδηβινα ἰάθαβ ἴδῃ ἴῇοβα ρίνθῃ ἰῇ ἴῃ ροειηβ, (ἢ. 1--2, 

Δἰιῃουρῇ τῃ6 ῥτὶπλϊεῖνεα σοπηοερίίοη οὗ ϑυθιθγγδηεδη 5685 δπὰ 

ΒἴΓΕΔΠῚΒ 15. 51}}} τεϊαϊηθά, εἴ. ση. 7} Εχ. 2ο" 5. 366, ΕῸΓ νατγί- 
Οὐ Οἵα σοποδρίϊοηβ οὗ ἴῃ τεϊαϊίοηβ οὐ 5εὰ δηὰ εἶτ ἰδηά, οἢ, 

Οη. τῦ Ργ. 853 10. χφοῖ κ᾿ .--- 8. ἰ5 ἃ {ττηεῖϑγ σουρίεῖ σδυηρ ΌΥ ἃ σΠοΙΓ 
ουϊδίάε τῆς μαῖδ, ἰπαυϊγίηρ ἴῃ6 σοηαϊτοπβ. οὗ δηΐγαηοεο. --- ἢ λο 
2:4}, ποῖ ψῃδϊ ρείβοη, Ὀυϊ ψνῆαϊ βοτὶ οἵ ἃ Ῥεξβοῃ, ἃ5. 15]. --- 

αεεελ 4], οὸ ὰρ ἴᾷε ἈΠ], νμϊοἢ 15. οα]6 4 με τ ο7 γαλτσελ, Ὀε- 

οδυβς Ηἰβ ἴδῖηρ]ε ΟΥ τοϑίάθηςθ ψγὰθ ΠΡΟ ἰΐ, ἃ5 15. 2 -- ΜΙ. 45 

195. 303, -- για» σἰαμα, ἀτσηοηρ ἴ[Π6 ἀσσορίοα ΜουοῃΊρρεῖθ, δα πη τθα 

ἴο τμε βαοτεά ῥγβοϊηοίβ. ---- δὲ ̓{|ς λον ῥίαεε], ἃ5. σοῃβεοζαϊθα ἴο 

Η!5 "νοσβῃϊρ. 

8ι:. 11. 4-5 ἰ5 {πε τεϑροῆβε οὗ ἴῃε ομοῖγ νιτῖπ, ἴθ ὕνο 5γη. 

σουρ]εῖβ, τη6 ἢτϑί ρινίηρ [Π6 σΠαγασίετγί βίος οὐ ἴῃ 6 οὴα νν ἢο πλὶρῃϊ 

δ δάτηπιοά τὸ Ὑαῆν 5. ργέδεηοθ. ὙΠαβα ἀγα τὸ ἰῃ ΠΌΡΊΌ6Γ. 

--4. Οπε εἰφαη". Απ ἱπηοςοηΐ πηλῃ, ἃ5 τοῦ 15. 5. Οὴ6 ἰ5 51}}} 

(γί οτ ἀοἢηεξά 45 2ιγέ οὔ ν"ἱηώ, ΗἨδφς ἰ5. σῃαγαοΐοσιζο ὃν ἱπίθγηδὶ) 
ἸΠΠποσδηςΘ6, οἰδαθηθ55, πα ριιτῖγ. Τηΐδ μΠα5. Ὀδθὴ ψοακοπεὴ ἴῃ 

τῆς αποϊεηϊ ἰεχῖβ ὈγῪ ἴῃ ἰηϑογίίοη οἵ “ ἤαηκϑ᾿" αἴζθσ “ οἸθαη," νΠ]σἢ 

τλακαϑ ἰἴ τείθγ ἴο δοϊίοη, ρίνίηρ Όνο σῃαγαοίεγϑιϊο5. ἀπ πα κίησ τη 6 

ἸηςῈ ἰπῖο ἃ τεἰγαηιεῖευ. ---- ΠΧ. λανη ποέ ἐγοιΐ μρ' ἡἱς σοι], ΤᾺ 

ἄ6βῖτε, οἴ, 25) 86᾽ τ43". --- Ὁ α “61, [Ἰϑομοοῦ,, ἴῃ ἀσσοτίσποσς ἢ 

1250 4τ' 1445}, ΤΉΪς ἰς δῃ ἰπίογπαὶ «τ οῖτο, παστοηϊοῦβ Μ ἢ της 

Ῥτγενίουβ ρυγγ οἵ ταὶπά. ΤῊ. Ἔχ] απαϊίοη ἰ5 ἀνουγα ηοῖ οἠΪν 

ὈΥ τῇς Ραγα]]6]. οὐ τπ6 ργονίουβ [ἴπ6, ας αἶδὸ γ᾽ Τὴ 6. σα ξοηπθηΐ 

1η6, ζ0, αηὰ Ντβ5. -- αλλ ἡαίλ πολ στον ἴο ἀεροῖ ]. Ὑῖ5. να 5 
ἀουθι]655 δῃ ἐχρίαπαΐογν ρίοϑα; δαϊ ᾿ἴ σμληρο5 τ το γασῖο ἢ ἴηῖο 

ἃ Ῥεηϊαβεςοῖ, ἀπ 50 ἀδβίγονϑ τὴς σνιηηλοίῖτν οὗ τὰς Το. --- 5. ὙΠῸ 

ϑεςοηά σοιυρ]εὶ 56ῖ5 (οσίῃ τῇς θεποῇίς ἴο Ὀς ογῖν οὶ ἰτοηὶ Ὑαῆν 6 
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ἴῃ Ηἰβ δου6. --- 1.1. «ἀαλ ὀεαν στυα}}, ἴακε νῖτῃ πα, σβθα Βα 
ἀερατίϑ τοτι ἴ86 [6 Π1ρ]6. ---α ὀέεείης], ϑαυϊϊεὰ ἴο ἴῃ6 Ραζα ἴῃ ταϊπά, 
Ι πιρλήουσηεος, βαϊϊεαὰ ἴο ἴῃ βίησετε ἀδϑίσαε. ΤῊΪβ ἰαϊζεσ 15 ποῖ ἰῇ 

1ῃ6 56η86 οὗὨ 4]π|8, 85 65, ἃ τηδδηΐηρ ποῖ Κποόνψῃ ἴο ΟΤ. ; οἵ ἴῃ ἴῃε 

86η86 οὗ ἴπαῖ ΠΟ ἰ5 οἰ αν τίραϊ, νη ϊο σου] Ὠατγάϊγ ὈῈ 
Ῥεβίονβα ὑροῃ Ἀΐπὶ; Ὀαϊ ἴῃ ἴΠ6 τηδδηΐηρ ὑγρεὰ ὈΥ 186 ΡὮΒγ. σοά 
47 λὶς ταῤυαἥοη, βανὶῃρ τὶ ῃϊοουβη 685, τὶ δ ἢϊθουϑη 655 οἵἩ νἱπαϊσδίοη, 

ἃ5 58], 85. σ᾽ 2283 36)} -( Δηά [5.2 45" 46} ςτὸ --. ---Α. Τῆε οἰιοὶς 
ψτπουΐϊ οἰαἰπι5 ἴῃς τἱρῃϊ οὗ εηἴταηςσα ἰῃ ἃ σουρίεῖ τεβροπάϊηρ ἴο [ἢ 6 

ἀδηημδπα ἃ5 ἴο ομαγδοῖθσ, Ὁ ϑίδιίηρ ἴῃ 6 ρυίν!]ερε Ὀεϊοηρίηρ ὉΥ 
ἰμπεγιίδηοα ἴο ἴῃε 56εἀ οὗ Ϊαςοοῦ. ὙΠΟΥ ἅτε ἢοΐῖ ϑβἰτδηρεῖβ ὙΠῸ 
56 εἶς ἀσοθβ8 ἴο Ὑδηνε, Ὀυϊ Ηΐ5 οὐνῇ ΡΘΟρΪα. --- ΖΔ» ἐς α ρέπεγα- 

δοη], ἃ οἶδθ5 οὗ τῶθβῃ ψΏοβεα σμδγδοιϊογί βίο ἴἰ 18, [μδῖ [ΠΟῪ γέρο Ὁ 

Ηρ ἢ σεεξ ΗΠ ς γπεε]. ὙΠ Ρῥίοβ. ὄβχργεββ σοῃηυδὶ τοϑοτῖ ἴο ἴῃς 

ΒΔΟΙΘα ρῥίασα [0Γ νοσβηΐρ. 3Ηῃ2 μᾶβ “Τὴν δος," νϑο ἢ ρίνεβ δῃ 
ΔΌΓαρ᾽ οὔδηρε οὗ ρείβοῃ δηά τλακοβ ἴἴ αἰ ῆουϊ ἴο ἐχρ δία ἴδὲ 
οοηΐεχί. “Ὁ 7400, ΡΒΝ. ἰ5 δὴ δάδριδίίοῃ ἴο 3Η7) οἵ ϑοῖης ἰεχῖβ 

οὗ 3 νος Βανε “ ἴλος οὗ [Δ. 0." Βαϊ [6 Ἄσοῃίεχὶ τρᾶκοϑ ἰΐ δν]- 

ἀδηϊ τπαὶ ἴΠ656 ἃγα ῃοῖΐ βἴγδῆρεῖβ βεεκίῃρ ]δοοῦ, Ὀὰϊ Ι5γδδὶ τεβοτί- 

ἰῃρ ἴο ῃἷ5 σοἄ. “ΤᾺῊγΥ ἔδεε, Ο Οοά οἵ 7άςοὈ,᾿" ΕΥ͂., δἀαρίβ 38) ἴο 

΄, ν Ὡς ἢ ρῖνεβ “ἴῃς ίδος οἵ ἴῃς Οοά οἵ 74ς0},᾿ Ὀαϊ (ἢ6 ἱπβεγίίοη 
οὔ “ Οοά " Ἰοοῖκϑβ {πκῈ δῃ ἱπιεγργείδιίίοη δηὰ ἱξ ἰεᾶνεβ ἴῃ6 βυν]. ουἵ 
οὗ ἴπ6 ρᾶγα]]. Τα 500]., 5γη. τ ἢ ρεπεγαϊίοη, 15 Ἔχοθθϊ ηρ}ν ἴοτ- 

οἰΌ]ε ἴῃ τῆς οἸϊπλαχ 1 ἰξ 15 ἀδβηεα 85 ]4ςοῦ, υῖτῃ 411 ἴῃς Ὠϊδίογίς 
τ ρἢ 5 ἴο (ΠΕ σονεηδηϊεα ΡῬχομῖδε5 σοηϊδίηεα ἴῃ ἴῃ6 Ὥᾶτηθ. [η85- 
πιο ἢ 85 ἴῃ 6 βυῆχ “ {ΠΕ γ᾽ 15 ποῖ ἴπ ΘΟ, ζ, Ἐ,, ἰἴ 5 δὴ ἰπιογογεΐεσ᾽β 

δαάϊτίοη. [ἱ 5 δαϑύ ἴο οοττεςῖ ἴῃ6 ἰοχὶ δῇεσ [6 ράδγα]]. ἀηὰ τεδὰ 
“Ἠϊ5 ἴδοε;,᾽" δηά ἴοὸ τεραγά [ῃ6 σουρίεῖ 85 ἰῃοϊαϑῖνα, “ ρεῃμδσγδαίίοῃ " 

Ῥαρίπηΐϊηρ δηά “ 7δοοῦ ᾽" οἰοβίηρ ἴξ. 

ῬΘΑΙΜΟ ΧΧΙΝ. 2. 

Βίσ. 1. 15 ἃ {π᾿πλεῖοσ {πβ οἢ, (6 γι ὕτο ᾿ἰ65 5γ}., ἴῃς ταϊγὰ 
βγη. Α τπυηρῃδὶ ἀγηγ, τὶ Ὑδῆνθῃ δὲ ἰ15 μθδά, 15 δὲ (ῃς 

βαῖα5 οἵ [επαβαίεπλ ἀειηδηάδίηρ δηΐγαηςθ. ΤῊ ΟΠΟΙΤ βυπητηοηβ ἴΠ 6 
Εϑῖο5 ἴο ορβῆ ἴο δάπηϊ τἢς Κίηρ. --- Ἴ. Ο σας], ρετβοηϊδεὰ δηά 
δἀάτεοβθοα 45 ροίβοῃβ,  Κξ απείϑριί ἀἄσονς], ἃ5 τοδοίηρ ὕὅδοκ ἴῃ 

Πἰϑίοτυ ἰηΐο ΒοδτῪ δηϊτααϊγ. [6τυβαίθηλ νὰ5 ἃ ΨΘΙῪ δηοΐθηϊ ΟΣ 

σον ἐσὸς ΣΝ χὰ τ, τὸ 
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Ὀείοσο Πανὶ ἃ οδρίυγεα ἱξ, νἤοβα οὐρίῃ 5 80 σϑοιηοίς ἴῃαϊ ἴΐ ἰ8 
δαυϊοῦ ἴδῃ 411} Ὠιἰβίοτγίοαὶ δοσουηῖβ οὗ 1. -- 7 τ 2 γομν ἀεαάΐ ἢ 

ἐχαΐ γομγεευε51. Τῆς τεῆςχίνα ἰδ τῆοσα ἰῃ δοοογά νι ἴῃ6 Ρᾶγ- 

4116] ἴθτὰ ἴμδη ἴῃς ραβϑῖνε “ Βε γε Πρ," ΕΝ". 1 5 ψε}} Ἔχρ αἰπβά 

Ὁγ Ενα]ὰ : “Α πεῖν Κίηρ 15 ἀροαῖ ἴο δηΐδτ [ῃ6 δῃοϊθπὶ δηὰ νβηθγαῦ]α 

εἰν, δῃὰ ἱπάεεά ἴπῈ μιρῃεβδι δηὰ πηϊρτθϑὲ σοηςείναῦϊε, Ὑδηνεἢ 
Ηἱἰπ5ε!, ἐπι ἢγοηθα ὑροὴ ἴῃς τὶ οὗ ἴὴ6 (ονεηδηῖ. ϑυςῇ ἃ Κίηρ 
δᾶ5 Ὥδνεσ δηϊοσγεα [ἢϊ5 εἰν, δηά ([Π6 στὰγ ραῖεβ, δ που ρἢ νθηεγαῦ]α 

ΜΠ ἄρα, ἅτε ἴοο 51:4]} δῃηἀ πηεδὴ ἴογ Ηἰ τη." --- “πα 2. Αἱηρ οὗ 
ξὥ»}], ἃ Ῥῆτ. οὔ ἤδτγα ; δὰῖϊ Ὑδῆνθῃ ἰ5. ἔτει θη σοησεϊνεα 85 

κίηρ, ἔχ. 1515 Ῥ85. σ᾽ τοῦ 2919 44 4731. 485 6855 η.4}5} 84" ον" οδ᾽ 
99᾽ 145) 149“; δηά ρΊοτγ ἰ5 οης οἵ ἴῃ6 πιοϑβῖ σοτῃπηοη δἰ αϊε5 οὗ 

Υδηνεῃ, 29 72} 145.3, Ἡδξτε ἴῃς βίουυ 5 [ῃδὶ οὗ νναυ κα δοῆϊενε- 

ταθηΐβ, 500 ἢ 85 ἴπαϊ ἀϑοτὶ θεὰ ἴο ἴδε Κίηρ οἵ Πανὶ 5 ἀγηδϑῖυ, 215, 
-- 8. Τῆς ομοῖγ νη ἴπῈ ραῖεβ τεϑροηάς ἴο ἴῃ 6 βυπηπηοηβ ἴῃ ἃ 
τοηοϑίοἢ οὗ ἰπααΐγγ. [11 8 ποῖ ὨΘΟδββασΥ ἴο τπηκ οὗ (πε ραῖεβ 

8ἃ5 βρεακίηρ. [ἰ ἰ5 ἴῃὴ6 οσμαϊεηρε οἵ ἴπ6 βϑηϊίπεῖθ, 0 τηυϑῖ 
ἀεπιδηα ἴἢ6 ραβϑινογά οβηοία!γ, ὄἜνεη ᾿{ ἴπεγ Κηον ψμαὶ τῃεὰ 

ΔΏΒΨΨΟΙ 1] 6. [15 ἴῃ ροεῖβ ατί ἴο ἴῆιι5 ρεῖ ἃ τϑάβοῃ ἴοσ ἴῃ6 

εἰοτβοαίίοη οὗ δρνεῃ με Κίηρ. Ὑῆδ ομοῖγ νίϊμουϊ τοϑροπὰ 

ἴῃ ἃ σουρ]θὶ βειτηρ ἔοσί ἢ νῆο ἴῃς Κίπρ ἴ5. ---- γαλησελ], τὰς Οοά 
οἵ ᾿5γδεὶ, 15 1015 Κίηρ, δηᾷ ποῖ Πανὶ, (ὐοά᾽ 5 δοῃ, [6 ἀϊνίης τεργα- 

βϑηϊδίϊνα ἴῃ ΚΙΠΡ5Π]Ρ. ---- σδγροηρ ανοἱ νην]. ὙΠ656 αἰγὶ θαϊεβ ἀγα 

1Πο586 οὗ ἃ ΜΔΙΤΙΟΣ, ἃ5 ἀοῇπεα ἴῃ [Π6 ϑίδι Κα ράγα}}, νιν ἐπ 

ὀαπί. ὍΘ Κίηρ ἰ8. ἃ να]ίαηϊ ἤθσο, νἱοζογίουβ ἴῃ Ὀδι]6, ἃ ρτοαῖ 

ςοηηθοσοῦ. Ηες δδ5 τεϊυσηθα ἔτομη ἃ ρ]οτγίοιιβ ννασ ; οἷ. ““Ὑδῆνθῃ 

δ. ἃ πιᾶῃ οὗ να" Εχ. 1" ὅ; οἵ, αἰδο Νιιπ). τοῦ τ 5. “Ἴ" οσ ἴπ6 
ΑΙ ΚΕ ἙΠδγασίοσ οὗ ἴπῈ ΑΥκ, 85 θεαγίηρ ἴῃς ἀϊνίηθ ργθβεῆςα. 

δ8ισ. 11. 9-10. ΤΣ ομοὶγ οὐ ἴῃ 6 ἅγθν ταρθαῖβ (ἢ6 {τἰπγεῖοσ {τὶρ- 
Ιεῖ, τεμθνίηρ ἴῃ6 ἀδιηδηά ἴογ ἐπίταησς ἴῃ ἰἀδηςίοαὶ τε πΊβ. 

10. Τῇε βεῃιίηεῖβ τμὰκα ἂπ ἰεητῖςαὶ οΠα]θηρο. ὙΠ6 σΠοὶΓ 

ΤΕΒΡΟΠΑ ἰῃ ἴθσπὶβ ἵπαΐὶ σαηηοὶ 6 ποι οηδα, Ὀγ ρἰνίης τῃ6 ἀϊνίπα 

παπΊΘ, οπατγαοζοσίβιϊς οὗ τῆς Πανίϊς ἀγπασῖν. ΤΠ ἸΏ ΟΓ απ Πλογα 

δησίθηϊ [π|6, γαλτυεὴ (Ουών) οΥ “ον ές, 5 τοχαίγοι Ὀγ τῆς πιοάβατο. 

11 ννᾶβ 5Βῃογίεηεα Ὀγ δῇ δαην δἀϊῖοτ αὐ ἴῃς ὀχρθηβα οὔ [ῃ6 ππθάᾶϑαγα, 

ἴῃ δοσοτάδησς τ (ἢ 6 ἀϑαρσα οὗ ὨΪσ5 {{π|6, ἰπῖο ““α] ἢ ϑαραοιῃ,᾽ 

ΔΠ 50 ἰῇ 41] Κγβϑ. αἰΐεσ (ὃ “1ογτά οἵ Ηοϑῖβ.᾽" Τῆς οτίρίπαϊ {Π|6 

οἵ Υδῆνεῃ, ρίνεηῃ ἂ8. ἴῃ σομηϊογβίθη ΟΥ̓ ΜΠ ΠΠΑΤΥ Ραβθινοτά [ῸΥ 
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Θηίσαπος ἴο ἴδε τουδὶ οἰΐγ, ἰβ υϑεά μογε ἴῃ δοοογάδποθ σῖτἢ τῃς 

οτγίρίπδὶ τπηθδηΐηρ οἵ [ἢ15 αἀἰνίης Ὡδῖης ἃ5 σίνθη ἰὴ 1 8. 1η", “ σοἀὰ 
οἵ ἴῃς Ὀδ[116 ἀυταν οἱ 5γ86]." [{ νγὰϑ Ἔβρεοῖδιν ἀρρτγορτίαϊα ἱξ πὰ 

ΒΌΡΡοΞΒε ἴπδὶ ἴῃ6 Θ,ΓΓΘ ΓΙ Οὗ Ι5γδ6ὶ ψὰ5 {εξ δ (6 ραΐδθβ οὗ 
7επιβαίθα ἢ Κίηρ αν δὲ τμεὶγ πεδά, οοπάυοιίϊηρς τῇς Ατῖκ 
οἵ Ὑδνθἢ το ἴῃ6 βδοτεὰ ρίδοβ οοῃβθοσζαῖδα ἴοσ ἴ(. --- 472], ειαρβδᾶς, 
δηὰ ο οἴδιεοτ, ἐς τὰς Αἱηρ φ' ρῶν, οἴ, ν.1.3. 

ΧΧΙΝν. «. 

1. πννὉ} ὃ οὗἉἨ ροββεββίοῃ, διΏρἈ. --- ἢ πόσον γα] Ρδγ. Ὀϊ. 3316 15. 341 
ΜΙ. 132 7ς. 8156.,73 ΕΖ. 1901 3012; οἴ, “ὋΥ 21) ΡΞ5. 5012 8012, "ὋΥ Ὁ) 9611 ο 81, --- 
ὯΞ 320}} τεϊγταοϊε δοοεηῖ Ὀεοδυβε οὗ βπαὶ πιοποβϑυ]. 8 ἰπβετῖβ πάντες -- 

5; Ῥαϊ ἴδ ἰδ αῦβεηξ ἴῃ [ἷ8 βαπηε ρῆγ, 987 1ογϑθ, αιὰ ἰβ ἱπίεγρ. "5: (νυ, φὅ). 

209 (ν. 24). Μ.12 τγπλεβ ἴῃ βπαὶ “-. --- 8. "87. 0. ἰ5. ἃ ῥγοβαὶς δά ἰτίοπ ἱπὶ- 
Ραϊγίηρ ἴῃ πηεδβυτζςε. --- Ὅγν Ὑ5]} ἴδε τεπῖρὶε τωουπῖ, εἶδνν. 15. 23 (-Ξ- ΜΙ. 43) 3099; 

οἵ Ηοτερ, Νὰ. 1οϑβῇ (7Ε), ΛΊΝΟΣ “ ἼΠ Ζο. 85, οἵ. Ῥ5. ,51.--- 4. 515"2 1] α.λ., 

Ῥυΐ "0) υϑεὰ οτ ἱπποσδηῖΐ ρεΐβοῃ, ψ. 708, Ὁ)9 ἰ5 ἃ ρὶ. οὗ ἱπιογργοϊαιτίοι, τρδῖ- 

ἱπρ ἴμς 1. τοϊγαπμεῖου. --- 3352} οἵ, 220 Ν2 73}, 225 σν, “δ, τ-τ "ΑἹ τεῖ. ἴδ ἃ 
Εἰ. Ὀαϊαποεὰ νυ τ Ὁ)0Σ, πιακίηρ [85 1. αἴβο τεϊγατηεῖοσ. Α ἰεϊγαπμείοτ οουρ]εῖ 
ἐπ πε τοϊάβι οἵ ετἰπιεῖετβ 5 δἰτορεῖμεν ἱτηρτοῦδθ]ς. ---- γτὴρ) πυσν ΚΣ κῦ] Κι, 

6,3. Βαϊ ΟΥ. "05, δ { ἴξ ἡνεγε ἃ οἰϊδείοη ἔτοτα Εχ. 207 -- Ὀϊ. 511, τὸρΣ ἰὸς 
ον’, ο΄, ΡΒ. 1305. κὺρ τυ. 728, 85γη. 8 προ »9 Ὁ) ΝῸ}]. Εοτ Σϑτ' τ. γ5,, 
ΘΟ Ὁ. 57. ΤῊΪβ ἔδνουτβ ἰβἸβεῃοοὰ ἴῃ ἴπε ργενίουβ 1. ταῖπεγ ἴβδη ἴῃς ἀϊς- 
Βοπουτγίηρ οὗ ἴπε πᾶπὶς οἵ ὁοά. [Ιζ 5. ῥρσόῦ. ἴμαὶ [ἢ 5 1]. 15 δῃ ἐχρδηδίουυ δὶ.» 
50 ΒΪ., Βᾶ. Ια πιακαβ ἴῃ ΟὨΪΥ ἰτιβιϊςἢ ἰπ με Ῥ8. 6 δά 5 [Ὠς ρὶ. τῷ πλησίον 

αὐτοῦ, Ἔ 2γοχίνιο τη. --- δ. πρσν]. (ὦ Ἠα5 ἐλεημοσύνην, Ὀαὶ (5 ᾽5 4 ἰαῖε την. 

οὗ ΠΡῸΣ ποῖ υδεὰ ἱπ ΟἿ. Ηξετε ΠΡῸΣ | "52 ἰβ || "Ὁ, ἃ5. ἰμ 15.3 (εβρες.) δῃὰ 

ϑυρβεηυθηΐ νγτί[ετβ, ψ. 59. -- τὴν ΟΝ οἵ, 1847 26 29 656 709 8:5, ἀηὰ ἴος 
οἴεῦ υ565 οὗ Στὴν, 725, Ε΄ σωτῆρος 5 οοποτεῖε ἔοτ αὐ 5ίτ.----Θ, κυ .1} Κι, νεῖν 

Ου., θοῖ} ρῖο. 85 τε]. οἴδυβεβ, [ "ὔρϑς, (5, 3, Ὀοιἢ Ρἷ.» 85 ἰῃ οἵ, τι νὉ. σεεξ, 
εορσιέ!, ὉΥ τεβουηρ ἴο ἃ βαογεὰ ρΐδος, 80 ἃςς. οὔ "" 783 Οη. 2533 (7) Ἐχ. 1818 

(Ε) Ἐ-.-- 35 Ἴ3 Ὑ030]. 1860} ἰ5 ποῖ νοοαῖϊνε, ἴῃς βυβῆχ σαπποὶ τείεσ ἴο 

δίπα. Ιἔ ἰ5 ποῖ ἴδε δος οὗ ]αοοῦ [παϊ 15 ϑουρῆϊ, θυϊ Οοἀ᾽β ίδος. [ἱ 5 ροβϑῖδ]ε 

ἴο τῆᾶκε 30)}»᾽ δὴ ἱπάδρεπάεπιἪ οἷδυϑε, 12 ἐς )αεοῦ, Ὀὰϊ {πὶ 5 βασβῆ. (Ὁ ἢδ5 

τοῦ Θεοῦ ᾿Ιακώβ, 80 5, ἜΝ, ἀπά τηοβὶ τποάετηβ, ψ Ὡς ἢ ππακες ἴῃς 1. ἴοο Ἰοὴσ 

Ὁη1685 ἢ} Ηδτε δπὰ Οτίπιτης ὕπτηε, 1ι ρῖνεβ ροοὰ βθῆβε 'π δοσογάδπος 

ἢ ρᾶτγα], 33. ἰπ ἰεχὶ οὗ 1Δρ. μα5 λιείέπι ἑπανε γακοῦ, ἃ5 ἢ, Ὀὰϊ ἴῃ τεχὶ οἵ 

Νεβιε, μηείερε αφού, ΔΓ} 0, οἷ. ΡΒΝ,. Βαῖΐ ἰξ ἴ5 Ὠοὶ (ογεῖρῃι ρεορ]εβ βεεϊκὶπσ 

ἴδε ἕαςς οἵ σοῦ, 65 ἱπ ἴῃς οοποερτίου οὗ βεοομὰ 1588 δῃὰ Ζεομαγίδῃ, Ὀυϊ 
(Αἰ ἢ ὰ] Ι5γαθ! 65 ϑεεϊκίηρ ἴῃς ῥγεβεπος οὗ {μεῖγ Οοά ἴῃ ἴῃς ἰετρὶς ἱπ Ζίοι. 
Α 5ἰτηρὶε δπὰ πίυγαὶ ἱπιεγργεϊδιίοι σου]ὰ θὲ ἴο τεραγὰ [818]. 85 ἴπ ἱπίτονετιοὰ 
Ῥδγ8]}}. νι ῥρσονίουβ 1. : 

ΤΉ ΪΚ5 ἰ5 ἃ ρεπογαίίοῃ νυν οἢ τεϑοτίβ ἴο Ηΐπι; 

Ὑδοβα ν᾿ ῆο 566 κ Ηἰδβ ἴδος ἄγὲ Ϊδςοῦ. 
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Ἢ ἴῃ Ἴ)0 15 ἰχῖ, Ἔτσ, ποῖ ἴῃ 66, ὅ5, τὰ. ν)0 [| υόνπ,, ν᾽ μα8 Ὀδθη οὐδ ἴῃ τῃ6 

ους ρἷαςε, 1 ἴῃ (με οἴμεσ, ἀπὰ Ἵ μᾶ5 Ὀεεῃ ἰηβετίςα ἴῃ 38, 3 5 Ἰηϊεγρτείδιίοη. 

τοῖο Ὀϑιῦν Ὀλλσ τ’ ΣΝ} 50. 44. 3, ὦ, ΖΦ. (δ, Σ πιακε οϑυῦν᾽ -ξ οἱ ἄρχοντες 
ὑμῶν Βετε δπὰ ἰπ ν.9 τς 500]., ἀπά ουνν 00]. 8ὺὺ ἘΠ 2γεπεῖρες, ἴῃς οἰϊεῖβ ἀγα 

ἴο πῆι τῃς γψαῖεβ ἰπβῖεδα οἵ ἰπμεὶς βργεδάϊηρ ἱπεπιβεῖνεβ ορεπ; Ὀυΐϊ [Π6 5[. ἢ 

ΣΌΝ ἰ5 ποῖ δαβυ; ἴῃ 15 σᾶβε ἰξ οὐρῃϊ ἴο θὲ ψ ἢ ρας. τοῦ. ὈΟΙᾺ 58[5. νγεῦα 

ἱπίεγρ. ἀπά τμε οτὶ ρίπαὶ μὰ ποῃβδ. --- Ν)2.}}. ΤῊς 1 ταῖρει θὲ βυθδοτάϊπαϊς ντἢ 

50] υποῖῖνε, ἡλαΖ ἀὲ νιαν ἐρίον. Ὀεῖϊεῦ ἱπιγοάυοίηρ ἀροά. οἵὁὨ ἰτην., σ»α ἀξ τοὴδ 

φεεν, υ. Ὀτ ιδ2,--- 8, πιτν 6 οποϊεῖς, τοάο δέόρι, 530. ν.}0 2:12. -- -1;}} δά). ΟὨΪΥ 

Βετε οἵ “, ἀπά 15. 4317 οὗ ἀγπιγ; νὈ. ἴου “ Β5. 68:9, οἵ, Ἴ) ΣΥᾺ 8011, ἀπά 1; 88 

δἰἰτϊυϊϊνε 6212 618 68:6 931 οὐδ, 2 1; 905. --- 22} δά). ἴογ ρηῆρά" οἵ Οοά 
θρμεπηρ ἔοσ Ηἰβ ρεορῖς, εἶσνυ. Πϊ, 1017 Νε. 9533 15, 1051 7ε. 3218, οὗ να]ΐαπὶ 

τλδῃ, ψ. 9. --- ΠΌΤ 2)} 5[α Κα Ρᾶγα}]., ἔοτ (5.1. σοτηρ!εἴεϑ ἡν παῖ ἴπε 
Ῥτενίουβ 1. Ῥερδῃ, ἀεβηΐηρ ταὶ ΉὙ 85 τὶρη ἴῃ Ῥδί]ς, ---- 9 τ ν. ὅᾶνε παῖ 

ἈΕῚ ρῖνεβ ρἷδος ἴο ἸΝκτ; Ῥὰϊ 1ἢϊ5 15 ἀου [1685 ἔχὶ, εγτ., ἔογ ἴμεγα ἰδ πὸ οὈ]. 
6 πιὰ ΝΙρἢ., 50 Ηατγε, αἱ. 9. Ἵσμδπροβ ἴο ἐγέγίί ἴγοπι εὐευανεῖγῖ, Βαΐ 8 
σἤδησε ἰβ ἱτρτοῦ, ἴῃ [Π15 ϑνογὰ ΟὨΪΥ. --- 10. ΠἸ ΝῊ 55]. ὍΤΕ ἱπααίτγ ἰβ τερεαϊεά, 

ἀϊδετίηρ ΟΠἿῪ ἴγομι ν.86 Ὦγ ᾿πβετίίοη οὐ νππ, δας 118 πιᾶκεβ τῇς 1]. ἴοο ἰοηρ. 

ΚῊΠ ἰ5 σορα]α ἂπὰ ἱπιθγρτοίαιἷνε, (6 ἰβ βᾶτης ἃ5 νυ δϑ, 80 αἶδὸ 3. ---- ΝΣ ΠΥ} 

50 (Κ πὰ 33, τιαῖεβ ἃ ἐϊπιεῖεσ. ΤῊϊβ 15 ροββίθ]ο, θὰϊ ἰξ 18. πιοτο Π{κεὶγ τπδῖ ἢ 

»ᾺΒ ἃ Ποργῖϑι᾿ 5 βῃογίεπίπρ οἵ ἴῃε οἱάογ ρῃγ. ΓΊΝΟΥ ὑδῦν πγῆν, ΜΉΙΘἢ ρῖνεβ ἃ 

Βοοά {τἰπηεῖετ, ἱπῖο ἢ ρῆτ, ἀδεὲς ἴῃ ἢΐβ ον πη {ἴτηα. ---- ξ Ν31} πιπὶ.: (1) ἀνε» 

οτραπίβεά ἔονυ ννᾶγ 4419 6013 6813 τοϑὶῦ; (2) οὗ αρισοίς 1033} 1482; (3) ἤρ. οἡ 

ἀεατιεπῖν δοάίες 335, (4) ταν 6813 (2), οἴμετβ ἤρ. (1); (5) ΓΊΝΩΣ 5 πᾶπὶὸ οὗ 

Οὐὰ οἵ Πανὶ ἀπὰ ἀγπαβῖν, βαβθ οἡ 1 5. 17, ἜΝ δὴ ΓΊΣΣΘ ΝΎ ὅν ΟΠ  ΠΑΙν 

ΓΊΝΔΥΣ ΣΝ “ὦν, Ατὰ, 614. Ηο. 125, ἀϑυδ}ν ΓΊΝΩΣ ὃν ἡ Τρ. 8095, τεάἀυςεα ἴο 

ΓΊΝΩΥ Ἢ 2410 465.12 “89 842:4 18.) ρτεςεάειὶ ὮΥ ΣΝ 697 15. 315 Τς. 219.-Ἐν 

ΤΊΝΣΣ Ὀὐπῶν β. 8οῦ- 15, ργεςεάεά ὈῪ τυ" 595 δοῦ- 2) 845; ἴῃ ]1} οἄδοβ Ὁ) πῸΝ ἔοσ 

ΔΠ οτὶρίπαὶ πνπν ἀπὰ ἡ ποτε ρτγεσοήοα ὈΥ πυπλ σοπβαίίοῃ. τττ Ὑ227 5 ΝῊ] 

ΕἸ ΡὮ. ςοπο]υβίοη. ( Πα5 αὐτός ἐστιν οὗτος -- ΠΙ ΝΥΠ, 

ῬΘΑΙΔ ΧΧΝ,, 3. 5τὰ. γἢ 

Ῥβ. 25 ἰδ ἃ ῬσΑυοσ οὗ {π6 σοηρτθραίίοῃ ἰῃ ἴπγοα ρασίβ, (1) Ῥειὶ- 

τἴοα, (δαὶ ΠΟΥ μπᾶῖ ἰτιδὲ ἴῃ ὙΔΆΜ ΘΗ πιᾶὺ ποΐ Ὀ6 βμδιηθᾶ, δῖ 

ΤΑΊΒΟΥ (Π086 ἀθδ]ϊηρ ἰγοδοβογουϑὶν (ν..) : τι ὙΑμν 6 ἢ Ὑν111 (660 ἢ 

Ηΐ ψΑΥγ8 (ν." 7), δἀπὰ τοιμθαῦοσ Ηΐβ8 ΘΟ Ραϑϑίοη σταῖμο μη 81Π8 

οὗ γοιῖ (ν.5 7). (2) Οοπῆδεποο, ἐμπᾶὶ Ὑδῆνθῃ Μ11 ἴθδοὰ [86 

δῃϊοιοὰ Ηϊ8 αν (ν.. ) ; τπῖ Ηΐ5 Ῥαΐηβ ατὸ Κἰπάῃββθβ ἀπά δὶ τ- 

ἔπ]1η688 (ν.})) ; δπὰ {παὶ Ηβ 111 ἱπβίσγιοι δαπὰ γίνε Ηΐθ ἱπεϊ πηδοῦν 

0 1Πο88 ἔβασίηρ Ηἰΐπι (ν...}). (3) Ῥαικίοη. τπαὲ Ὑ Δαν Μ1 

δσίηρ ουΐ οὗ ἀϊδίτεβϑβϑ (ν, 15) ; τπᾶῖ Ηδ νν}1] 866 818 θπθπιὶθβ (ν..) ; 
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διὰ ἰμαὶ Ηκ 11 ἀοιῖνεσ Ἐπο86 ἐμαὶ νγαὶξ ου Ηἰπι (ν. 3). Ῥεῖ- 
ἘΪΟΏΒ ῸΣ Ῥασάοῃ σχοσὸ ἱπβοσίθὰ ΌΥ δὴ οἀϊίος ἰπ ἈΪδοβ οὗ 11π68 τ ιίοι 

Βα ἴσον ουἱ (ν.}} 18). ΕΑ ὔἱτυσσίονὶ δἀάϊτίοη πιαῖσθθ ἃ ζθποσαὶ Ρ]68 
ἔοσ ἴμ6 τϑπδβοπὶ οὗ 16ζδε] (ν. 3). 

ὕντο Τῆροο, Υδῆν ἢ, 1 ΠῚ ἊΡ πῪ 5οὰ]; (Ὁ τὴν Οοά,) Ἰεῖ πιὲ ποῖ δε σφ:ἀσπεεά. 
1 ὙΤῆες 1 ἰγυβί, (([Πετείοτε) Ἰεὶ ποὶ τηπα επεπιῖεβ Ἔχα]ῦ; ἀνθ τηΐης ; 

Υ͂δϑ, ἰεῖ ποῆς ἴπαὶ νναϊϊ οἡ Τῆδς ὁὲ σ:ἀα»εά͵; Ἰεὶ ἴἤδτῃ δὲ ατἀαεεά ἴῃαὶ ἀεδὶ 

1γεδοδβοσγοιυβὶν νἱῃουΐ εβεοῖ. 
ΤΌΥ νὰγ5 πιαῖζα πιὰ κῆον, Ὑδηνεῖ, (απ ἃ) ΤῊΥ ρΡαΐῃβ δεαεᾷ τὰς; 
1,εαὰ πιε ἰη ΤῊΥ [αἰ Πα 655 ἀπ ὰ ἑεαελ τὴς ; ον Του δσὶ ἰῃς αοἀ οὗ τῃγ Ξαϊναϊϊοῃ. 
Κεριενεδεν ΤΥ οοπηραββίοῃ, Ὑδηῆνε, πὰ ΤῊΥ Κίμάῃε55, ἴου ἴΠ6Ὺ ἃγε οἵ οἱά. 
ΤΏε 5:15 οὗ τῇ γ γουτῃ γενπεφεεν ποί ; δοοοτάϊΐης ἴο ΤῊΥ Κίπάπεββ, γέσεενεδεν τας. 
ΟΟὉ δῃηὰ υρτίρῆϊ ἰ5 Ὑδην ἢ : 1πεγείοσε ψἢ}} Ης ἱπϑίγαςι ἐπ ἢ 6 ταν ὁ 

Ης ν}} ἸΙεδὰ τῆς αἰθἰοἰεὰ ἰῃ (Ηἰ5) ἡυάρπιεηῖ, απὰ Ηδξ ν}}} ἰεδςὰ ἰἢς Δ) ςοιεὰ 
Ηἰ 5 τυαγ. 

ΑΙΙ τς ρδῖῃ5 οἵ Ὑδῆνθῃ ἃτα κί πάμπεβα δῃὰ ἐδ ΠῚ] 655 ἴο ἴθετη ἴἢδὶ Κεερ Ηἰς 
οονεηδηΐ, 

5, . . . . . . . . . . . . . . . 

ῆο ἴδεη ἰ5 (6) ἰμδὶ μαγτά Ὑδανε } Ης ν]]] ἰπβίσαοι πὶ ἱπ ἴΠ6 ὰῪ Ης 
ἙὨοοβείῃ; 

Ἧε Ὠἰπιβεὶ νν}}} ἀν 6}} ἰπ ργοβρεσίγ ; δηὰ ἢΐ5 βεεὰ ν}]}} ἱπῃεσγῖς (τς Ἰαπά. 

Τῆς ἱπτπιδου οὗ Ὑδῆνθ ἢ μανα ἴμεν ἴῃαὶ “αν (ΗἸ5 παπιε), αηὰ Ηἰἷ5 οονε;δηΐ, 
ἴο τῇδϊκα ἴῆθτῃ Κκπονν ἰΐ. 

ΜΙΝΕ ΕΥ̓ 65 τε σοῃίηυ8}}Υ απίο Υδῆννες, ἴπαὶ Ηεξ πᾶν ὄγέμ “ο»Ἱὰ τὰν ἕεεϊ. 
Τυγη υηῖο πα δηὰ δ σταςίοιι5 υπίο πιε; ἴοσ ἀεϑοΐαίς δηὰ αϑ]οίϊεα ἀτὰ 1. 

Α5 ίογ ἴῃς ἰγουῦ]ε5 οἵ πὶγ τηϊπά, Ο τῆδκε σοοπὶ ἔγοπι τὴν ἀἰβίγεβθεβ ; Ο ὄν ἐπ πὸ 
7». 

3, Φ . . . . . . . . . . . . . . 

Ο 566 πηΐπα εῃϑπηΐεβ; ΟΣ ΠΟῪ ΔΓΕ ΤΊΔΩΥ͂, δηὰ ἴΠῸῪ μαῖα τὴς νὴ ἃ Βαϊγεὰ οὗ 
νἱοϊθῆςα. 

Ο Κεερ πιὲ δηά ἐεένεν πὲ ; Ἰεῖ της ποῖ Ὀ6 δϑῃαπιεά, ἔου 1 5εεἷ τείυρσε ἴῃ Τῆες. 
[εἰ ἱπιερτίν δὰ ὑρτίρίμεβ5 (ἐεέένεν της) ; ἴοτ, Ὑδννες, 1 νναὶϊ οὴ ΤΏςεε. 

ΡΒ. 25 Μὰ8 ἴῃ 8 (ν. Ιπῖγ. ὃ 27). (6 Βα5 ψαλμός ; Ὀαυϊ ἰϊ 15 ποῖ ἴῃ 33, πὰ 

ἴξ 15 ἱπῃργοῦδο]ς ἐμαὶ 1 νουϊὰ μανε Ὀδθη οὐ τεἀ ἱζ οτἱρίμαὶ, ΤΈς 58. ἰ5 δῇ 
δοτοβίίο μεχατηδίεγ;; Αἱ] ἴῃς ἰειΐετβ οἵ ἴ8ε δἱρβαρεῖ ἀρρεᾶγ Ἔχεερῖ 1 δηὰ ". 
ΤΒε Υ πυρῃς θὲ Ἰουπά ἱξ νἱἢ 65 ννὲ τεδὰ ἼΓνΥ ἴοσ 325) ἼΓΙν νιδὲ; υΐϊ [Βδῃ ΟΠ 

ἴξτεε οἵ [πε 58ῖχ ννογ8 ννουἹὰ θὲ ρίνε, απὰ ἰμαϊ δἵ ἴ8ς ἐχρεῆβε οἵ ἴπε βίτορῃϊ- 

οἂϊ ογραηπίβαϊΐοῃ οἵ τῆς Ρβ8. Ὑβεβε ψογὰβ ἂζὲ ποσὰ ᾿ἰκα ἃ ρίοββ οὗ ἱηϊθηξίβοδ- 

τίοη. Τῆς ἀπαίορυ οὗ 5. 34 ἔδνουγβ ἴῃε ορὶπίοῃ ἴμαὶϊ ἴμε οπιϊββίοη οὗ γ νγδ5 

ἱπιεπίίοπαὶ. ΜΠ τνεπιγ-ῖνο Ἰεϊζοτβ ἰδ γ85 ἱπιργδοιοαῦ]ε ἴο ρεῖ συπιπιείτιοδὶ 

ϑ15. ψἱπουΐ Βα ἢ ἀπ Οπββίοθ. ὍΤΕ ῥ᾽ 5ῖτ. τοὶρῃϊ θὲ τεβϊογεὰ ὈΥ͂ βυθβεταϊ πρ 
ὩΝᾺΡ ἴοσ πν αὶ, ν.18, τεραγάϊηρ ἴῃς τερεϊ του οὗ ἴῃς Ἰαϊῖος σογτὰ ἂἃ5. ἀὰς ἴο ἀϊὲ- 

5 ΤῊΪ5 ἱπάϊοδίες ἴῃ οτηβϑίοπ οὗ δῃ οτρίηδὶ πε. ΤὮς νογὰϑ ἰϊα]ςἰβεὰ ἱπάϊςαίς 
ἴδε 5ἰαἰ τ! κα ραγα ]ε  ἴ5πὶ ομαγαοίεγϑις οὗ τῃἰ5 Ρ5. 
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τορταρῆγ. Βυΐ ἰξ 8 Ῥσόρδθϊς τπαὶ 1815 ᾿πε γὰβ ἃ ἰαΐεγ βαρβιϊαἱΐο ἔοσ ἴῃς 
οτἰρίπαὶ ᾿ἴπε, 85 νγὰβ ν..}, ἰπ ογάδγ ἴο ἱπίσοάυος ἱπῖο ἴῃε Ῥ5. ἵψο ρεϊ οπ8 ἴον 

οτγρίνεῃςββ οἵ β'ίῃ5. Εογσ ἴπεβε ἴψο ᾿ἴπε5 ἅτε δνκιναγὰ ἰη {μεῖς τεϊδιίοη το {μεὶγ 
ςοπίοχί, ἱπτετταριηρ ἴπε τηονετηςεπῖ οὗ ἴῃς [Βουρῃῖ; δπὰ ἴ8μεγ ἰδοὶς ἴῃς οσαϊοῖ- 

νοτγὰ οἵ [δς 5ιαί τες ραγα}]ε ἰϑτὰ (ν. [πἰτ. 8 12 Α.) οδαγαοιοσίβιϊς οὐ ἴῃς Ῥϑ. ἴῃ 
ἜνΕΙΥ οἴμεν 1ἴπε: ψφ1 ν.1- δ, τοῦ ν.δ' δ, ὍΣ ν.δ' 7, Ὑυι ν.δι9, κῸ ν 9}, ΚΟΥ 
ν.}δ. 17. διὰ ἴξ ἰδ ργοθδῦ]ς ἢ) ν.30. 31, [ἢ 6 Ἴ ν."ῖἹ Βεΐῃρ ἄμε ἴο ἃ σξοργίπι᾽5 εττοῦ 
οὐ ἃ κι] εὶς οβαπρο. [Ιἰ ἰβ Ὠοϊεννουίην ὑπαὶ (ἢς οαἰοινοτά ἰ5 ἴῃ ὈΟΙΒ 11πε5 οὗ 

τς ἀϊπιῖςο δ, Ὀὰϊ ΟΥ̓ ἴπ ἢτβὶ δηὰ (μἱγὰ 1ἴπε5 οὔ τῇς ἰτἰβιῖς 5, νἱ δ. 15.14.15 7, 
ΜΝΞ, 85 Ῥ8. 3433 15. ἃ Πἰτατρίὶοαὶ δα αἰ τοπ. Ιἰ 5 ἱπηργοόῦαθ]ε (παι ΔΩΥ τεσ ψουὰ 
οτοϊὶ ἃ Ἰεϊϊεγ οὗ ἴδε δ᾽ ρβαρεῖ ἔγοπι Ηἷβ δοσγόβίϊς, απὰ πε δάὰ ἃ βυρρ᾽ ἐπι πίδΓΥ 
Ἰἴπε ἴο τες [Ὡς οἸϊββίοα. Μοζεονεσ, ἴπε υβε οἵ οὐτὸν ἔοσ πγὴν οἵ τῆς Ῥβ. ἴ5 
ενϊάεπος οἵ ἃ Ἰαῖετ Ββαπὰ, 858 νγε]] ἂβ ἴῃς υϑς οἵ ὈΝΎΦ᾽ ὈΥ͂ ὙΑΥ οἵ βεπεγα βαϊίοη οὗ 

ἴδε ρει ἴοῃ αῃὰ οοπβάεποε οὗ ἴδε Ρβ5. Τῆς 5. Βα5 ἴῆτγες ϑῖγβ., ἴδε ἢγβί πὰ ἴῃς 

«λιτὰ ρει οηδ, δεραγαϊεὰ ὉΥ {πε βεοοπὰ, ἐχργεβϑίηρ' ἰγυβὶ ἴῃ Ὑδηεἢ. [ἰ 5ῆον 

ὯῸ ἀερεπάεπος οὐ δαυϊϊεσ τὶ ἰπρβ. Ι{ ἰ5 ἐπι ίγεῖν οτὶρίπαὶ 88 ἃ σοτῃροβίτοῃ. 

Τῆς Ἰαηρυαρε 5. ποῖ δύ δηὰ ποὲ νει Ἰαῖεσ. Τῆς Ῥῆγαβε "5 ΓινῸπ ν.ὔ, 
οἴ. ΕΖ. 2351 70. 1335, Ἰοοκβ Ὀδοὶς οὰὐ ἴπε γουῖϊῃ οὗ ἴῃς παϊΐοπ. Τῆς ἰεγπιβ 
(τοῦ »»ῸΔ ν᾿ 16, ΠΝ ποῦ ν.β, Ἴ ΥΩ ν.δ' 9, τ ν.8. 15. 4}} δῆιουνγ ἴῃς ἱπῆμεπος 

οἵ Ὁ. Τβοτε ἰβ ἢο ενϊάεδηςο οὗ ἴδε ἱπῆυσηος οὗ Ρ βανε ἴῃ ὉΠ γν.190, νυνὶ ἢ ἰ8 

ἃ Β'ο5. ΓΛ ΥΩ ν.ἷ0 15 εἰβεννῆετε οἿἱγ Ὀϊ. 33", αϑὰ τρδῦ Ὀε τεραγάεὰ 88 ἃ 
Ῥοεῖϊς βυμοηγτη οὗ ΓυῚ} ποῦ, ΤῊς υβς οἵἉ 330 ν.}7, δ58. 152 244 9013 τοχ1δ, ἰ5 
τμαῖ οὗ ἴῃς Ῥτορμείβ οἵ ἴῃς Βεβιογαϊίίοη Ζο. 1:-8 Ηρ. [0. ΤὭετε ἀγα ρῆγαβεβ 

διὰ ποτὰβ ρεουϊασ ἴο ἴΠς Ῥβ. : “᾽ ὝΦΥ 210 ν.8, ἴδε εἴ σαὶ υ8ε οἵ 2 ἔογ Οοὰ 

εἶσ. ἡ 11029.6δ; ΓΝ ἴοτ δ]]ΐδποε οὐ ἔπε ἀβῃΐρ ἢ Οοὰ ν.14, Ὀσπ᾿ πον ν.19, 
ἜΦῸ ὍΠ νοῦ} ρετβοηϊβεὰ αἰἰγίρυϊεβ. ΟΙΒΕΥ ποίου τνοτὰβ ἀπὰ ρὮγαβες 

ἃτε: 2.02 1 ν.1δ, ςἔ, 70. 2118 3611 Ες, 514; 5. Ὅὸ ν.19, οἴ, 70. 294 Ρτ. 382; 
2 Πῦ ὯΝ ΤΡ ν.16 8616 110182; ὙΠ αὐρνες, φοἰϊίαν» ν.1δ 681, ΠῚ ν. 17 ἀιδίου 
πιεδηΐηρ, οἵ, Ρ5. 42; ἘΠΡΊΧΌ ν.17 1075: 18.10.38 70, 15.328 Ζρ. 118, ὙὝΠεβε ἰεπάὰ ἴο 
186 τεγπαϊ πο ΟΡΎ οὗ 790. Τῆς ἰαπρυαρε δπὰ ἰγὶε ίδνουσ ἴῃς Ῥεσγβίδῃ ρεγοα 

Ῥεῖοσ ἴο Νεβειηϊδῃ. 

8.Σ. 1. 15 ἃ βθχδιηδῖογ μερίδϑεςἢ οὐ ρει οη, σοτηροβαά οἵ ἃ (σ]βεϊ ἢ 

δηῃά ἵνο (5:1 ἢ5, βδοὴ τ ἱ ἢ 115 οδι ἢ νοσά, ἴῃ 5ἴδι Κα ράγα}] 6 151}. ---- 
1-5. μι ΤΆεε ἢ ἐπ ΤΑδε], Ὀοΐἢ Ἔπιρμδιῖς ἴῃ ροϑβίοῃ, ἴὸ ἱπάϊοδϊε 
δαὶ γαλευελ, ἢ μιν σοί, νὰβ ἰὴ ΟἿΪΥ Ῥεῖβο ἴο βοτὰ ἰξ σου] Ὁ 

5βαἱὰ, 7 ΣῪ τ μιν τοι, ἴῃ Ἰοηρὶπρ ἀεϑβῖγα, Π 7 σῦς, οὗ σοηβάξηςα 

δῃά τεοϊίδηςε, ἢ τυσίξ ορῃ ΖΆάεε, εἴ, ν.Ξ., Ἠορίηρ, ἐχρεοκίηρ ΠΕ]Ρ. ---- 2 
»"ε ποῦ δε σελαν»πιεα , ὉΥ Ὀεΐηρ ονεγοοίηθ ὈΥ δῃεπηῖθβ : [ἢ 6 σαίοἢ- 

νοτγὰ οἵ ἴῃς ττἰϑεῖςἢ, τερεαϊθὰ Ῥοϊῃ περδινεϊν δηα ροβι νεῖν ἴῃ 

ν -- Ζὲ πο ριΐπθ ἐμερεῖες ἐχμζ], ἰὰ ᾿πυρῃ. Ὑἤεβα ἵνο νῦϑ., 

ΟΥ̓ ΕΊΠΑΙΥ ἱΏ ΞΥθοηγτηου8 οἶαιι565 ἴῃ ἴνο ἀἰβεγθηΐ ᾿η65, γεῦα ΟΥ̓ 

ἃ Ῥτοβαὶς δἀϊῖογ ὑτουρας ἰοροῖμογ ἴῃ οης Ἰἰηε ἴῃ 3Η δπά 80 ἰπ ΕΥ͂"., 
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δῖ τῆς Ἔἐχρθῆβα οἵ ἴῃς ραγαδὶϊ., ἴῃς τηεάϑυσε, δηά ἴῃς δογοϑβιὶς οὗ 186 

Βθοοπά Ἰἴη6. --- δένει ἡλαἱ σα ἐγνεαελεγομείν}, ἸΏΘΥ τα οταῖγ, ἰῃ- 

τιϊσαΐηρ, ἰΓεδοἤθτουβ Θἢ ΘΠ, 168. ----τσίζάοι ἐ3ε6 7), νἰτῃουΐ Δοσουρ] 15ἢ- 

ἴῃ δηγίηρ, 85 γ5, “ ἀϊδαρροϊηϊεά οἵὨ τῃεὶτ δχρεοϊδιοπβ," Ηδπι. ; 

“ψπουΐ σαυ56 " οὗ ΕΥ̓", ἰ5 ποῖ υ5:Πε ΌΥ ὑδᾶρε. ΑἹ (ἢ ϊ5 ἰ5 ποῖ 

τῆς ῥγᾶυεγ οἵ δὴ ἰηάϊνιάυδ), Ὀὰϊ οὗἩ ἃ σοταγωυ Υ ἴῃ ΡῈ] ἔτοπι σσαῖν 
δηῃειηΐα5. --- 4-ὅ, ΖᾺν τυαγς ἢ ΤᾺν ρας}, ἰεγτιβ οὗ ἴῃε Ἰερ᾽ϑδιίοη 

οἵ ὮὉ., ἰῃ ψῃϊοἢ ἴῃς Ρεορὶς ψασε ἴο ναὶ ἴῃ τΠεὶγ οουτβε οὗ ]1δ. ---- 

γ»ιαζε νης ἄποιν ἢ “εαεὰ νι], ἴῃ. Ἰαϊίεγ ἴῃ6 Καγνοτζά, τεαρρεατγίηρς 

τῃεγείογα ἴῃ νι ἢ χαά γιδ, 4}1 Ὁτιηρίηρ οὐδ τὰς ἀϊνίπε ἀϊβοὶ ρ] ηα 

οὗ ΙΒγᾶε] οἡ 115 ροϑβίἶνα 546 οὗ ἰηβιγυσίοη ἀπά ρυϊάδησε ἴῃ ἴῃ 6 
14ν. ΤῊϊβ ἰ8 δηίοσοθα ὈΥ δὴ ἂρρεαὶ ἴο Ὠἰβίοτίς ὄχρεγδηςς, ἐπ 

Τὰν» ,αἰΠπγείπες:, τῃαὶ 15, ἴο ἴῃ 8 ῥγογηβεβ οἵ ἴῃς σονοηδηῖς ὙΠ 

τῆς (ἴῃ οΓβ. --- σα 97 νιν σαίνα πον], Μνἤοβα Ἵμδγδςίεσ ἴὶ ἰβ ἴο βᾶνε, 

δηά ἔτοπι ψῆοτῃ βαϊναϊΐοη οοτηθβ. Α ἰδίεσ εἀϊΐζοσς δά 5, οἰἴπο ἴο 

τῆς τεχῖ οΥὁ οὐ βία! οἡ τῃ6 τηδγρίη, 50 (ῃαΐ 1 βυ ΒΘ  ΘΉΠῪ σαπὶα 

ἰπῖο ἴῃε ἱεχῖ, σμῃ Ζάδε ἦο 7 τυαίΐ αὐ τ1Δε “4)}]. ΤὨΪ5. 15 ράγδὶ]εὶ ἴῃ 
τῃουρῆῖ ἴο τ[ῃ6 ῥγθνίουβ οἶδυβε, ἀπά ἃ γερεϊπίοῃ οἵ ἰμαϊ οἵ ν.ὃ, ψ ἱτἢ- 

Ουϊ ΔΗΥ͂ ΡΙΌΡΕΙ τηοῖνα ἰῃὰ ἴῃς Ρ5. ἰϊβεϊ(, δῃηὰ δ ἴῃ 6 ὄἜχρεῆβε οἵ 

ἴῃς τηεάϑυσγα δηα βίσορῃϊοαὶ ογρδη βδίίοη. --- θ-, Δ νιενιόεγ, ἴῃς 
Κεγνογά οὗ ἴῃ ἀϊβιοῃ, τερεαϊθά τπεγείογα ἰπ Ῥοϊἢ ποραῖίνε δπὰ 
Ῥοβίενε ἔογῃ ἴῃ ν.ἷ; οἵ. ν.ὅ. --- Ζὰν εονιβαςείοπ], [ῃ6 ϑγιηραίβειίς 

δἰ τυάς οἵ Ὑαῆνεῇ ἰονναγάβ Ηἰβ5 ρθορὶα 85 ἴπεὶγ ϑονεσγείζῃ δηὰ 
Ἑδΐδοσ; || ζιμαμεςς, 85 ἴῃ ν.ῖ, νη ἢ 15. [6 ΟἿΪΥ πηδάβασε οὗ ἴῃ 6 

Του ε της 6. ΤῊΪβ 15 τόσα ργοῦϑῦ]ε ἤδη [Π6 Ρ]. “Ἰονίηρ Κιπά- 
Ὠ65565" ΕΝ.) ΤΆΟΓΕ ῬτΟΡΕΙΥ “ Ἰονίηρ ἀδεάς " ΤΡΌΝ., νῃϊς, τ[πουρῇ 

βυβιαϊηεα Ὀγ 387) δῃηὰ Νγϑϑ., ἰ5 ἃ ἰαῖς δῃηά ὑποοιημοη ὑβᾶρθ, ἀηὰ ἰ5 
ῬΙΟΌΔΟΌΪ δῇ δϑβϑι πλ]διοη ἴο ἴλῈ Ῥγανίουβ ῥ᾽ υγαὶ, ν ϊο ἢ, Ὠοεν σ, 
15 8ῃ δὐβίταςϊ ρίυγαὶ δηα ποῖ, 45 [5 νου] Ὀδ6, ἃ ρ᾽υγαὶ οὗ παθόν. 

Τῆς ἀϊβεγθησς ἰ5 οἣς οὗ ἰητεγργείϊδιοη δηᾶ ηοΐ οὗ δὴ οτὶρίῃδ!ν 

ἀϊβετγθης ἰοχῖ. --- Ζ.εν αγε 97 οἰ. ὩΤῆαθα ργδοίουβ δἰϊγραῖεθ οὗ 

Υδηνεῆ δανα ομαγαςίοτιβεὰ ΗΪπὶ ἔτοσα ἴῃ πιοϑῖ ἀποίθηϊ {ἰπ|65 ἴῃ 

τῆς Ὠἰδοτίςδὶ Ἔχρεγίεηςς οἵ Ηἰβ ρεορὶβ. ΤὨ5 βυρραδβίβ ἴῃ δηττῆε- 

55, Ζὰς οἷμς 9 νι» γοιά γενιεσιδεν ποῦ], ἴὴ6 βἰη5 ἴῃαϊ ἴῃ6 ῥδορὶβ 

Βδά σοτητη θα ἴῃ [ΟΓΠΊΕΙ ραηεγαϊίοῃβ, ἴῃ ἴἢ6 Ῥερίπηίηρ οἵ ἴῃς 
πδίϊοηδὶ οχίβίθῃςθ, 85 ἰπ ΕΖ. 235 ἰὴ σοπηθδοίίοη νη ἴΠ6 δροάς ἴῃ 

Εργρι. --- αγριδαὶ ρῖν ἐγαηιορν σοῖο» ἰΒ ἃ ροϑϑ οὐ δι}ρ! βοδίοη, ταακ- 

ἰηρ ἴῃε Ἰἴπε ονοῦ ἴ1}]. “ἘδΠΊΘΤΩΌΕΙ Ὠοϊ 5105" ἰ5 ἃ ὑσορῃδῖίο ἴδθττη, 
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76. 2415 ΕΖ. 1853. 3121}615, 425 Ῥ5, 705 -, ἴο ἰηἀϊοδῖα παῖ Ὑδηπθῃ, 
ἴῃ Ηἰἷβ βονογείρῃ ρτᾶςθ, ρυῖϊβ {6 πὶ οὔ οὗ πηϊηά, ἰγεαῖβ ἴθ πὶ ἃ5 

{{ τῆογ πὰ πεένεγ οχίϑιθα. [1 5 ραᾶγδ]]δὶ ἴο “ποῖ ἱπηραῖθ " Ρ5. 322, 

“ηοῖ τεναγά δοσοσαϊηρ ἴο" 1το3. [{ 15 αἶθο 5σύῃ. ψ ἢ “ ραβϑίηρ 
ονοσ, ονοτὶοοκίηρ, ἱρπογίηρ " ἴδηι, Αοῖβ τη Βοπι. 45..--- Ο 7Ζ΄οι 

"»» ΤᾺν ροοάπεςς «αἀζε]. ὩΤὨΪβ ἰ5 ἃ ρῖοβϑ, ἱπ᾽γοάποϊηρ δὴ δά ἀπ οηδὶ 

ΡΙεα, δπὰ δάάϊῃρ ἃ ρὑγοβαὶς βῃοζί βεπίεπος ἴο ἃ Ἰη6 δηὰ ἃ ϑί.. 
ΠΙΟἢ ἀγα αἰγεδάν σοτηρίοβῖβ. 

ΘΣ. 11. ἜχρΎεββθ65 ἴγυϑὶ δηά σοηβάδησα ἴῃ Ὑδῃνεϊ, ἱπιεσνεηΐηρ 
Ῥεΐνεεη ϑίτβ. οὐ ρειτοη. [{ 15 οοιηροβεά οἵ ἃ ἀϊβιςῃ, ν.5 ἢ, δηὰ 

ἃ {τ ϑιῖοἢ, ν. 516, ἢ σατο ννογ 5. δηα 5ιαι τ! κα ράγα] 6] 5πι, δηὰ ἴνο 

Ἰῃτεσνθηΐηρ ᾿ἰηε5, ν δ", -- -8-9. σοοά ἀπά μῤγίρἀ! ἐς γαλτοελΊ. 
ΤῊ εἰ ϊοαὶ σματαςσῖεσ οἵ δἤννεἢ 5 ἤεγα Ἐπ) ρ ἢ ϑβίβεά, δἵ [6 Ὀερίη- 
πίηρ, ἰῇ οτάδσγ ἴο ἱπαϊςαία ἴπαὶ Ηἰ5 ἀἰβο ΡΠ ᾶγῪ συϊάδηςε 5. εἰ ]ς 4]. 

ὕϑιδι!γ (οά ἰ5 ροοά, 45 Ὀεηϊρηδηῖ ; ἤδτα, ἃ5 το ὃ, βο]άοτῃ εἶβε- 

ψθεγα ἴῃ ΟΤἿ',, εἴς! ροοάί. --- Ζλεγεζογο], οα ἴῃ6 Ῥαβ]5 οὗ [ἢ 5 

σΒαγδοῖοσ οὗ Ὑδην ἢ. ---- τοῖν ,7ε τηοίγμοῦ ἢ σαι || “αλλ, κἰαιηρ 

8ἃ5 ἃ ἴαοϊ ναὶ ννγὰ5 ργαγεά ἴου ἰῇ ν." δ --- “ἠἐε τοα}], τῆς Κεγνοτά 
οἵ τῃ15 ἀϊδιίοῃ, {ποτγείοτε, τορεαϊθα ἴῃ ν.ἢ, νϊοἢ αἰθοὸ τὰκ υρ πε 

ἴεττῃ οἵ ν.“, δε αὔιωίεα, Ῥὶουβ 15γ46], 5 Δ Π οἴ ὈῪ δπθηλ 65, ν."; 

Ὁ. 95, Ὑπετγείογε σὐμϑπεῦς ν.δ 15 Ἱπηρτοῦ Ὁ]6 ἴῃ (ἢ ῥδγα 6] σπλ. [ἔ 

ἰ5. ἃ ἰαῖετ ροβϑϑ, τηακίηρ τε ᾿ΐῆθ ονϑῖ {1]], απ ρτγεραγαΐουυ ἴοὸ τῇς 

Ῥειοη ἴογ ραγάοη ν."" ----10. ΑΔ {16 ῥατὴς οΓ γὙαλτοελ], ποῖ (6 

Ῥαίῇῃϑ ἴῃ ψῃ θοῇ Ὑδηννθἢ ροα5, δι ἴΠ6 ρϑῖἢ5 Ψοἢ Ὑλῆνεἢ τοαοἤ 65 

ΗΙΚ ρθορὶε, 85 ν. --- αγέ ἀἰμΐμος απο γα λγμείηες:}, ἃ5. 1ῃ ν... Ἠδ 

1εααϑ ἰὴ [αι] η 655, αηα Κιη 055 ἰῖ5 [ἢ 6 ποτ) οὗ ΗῚ5 γε ΠΘΊΌΓΔΠσ 6 

οἵ Ηἰξ Ρβοριὶβδ. --- ἢ ἡλενι {γα ἢ ἀο  εουθοηαηε], τὴ σονεπδηῖ 

Ῥεῖνθθη Ὑδῆνε δηαὰ Ηἰ5 ρθορὶς, νῆοβα σα βίαησς ἰ5 τη6 Πεαΐογο- 

ποηηῖς ἰηϑί πιοσίίοη ἴῃ ἴῃ 56 νναγϑ ἀηα ραῖῇϑ αἰγοαν 5ρόκεη οἵ, Ἴῆα 

Κεερίηρ οἵ 1Π15 σονθηδηῖ 15 ἃ ναϊκίηρ ἴῃ ᾿ἴ5 'ναγ 5. ἀπθγ (ἢ6 σιυ!ά- 

8ΔΠ0Ε οὗ Υαίννα].. --- σλα Ζ{ς ἐοεήοηοΣ}, ἃ σἸ055 οὗ δρηΠοατοη 

ἔγοτῃ ἴῃς ροϊηϊ οἵ νίειν οἵ της Ἰαῖθὺ θσὶ δεν Ἰοσ π]ατίοη, τπακίηρ {πὰ 

ἸπῈ ονϑῦ 1]|}. δε. 5ῃοιυ] ἃ πον ὀχρεςῖ, ἴῃ δοσοτήλῃσε ἢ (δα 

ταοῖῃοά οἵ 1ἢ}15 ᾿5α]η15ῖ, ἃ ΒΥ ΠΟηγ πλοῦ. πη ΜΠ τπ6 σατο ῃινοτά 

οἵ τηῖ5 ᾿ἴπὲ τερεαῖθ, απα ἴπαΐῖ εοσοναη νου Ὅς. τὴϊ5 οτά, [Ιπ 

δεῖ τε εἐχρτγαϑϑίοη οἵ ἱγυδῖ απ σοηπήρφησε ΜΉ ]Οἢ ΤΠατγασίογίσθϑ 

τῆϊς ϑῖγ. 15 ϑαδάδθηϊν δραηάοηβά, πα μοι το ΔὈτι εν ἀρΡΘαΓΆ. --τ- 

11. Ψογ» 7ΤΑν παριεὶς σαζε], ἂὰ' ὑυτρϑηὶ ρ᾽εα, 85. ἴῃς »α5]5. οὐ {πε 
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Ῥεπίοη, ἴἄγοόσσῃ Ὀαίογα ἴον δπιρῃδϑίβ, ἰπαὶ [6 φσοοᾶ πᾶτῃβ, ἴῃ6 

Βομουσ οὗ Ὑδῆνεῆῃ πιᾶγ ποῖ συγ ἰῃ Ηΐ5 ΡΘΟΡΪα. --- δαγήονι »εῖπέ 

ἐπίφμν}, 6 Ὁ ἊΡ 85 ἃ Ὀυγάξδῃ, ἃηὰ ὈθΓ ἰΐ διΑΥ ἔγοτι τὴς δηὰ 
ἴτοπὶ ΤῆΕε ; 5γυῃ. “ἰογρῖνα,᾽" 85 ν." 5. --- ον ἐΐ ἐς ργέα }, ποῖ ἰῃ 

ἰηϊοηβίγ, Ὀὰῖ ἴῃ ἀπιουηῖ, οἵ. 19. ΑἹ] [Π15 15 ψῈ]} βυϊεαὰ ἴο ἃ 

ΙΒ ρΡίηρ οοηρτεραίίοῃ ; Ὀαϊ ἰζ 5 ποῖ ἴῃ δοοοσάὰ στ τῃ 6 σοη- 
ἰαχῖ, οὐ ἴμε οουτβα οὗ τπουρῆϊ οὗ ἴπεὲ Ρ5. 11 ἀουθῖ]655 μᾶς ἃ 

Πταγρίοαὶ βυρϑυ τὰ θη ἔοσ [Π 6 οτρίηδὶ ᾿π6, ψ Ἀἰοἢ ννᾶ5. ῥάσα]! σι 
ν."---12. λο ἡλέη ἰς ἀς 9 ὙΤὨΪ5 ἱηαχαΐγυ 1 ἰῇ ογάδσ ἴο ρσβρᾶγε 
τῆς πιϊηά ἴοσ ἴπε εἰ ρῃδίϊς δηϑννεσ, ἐλαύ εαγείά γαλευελ], ἴλε Κεγ- 
ψοτὰ οἵ [ἢ]5 {πἰβῖοἢ, τραρρεαγίηρ ᾿ῃεγείοσα ἴῃ ν.}" --- 376 τοὴδ ἰπ- 
σἰγμο ἀρ ἐπὶ ἐλέε ταν, 45 νιὃ, || γνιαζε Ἰἀσρε ἔποιν 12, ἃ5 ν.". ----- "76 

ελοοσεείλ], τεϊαῖῖνε οἰδυβε ἢ ὙΆνεἢ 500]., 85 33}2 ὅτ᾽, Ιἐ ἰ5 
ὉΒΌΑ}Ὺ ἰπιεγργεῖεα 85 “ ἢε βῃου]ὰ οἤοοβε," ψΠΠ τηδῃ 85 ϑυδ])οεῖ. 

Τῆς οοπίοχι ἔανουγβ ἴῃ 6 ἰοτπλετ ἰηϊεγρτείδίοῃ. ---- 18. 276 ἀὐνισεζ 

ΔΓ Ή, ἴο Δΐς σεεω, οὐ ροβίθσιν ; [ἢ 6 ἑοστηογ τὴ ἀπυεί ἐπ 2 γονῥεγν, 

ἴῃ δοσογάδῃησε ψ ἢ [6 Ὁ] ββεάηεβθ δηα Ῥγοβρεγ νυ Ρῥτσοπηβεαὰ ἴοὸ 

ἴῇοϑε ψῇο βξασ Ὑαῆνεἢ δηὰ νναὶκ ἰῃ ΗἰἾ5 νᾶγβ, οἷ. θῖ. 28; {πε 

Ιαῖῖοτ τοῦ ἐπιλογ ἐς ἑαπά, τὰ 6 Ρτοηγϑεά απ οὗ (δηδδῃ, ἃ5 Ῥβ5. 

347. "44", ἰὴ δοοοσάδηςε ν ἢ (ἢ. 15 Ναπη. 132 215 5 705. 18 (ἸΕ) 
δι. αὐ πε, - 14, 71 ἐεέριαον ο7 γαλτοελ, τε ἱητἰπγαῖε, βεογεῖ 

[ὉΠΠΟν5 ΠΡ σταηιθα το ἴποϑε δάιηπε ἴο ἴῃ 6 ἰΠΠΘΙ αἰτοὶς οἵ ἐτὶεηά- 

5Π10 οΥ δἰ αηςο, οἵ, ΡΤ. 4, 10. 29΄; 1 ερτοπαπή, ΜὨϊοἢ, ψ᾿Ὦ1]6 τοίοτ- 

τίηρ ἴο ἴπ6 Πευϊετοποπηῖς σονεπδηΐ, ἃ5 ἄῦονε ν.}Ὁ, ἢᾶ5 γεῖ ἴῃ τῃϊ5 

ςσοηηροῖίοη ἴῃ 6 ποτα Πιπήἤαιηθηΐαὶ πιραηΐηρ οὗ δῃ δ]]ίδηςς, ἃ5 5. 

“οἿ,- μηὲν ἡ αΓ μανγ (ἐς παριθ)}}, 85. ὅτ᾽ 86)1 το ᾽δ, ἔοσ. 50 ἴῃς 

τοχὶ οτὶ σ᾽ ΆΠῪ τα, ἃ5. [Π6 πηθάβιτε γεη γθ5, ἰηβίεδα οὐ “ ἤδαγ 

Η πὶ" οἵἉ 3), [Ὁ] ον 61 Ὁγ ΕΝ "., ΒΙΟἢ Ἰεανοα [6 τηεάβαγε ἀείεοϊνα 

Ὀν 751 οὴς νοσα, ΜΒ ΊΟἢ ἀρρθαγβ, δοννενοῖ, ἰη (5, δ πουρἢ “ Ηἱἰ5 

Πάμγο ᾿ἢ ἰ5 ἴΠ6γα ὀχραη θα ἰηῖο ἃ οἰαι88, σοῖο! Ἰάδητοαὶ ἴῃ 
ΟἴΠΕΥ τοβροςῖ. ἢ τὸ ῥγονίοιβ ΟΠ. 

διτ. 11. 15. σοι ροπο οὐ ἃ {τιβέῖοῃ, νὴ ἀπά 4 ἀϊβιςῃ, ν. 3.3}, 

ψτἢ ἀπο ἀραὶ σατομυνογκ ἀπ Ἰπτογνηίηρ [1Π65, ν.15 19. οὗἨ ἃ ἀϊῆετ- 

οηΐ σπατγδοῖοτ ; οὖν νυ, - 15. 1Π)λὸ ἐνὸς} 1 ΠΕ δῖα ἢ γεν 
Λολ ὙΠε ἰοτσιιοῦ Ἰοὺ κ ἐση δέρμα δν το, γαλτυσλι, τῆς Ἰαῖῖοτ, Υ δῃ- 

Μ 0] οἡ ΗΪ5 ρατί, ἴῃ τϑροηβα ἴο τῃ6. θ᾽ αάϊηρ ἰοοκ, Ὀτηρδ5. ἑοσιῃ 

ἔτοπὶ ἃ μἷσλος Οὐ ΡΠ]. -- λα 7 7275 νιαν ὄγίηρ γ)ογίλ], ἴὰ δεοοτάδῃςς 

ΜΠ τὰς μοι τοη Μοὶ 15. Ἑδαταςίογισιῖς. οὐ (ῃς ἐπῆγε ϑῖτ., 5 
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ἀϊδεϊηρυϊϑμεά ποτα ἴπε οδ]ηὶ βἰαϊειηεηὶ οἵ ἔδοϊ ψῃΐο ἢ ἰ5 ομᾶγαο- 
τογίϑεῖς οὗ [ῃ6 ῥγενίουβ ϑῖ:. ὙῇῈ ΕΝ". δηὰ ἱπίεγργείειβ σΈ ΘΓ ]Ὺ 

τερατὰ ἴπ6 οἰδυβα 85 σᾶυϑβαὶ ἰῇ δοοογάδηος ψ ἢ ρῥγενίουβ σοπίοχὶ, 
“[ὁγ δε 588}} ρίυςκ,᾽ ἃ ἰΙοοβε Ὀυϊ ροεῖίς γεαπάδγηρ οὗ νΌ. τηδδηίης 

“Ῥηηρ ἰοσγίῃ,᾽ ψῃϊοἢ 15 τὴς Κεγνοτγά οἵ ἴῃς {Π5Έ Οἢ. --τ- γονε 2ἦς 

μοί ἴῃ 38 ἀπὰ ψεῖββ. ἰ5 ἀπε ἴο δὴ ἱπίεγργείαϊϊνε ρίοββ δἴϊεσ οἷ; 
Βαϊ 1 15 δ ἴῃῆε Ἔχρβῆβα οἵ ἴπε τηβάϑυσγε δηά ἢδ5 ποίπίηρ ἴο βυρρεϑῖ 
τ ἴῃ τῃε οσοηίϊεχῖ, δη ἃ γϑα}}γ ἰ5 ἴοο βρεοϊῇο, Ἰεδάϊηρ ἀνγᾶὺ ἔτοπι ἴῃ 6 

ΤΏΟΤΘ βϑηογαὶ ἱπουρῃϊ οἵ ἴΠ 6 {πΠἰ5Έ ἢ. --τ γον γι} ἀϊείγεσ ες], ἴῃ 

ΡΆΓΑΙΙεὶ οὗ ν.}7, ννβεγα ἴῃς νὉ. ἰ τερεαϊεά, αἰϑδὸ 5γη. ψίῃ τς δά]. 
“ἰσεοίαίε, Δαπἀοπεα ἴο δῃθπηῖεβ, ἰεῖς δἴοπε (0. 22 687), δηὰ 

αὔιωεά, ϑαβετὶηρ οπὶ νογὰβ ἀηὰ ἀδεάβ οἵ [ῃ6 δῃδηηΐθϑ, ἃ5 ν.2 ; 

80 «͵5οὸ ἡ] ἢ ἡγομόζε ΟἿ γῖν νεῖμαι, ταβηῖαὶ ἀἰβίγεβϑ, δηχίεῖν οδυβεα 
ΌΥ ἴῃ6 ττρδοἤοθιυ οὗ ἴδ Θῃει}65. --- 16. Ζκγη μη γῖς ἀραὶ ὁξ 

ξγαείομς μη μι]. Τῆδ τυγπίηρ υηΐο ἴῃ ρξορὶε οὐ ἴμε ρατῖ 

οἵ Ὑδηνθἢ ἰ8 Δῃ ἀρργοργίαϊα τεβροῆβα ἴο ἴῆεῖγ Ἔγεβ σοητίηυ8}}Ὁ 

αἰγεοϊεα υηῖο Ηΐπι. --- 17. Ο νιαξζε γοο»], ἴῃ δεοοσάδπος ψίῃ τμ6 
ἀϑᾶρε οὗ 45; ρῖνε Ὀτεαιῃϊηρ- δος, Ὀγεδάτῃ οἵ ροβίτοῃ, ἴῃ σοπίγαβι 

ἴο [ἢ 5ιταἰ[5, [868 οσαηρβα δηά πᾶῦτονν ροβιτίοη, ἰῃ νΠ] ἢ [ΠΘΥ 6 γα 

ΠΟΥ͂ 5[υδ᾽εά, ἃ τηηρ. ΘΠ ΓΕΙΥ ἀρρτορτίαϊε θεΐνγεεη ἴῃ 6 νεγὺϑ “ Ὀτίηρ 

(οσῖῃ. Τῆς τεηάετγὶηρ οἵ Φῦ, 3, ἘΝ"., α]., “τῆς τοῦ ]ε5. οὗἁὨ τὰ 

Βεαγίὶ τὲ δηϊαγρεά," ἢὰ5 ὕἢῸ υὑϑᾶρε ἰῃ ΗΘ. ἴο 7051 ἰ ; δηά τῃ6 

ἱπιεγργεϊδίοη οἵ ἴπε νΌ. ἃ5 ρετίβοϊ, ψῃιε 5 Πα Ὁγ 3Η, [5 δραϊηβὶ 

τῆς σοηϊεχῖ, δηὰ ἀπε ἴο Δῃ ἀποίθηϊ ὨἸἰδγεδάϊηρ οἵ ἴῃς ἰεχῖ, διϊδοῃ- 

ἱπρ ἴῃ Ἰεῖίεγ ναν ἴο [πε ρτγεοβάϊηρ ᾿ἰπϑίελα οὗ [ῃ6 (ο]]ονίηρ ψνοτά. 

- 18. Ο σεὸ νιίπε αὐιαΐίον ἀπά μιν ἐγατα. ΤῊΪ5 Πἰπὲ 5. τθη- 

ἀεγεά ϑυβρίοϊουβ δὲ ἴῃς βἰαγὶ ὉΥ 115 δι σϑυ Ποἡ οὗ ἃ νΌ. ψ ἢ Ἢ, δηά 

ἰπάεεά [ῃες βϑαπια 45 ἰμαΐϊ οἵ ν. 19, ἔοσγ ἴπΠ6 Ὄχρεοϊεᾷ οὴς μπῇ Γ, 

ψΠοἢ 5ῃου ἃ ἀρρεαγ ἤογε ἴῃ ἴΠ6 οτάοσ οὗ [6 αδἱρῇαρει. Αἢ ϑᾶϑῦ 

ετηεηάαδϊοη νου]ά ρἶνε 15 115; ας ἴῃδτα τεπηαίη ἴῃς βαῖηα οὐ ]θς- 

τἰοηβ ἴῃαὶ να πανε ἰουπηά δραϊηβί ν.}}, παπλοὶν, ἴΠς ἀποχροςοϊοά ρ]δα, 

απο γοηρίτε αὐ γεν σης, ἀπ τη αὔβεηος οἵ ἴῃς σαιςῃννοτά οὗ τῇς 

ἀϊδίςῃ. [11 15 ρτόῦαῦϊε, ἰπεγείοτε, τῃαἴ νὰ Πᾶνα ἃ ΠΠατγρῖσα] σα ϑι]- 

ταϊοη ἕο ἴῃ 6 οτίρίπαὶ Ἰἰηὴ6 βγη. ἢ ν.". --- 19, Ὁ στό νιἴηε 6η16- 

»Ἶδ5, ἴῃς βαπὶα ἃ5. ἴῃο56. τηθητοπθ ν.ἢ, ΟἿΪῪ πότ πον Ετα 

{οδοογουβ, Πα 50 ἀδηρέγοιιβ; πεῖς γεν αγὸ ιν, ὨΌΤΏΘΤΟΙΙΒ, 

δΔη4 50 ουὔτηυτηθετίηρ ἴπῈ ρεορὶς οὗ Ὑαμννεὴ παῖ ἴεν πορά τοίη- 

[οτοπιθηῖ. -- σλ τἀεν λαίε νιε]. “ΤΠ 5 15 ὑγοῦθαθ)γ ἴῃς σαϊομνοτγα 

ς 
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οἵ τῆς ἀϊπείς, ἀῃηὰ νᾶβ ἴο Ὀς ἐουηὰ ἴῃ ἴῃ6 οτρίπδὶ παῖς ἴο [ἢϊ5 
Ἰϊπε; ἱηιεηβῆεά ὉγΥ το α ἀαύγεα 97 υἱοέσπες, ἃ μαϊτοαὰ παῖ 

Ῥιοιῃρῖβ ἴο ἀδβεάς οἵ νἱοϊεηοα. --- 290-21. Ο ζεοβ νιέ πα ἐἰσέυεῦ 
»ι6], ἴῃς Ιατῖογ ργοῦδοὶν [6 Κεγνογὰ οἵ ἴῃς ἀἰϊπιςῃ, τεαρρεατγίης 
ἴῃ νι Ἷ ἴῃ τῃ6 οτρίπαὶ ἰεχῦ; Ῥυῖϊ Δῃ ΘΑ σοργίϑι Ὁ ἴῃς τϊβίακα 

οἵ ἃ 5ἰωρὶε Ἰεἴῖεγ τεδα ἰΐ "' ργεβεγνε τὴθ,᾽" γῇ σῇ ΤΕΥ ἱπ1ρ]165 ἃ 
Ῥτανίουβ ἀδ᾽νεγαηςς, δηὰ 8 ποῖ 50 ΜῈ]] βυϊϊεἀ ἴο τοί οπκ 7Ζἦεε 
Ἰ “εεξ γέρε ἐπ 7Ζἅεε, ν᾿ ϊοἢ ἱπυρὶγ ταὶ τῃ6 ἀε]νεγάηος ἢδ5 ποῖ 

γεῖ Ῥεδθὴ ρτγδηϊεα. -- 292 νις ποί φ ἀφλαρικα ] ροθβ Ὀδοῖὶς ἴο ἴμε 
Ὀερίπηΐϊηρ οἵ ἴῃε 5. ν.1 ὃ, ἀηὰ ἱπλρ|1ε5 ἴῃ6 σοηπηυδηςε οἵ [6 βᾶπια 

βἰτυδίίοη. --- 2:7 ἐπέκργίέν απ ὠῤγίρλσιεες, Ῥδτβοηϊῆεα 85 τηθββθη- 
ξεῖβ οἵ σοά 5εηῖ ἰοσίἢ ἴο ἀεϊίνεγ Ηἰβ5 Ρεορ!ὶο, οἴ. 225 42. --- γαἀ- 

τὐε1 σομοϊυ 65 ἃ5 Μ)6}} ἃ5 θερίηβ ἴῃ 6 Ῥ5., δοοογάϊηρ ἴο Θὅ ; Ραυϊ 38 
ΟἸΪ 5 ἰξ, ἀηὰ 50 ἴοϑθ5 οὔθ ἴοῃβ ἤοτι ἴῃ πηθᾶϑυγα. --- 292. ΤῊΪΒ ἰ5 

ἃ Ἰἰϊυτρίοαὶ δάἀάϊοη ὈΥ ἃ δῖ εαἀϊΐοτ, 85 3243. ---- Ο σοα]Ἵ ἰ5 σβαγας- 
τεγίϑιῖς οὗ Ἐ δηά δὴ ΕἸο ϊβιὶς ρεποά οἵ οοιϊῃηροϑοη. Καἀευελ 

Δ5 15 ρ58] 51 5 (οά. --- γαπροηε οτ οὗ αὐ λὲς Ἰγομόέες], οἴ. η85 

1305. -- “5γαεί , ἴῃς παῖης οὗ ἴῃε ρεορὶἊε οἵ σοά, οὗ, 147. ΤῊΪ5 

ἤπαὶ ρϑι το νὰ βυϊϊεὰ ἴογ ἴ[π6 σοηρτοραίίοη ἴῃ ψοσϑῃΐρ αἱ 4}} 

{{π|65.; ἰξ φεηετα ἶδε5 ἴῃ 6 Ῥ5., ΜΠΙΟΝ γὰ5 Ὀᾶδεὰ ὉΡΟῚ ἃ Ῥδσζίίου ας 
δἰβίοτί δὶ Ἔχρεγίθησα. 

1-3. ὙΠΝῚ ἘΩΡ., 50. 8150 "302 ἂ5 ἰῃς 8εδὶ οἵ ἀεβῖτε; Ὁ) ΝΦ) Ζὲὴ τ ἐξέ 
σομέ, ἐν ἀἰδεῖγε, τυπν π 86, 1435; ὃν τεῖ 24 Ὁι. 2416 Ηο. 45 Ρτ. 1918,6Ὀ Τῆς 
1. 15. ἀείεοϊνε, Ἰαοκίπρ ἴννο ὑγοτὰβ ἴο πᾶ Ὁρ τῆς Πεχαπιεῖοσ Ἵδαγαοίοσιβιῖς 

οἵ τῃϊ5 δἱρῃαθειίοαὶ ΡΒ. Οπς οἵ ἵῃοβε ἰ8 “πον, αἴεν Φ; {πε οἴμεν ἰς τῆς 

βυρετῆυουβ πρϑδτος οὗ πεχῖ ]., ψιῃἰςἢ ἃ ῥτοβαὶς δάἀϊίου ἢδ5 αἰϊδοῃθα ἴο ἴῃς 

7.85. [Πα (0]]οννβ, Ὀτίηρίηρ ἴῃς ἴννο τορεῖμεσ. ΤΈεη 1. 2 θερίπβ ψ τ [5 Ἰοιζετ, 

ἽΣ, δἶβο Ἐπιρἢ., ἀπὰ Πια58 [15 τρῃι τηεάβυτε τὴ ἰβ ἰῃς Κεγχοζὰ οἵ ἴῃς βγεῖ 

τρίβει, (τίςς τερεαῖεα (υ. 611), τῃἷὶς ροεῖ ββονίηρ ἃ ᾿ἰκίπρ ἴο τῇς βίαϊγκε 

ῬΆτα εἰ ἴδπὶ (ν. 1ηίτ, ὃ 12 4). ---- ΠΓ1|53} ἐπιρῆ.. ργεβεπὶ (υ. 45}. --ο δι δΝ] ΟἿ] 
3 0]. περ. 58. ὃν 5βουϊὰ θὲ δ.) 85 (ὅ ἴῃ οτήεον ἴο ἢε ἃ βερατγαῖε νοτὰ ἢ 
ἴοῃςθ. (ζὅ 6130 μαβ8 καταγελασάτωσάν μου, Ἐ ἐγγίάξαν πίε, σον, 580 (6. τῷ ἧς 
ποῖ ςοπϑίγιοϊςα νΠὮ [86 νὉ., νν Εἰ ἢ εἶδνν, ἰ8 δἰνγαγβ τϊτῃ 5, Βαϊ ψίῖῃ τῆς δουῃ, 
ἴο ἱπιεπβι υ ρετβομᾶὶ γείετεπος. --- 8. τρτο 1 νΌ. ΟἹ] Ρῖς. ῬΙ. 55.:. 2τὼ. ἔπ, 
Ἐ ΟΑὶ ρῖο., “άοσε τοαϊέέρρ' 70, ὙδΉν ἢ 248 379 607 15. 4051 4938 14. 25, ΡΙ, 
(1) τοαΐ!, ἐοοίξ ξαψεγῖν γ0γ, ας. ἀςς. τεὶ Ῥ5. 395 1.4. 216, 54. ἰπῇ, ΓΒ. 6933} 15. ς3. 4; 
ς. δος. Ὑδῆνεῃ 5. 245.21 403 1105; Ἐφ 5211 (Ὁ); δ08. 130ῦ; ς. ὃκ ὙΔνοἢ 
27... 3781 15. ττδ, (2) Ζίε ἐμ τοαΐέ γον, ς. ἀςο. Ῥβ. 567, ς, 5 ρεῖβ. 1199, 
2 8ῃου]4 ΡῈ δἰίδομβεὰ ὉγῪ ΜδκΚΚΕΡῊ ἴὸ Ὁ) δῃά ποῖ ἴο (οἸονίπρ ρΡῖς. ἔοτ Ὀεῖϊες 
ΦΌΡΟΙ. --- γ92325 νὉ] Οἱ, ἱπιρί. 3 Ρ]. ἱπάϊο., ννἱτἢ περ. κὸ ἰδ ποῖ βυϊϊεὰ ἴο δου- 
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τεχὶ. (ὦ Βαὰ ᾿υ85. “ἰδ, ψῃῖο ἢ δ τη ἢ πόσα ργοῦαῦϊο. ΤΈς ὃν ββου]ὰ Ὀς 
διίδομβεὰ ὈῪ Μάδκκερῃ ἴο τῃς γῇ. ἴο πιᾶκε οπε ἴοπε. --- )1})2} Οδὶ ρῖς. Ρ].» 

Δῖῖοὶε ἢ ἔοτος οὗ τοὶ. ξ 32, νΡ. ΟδἹὶ, στ οὐ «ἀξαί ἐγεαελεγοιείν, ρῖς. Ρ].» 

255 τιο᾽δϑ 15, 212 2410 331 7ς. 38:11 οἱ  ; ὯΝ ΚΣ 5. 596, 408. 7857, ς, δος. 

Ῥεῖβ., 7316, εἶδνν. ο. 3 Ῥ6Γ8. --- Ὁ}, ποῖ τοΐζοι κα τίδέ, ίοτ ὙΓΒΊΟἢ. πὸ ὑϑαρσε οἂπ 
θὲ ββονῃ; Ῥυϊΐ τοϊφδοιί αεεονηβέϊσἠτηρ αργήλέρηρ, 85 γ5; οἴ. 2 5. 133.15. ςς1}, --- 
4. 2.1] επρῃ. τ. π, Ρ]. 8[. 2 τι. 1 τῦαᾶγς ἔοσ ἐστῦς, 580 ν.9 (υ. 11), ἴεττα 

οἵ Ὁ. --- ὙΣΛ Ν] Ρ. 5,.. 2 τα.» πον (Ὁ, ὅ9), μαδὰς ἔοτ ἐστυς, ΤῊ νοτὰ [88 ἴο 
Ῥεῶγ ἵψο θεδίβ ἰπ ἴπε τηβᾶβαγε, μβογείοτς ἰξ βου] ὃε ργεοεάεά Ὀγ 1, 5 (6. --- 

Ὑ)15] ΡῚ. ἔταν. 8έ. 1 Ρ. ποῦ (Ὁ, 2885), “εαεὰ, ἴῃς Κεγνοτὰ οἵ ἴῃς ἀϊδείο, ν." 5, ---- 

δ. ΤαὨΐϑβ ν. ἰβ ονετίι}}, Τῆς ἴἢτες ψοσγὰβ οὗ ἴδε ἰαϑὲ εἴδυβε ἂγε βυβρίοΐουβ. Ατὰ 
186γ ἃ αἱ. οἵ ρατὶ οἵ 1με πιϊϑβίῃρ ϑῖτ. υ 1 ψπΒ ΟΘὦ ννε τεδὰ Ἴγδ) νγὲ τηϊρῃὶ 
Ῥερίη νὰ ν Ηόοννενεῦ ἱειηριίηρ ἰὲ τηᾶῪ Ὀε ἴο πὰ δ5ῖτ. Ὁ ἤεγε, γεῖ ἴδε ἀγρὰ- 
τοθηῖβ ἃραϊηβὶ 1ξ γα ἰγγαβίβι ρθε, ΤὨδ ᾿ἰαθὶ οἰδυβα ἰβ ἃ ψὶ. --- Θ.. “511 (ν. 85), 
18ε Κεγνογά οὗ 186 ἀϊβιίςι, ν. δ, ---- Π ἘΠ] Ρ]. 5. 2 τὶ, Ζ ὉΠ, π.τ. ΟὨΪΥ αἰνβῖ, 
᾿ηϊεπβῖνε Ρ].: εορεβατείοη, (1) υἀϑι8}}γ οὗ Οοὰ 77}09 798 1107. 166. }} πΌΠ 256 
4013 το3 Ηο. 231 7ε. τόδ; ρῆτ, Ἴ ἘΠῚ 29 Ῥ5. 51 6017; ς, Ὁ; 1459; () οὔ τηδῃ 
τοῦϑ6, -- ηπὸ5] 7» ἐἰξεαῖ οὐ ξέραίνεεες (ν. 46), οὶ.» ΠΙΟΒΕΥ ἣν 177 803. ὅ0 107481.4. 
25 15. 637, ἱπιρτοῦ. ἱπ νίενν οὗ 115 δε ψ τ δὴ δἰϊτίδαϊε μετα ἀπά (ἢς υ56 οὗ ἴδε 5Κ. 
ἴπ Ῥραγᾳ}}.].; τά. για, ΠῚ μ45 Ὀδε δϑβί πη ]διθὰ ἴο Ἴ" ὉΠ, -- 2} ἐΒβουΡΆ βυβίαϊπεὰ 

ὉΥ (ὅ ὅτι, ἰ5 ῥτοῦ. ἃ ες]. οὗ ἰπιεγργειδιίομ. --- Ἴ. ΣΡ) ΓΊΝΘΠ] Ρ]. εταρῃ., ῥἢγ. 
α.λ., θὰ οἵ. 10. 1325 ΕΖ. 2321. Φ ἪΡ), Π.π|., ΟἿΪΥ Ρ]. αὐϑῖ,, γονή, εἶβιν. 10 3ὅ 
1275.) 715: 1] 1201. 3, γον γομίά τ, οἵ...) 1441. ---- 5] Ρ. 56. 1 85. (υ. 1φ14). 
(Ὁ ἴα5 ἀγνοίας, ΨΈἈΪΟΝ 15 Ὀεϊζεῦ βυϊϊεὰ ἴο οοπίεχῖ; Ὀαΐ ὈοΙἢ τὰ ργορδὈΥ 

Εἰοκβεβ, ἃ5 ἃτε ͵50 ἴῃς τνογάβ δαὶ ἕο ϊονν “Ὁ, ἔοσ ἴδε 1. 15 [Ἰιυβῖ 80 πιο ἢ ονογία]!. 

πΌΝ 5 ποῖ ἴῃ (5, 3. Ιἰ ἰ5 δὴ ἐπΡἢ. τεΐίεγεπος ἴο Ὑδῆν ἢ ἴῃ σοππεοιίοη ψ ΠΕ 
τὰς ἵπιν., ἄμε ἴο ἴῃς ἰπβεγίίοῃ οὐ Ἴ2.9 1985, ψ ΒΊΟΝ 'β ΟὨ]Υ δῃ εἸΩΡὮ. τεϊξογαιίοη 

οὗ Ὑτῶπ9. 7 3.9 πιὰ. (1) φυοα ἠἀλέηρε, 6011. 8. ρίνεπ ὉΥ Ὑδῆνει 2718 65; 

(2) αὔϑι. 2γοερῥεγ ἐν οἵ Πεταβαίεπι 1285, σοοά»ε:: οἵ ἰαδῖε 11066; (3) φροοάμεις 
οὗ Οοά, ἴῃ 5βαϊνδϊίοῃ οἵ Ἠΐβ ρεορὶς 257 1457, οἴ, 15. 637; βἰοτεὰ ἃρ ἔον Ηἰβ 
βδϊῃῖβ Ῥ5, 310 - 8. ΠΥ Ἔγον 3} ΡὮτ., α«λ. ξ 310, δά]. (1) φοοα, ῥέεατανε 

453.1331; (2) ἐπεείδορι! οἵ ἰῖ8 κί πὰ, οἱ] 1332; (3) αῤῥγοῤνέαξε, ὀξεοννεένῃρ 7338 
922 1471; (4) ς. 1», οογαρ. ὀεήογ ἑλαρε 3716 63} 8411 1188.9 11072; (5) τυοίέ, 
22 γοοῥέγοτς 1126) (6) ρυορα, υπάετβίαηαϊηρ 11110, 85 2 (ῃ. 1110 Ῥγ, 34-; 
(7) δεμέρνι, οἵ Οοἀ 86δ᾽; ρἢτ. 319 33 349 106} 107} 1181: 39 1.1.8 126] 7ς, 2211.- 

οἴ. Ῥ5, τοοῦ; ς. ἢ 73} 1459; αἰιγίθυϊε οὗ ἀϊνίπε ϑρίτις 14.310 -- Νε. οἷ», οὗ ἀϊνίπς 
της Ρ55. 521} 545, οἵ ἀἰνίπε Κίπάπεββ 6017 1οο3], (8) σοοσα, γι ρόϊ, εἰ ΕΙ Α]]Υ, 
(4) οἵ πιᾶῃ 1253, ἴπε ναῦν 365; (6) οἵ Οοάὰ 258 1199. 6, “γὴν (ν. 711), Ἰ5τ; 
(νυ. 55). --τ᾿ ὌΝΚΘΟ] (ν. 21) 15. ῥγοῦ. ρ]., δ58 ἴῃς 1. 15 ὀνεσία}! ἀπὰ ἔπε ᾿μουρῆς 
οἵ 5ἴππεῖβ 'ἰ8 ποῖ βυϊϊε ἴο {πε οοηίεχί, ἔογ ν. θερίηβ ἴῃς βεοοηά Περιαβιϊςἢ 

οἵ ἴδε Ροεπὶ ἃπά ἴ5 οἰ βεὶῃ τεϊδίεἀ ποῖ ἴο υ.ἴ Ῥαϊ ἴο ν.9, ἀπά 5 ἰ5 τῆς Κεγ- 
τνοτὰ οἵ ἴῃς ἐτίβεῖς ἢ [[{πὸνΘ, νυ. ν.3. -- 9. Ἴ21 ΗἸΡΆ. 7.58. ἔοττῃ, Βαϊ ἱτργοῦ. ἐμαὶ 

ἴξ Βα5 7.55. πη ρ΄, Ὁ. νδ, --- Ὁ.}}} νυ. φῖδ. -ἰ σϑν5] ἴῃ τε [ἂν οὗ ἴδε ἴγρε οἵ 
)υάστηεπί; ὑδυδ}}ν ἰπ Ρ]. (ν. 25). -- 10. πον “ρ5] ΡὮτ., ὅπ. 2457 (7) Ρβ8. 4011.18 
5γ9 615 851} 8616 8016 115] 1,83 (ν. κὐ 158). πτ 2 2] ΡὮτ,, εἶδυν. τ. 33, 
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Ὀπυ δ] ΓΙ ον’ Ῥ85. 7810 1031813213. Φ ΓΝῚ3, π..,. (1) ἡΜιεαῖν, αἰδίανεε, ἐεαριέ, 
οἵ παΐϊομιβ αραϊπδὶ [σγαεὶ 815 Ηο. 122 ΕΣ. 17}819, (2) αὐέαπεε 97 “2 εκ 
ΡΒ. 5551 1 5. 188 20} 2318, κο Ὑἱ|} Οοὰ |] το Ῥξ. 29; (3) εσυεκαπι, (α) «ἴα 
Ῥδίπαγοβ 1οςδ: 10 (π, 1.518 (7) 175 31 (Ρ), (6) νὑ ἢ Ιδγαεὶ δὲ Ηοσεῦ Ῥες. 259 
“415 5οὕ-: 16 42 (Ὁ) »,810. δ 1031} τοῦδ 1115.9, (ὁ σι θανίὰ 80" 29. 8δ. 0 

132}2; οἴ, 2 5. 7 ΞΞ 1 (Ά. 17 76. 3351, --- ῬΡΗΣΥ] ταδῖκεβ 1. νεται}! ἀπὰ 'β ἃ ἰδίε 
Εἰ.: ἃ Ἰαῖε ἴδστω οβαγαοίεγίβιϊος οἱ Ῥ, δπὰ ουπὰ οδἱγ ἰπ ττίϊετβ βυρβεχαεηὶ ἴο 

Ρ (υ. 1φ5).--- 11. Ἴρ ἽΚ951 επρ., 5 235 316 792 1οδδ ΙΟΟΣἿ 1.431}. --- βεβρ}) 
γ φοῃξες, Ρέ, οαττγΐηρ᾽ ΟἹ 1.58. ἱπιρ! ἰοῖς ἴῃ ργενίουβ εἴδυβε. ζ πῦρ, νὉ., βαγασπ 
(“γπ. οἵ κῦὴ Μμνηρίνε), Οαἱ, ο. " οὗ 5ἰῃ 2511 1015 Εχ, 3419 Νὰ. 1439 (7) 7-. 315 
335 363. -- Ὑ}»} ν. 7δ3.,͵, ΤῊΪ8 1. νὰ5 Ῥγοῦ δ] ἃ ἰαῖες βυιδειτυ θη ἔοτ δὴ εατῖϊος 
1. τμαῖ μδ8 Ὀξεπ ἴἤτονῃ ουἵ, Ι{ ἰΔοῖκβ [ῃς οδιςμνογὰ, -- 13. πὶ ν0} τοῖο, ἑλδη 
(ν. 245) 5ῃου]ὰ Ὀς σοππεοῖοα ὈΥ Μαβκερῆ. --- τνν 5} (νυ. 45) ἰδ πππεοοββδυγ. 
ΤΆς 1. 5. πιογε εὑρβοπὶς νϊμουΐ 11. --- 55» ΗἹΡΆ. ἱτπηρί, 3 τι. οἰγτοηρ 5Ξ(. 3 5. 
Ὡς ἕογης. ὙΤετε ἰς ψψογὰ ρίαν μετε ὑτ ργενίουβ ΝΎ) -- Π2)] Οἱἱ ἱτηρί. 
ἱΡ. τεὶ, οἰδυβε, νβουΐ ταὶ. Σ ἼΠ2, νΌ., ΟἹ] οἦσοσε. (1) ο. 3, ἀϊνίπε οδοῖςε, 

Αδγοι 1ο 535, ποῖ Ἐρῃγαὶπι 7857, εβρες. Ὀανία γ810, Ζίοῃ 13212; (2) τεῖ. εἴαυϑε, 

3500]. Οοἀ 2513 3312 6ςδ; (3) ς. δος. ἀπά “5, εἦοοτς τοριοίλέη οἵ δορεξ ορεδ 707, 
ἀἰνίηε οδοίος 476 135; (4) ο. δος. ἀϊνίπε ὁμοῖος 7858, πυπηαῃ οΒοῖος 8411 
τιον. 18; (5) ρῖς, ὍΠ5, οὐσσόνε, οὗ τυῖες 8039; οἴ, "Μ᾽ ΤΙΣ 7881 τ ᾿ 5. 263, -- 
18. 3.02] ἐπ 2γοεῤῥεντεν Γ0. 2118 36} Ἐπ, 7} (ν. 47).--- Ὁ} γΌ., Οὐἱ ἔαξατε. 2 γυὉ, 
νὉ., ΟΑ], ἐραῖγε, ἀπυεί 305 59160), ς, 3 2513 Ξε; δὐ5, εορεβέρεμε, ἐαΐμγε 4012, 
Ηρ.» ἐτυεί, αὐτά, ς. 2 οἵ τωδῃ 91], οἵ εαρὶς 1». 3925. --- τ᾽} Οδὶ ἱπιρί, 

τῦν, γὉ., ΟΔ], (1) ἑαξε φοσεεσεῖομ 97 ας απ ἱμλεγίίαρεο, ἈβΆΑῚΥ 15ταςὶ 5υὉ]., 

ς. δος. ἴῃς Ἰαπὰ οἵ Οδηβδδῃ 2513 379-11. 33.39.8 .,.,1, οἵ. 1ο566; δπετηΐεβ, βυδ]). 

8318; (2) αἰνεί σμπα ἑμλεγὶέ 605, ἩΠ]ΡΉ., αἰεῥοστεῖς 4415.--- 14. 1 Ὁ] π. 
(1) εοερεἰ, οὗ ἃ ἀΐναῃ, 'ἰπ δὰ βεπβε 645, ροοὰ 56εηβε [Ὁ. 158 1019; ἀεςενιῤὴν, 

οὗ αηρεὶβ Ρβ5. 895; (2) ερμρεεί, ἰπεϊπιαῖς ἐγίε πάβῃΐρ, οὗ πε τ 51δ 111, χὰ 
Οοὰ 25" Ῥχ. 382 70. 294, ἰῃ Ὀδὰ βεῆβϑε οὗ Ἵσδῇυ ρος 5. 834. (δ᾽ το" ἰ5 
τηϊβὶ πἰογρτείαϊίοη. 685 [88 ἃ ρϑγα]]. οἷδυβε, καὶ τὸ ὄνομα κυρίον τῶν φοβουμένων 

αὐτόν, ν᾿ ἈΪσὮ ταῖρπὶ Ὀ6 τεραγάςα 88 ἃ ναγίαπι ; Ὀυϊ ἃ νογὰ 18 τηϊββίῃην ἕτοπι ]., 
δηὰ ἴξ ἰβ ργοῦδθϊς ἔπαὶ με οἷὰς ἴο ἰξ 15 γίνε ἱπ ὄνομα -Ξ- ον; ἴΠδῃ νγε 5ῃου!ά 

τὰ, νον ΩΝ τς ἴῃ νιν θείην ἀἰϊίον. ἔτοτη Ἰγν21; οὗ, 615 8611 1το2}5͵ -- 
1δ. 7 6, ΟΝ 85. 1232 δπειμ. τὸ ὑ5 7, --- 53} ποῖ οβυβαὶ γῦγ, 85. ἀβυ8], δαὶ 
βπα] φλαί, 88 86, 88 τς βαββεααεπὶ οὐπίεχὶ τεαυΐγεβ. -- 90] 8. ἀουθι]εβ5 ἃ 
εἷ., πιαϊκίηρ 1. ἴοο ἸΙἸοῆρ. Ι{ 8. ποῖ βυρρεβίεὰ ὈΥ ἴῃς οοπίεχί. --- 1θ, π)9} Οἱ 

ἵταν. ζ πο, νὉ,, ΟΝ], ἐεγρ, (1) οὗὨ ἀαγϑβ οἵ ΠΠπ 903; Ὑ02 τυ (7 ἐδδ ἔμμηγνε οὔ ἐὰδ 
»ιογγεῖνρ 466 ἔχ. 1451 7. 1935; (2) ἐκγη ἀπὰ Ἰοοῖς, ς. ὅν, τδῃ, 500]. 5. 40"; 

Υ̓δμνεἢ, 500]. 697; τ δΝ 9, ἴῃς ἴνο ἱτῦνβ, ὑτἢ γ οοδτά, 2516 8616 110 185; 
πορα ὉΝ 10218 1 Κὶ, 838 -- 2 (Β. 6139, ΡΙ., ἐμεῦ ἀιυαγ, ῥμέ στοὰν 80}0 (}).. --- 
ὙΠ] δά]., σοὐΐζανν, 458 681 14110 (3) (ν. 2231); 5} (ν. φ18). -- 17. ΓΛΣ] εαρ. 

ν."3 (υ. 203), ποῖ εἶκνγ. ςοππεοῖθα νἱἢ 220 88 ἴῃς βεδὶ οἵ δηχί εἴν δπὰ ἴσουῦ]ς 
(υ. 45). Ταὶς εἴδυβε ἰβ ποὶ (ἢς οὔ). οὗ νὉ. 2. ΗΡΉ. μέ. 3 πι. ἰπάεί, 5}].» 
δῃηὰ 50 ραββῖνε, ζὰεν λανε ἐπἰαγρεά, ἑκον ἐαφεά, ἴος ἴῃς νὉ. 8 ποῖ εἶβιν. ἴῃ τμῖς 

86 η86, Ὀαϊ ΟὨΪΥ ἴῃ ἴῃς δεῆδβε οὗ ἑμεζεαϑε ἐχέερε, νπαξε σιογέ γοορ!, δῃμ!ὰ 80 ἴῃ ἴδς 
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8686 οὗ ἀεϊἑνεταπος τοι ἰγου]εβ (νυ. 43). ΤῊς 1 8δου]ὰ σὸ ψῖ ἴῃς πεχὶ 
ψογὰ, δηὰ ἴΒεὴ ἴῃς ἔοτηι ἰ5 Ηἱρἢ. ἵπην. [ ΝΥ, ἀπὰ 50 γισξε γοοῦηε, ἃ5 [ον ἢ, 

Ἠουβὶεγ. ΤὨς ῥτγενίουβ οἴδυβε ἰβ ἴμ6 πη 80ο. 803.) “5 207, ἄ: γέφαγ αἷς ἦε ἐγομόες. 

-- ὉΡΟΧὉῈ], 10 ῥτερ. ση δ νἸΓὮ ἐ πρυσῸ, π΄. ἐγ αὐίρεσς, εἰγατές 2517 1075. 18.190. 88 

70. 1938 ΖΡ. 115, --- 18. πκ 5} δἵ ἴδε Ὀερίηπὶπρ οὗ 1. ψῃετε γε ψου]Ἱὰ ἐχρεοῖ ἢ 
5 ϑυϑρίοἴουϑβ, Ἔϑρεοίδ!ν 88 ἴξ ἰβ τεροδῖε ν..9, 11 ννὰβ εἰϊἴμεσ δ ἰπίεπιίοπαὶ 

οἰδηρε οὗ εὐϊῖοτ οἵ ἰχῖ. οὐ, γίουβ βυρσρεβίίοηβ ἤανε Ὀεεη τηδάς 85 ἴο ἴῃς 

ἰπἰτῖαὶ νογὰ οἵ δίς. ἢ, 80 ΟἽ υ., 2 Ρ ΟΒε., “γρ Ηουν., Κεηη., Ηογβίευ; δυὶῖ 

ἴῃς εαϑίεδὶ ἀπὰ πηοϑὶ βυϊϊδοϊε ἰ5 ΝΡ, σοποτῖ. ἵαν. ΝΡ, νῦ., Οδὶ᾽ γε. 

(1) ἴῃ Βοβε εν 355, (2) ἴπ με ρίμ! πε88 596; 50 ρσοῦ. Βεζε. ---- Ν6}] 1 οοῦτά, ΟΑ] 
ἴτυν. Ν) γογγῖνε, 5γτι., ποῦ ῥαγώον ν.11, ΤῊς ]. Ἰᾶς κβ ἴῃ 6 οδιομννογὰ 80 σβαγαο- 
τετίϑιὶς οὗ ἴῃς Ρ5., δηὰ ἴξ ἰβ ργορδθὶν ἃ ἰαῖοσ βυββεϊζυϊτίοι ἴοτ ἃ 1. [μαι 88 θεεῃ 

ἴδγονη οὐ. -- ΠΝΘΠ] π.[. ἰπ Ψ αἷνν. οἦρε ἀραϊπβὲ ἀοὰ ν,ῖ 325 384.19 ςτδ ςοί, 
οἵ ἴδε πιουϊῇ 5918; δος. δῖε νὉ) 325, ππῸ Ρ8. 1091} 15. 4422 7ε. 1828, πῸ9 
Ῥᾳ. 853, ψίτἢ ρταρ. πὸ ΜῈ) 2518, πὶ Ὁ; "53 Ρ8. 799, ΤΊ ὝΠΟ 516, κ|) ἰβ ποῖ υϑεὰ 
ἷπ τ }8 βεῆβε ἴῃ Ὁ, Ρ, 7ε., 15.2, 1.4., (ἢ... ἀπὰ 8 πεγείοτε εἰἴμεῦ θείοστε Ὁ οἵ εἶβε 

Ἰαῖεγ ἴμπ Ρ. --- 19. Ὁ5π ΓΝ) ΡὮτ. α.λ., θὰϊ Σ πρλε π.,, ἀαίγεα 2519 τοορῦ- δ 
13923, --- 30. "5851 Οδὶ ῥΓ. 1 Ρ.5. ἐρῃ. ργεβεηΐ, τεϊγαοῖε ἃ δοσεηὶ θεοαυβς οὗ 
[οἸ]οννίπρ' πιοῃοβυ] δῦ ]ε (τ. 212). --- 21. Ὁ) ὉΠ] Ρἢτ. α.λ.» Ρεγβοῃίβεά υδ! 68. 

ὉΠ (Ὁ. 79). Σὸν πιπὶ,, εὐσα γένεος, γίρλδισες, γῖρλί, εἶδνν. 2) νοῦν 1107 Ἀῖ. οὗ 
1 (ἢ. 29}7. --τ 7.1 ΟἿΑ] ἱπιρί, 3. Ρ]. 5[. 71.55., ἼΣ). Βαϊ [Π|5 ᾿γοΡ. δὴ εττ. ἔοσ 
ἴδε οαἰςνογά "ὅν", ἴχξ. εττ, Ἢ ἴογ δ ἴῃ Ἐργυριίδῃ Ασᾶπι. βογίρῖ. -ττ γΣ 50 ΡΙ. ρέ, 
Ι 5. 8[. 2 τῇ. ἐπηρῃ. ργεβεπὶ (τυ. ν.δ). (δ Πᾶ5 πγπν οπηϊ τε ὈΥ 11, θὰϊ πορ Βα ΎΥ 
ἴο 18 πιεᾶβυγα. -- 22, "1ὸ} ΟΔ] ἵπῖν. ᾧ ππϑ νὉ., αἱ γαμρονι ἔγοπι νἱοϊεποα 
δηά ἀφαῖῃ, ταδῃ 530). 4951 5. 1445; Οοά 510]., ἔγοπὶ ἐπεηλΐεθ ἀπ ἰγσουῦ 68 

Ρε5. 2523 2611 2316 3225 4457 τὉ19 6019 γ138 γ812 1101}4, (τοτὶ 5060] 4916, ἔγοῖη 

ἰπϊαυλιῖε8 1305, ΤῊΪ5 ἰ5. ἃ ᾿ἰτυγρίοαὶ ἀρρεπάϊχ. Τῆς 5. 45 σοιπὲ ἴο ἂἃῃ ἐμὰ 

ψἱτ σιν. τὶς, Θῖτ, γ νγὰ8 οτηϊτεἀ ΌΥ ἀοπίρη, ἀπὰ {μετγείογε ἴῃ εγε 88 ΠῸ γεᾶβοῃ 

ἴο σοτρίεῖς ἴῃς ΔΙ ρμαθοῖῖοαὶ παπηρεῦ οἵ Ἰΐπε8. Ῥβ. 34 Πδ5 ἴῃς βᾶπιε βἰϊυιαϊίοῃ. 

πον ἰ5 ποῖ ἴῃ ἀἰνίπα πᾶπιὲ οἵ ἴῃς 105., θυΐ οἵ ἃ ἰαῖεσ δαϊίοτ. 

ῬΘΑΙΜ ΧΧΥΙ,, 4 5τε. 4" 

Ῥβ. 26 ἰ8 ἃ Ῥγοΐδδββίοῃ οὗ ἱπίεστιν ὉΥ ἃ Γονϊϊα, δηραρσεοὰ ἴῃ “ψοτ- 

βεϊρρίηρ Ὑδαν ΘΕ ἴῃ ἘΠ6 ΤΟ ΠῚΡ16 ΟΒοῖτγ. (1) Ββ6 ργοΐβββεβ ἱπίθρυιν 

ἴῃ 1, δηὰ αητνανογίηρ ἱσιδῖ ἰπ Ὑδθνν ἢ, 88 διτοδιθᾶ Ὁ. Ὑδαν ἢ 

Ηἰπιβεὶὲ (ν.. 5). (2) Ἐνεσ οοηβοίοιβ οὗ 1π6 ἀϊνίπα Κίπάποβϑβ δπὰ 

ἘΑὶ ἘΠΕ] 688, Β6 δυβίδίῃ8 ἔγοπι 411 αβϑοοίδιϊομ ὙὙ]Ὲ [Π6 νἱοκοά (ν.2). 

(3) Βε μΒαῖθϑ [86 σορδην οὗ ἴπ6 ψἱοκοὰ ἀπά ρυσῆθδ ΗΪπι15617 ΖῸΓ 

βϑοτίδοθ (ν 5). (4) Ηδ ἴονεϑ 186 ἴδπιρῖα (ν..), δπᾷ βίαπάβ ἱπ 

1ϊθ ομοὶς ὈΙΘβδίηρ Ὑδαννοῃ (ν..). Α Ἰδῖοσ οάϊϊοσ ὉΥ δάάίτίοηβ 

δηᾶ ομδηραθ ἱπίτοάυοεβ [86 Θ᾽ 6 πη θΠΓ8 Οὗ Ὀσαυοσ (ν..".}) ἀπὰ ψοτ- 

βμὶρ (ν.ὃ. 
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Ι ΗΑΝῈ νἰκεὰ ἴῃ πιῖπε ἱμίε στιν ; 
ἴῃ Υδῆνε 1 πᾶνε ἱτιβίεα νἱπουΐ νανεγίηρ, 
Υδην ἢ Πδίἢ ἰεσιεὰ τὰ δηὰ ὑγονεὰ πε; 
ὙΤτίθὰ ουὖἱ ἀγα πὶ τεΐῃ5 ἃπὰ σῶν τηϊηά. 
ΕΑ, ΤῊνΥ Κίπάηεβϑβ ἰ5 Ὀείογε πιΐπα ἐγ 9; 

Ἀπάὰ 1 νἱῖκ ἱπ ΤῊΥ ἑαἰὨξα]πε55. 
1 ἀο ποὶ 5ἰῖ ἀονσὶ νυἱἢ νοστὮ]655 πιεῇ ; 

Απὰ ν 1 ἀἰβσοτη Ὁ] Ε 5 1 νν}}} ποῖ οοπια. 

Ι ἨΑΤΕῈ τε δϑϑειηθ}ν οὗ εν! άοετϑ, 

Αμὰ νυ ἴῃς νυϊοκεὰ 1 νν}}} ποὶ 5ῖ ἀονῃ. 

1 ννἷ]} νναϑἢ τὰν Ὠδηαβ ἱπ ἱπποσθΏΟΥ, 

ΑὨάΙ νὴ] τπιάγοῦ ἀτουπὰ ΤὨΗίης δἰασ, Ὑδηνεῖ. 

Ι ΤΟΝῈΕ τῃ6 μαδϊδιίοη οἱ ΤὨϊηα μουδα, 

᾿Αῃὰ δε ρίας οὗ ἴῃς ᾿αθεγηδοὶς οἵ ΤῊΥ βίουγ. 
Μγ ἴοοι ἀοιῇ 5ἰαπὰ ἴῃ ἴῃς Ἰενεὶ ρἷδος, 

Απὰ ἰη ἴδε οποίτϑ 1 Ὁ]ε55 Ὑδῆν δ, 

Τῆς 16 Βα8 ΟΠΪΥ πντῦ, 85 ἴῃς επίϊγε ρτοὺρ 25--28. ΤῊΪ5 8. ψγὰβ ποῖ ἴδίκεπ 
Ὁρ ἱπῖο ΒΗ, 1933, οἵ Ἐ. Ιἱ ναβ, ἰπ ᾿ἰῖ5 οὐὴβῖπαὶ ἴοστωῃ, ποῖ ἀρργορτίδῖς ἔογ ποῦ- 
8810 ἰπ με βυγπᾶρορυς, ἔογ ἰξ τνγᾶβ ἃ ρτοίεβϑίοῃ οἵ τίρῃι οοπμάποϊ ἔγοτῃ δὴ εἴ ῖοδὶ 

Ῥοϊηὶ οἵ νἱενν, δ γεαυϊγεὰ ὈΥ ῬΕ5. 15, 245.ὅ, ταῖμεγ ἴμδῃ ἔγοτα ἴδε Ἰεραὶ οἵ Ρβ. 1, 

ν ΔΙ Οἢ ἴῃ ΟἴΠεΥ ταβρεοῖβ ᾽ξ τεβειηθ]εβ ἰπ ν."ὅ ὈῪ τερυάϊαἰϊοπ οἵ δὴν δϑβοοίβιος 
νὰ τ(ῃς νϊοκεὰ. οὐ ν.δ ἂζεὲ ποῖ σὶςϊο παιίοηβ, θὰϊ πο κεά [5γαεὶ τε 

ΝΥ  Ὠ, ὈΝΌΟΡ) ν. δ; ΡΟ ὉΠΡ ν.δ, νβοτωῃ ἴῃς δὐυΐμοσ 18. ΟἹΪΥ δηχίουβ ἴο ἀνοϊά. 
ΤὮς ον π, Ὁ τῶν νυν, ψ τ τηρεῖν ποῖ δηὰ ππῦ ν.10, ατε οὗ δὰ ἐπίγεὶν ἀϊεγεπῖ 

ἴγρε, ὑῃο τε ἴῃ ἀεδαϊν μοϑβιγ. ὙΆεβε ἰεγιβ σεργεβεηὶ ἃ ἀϊβετγεπὶ βἰτυατίοι 

δπά οοπις ἔτοσῃ ἃ ἰαῖεσ εἀϊῖοσ. ΤῊς δυΐδμοτ οἵ ἴδε 5. ἰβ 'π πὸ οἴπες ρεγὶὶ ἴμδπ 

ἴλαϊ οἵ εἰῃῖςαὶ οοπίατϊπαιίοη. Τβετζείοτε ἢς ρυγίβεβ ἰπιβεὶ ὈῪ [μεν ςδὶ 
Ῥυγβοδίίοηβ ἴοσ ραγιϊςϊραιίοι ἰπ {πε βεγνῖος οἵ ἴῃς αἱΐδαγ ν.δ, ἀπὰ ψουβῃὶρ ἴῃ 

πε τεταρὶς ομοῖγ νἹ3, ὐνν ν.}3 15 ργορδῦὶυ ἴπε Ἰενεὶ ρίδςς οἵ [Ὡς σουτὶ θείοτε 
τῆς ἴεταρὶε νγβεσα ἴδς ομοῖς ἰοοῖς ἰϊ5 βιαπὰά. ΤΈς Ὁ ΠΡΕ, εἶδυν. ΟὨἹΥ 6852, τοῖσι 

πλεΔῺ 4556} 0165 Ὀὰΐ πιοτο ργοῦρδΌ]ν ομοἶτβ. ΤῊ ΐβ εἰ οαὶ ἀπά τεϊρίουπ 5ἰϊαδ- 

τοι ἴῃ τἰπιεβ οὗ ρέδος δπὰ ργοβρευὶν 5 Ὀεβὶ βυϊϊεὰ ἴο ἴῃς τηϊάα]ς Ῥεγβίδῃ 

Ρετῖοά, Ὀείοτε Ηεῦτγεν ΟΝ ἰβάοτι μβαὰ Ὀεσοιις ἴῃς του]ὰ ἔος Ηεῦτεν εἰμῖςβ. 

Τ 5 ῥγοίεββίοῃ οἵ ἱπίερτι 15 ποῖ 50 ἱπαρργορτίαῖε ἃ5 πΊΔΗΥ τηοάστηβ {Βἰηῖς. 

Τι [5 ποῖ 56εἰ τὶρῃεθουβηθβθ. [{ ἰβ ποῖ 80 τηυςῇ 86] [-ςοπβοίουβ, ἃ5 σοηβοίουβ οὗ 

18ε ἀϊνίπε ργεβεπος δπὰ τς τεσυϊγειηεηῖβ ἴδαὶ ἵπνοῖε ἰξ. Ιὲ ἰβ (ἢς εἰ ῖςαὶ 

ΔΏΒνΟΥ ἴο ἴῃς τεηυϊγειηεηῖβ οἵ Ῥβ8. 15, 245.δ, 15. 33.416. Τί τοταϊπ 8 υ5 αἷβο οὗ 
Ὁι. 2611 οῃ τῃε ομε βἰάε δπὰ οἵ [0. 31 οὐ ἴδε οἴμβεσ. Τῆς ἰαηρυᾶρε οἵ ἴδε 

Ῥ5, Βα8 πὸ οἵἴμεὺ βρβοίδὶ ἐεαΐυτες ἴμᾶπ [8086 πιοπιίοηθὰ αρονεὲ. ΤῊΣ 5. ἰβ ἃ 
τιϊπλεῖετ, ΤᾺς ἢτβὶ ᾿ΐπθ δδβ ργεῆχεὰ ἃ ρεϊ του Ἐς ἢ παῖε ἴῃς ἰἴπε ἴοο Ἰοῃρ, 
οἵ, ἱΓ τεραγάεἀ δ5. δὴ δρρτγενίδϊεα Ἰΐπε, πιᾶῖκεβ ἴἢε ϑῖγ. ἴοο ἰἴοῃρ. [{ ἰ5 δῃ 

εὐἀϊτοτία! σμαηρε ἴῃ ογάογ ἴο θερὶπ ν ἢ ἃ Ῥειτῖου. ΙῈ 5 α͵βοὸ ργοῦδοὶς μδῖ 
οτὶρὶ πα] ρετίεςϊβ ν.2 δ8 ἱπιρί!ϊεὰ ὉῪ τῆς Κι. πρυε, βανε Ὀδεη Ἵμδηρεὰ ὈΥ͂ 

Ῥοϊπίηρ δ5 των. ἕο ἴμε βατηὲ γϑᾶβοη. ΜΝ 7, ίοσ βἰτιϊαγ τεᾶβοῃβ, ἱπίτοάυοεθ 
ΡΓδίβε, ἀπά ν.9.}} ἀγρεβ ρει τοι δραΐπ, 4}} οὗ νυ ἢ τῆᾶκα ἴμε 5. τῶογε βυϊϊεὰ 
ἴο Ρυ ]1ς νγοσβῃΐρ ἰπ [ἢ βσγπᾶρορας, δῃὰ 30 Ἰαῖεσ ἴῃ ἴῃς σδυσοῦ; ὕὰζ 5ροῖ! τιΒς 
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5Β' ΤΩΡ ΟἿ ἀπα βυτωστλεῖγυ οὐ ἴδε οτἱρίπαὶ, ὑυὩῖοῦ νὰ8 ἴνγὸ ῥαΐγβ οἵ ἰγίπηεῖεσ 
τεῖσαβς 5. 

δ8:.1. 14. “μάρε νιε, γαλευελ]. ὙΤηΐβ ἰπ ἴῃς ῥγεβεηῖ οοηϊοχὶ 
τησβί 6 ἰηϊετργοῖθα ἴῃ ἴῃς 5εῆβε οἵ νἱπαϊοςαιίοη. Βαϊ ἰϊ ἰ5 ἀἰβίουϊ! 

ἴο 566 ἰῃ ψῆαϊ τεβρεοῖ νἱηπἠϊ᾽οβίίοῃ 45 ποεάβά. Τῆς οοηϊεχὶ 

5ῆονβ πὶ ἴῃς Ρῥϑ4] πγϊδὶ ννὰ5 ἀϑϑυγεα οὐ ἢΐβ ἰηϊερτὶγ, δηὰ 4}1 τπαῖ 

δα τᾶ] πεεάεά ψγὰ5 ἀϊνίπε τϑοορηιτίοη ἀπά δοσερίδπος ἴῃ Μοσ- 
βῃρ. Τϊβ ρει ἰοῃ 15 ποῖ ἴῃ ΠασΟΥ ΜΙ] ἴῃς σοπίεχί; Ῥαΐ Ιἰξ 15 
Δ} ΔΡρτορτίδῖε οὔβ ἴῃ {ἰπυγρίοαὶ νοσβῃρ, νἤεσε νατίουβ Ἔτη Οἢ5 

οὗ ἴῃ6 σοηρταραίίοη ταϊηρ]6 ἰορϑίμοσ, δηά Ἰορίοδὶ σοηβἰβίε που 5 ἴῃ 6 
1αϑὲ τπίηρ παῖ ἰ5 τπουρῶϊ οἱ. 11 15 δὴ εὐϊϊοτίαὶ ρὶοβϑβ. Τῆς ἢγβί 

Βα] οἵ (με Ῥ5. 15 σοπηροβεά οὗἉ ἴνο {γἰπχοῖου τεἰγαβιοἢθ, 45 ϑ:γ. ἀπά 
Απεβεγ., βοὴ οοτηροβεὰ οὐ ἵἴνο 50. Ἴουρ]εῖ. ---1 8. 7 λανέ 

τυαζξεα 1, τὰ6 σουγδε οὗ 1186, οοπάποῖ. ΤῊΪΐβ Πα8 Ῥδθη ἐπ γεῖη6 {π- 

“ωργ11}}, ἴῃ εητῖγα δοοογὰ νὴ εἰ οδὶ γοαυϊγεπηεηῖβ, οοτηρ]εῖς ἀπά 

Ρεγίεοϊ; ποῖ ἴῃ [86 δϑοϊυϊε 56η86, Ὀαΐ ἴῃ ἴῃ ΡὈ]αΐῃ, ρορυ δῦ 56 η58 

τηδῖ, 50 ἔᾶσ 85 ἢς Κηεν, 6 Μὰ8 Ὁποοηβοίουβ οὗ ΔὴῪ Μ]Ο ΚΘ ἢ655 ἴῃ 

δὶβ οοηάμῃςι. ΤὨΪ5 Ὧδ δϑβεγίβ 85 ἃ δοΐῖ, ὑρχοίβϑβϑβϑϑ ἰΐ ἴῃ [6 ρτεδεῆσθ 
οἵ ἢϊβΒ Οοά. Ηεξ τρᾶκεβ ποῖ ἃ ρτοίεββίοῃ οἵ [αἰἴἢ, Ὀὰϊ ἃ ὑτγοίεϑϑίοῃ 
οἵ τηοσαδῖβ, ἃ5 [οῦ 31. Ὑῇα δηοίεηϊ ΗθΌγον ννὰβ ἢοΐ ἃ ΡἢΠ]ΟΘΟΡ ΟΣ 

διά δά πο τμουρῃϊ οὗ ϑβρεουϊαῖίνε εἰϊο5. ΤῊς βαϊΐογ 15 Οὐ] ρεά 
ἴο ἱπίτοάυσοσε [5 ὈΥ “ἴοΥ" δῃηὰ πιᾶκα ἰΐ ἃ τβάβοη ἴοσ ἴπε ρ]θὰ ἴοσ 
νἱπαϊοδιίίοη ; Ὀὰϊ ἴδ σοπηθοιίοῃ 15 τετηοΐσ. --- 74, γαλευεά 7 ἦσυε 

δια, ἰπηοῦ αἰβροβιτίοη, 85 ρᾶγα 8] ἢ ουϊπατὰ σοπάαςϊ ; ἴῃ 6 
Οοά-νατὰ αἰπτυάς οἵ 5οὺ}, σοιτεβροηαϊηρ νὰ ἴῃς τηδη-νατὰ 

δἰτυαάς οἵ Ὀοάγ, δ! δηὰ ψοσκβ υηϊϊεά ἴῃ οὨδ. ---- τοίζσμί τυαῦέ’- 

2.9], βϑϊεδαυ, υπϑθακθη, υπϊπίεστυρίεα νψγὰ58 ἢἰβ σοτωστιαηίοη ἢ 
Υδηνε, ἴῃ (δἰτἢ, 45 τς σουπίεγρατι οἵ ἴῃς ἰηϊερτὶγ, σοταρ] εἴθῃ 658 

οἵ οοηάυοῖ. Τῆε (δ ἢ δηὰ ἴῃ6 ννοσκβ νεσα Ὀοΐἢ Αἰϊκα σοτωρ]εῖς, 

εηϊίγε, απ πηρεδοῇδθ]ς. ---ῶ. γαλευεὰ λατά ἐκεί νι6}, ἢ 115 
σοΙρ]επιεηῖ, 2γοτδαῖ 716, Δα ἰΐ8 ράγα]]εὶ, δία ομί, ἃ5. ὉΥ ἴῃς τα- 
Βηϊηρ οὗ τηεῖδ]β, υ. 175. Α πηοβῖ βεδγοῃίηρ δχαιηϊηδίίοη ἢδ5 ὈΈΘῃ 

τοδάς ὃγ Υδηῆνεῃ Ηἰπιβεὶί, δηὰ ἴπαὶ μὰ5 Ῥεθη σοταρίεῖε, ίοτ ᾿᾽ ἢᾶ5 

Εχιεπάδά ἴο μιν γείης απαᾶὶ νιν νιΐπα], ν. 19 7ὲ τἰῷἍὋόώ τη} οἶδ, τῆς 

5ϑδὶ οἵ Ἔπηοϊίοηβ ἀπ ρϑββίοῃβ 8ἃ5 ΜῈ]] 85 ἴῃς βεδῖ οἵ ἴῃς ἰπι6]] οῖα 4] 

δηὰ τηοσὰὶ ἡδῖυταε. Τῆς ῥγοϊεββίοη οἵ (211 δηὰ τηοσαὶβ {πεγείογα 

τοϑῖβ Προ ἴῃς αἀἰϊνίπε ἐχδιηϊηδίίοη δηὰ ἀρρτοναὶ. ΤῊΪβ ἀϑβετγίίοη οὗ 
ἴδει ἀϊὰ ποῖ 51 τῃε τεχυϊγειηθηῖβ οἵ ἃ ἰδίθσ ὑγογβῃὶρ, ἀπ {πεγείοτα 
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ΡῬτοῦΔΡΪγ τῃς Ῥ5. νγὰβ ἰοδ ουὖἱ οἵ [με οοἸ]δοιίοη τοδάς Ὁγ 183} δυὰ 
ἘῈΈ. Βαυὶῖ ὉΥ οπδηρίηρ ἴῃς Ρίβ. οἵ ἴῃς νῦ. ἴο 1ῃ6 ἴτηνβ. “ἴτϑϑῖ τὴς 
᾿ Ρτονε τὴς ἢ ΓΥ ουἱ,᾽" ἐβρεοῖδιν σἤεη ἰηἰσοάυοεά ὈΥ “ρα τας," 

τῆς 5, νγᾶ5 τηδάε πιοζὲ βυϊϊεὰ ἴο ἴῃ ψοσβῃὶρ οὗ ἴῃς βγῃάρορῖιθ δπὰ 

80 4150 ἔοσ ἴῃ6 (ἢ τ βιϊδη οοηρτοραίίοη. 
δι: 11. 3. γα], ᾿ἴ ουγ ἰηϊετρτγεϊδέοῃ οἵ (ἢ6 ἑοτεροίηρ ἰ5 οοττεςῖ ; 

Ὀὰϊ ἀουθῖ]εβ5 τῃ6 εὐϊῖος ἱπιεγργεῖθα ἰΐ 85 “ (οσ᾽" ἰῇ δοσογάδῃηςθ 

σΙ ἢ ν.} τ ΠΙΟὮ 1 ΤΕΒΌΓΩΕΒ ; 50 81]] ΥἹ55. ---- 71» ζίμαάπες:, ἃ5. υϑυδὶ 
ῬδγΑ}}εὶ τ ΖᾺ» ,α μέσος; τὰ 6 ἔοστρεσ ἰῃ δοοογάδηος ἢ 186 

ἰσυβὶ οἵ ν.}ς, ΔΙ Πουρὴ ἰἰ ἰ5 ὄεγογε ριΐρ 9γες,; ἴῃς ἰδῖῖεσ ἰῃ δοοογάδῃςς 
ἢ τμὲ ννὰὶκ, ψ ΠΟ 15 ἱπάεθα ἐχργαβϑθά ἴῃ [ἢ]8 οἶδυβαὲ. ΤῊ 
Ιαϊϊεν 5 ποῖ ἃ 4υδιβοδίοη οἵ ἴῃ ῥὑϑαϊσγηϊβῖ, οσ οὗ [6 γγὰὺ ἴῃ ψϊοἢ 
Β6 ψνᾷ]Κβ, δῃηά 350 ἴο ὈῈ τεηάοσεά “ ΤῊΥ ἴτ1ἢ " 25 ΕΛ". Ὀδοδυβα τἢ}5 
Ἡεῦτεν νογὰ βεϊάομῃ ἢ85 ἴΠ6 πιθδηΐϊηρ οὗ “ ἴταῖῃ,᾿" δῃὰ ἤδνοσ ἤδη 
ἰξ 6 οοῃπεοίεα νι (ῃ6 αἰνίπε Κιηάηαθ5. Τῆς “ (Δ Δ] Ώ 655 15 
570. ὙΠῺ [Π6 “ Κιἰπάηεβ5," Ῥοΐὰ οὐ σμϑϊο ἢ αἰϊνίηα δἰ θαϊαβ 85 
Ῥγαϑεηΐ ἢ ἴτω, Ὀείογε ἴπε ἐγαβ οἵ δἷβ τηϊπ, ἜπδὉ]6 Ὠΐπὶ ἴο νγαὶκ 
ἴῃ 5 ἰπιερτιγ. --- 4. 7. ὧν πο οἱ ἄρτοπ τοῦτ}. Ιῃπ τη 5 δηὰ τῆς 
50. Ἰης, 50 4150 ἰῃ ν.ὅ, ἴὩςε ροεῖ τερυάϊδῖεβ Δὴγ δϑϑοοίδιοη νυ βδΐενεσ 

ψ ἢ τε νοκεά. ΤῊΪ5 γοπλπάϑ υ5 οἵ Ρ5. αἰ, νἤετα τ] κίηρ, 5βιδηάϊηρ, 

δηά 5ἰὩρ ἄονγῃ ψἱτὰ ἴῃ6 ψ]ο κε γα τερυάϊαῖϊοά. Ηδτζτα ΟὨΪγῪ ἵνο 

οὗ ἴδεβε δοϊίοῃβ ἅγὲ τηθηϊ οηθά. ΤὨα δοιίοῃ οἵ 5ἰ[ἰἰρ ἄονγῃ τ], 
5. ὅταν εἰ ρῃδϑῖβεα μετα Ὀδοδιβα ἰΐ 5 τερεαϊεα ἴῃ ν. Ὁ, 85 ἱπάβεὰ 
1: ἰ5 ἴῃς οἰϊπιαχ οὗ ἴῃς δοίϊοῃβ ἴῃ 5. συ, ϑυςῇ ἃ βἰἰρ ἄονσι στ 
τθοτὰ νου ἹΠΊΡΙῪ Ρῥτοϊοηρεα δϑββοοίαιίοη δπὰ ρτεαῖεσ ᾿ῃτἰτηδοῦΥ 

Δ ταβροηϑ ΟΣ Ὑ (ῸΓ ΠΟΙ ρδηοΏΒΠΐρ, [ἤδη νυνὶ κίηρ τ]ὰ ἴΠετὰ οΓ 
βίδῃηϊηρ Ὑ] ἢ [Π6π. --- 7 τοῦ ποί ἐόν τοί], τῃδὲ 156, θὲ 5θεῃ 
ΔΡΡτοδοδίηρ ἴῃ σΟΙΡΔΩΥ ἢ. Τῆς νὉ. 888 Ῥθθ :ῃΙΘΠΈΟΠΔΙΙΥ 
ομδηροά ἤοπὶ ἴμαὶ οὗ ν.} 5. δηὰ ἰτὰρ] 165 ἃ τπονετηεηΐ ἴπῸ τένοῖθα 
οἵ ρξοίηρ ; τμεγείοσγε ἴξ 15 ἱπηρτόῦδῦ]ς τῃαΐ ᾿ξ 5Βῃου] πᾶνε ἴῃε βρεοϊβε 
τηεδηΐηρ “ 80 ἴῃ" οἵ ΕΥ̓". ἱπυρὶ γίῃρ δηίγαηοα ἴο ἃ ἤοῖδε ΟΥ ΔΒΞΘΤΊΌΪΥ, 

ΜΙ ΙΟἢ 15 αν κιγατὰ πϊπουΐ ἀεϑίγπαϊίοη οὗ ῥΡΪδοςα. ---- εὐογέλέσες σιφη], 
τθῃ ΜΏΟΞ6 βρεδοῦ δηά σοηάυοὶ 15 ΕἸ ΡΥ, [α]56 ; 1Πεῖγ Βρθθοῦ δηά 
ῬΓΟί ββίΟἢ5 ΘΙΩΡΙΥ οἵἉ τεα] τ ; ΜΠ ποιῃίηρ ἴῃ τ ετὴ {παῖ ἰ5 γε δὉ]ς ; 

ΔΗ 50 Ρᾶγδ]]6] ψατἢ αἰ εενιὀέδγε, τ[οβε ψἢο σοησαδὶ τπεὶγ [που 5 

80 ἴΠαἴ [ΏΘΥ ΤλΔΥ ἀρρεᾶγ αἰ β τε ηΥ ἔτοπι τυ μαὶ [ΠΟῪ δζε. 

805. ΠῚ. Τῆς 5βεοοῃά ρματΐ οἵ [ἢε Ῥ5. ἰ5 ςοτηροβεά οἵ ἴχο τΠ- 
τηοῖοσ οι γαβ! οἢ 5, ϑ[.. δηὰ Απβιγ., οοηϊγαϑιίηρ ταὶ ἴῃς ῥϑδ]ηῖϑὶ 
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Ἰονεβ δῃὰ μαίββϑ, ἴπε ἔσχβι σουρ]εὶ οὗ εαςοὴ 5γη., [με βεσοῃά οουρὶεῖ 
οἵ ἐδ. ϑυπίῃ. ---- ὅ, 7 ἀσζε], ἴῃ δηι 6515 ψ ἢ “1 ἰονε ᾿" νι. ΤΣ 
οὔ͵εοὶ οὗἩ 1μ6 ἰὈτίηεγ 15 ἴπ6 ἀερέσιδέν, οὐ σοηρτεραϊίοῃ ο7 ευϊλάρενς 

 τυλεξεά, ταοτε βεηοσαὶ δηὰ ροϑβιτἶνε [εττ5 ἕοσ ἴβοβε οὗ ν." ; ἴῃς 
οὐ]εςὶ οὗ ἴῃς Ἰαϊζεσ ἰ5 [ῃ6 Δ55ει Ὁ]Υ οὗ ἴῃ 6 ψοΥβΠρρεῖβ οὗ δῆνθῃ 

ἴῃ ἴῆε ἴεῖωρὶς οδοῖγ, δἰ πουρῃ ἴμαὶ ἴα ποῖ Ὀσουρῆς ουἱ ἀἰδι ΠΟ ΙῪ 
ὙΠῸ] τῇς οἰοβίπρ ᾿ἴπε οὗ {πε ϑ8ι1. ---θ. 7. το τυατὰ μι») λαπάε], 

ἀουθι]ε85 τείεστγίηρ ἴο ἴῃ6 σαγεσηοη δὶ ρυτ βοδίίοη5. ργεβο θεά ὈΥ 
τῆς 1Ἂν»νν ίοσ ἴῇοβα ῆοῸ ΨΕΓῈ ἴο βεῦνε ἰῃ ἴῃς ἴθῖηρὶς νουβῃὶρ ; [Π 6 

56. οὗ Ρυζα, τυηπίηρ Ἰναῖοσ ἤοτῃ ἴπε βδογεα Ἰἰάνεῖβ οἵ [6 ἴεπιρὶς 
οουτῖΒ. ΤὨΪΐδ ψαβηϊηρ ὰ5 ποῖ τηδδ βυτωοἾΪο4] ὉΥ [πε υδεὲ οἵ ἴῃς 

δἴδιοδὶ ἴεστα, πῃ ἑπηοσέπον, ἡ Ἡϊοἢ σεουγ5 ἴο΄ τ[ῃς ἰητερτὶτγ οὗ νι ; 
Βαϊ ἰῃ ογάεσ ἴο βϑῆον ἴπαὶ ἴῃ 6 δχίθγηδὶ σθγαπηοηΐδὶ ρυτ βοαίίοη να 5 
ΟἿΪΥ εἐχργαβϑῖνα οἵ δὴ ἱπίθσηδὶ ρυΓΥ οἵἉ τιϊηά, 85 ἰηδεθὰ ἴῃς 1,» 

πὰ ἴῃς Ῥιορμεῖβ τεχυῖγε.--- 4 πα 7 τοὶ νπαγοὰ ἀγομρα ΤΑΐρης αἰ» ], 

ἴῃ ἰδϑίδὶ ργοςεββίοῃ, Ψ πυϑὶο δηᾶ βϑοηρ, 116 ἴῃς 5δουγῆςε νγὰ8 

Ῥείΐηρ πιδὰς Ὁγ ἴδεῈ ῥηεβδῖβ.Ό ὙΤΏΘΓΕ ἰβ 0 σοοά τϑάβοῃ ἴο ἀουδιὲ 
1015 σεγεπλοηΐδὶ δἀταοηρ ἴῃς Ἡδῦτενϑ, δ πουρῇ ἴμ6 ἀΐτεοϊ ἐνϊάεποα 

ἴοσ ἰζ 15 β'ρῃῖ. Βυΐ ἴπεγε ᾶἃτε τῆδην ἱπαϊγεοϊ σϑίεγθηςαβ, οἵ, 425 

1185 χ 5, 161} τοδ; δηὰ τς υὑδυ8] πηεδηΐηρ οἵ ἴῃε Ἡεῦτενν ποτὰ 
ἴδνουτβα τ} 15 ἱπιεγργείδιίοη, ἃ5 ΜῈ]1] 85 ἴπε τείδσεηος ἴο Ἅμοίτβ ν.}3, 

ΎὝΜΒΙΕ ἰ5 5111} 1655 }υϑ! Ποδιίοη, Ότα δηγιπίηρ να Κποὸνν οὗ ΗοΌτγεν 
ουβίοπλθ δἵ βδογῆςς, ἴο ἱπίεγργεϊ ἰὶ οὗ ἴῇ6 ῥϑβδ] ηΐβι᾽ 5 ἰδ κίηρ ἢ 18 

Ῥίδςες ἴῃ ἴῃ6 πίηρ οἵ ψουβῃρροῖβ δτουηά ἴῃς δἰ ἴαγ. 
7. Ὑπηίΐϑ ν. 15 ἃ σουρϊεῖ οὗ ρἴοβϑ. 

Το οδυβε ἴῃς βουῃὰ οὗ ἰπαπκορίνίηρ ἰο Ὀς Βεαγὰ 
Αῃὰ ἴο [Εἰ] οὗ 411 ΤΥ ννοηάτγοιιβ ἀβεάϑβ. 

Τῆϊ5 σουρ]εῖ ἴα αἰδομεὰ ἴο ν.5 25 δὴ Ἔχρ᾽δηδίίοη οἵ ἴῃ 6 πιδσοῇ 

αδουϊ ἴῃ δἰΐασ, ἴο ϑῆονν ἴῃαϊ 1 νγᾶβ δοσοιωρδηϊδαὰ τῖϊῃ ϑοὴρ δηὰ 

τηυβίς. ὙΤΠδ οοπίθηϊβ οὗ ἴῃς βοὴρ ψεῖα [ῃδηκϑρίνίης δηὰ ῥγαῖβε ; 
τη δηκορίνίηρ, δουπάϊηρ ἰοτῖῃ ἔτοτη Πυπλδη νοΐοεβ δηὰ τηυβίοδὶ ἰῃ- 

ΒΓ ἢβ 50 45 ἴο Ὀ6 ὨδαΓ (ΔΓ ἀῃα πθᾶσ. Τῆς τυογαγομς ἀζεαῖς οὗ 

ὙΔΒ ΝΕ, Ἔἐβρεοία!ν ἴῃ ἴῃς τεἀοπηριίου οἵ Ηἰβ ρβορίε, ἅγὲ ψβδὶ {8686 

95. οὗ ργαῖβα σοχῃημήοηὶν [6}}1. ΤῊΪβ δα αϊτίοη 5 ααϊῖΐα ἀρργορτγίδϊα 

Δηα ἰῃ δοοογάδηςς ψι ν. 2; Ῥὰϊ [ἴ 15 πυπρ οη ἴο ν." Ὀγ δὴ ἰπβηϊεϊνε, 

50 ἰδδῖ ἰΐ τηυβῖ ροὸ ψΠ νι δ, 1 πηακαβ ἴῃς 51{. }υϑὲ [656 165 ἴοο 

ἸοΏζ, 85 σοϊῃρδγοα ψἱἢ ΟἸΠΟΓ 5[15.; δηά ἰζ 15. α]5ο ονεγῇι]} ἴῃ βἰδίθ- 
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τηεηΐ 85 σοιῃρασεα ἢ (ἢ δ 5:70] 1 οὗ τῃουρ μι δηά ἐχργεϑϑίοη 

οἵ ἴδε ῥγενίουβ οοηῖϊεχί. Τῇδ τποῖϊνε οὗ ἴῃς δά ἀϊτοη ψὰ5 εν] ἀεη1}γ 

ἴο ἱπίτοάυπσε τἢ6 τηϊβϑίηρ οἰεπηεηῖ οὗ ῥγαῖίδβα ἴο Ὑδῆπε, δπὰ 50 

τηᾶκε ἴῃς ῥϑ. τῆοσε δρργορτίδϊβ ἔοσ ρυ ]ϊς ννογϑῃϊῃ. 

δίς. 1Υ. 8. 7 ῥυέ τε λαῤἧία ἥοη 97 ΤΑϊπε λομφε], ἰμαὶ ἴ5, (με 
ἀϊνίπε δροάε 1ἴ5ε] ἴῃ ἴῃς τερ]ε, [ῃ6 Ζ2)εόϊγ οὐ οῦν οὐ Ἡοΐες, 

Ῥεμϊπα τΠ6 ουτιαίη οὐὨ νη ϊοἢ Ὑδηνεἢῇ 5 σοποείνεα 85 ἴῃ γεϑὶ- 
ἄεησε ; δηά 90 βγη. ψ ἢ δάχτες φΥ “ἦε ἑαδεγηιαείς οὐ ΤᾺν ξγ}γ]. ΤΒε 

δίογυ οἵ ἴῃς ἀϊνίπε ργεβεησα νγᾶ5 σεηϊγθα ἴπ6ῖγα. 

Α ἰαίς εἀϊῖοσ ᾿ἰῃηβεγίβ ἃ ἢδχαβιϊοἢ ρ]058 --- 

Οὐδίῆεγ ποῖ πὴν 5οιυὶ νν "ἢ βἰπΠετβ, 

Οἵ νυ" πλεη οἱ Ὀϊοοά τὰν ἰἰΐε ; 

1π ψῃοβε Παπάς ἰ5 Δη ὃν]! αἀδνίςς, 

Απηὰ νἤοϑβε τίσ μαηὰ ἰ5 [}}} οὗ ὈΠΌετγ. 

δίηςς 1 1π πιίης ἱπίερτιν νναὶκ, 

Νούςσπι τὴς ἃπα Ὀὲ ρσταοίουβ ἴο τις, (Υδῆν ἢ). 

ΤῊΪ5 Πεχαβίοἢ 15 σοτηροβοά οὗ ἃ ἰεἴγαβι ἢ οὗἉ ἴνο 5γη. σουρ]εῖδ, 

1ῃς Ἰαῖίοτ συ π|ῃ. ἴο τῆς ἤγϑι, (ο]]οννεά Ὁγ δὴ δῃττῃ. βυηῖῃ. σουρίεῖ. 

ἽΠΪ5 ἰ5 αἰπὸ ἃ μο55 ἱηιγοάἀποοὰ ἔογ ἴπΠ6 ρυγροβα οἵ πηακίηρ τε Ρ5. 

ἴηογς ἀρρτγορτίαϊς. ἰοσ ρα]. ῥγάγετ. --- 9. σαίλεγ ποῦ], ἃ5 ἴδε 
σοηίοχῖ 5ῃον5 ἴῃ ογάογ ἴο ἴακΚα ἀνᾶὺ ἴῃ βδοὺἹ ἰῃ ἀδαὶῃ || γέ, 

Οἷς τον ἀπίῃ, ν᾽ Αούύδονι ηι6, απ 115 σοτηρ] επλεηΐῖ, δε ργασίσμς 

Ὃ »νδ. γαλτυελ 6 προ ἤθγὸ ἰοσ ἴῃ6 τηθᾶϑυγθ, Ἰη1655 6 ἅΓ6 ἴο 

τομαγ νι} ἂ5 ἃ μα Πηἰληλοῖοῦ ἀρροη 64 51}}} ἰαῖογ τἤδη ν Ὁ, νπουῖ 

τομαγ ἴὸ τς πιόάπαγο οὐ {Ππ6 ργενίουβ οὐ βδυθβεααδηΐ σοηίοχί. --- 

Π ἡ οὐδοῦ Π ΜοΝ οὐ ὀμρο]], νἱοϊοης ἤγεη ΨηΟ δῃγπΚ ποῖ ἔτοπὶ 

Ἠ]ο 50, πη νὴ ἃ ΑἸΠοτοητ 561 οὗ πιδῃ ἔτοπι ἴῃς ἴα]56 δηὰ ἀϊ5- 

ΒΟ] ημ οὔ ν.΄ - 10. 7ν τυλονο ἠα πα οὐ ρΠαβἰβεά ἴῃ ἴῃ 6 ράγα]]εὶ 

γ1.}4 ἡαπ εἶ, ἂς “τοι 0] οὐδ τὸ ρῖνο ὧν ἐο ἰρτηζξ, ΟΥ ρ'δῃ. [1ἢ ἴδε 

μαμα [ΓΝ Βοι ταη ᾽ς, ἀςπηρὰ Ὀν γε οΥΓ ὀγιόενγ, ἃ βὶᾷ οἵ 

πον, ΟΥ̓] ν οἷς, ΟΥΊ Βοος να] ]6, ἴο Ραγοα86. πη πη ΠΥ 

(τῶ οαἰθο. ΤἼἸλοδς ἀγὸ Ῥγοθ  ΌΪγ στ λμαἷς γῆ. Ὀσθ6, δηᾶ ποῖ 

ἡπμος ΟΥ̓ ΤΉ]ΟΥς. δοσορ!ημ τι ο5.. - 11, δόμος 7 πὶ νεῖπς ἐπίσογίδ' 

τα] 1. ἃ τοροῖπίοι οὐ ν δὰ Ἤτοῦ ἴο μοῖ δῇ δητῃ. ψ πἢ ἴῃ 6 Ὀ]οοά- 
αἰντοῖν πη ἢ, ἃ ἃ θακὶ5. ἴοτ τ[ῃ6. ἤπα] μ] 64 ἴογ τεάεπηριίοη. Ὅδὲ 

σΟπίγπ τη ἴ5, πον όνοτ, σμαηροι τοι της ροτγίδσι ἴο ἴῃς ἱπιρεῖ- 

[θὲ Οὐ ἀπὸ Πα ῖῖ οὐ πὸ, ἀπ ἀπὸ ΠΟ]ς [5 ρας ἴῃ ἃ οἰγουτηβίδημαὶ 
οἴάδο, 
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12. Μν ,»οή Ζοίὰ εἰαπά ἐπ τὼὲ6 ἐευεὶ ῥίαεε]. ΤῊΪβ σουρ]εῖ 5 
αἰοβεὶν δϑϑοοϊαιεὰ ΜΠ ν.δ 45 ἰἴϊ5 σοιῃρὶ ετηθηΐ, Δ μουρἢ βοραγαϊθά 

ὈΥ ἴῃ6 ἰπιδσνθηΐηρ ρ'οϑ8. ὙῊΘ ῥϑδηγιϑί 5 βίδπαϊηρ οἡ ἢϊ5 ἔδεϊ 
1η τῆς Ἰενεὶϊεά ρίαος οἵ ἴῃς σουτί, ψἤετγα ἴῃς βδοτίῆσεβ ψγεσε τηδὰ 8 

δἵ ἴῃς ἀϊνίηα δἰΐδσ. --- “4 ἐπ τῴς ελσῖν:, ἴτε στοὺρ οὗὨ βίηρεγβ, 

στῃο υηϊΐα ἰῃ ἴῃ 6 σποτγαβ οἵ ἴῃ6 Ὀδηφαϊοτίοη. ΤῊΪ5 15 τόσα ρσοῦδῦ]α 
1ηδη ἀ5ΘΘΙΔΌΪΥ οὗ ᾿γΟυβΠΡΡΕΙΒ ἰῃ βθπογαὶ, ἐβρθο δ ν 85 77 τυΐδί δίσες 

γαλευεῆ ἰβΒ ποῖ τθγοὶν δὴ δα οἵ ἴπε 5οὺ] ἴῃ πογϑῃΐρ, Ὀυϊ 
ἀουθι!ε85 γοέετβ ἴο ἴπΠε Ὀεηεαϊοιίοηβ ἃ5 σῦηρ. Τμεβα θεηδαϊοιοηβ 
ὍΡΕΙΘ βυηρ ἰῃ [2]] Οἤοτιβ δὶ ἴῃ6 οἱοβε οἵ ὄδὄνϑσγν Ρ5. οἵ Πἰϊυγρίςδὶ 
βαϊεοζίοῃ (συ. [ηἰτ. ὃ 40). γε τηᾶν εἰϊμεσ τὨϊηὶς οὗἁὨ ἴμδτ οσ οἵ ἴῃ 8 

δπίγε ΠΌΣΟΥ 85 συὴρ ὈΥ ἴῃς Ἄ“ΠοΙΓ. 

1. ρθη ὍΠ2 ὉΝ7] ὮΝ ερΡἢ.; 72 α5ὸ διαρῃ, (συ. 23). Μ 11 μας ὐκ, 
οἴδεγνσίϑε ἰῃς οἶδυδε ἰ5 [ἢε βαπιε. ΤῊς ]. 15 ἴοο ἰοπρ. ἢ)υ. [μίηκκ5 τῃ 15 ν. μας 
Ῥεδῃ δϑϑιπηϊϊαϊς ἃ ἴο ν.1}, αἀπὰ ἰδβεγοίοτε τάβ. ὩΝ ὍΣ ΠΥ ἡϑοῦ. Βυῖ 186 

ῬΑτΑ]}. 1, τεχυΐγεβ ἸΏΣ5Π ὍΓ2 ὯΝ, δῃηά {πετείοτε 35 “ν ὑοῦ ἰ8 (Ὡς δὶ. ---- Πγ5}2] 

ἐπιΡΉ., δης 8. ὉΝ, -τ ον Ὁ] τοὶ ἔαΐατε οἵ ἱπάεροπάεης οἴαυξε, δαΐ οἰγοαπι- 
βἰδηιίαὶ, τούλοι! οὐϊῥῥέηρ, «λαξίρν, τοαυνεγέμρ. ---- 8. »0}} ΡΙ. ἵν. ξ [π0}} 
ὙὉ. ΟἹΪΥ ΡΊ. δεξί, φγουε.: (4) Οοὰ 505]. 2653 Ὠϊ. 335 ἔχ, 1536 - ; ὁ (δ) βγδεὶ 

“είς, ἐγέες, αοὰ Ῥεβ. 7818. 41. δ ος9 1ο6}4 Ἐχ, 172. Νὺυ, 1422 (7) Ὀι. 618, 50 
ΑΒαΣΖ 15. 712, ἢ π951] Οὐ. αἱ ἱπιν. οοβοτῖ. οὗ η"ν (νυ. 127 18), Κι, πους Οαἱ 
Ρῖς.» ΡγΟΌ. ἱπιρ!} 1:5 ἀπ οτἱρίπαὶ ἴχξ. ἐπ νυ ο ἢ ργενίουβ νΌ5, σγεσε ῥίβ. ---τ 3} ΝΟΣ} 

νυ. 710 ]ς. 1139 1.510 2013. ἐπρὶς ἼΡΘΕΣ ἸΡΌΠΓΠ}) οἱ, 255 8611, ςοὅτά.; Ηΐρ. 
τί 1 Ρ. οἵ Ἴ5π, 88 ν.1, (ΚΖ εὐηρέστησα ἰδ ῬΙΟΡ. Ραταρῆγαβεα. --- 4, γρ)50] οἵ. 
70.111}, γεδρε οὐ ἐνιῤέϊριεος οΥ «ῥεεελ, γμαϊτελοοαῖ, τοογελίφες μεθρ τ ὈνοὉ 9] Νίρῃ. 
Ῥῖς. Ρ]. α.λ., δάοτε τυάο εορεέαί {λενισείσες οὐ ἐλεὶγ ἐλοικράίς, αἰϊεεενεδέεγς, -- 

μ|3Ν} 0.4] ἔαΐυτε, ποῖ συ, ἔοτ νυ ῃϊο ἢ ἴμετα 15. πὸ οετγίαϊῃ ὑβαρς, Ὀυϊ ἐσγεέ. ΤῊΣ 

τεπάετίηρ οἵ ΕΝ. σὺ ἐγ, ᾿ἰΒου ἢ ροββίθ]ε, 5 ἱτῆους Ἔχατρὶς ἀρατὶ ἔτοτῃ ἀςβὶρ- 

πδίίοῃ οὗ ρίαςε, δπὰ ἴο δᾶνε ἔογος 5ῃοιϊὰ ὕε ἐπιρῃαβίβεά ὉΥ βοπιθ βυς ἢ 
Ρατίίοϊε α8 Ὁ) τ. 74. --- δ. Ὀὐσιο 550] ΡΉγ. ανλιν αεεεσιόίν 67 ευϊδάρεν:, οἴ, “δ τὴν 
2211, Ὃ τρ 648, οὶ Ὁπρ νυ. 2228, ὈΟ Ηἰρῃ. ρῖς. οὗ γ»ῸλβῈῸ τ. 2217, .-- 
Θ. 353 7}}8 ὙΠ] ΞΞ 7312, οἵ Ρυτίβοαιίοπ Ὀείογε βϑογίῆςς. ζ γπὺ Οδὶ τυασᾷ, 

εἶσνν. ᾧ 5811 ((δεῖ ψῖ Ὀ]οοά ἴῃ νεηρεαποα). ζ Ὁ) π.[τὰ. ἐρερεοείρεςν, ἴῃ ᾧ 
ΟἿΪΥ ἰπ τπῖ5 ρῆτγ., οἵ. ὅπ. 205 (Κ7Ε). --- ἸΠ3ΙΌΤΤΝ Π330Ν1 σιαγοὰ αόομί ἴῃ 
8ο᾽επιη ῥτοςεββίοῃ, οἵ. 1 5. 1611, ζ Πϑ1Ὸ ἢ.πὶ. σ΄, 88 ρίας οὗ βαστίβος, αἰβυν. 
43" 513} 844 1182, ---ἴ. γον} ΗΊΡΗΉ. ἱπῆ, οβῖτ., ἀείεοι νον τσὶ ἔσῃ ἴον γε ϑτο 
Ξε ἴο ἐατίδε [9 δέ ἀεαγαϊ, τὰς βοηρ οὗ ᾿μαηϊκϑρίνίπρ; Πετε ρεγυπάϊνο, Βαϊ {π6π ἴῃς 

δῖτ, τηῦδὲ Ὀς εἰχ ᾿ἴπεβι ἴα, ῥργόροβεϑ. ἴο ἴγᾶῆβροβε νυ. ὑ ν.δ, ἀπά ἤδη 

ἰηΐ. θεσοπιοβ ἀερεηάεηϊ οἡ 3πν. ΤῊΐ8 56ετὴβ ΠεοαββασΥ δεσαυβα οἵ ἴδε 
δηςΒ. οὗ 3πν δηὰ ν)Ὁ. Βαῖΐ ἰδ Ἰοοῖκβ Π|κὸ ἂπ ἐχραηβίνε ρὶ. Υε ψου]Ἱὰ, Βονν- 

ἐνεσ, ἐχρεοῖ Ὁ", 88 668, ὉΝ08 ἰ5 εἶδυγ. σοππιεοῖεά νῖτῃ ΟἿΑ], ἀπά ἰξ πᾶν ὃς [παῖ 
νὰ5 ἴῃς οΥὐρίηαὶ ἱχὶ. δβ ἱπιεγργεῖεά Ὁγ 65. ἢ ἱπίεγργεῖβ. δ5 Ηρῃ., ἀπὰ 03 
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45 εἴαγα υοεέ. --- ἢ τυ] πΓ.: (1) δάση ξερνένες ἐπε σον, τι Ὁ 267 425 7οτι. 2, 
1 Ρ5. 6951, ΛΥΟΙ 952, πΠΌ τοοϑ, Ἢ 1477; (2) δλαπζοβενγέρ τοῦ ΟΤΣῚ 
1075 ττ611, τυτιγ τοοἹ (6616), τττὴσ τϑὶ 50}Ὁ- 35,.“Ὁ Ὀντ 5618, -- ΣΝ ο) τς Ἴ805]} 
ςοπῖοηβ οὗ ΠΠΓ συπρ ΌΥ ῥγοσεβδβίοῃ, 85 9" 738 γ53.--- 8. ΠΥ] ρ]., πιδῖκεβ 1. ἴοὸ 
Ἰοπρ, ἀπε ἴο {με ᾿πβειτίοῃ οἵ ἰγαηβροβί[ἰοῃ οἵ 186 ρτγενίουβ ἀϊβιῖς. --- Σ ὉΡς 

π.[π|. εἰυείέη, οἵ “" ἴῃ Βεάνεη, τῷ Ὃ 685 Ἀι. 2616 ]ς. 255) Ζςο, 217; ἴῃ 1με 

ἴετηρὶς, ΓΙ Ὃ 5. 268; ἀβυ8}}}γ γ13 οοἱ 919 ἃτε ἱπίεγργείεὰ ἢρ. οἵ “, δ8 [δε 
δροάε οἵ Ηἰς ρθορὶε, θυξ 41} ἀὰ. (ὃ εὐπρέπειαν ΞΞ Ὁ;), εἴτοΥ οὗ ἰγαῃηβροβίϊοῃ 

οὗὨ οτἱρίπαὶ 19Ὸ. --- Ἴ.}23 1:1] 7ΤᾺν ρίογίομς ἑαῤεγμαοίε, Ῥοεῖϊς ἔογ ἰετωρῖς. 

ἘΠ 9 9 πιπὶ, αποείδηρ-βίαεε, ἐαῤεγναείε, οἵ Ῥ, ποῖ υϑεὰ ἴῃ Ψ; οὗ 5810 7859; 
εἶσνν. (4) οἵ ἴειρὶε ἴῃ ἃ πιοῦὲ ρεποτγαὶ βεῦβε 85 ἀνε ]πρ- ρίας οὗ Ὁ; ἴῃ 58. 

22 “Ὃ 268, ον "“Ὃ 747, οἴ, 466; (ὁ) Ρ]. τιυυϑῦδ, ἀϑεὰ οὗἩ [ἀρεγηδοὶεβ οὗ 1βγαεῖ 

»825 8η32; οἵ ἴῃς ἴοτη 4912 (οἵ. 5.5. 15. 2215); οἵ ἀϊνίπε τεβίάεποε ἱπ Ζίοῃ 

1325. 7; ΒΟΙΥ ταουπίδίῃ 435; σουτῖβ οὗ ἴοπιρ]ε 843.---9. Ὀπ ")Ν} εἶδνν. 555 
κοὗ 13019 Ῥτ. 2019, οἴ, Ὀνδ τ τὴν 57..--- 10. σὐκ] τε]., τεξεττίηρ Ὀδοῖς ἴο σις σγ 
ὀίοοα,, ἀεβπεὰ Ὁγ Ὁπηυ. Μ.9}0 ἃγε ἃ Ἰαῖς ρὶ.--- 11. Α τερεϊοη οὗ ν.19. -- 
ὩΝΊ]ΟὙ οἰτουτπηβία ποδὶ τὐρμέδν οὐ ἐμ ἐλαί, «εεῖρισ ἑλαί. --τ- Ὑ5 5} ΟἿΑ] ἔγεᾳ., διε, 

ἴο δοϊΐοῃβ οἵ γεϑρ ογ΄ ὀῥοοαῖ, ---- ΤῊ ΛΥ19} ὈΟΙΒ ΟΥἱ ἱπιν. 1 ςοδτά. ΤΆςε 1. 5 
ἀεξεοῖϊίνε ἴῃ ἴῃς τοϊάβὲ οὗ {τϊπιεῖειβ. ΘΌΡΡΙΥ τ πΠ]|685 ἃ θὲ ἃ ρἷ., δπὰ 

ῬΟΒΒΙΟΙΪΥ Ἔἐνεη ἴπεῶ. ΤῊΪΒ 1. πιδῪ δανε ὕεεη δή ἀθὰ βυθβεαυςηίῦ ἴο ν..10, δπὰ 
80 αν Ὀδαη γα} ρεπίιδτηεῖετ. --- 13. Ὁ 1] ἐπρἢ. 5.0]. νὉ. ---- ΠΟ Σ] Οδὶ μέ. 

3 ἴ,, ο. 2 Ἰοοὶ 85 υϑ08], ζσξζε ογεὶς οἰαγαῖ, οἴ, ΓΛ23 134} 1353. -- Σ᾿ αῦῦνθ 7 πτὰ.: 

1(4) α« δευεῖ δίαιε 2613 2711 τ4210. ῥτοῦ. αἶβο 687 (ον ΓΥΎ15); { (2) αὐλῖτ., 
τῤγιρλύηεις 451 6ηδ 15. 114 Μα]. χὅ; (3) (ἢς ῥγοβε τηηρ., ζευεί εοτ ἕν}, οὶ ἰπ 
ψ. --- Ἰ δ πρ} πι[π|.} Ρ]. 2613 -- 6827, εἰτῃεν οὐοίγς οὐ αϑοθριδίἑες 70» τοον ἀὴρ. 
-τ- Ὑ55] ΡΙ. ππρίς 1 535. 1.2 (νυ. 513). Τῆς ἀἰβςἢ βεεῖωβ ἴο Ὀς [Ὡς σοταρὶε- 
τηςηΐ οἵ ν.3, 

ῬΘΑΙῚΜ ΧΧΥῚΙ. 

Ῥβ. 27 18 οοπιροβίξθ. (1) Α ρυεδὲ Ῥϑθ. δχρσϑββθ8 οὐοπῆδεηοβ ἴῃ 
ὙΔΕΝΘΩ ἐπ εἰπιθ ΟὗὨἨ τγὰσ (ν... ), δηὰ ἰπ 186 δϑοῦσ: Ὑ αἰογάθά ὉῪ 
186 ἴθπιρ16 [0 ΟΣΒΕΙΡΡΟΙΒ (ν. “δ. (2) Απ δηχίουβ μειίζίοπ ὑσζθθ 
ὙΔΒΘΙ [0 ΔΠΒΊΨΟΙ ῬΓΑΥΟΙ (ν.7 5), ποῖ ἴο ἔοσθακε Ηΐ βοσνυδηΐ 
(ν.᾽, δὰ ἴο σῖνε ἐπβεσυσζίοηυ δηά ἀδ]νογαποα (ν..}}. 5). (3) Θ]οββεβ 
δᾶδρι 186 Ῥ8. ἔοσ οοπρτθρατομ δὶ σοσϑμὶρ (ν." 5 ΣΟ 

4. ν.18,. 2 5τᾷ. 65. 

ὙΑΗΨΕΗ, πὶγ Ἰρῃιϊ ἀπὰ τὰν βαϊναίίοῃ, οὗ ψνῆοπι 5841} ῬῈ δίγαϊα ὃ 
Υδῆνςῃ, ἴΠ6 τεΐυρε οὗἉ τὴν ἴα, οὗ ννῇοσζω 5}4}}1 Ὀς ἰῃ ἀτεδὰ ἢ 

Ἄν εη εν]! άοετβ ἄγενν Ποὰγ ἀραϊηβὶ τὴς ἴο εαὶ ὉΡ τὰν ἤξϑῃ, 

ΎΒοβε ψῆο ψγεσα πιῖπε δάνογβασίεβ δῃη δῃεπιῖε5 ἴο της, βιυτη ὈΪεὰ αηὰ ἴΠοΥ ἐε]]. 

ὙΠουρἢ ἃ ΟἈΠῚΡ ΘΠοΔτΩΡ αραϊηϑβὶ πιε, ΠΥ φαγί ν}}} ποὶ Ὀς δἰγαϊὰ ; 
ΤΠουρῃ Ὀδίις γίϑε ὑρ ἀραϊπϑὶ πιο, 1 5:41} Ὀς ἰγυπίίηρ. 
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ΟΝΕ ταΐης 1 αϑὶς τοπὶ Ὑαπν ἢ, (παὶ Ψ1Π1 θεὶς αῆοτ; 
Το ξᾶσε οἡ ἴδε Ἰονε πεβ5 οὗ Ὑδῆν ἢ (1π ἴπε πιογηΐηρ) ἴῃ Ηἰ5 ἰεταρὶς. 

Εογ Ἧς ν}}} οοῆςβαὶ τὴὲ ἰῃ Ηἰ5 οσονετί ἰῃ ἴῃε ἀδγ οἵἉ ἀἰπίγεβϑβ ; 
Ηἰὰδε πιο ἰῃ ἴῃ6 ίἰαϊηρ-Ῥίαος οὗ Ηἰ5 ἰεπὶ, (ἴῃ βίσγαϊ(5) 11 τῆς ὑρ. 

Νονν ἱδετγείοσε Ηδ νη]! Π| ὩΡ πιΐπα μεδὰ δῦονε πηΐπε δηετηΐεβ τουηὰ δρουΐ πα; 
ΑὨΔΙ ν]} βδοσίβοε ἱπ Ηἰβ ἱεηὶ βδογίῆοεβ οὗ βῃουκίηρ ἰο Ὑδῆνεῃ. 

53. ν ἴθ}. 4. 51Ὰ. 45. 

ΒΑΕ, Υδῆνεῃ, »ν νοΐος. 

1 «411, τπεγείοτε Ὀς ρτδοίουβ ἴο της ἃπὰ ΔΏΒΥΕΣ “Ἐ6. 

Το Τῆς 5Ξαἰὰ μεν πεαγί: 
“ΤῊ ἴδος, Υδηνεἢ, (40) 7 5εεἰς." 

10ῈΕ ποῖ ΤῊΥ δος ἕτοπι γιό; 

Ταπι ποῖ πὶ δῆβεσ (ἀραϊηβὶ σε). 
ΜῪ ΒΕΙΡ, δραηάοῃ »εξ ποῖ; 

Ἐογϑβακα πιὲ ποῖ, »ν βαϊναϊίοῃ. 
ΙΝ Τὴν Ννὰγ ἱπβίπιοι σιέ, 

[ἢ δὴ Ἔνδβὴ ραΐϊῃ ἰεδὰ ρεε᾿; 

Οίνε πὲ ποῖ οἼνεσ ἴο ἴπε στγεεὰ οἵ ρεέμε δάνευβασυ, 
Ηςε (δαὶ Ὀγεδίμει ουἱ νἱοίθηςε ἴο γέ. 

Ῥ5. 27 ψὰβ ἴη 8. Τδετῖς ἰ8 ποιμίηρ εἶδε ἴπ ἴμε {{|6 οἔὗἨ ἢ), Ῥυϊ Θ 
8ᾶ5 ἰπ δἀάϊτίοῃ πρὸ τοῦ χρισθῆναι Ἔ δγίτεφμαηε ἐρείγείμγ. Τετοτας ἰπ 

Βῖ8 ΟΟΙτη ηΑΥ Πᾶ5 σηέέφμαηι ἩρΡΜ εἴ, Ὀυΐ 5Βαγβ 1παῖ ἰξΐ  τνὰ8 ποῖ ἴῃ 

ἸΏ αὐτὰ οπιῖϊα ἰξ ἔτοπι 3. ϑίπος Κοππ. ἴῃς Ῥβ. μαβ θεεπ ψεῃεγα!}ν τερατάεὰ 

85 οσοτηροβίϊα, (ἢε βεοοπὰ 8. Ὀερίππίῃρ ν.. 80. Ηοσβίεῦ, Ὁβε., Κιγκ., 
Ὧγ., ἔτ.» ΟΙβ., δυ., Π6., ἃ]. Α5 Ὁε. βαγβ: κ""᾿θογ δυο ὕργίσεηβ βἰπὰ αἷς 

ζεῖ Ἡδιῆεη εἰπαπάεσ βεῆσ ὑπάμη]ςοῃ. 8:6 ὉΠ επ εἷπ Ἡγδίεγοηρτγοίΐδσου, 

ἰάδτῃ ἀϊς Μμάες ἐγέμπιῤῥαης ἀδτ α ἴὰ ἀετ 2 ἴῃ Μαΐξς σμῤῥέεχ ᾿ταβο!ᾶρι πὰ πς 
Βερίῃπ ἀεῖ δέησις ν.Ἶ ἀεν 511] 5Βοδννεγ Πρ, ἀϊς βἰγορ βοῆς Απὶαρα ὑπ κὶας 
υπὰ βορᾶς ἀϊς Βερτεηζυηρ ἀθτ Ψεγβζθίθη απβίομεν πἱγα,» ΤῊς ἢἤτβι Ρβ, ν.} 8 

μα5 ἴνο ρεηίδιηεϊεσ μεχαβϑιίςῃβ. [ὃ νγὰ8 οοτηροβεὰ ἴῃ ἴτε οὗ νγᾶσ, νῇεη ἴδ 
ΔΙΤΩΥ οὗ ἴ8ε ἜΠΕΤΩΥ νγα5 ἴο Ὀς ἐεατεὰ ν.δ, ΤῊΣ εἐποτηΐςβ ἡγεγα πβίϊοῃαὶ Ὑ2 ὍΝ 

ν.3 5 144, ΤΈς τεΐαρε νγὰβ ἴῃ: 3) ν.Ὁ, Ὑ)Ὸ νιδα; ΩΝ ἼΓΟ νιδδ, ΤὨς γουβπὶρ 
νγδϑ οδιτίεἀ οὐ ΟΥ̓ βδοτίῇος ΠῺῚ ὙΠ ΠΡΥῚΠ ν.δ, ἼΡ20 νι, ἱξ ἃ νετῦ, ἰ5 δὴ 

Αταπιαίβτω δηὰ ἱπρ} 168 ροβίεχ. ἀδῖε; θὰξ ἴξ ἰ5 ἀουθ1}655 ἃ πουη, ἐμ δὲς σεογρ- 

ἦπρ', τείεττίπρ ἴο τηογηίηρ 5δοτίῆσε 85 κ΄, δπὰ ἴῃς ἫΝ οἵἁ ν.} πρᾶν 6 οοτηραγεὰ 
ψῖ 47, ΤῊε Ῥβ. 15 ἴμεὴ ργεῦχι!ο, Τῆς οδὶπὶ σοπβάεπος ἰῃ σοπηεδοϊίοη ἢ 
εχίγεπης ρου ἴτοτι ἐπεπιΐεβ, ἀρ ραγθ εν Ὀεϑίερίηρ ἴῃς Οἱ, τοπιϊπὰβ υ5 οὗ ἴῃς 

5ἰτυδίίοι οὗ Τεγυβα]επὶ ἴῃ ἴμς [ἰπις οὗ Ἡεσοκίδῃ πὰ ᾿βαίϑῃ, νυ. 2 Κὶ. 18-10. 
Τῆς 5βεοοπά Ρ5., ν. 7.3. 11. 12. 45 [ῃγες τ πλεῖεγ τεἰγαϑεῖς 5 οὗἨ ρῥγαγεῖ ἔογ ἀεϊίνετ- 

ἃπος. Νοιδίηρ ἱπάϊοαϊεβ δὴν Ῥατγίίουϊατ οοοαβίου, [ἴ νγὰ8 ργουδοΐν δἀἀεὰ ἴο 
δε ἢγεῖ ΡΒ, ἴῃ ἴῃς Ῥεγβίδῃ ρεγοα δ ἴῃε της οἵ ἴῃς εὐϊὶηρ οἵ 8 ἱπ ογάετς 

ἴο πιϑῖκε [Π18 ἀποίεπιὶ Ῥβ. ἀρρτορτίαϊε ἔοτ ϑυπαρορὰς ψογβῃῖρ. Τῆς αἰ που 168 
ἴο ψἘϊοἢ Ὀς. 1068 ἀγα ἀπε ἴο ρίοββεβ οἵ ἃ 51[}}} ἰαῖθν ἀαῖς, δάἀαριὶπρ ἴῃς ῥ5. 
ἘΥ δεπεγα) βαϊίοι ἕο Ἰαΐεσ βἰζπαϊίουδ, (4) ΤὮς ἰογβακὶηρ οὗ ἃ ρεζβοῃ ὈΥ ἢΪ5 
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Ῥατεηΐα, ν.}0, δ }15 ἃ ἔπιε οὗ ρεγβεουϊίοῃ ϑῃ 0 ἢ} 85 [ἢς ΜαἼοοδθεδῃ ρετὶοά, σῇεῃ 
ἕαταὶ ο5 γοτε ἀἰνϊἀεὰ. (6) ν. 18:14, δὲ [Βς σοποϊ υβίομ, βοεῖῃ ἴο Ὀε δῃ εῇοτϊι ἴο 

Βαστιοηΐβε [86 ἵνο μαγίβ. ΌΥ σοπιἱηΐπρ ἴῃς εἰαπηεπῖβ οἵ ἰγυβὶ ἀπὰ ρει ἴοι. 
ὙΒΕΥ Ὁτίηρ [ἢς σοτηροβίίε ΡΒ. ἴο ἃ τῆογε δρργορσίαϊβ σοῃποϊυβίοῃ. Τδ15 νγδϑ 

ΡτοΡΔΌΪΥ ἴμς ψοτῖς οἵ ἴδε ἤμαὶ εἀϊοτ. 

δῖ: 1. 15 ςοιῃροβεά οἵ ἴδγες 50η. ρεηϊαπηεῖεγ σουρ]εῖβ, ρσορταϑ- 
βῖνα οὔθ ἴο δῃοῖπεγ ἰῃ {Πεὶσ ογάεσ. ---1. γὙαλευελ), ποῖ ῥσγο Ὁ Ϊν, 
“5 ΕΥ.; Ὀυῖϊ νοσαῖϊνα. --- κν ἄρά], Ἰισὰϊ ἴο της, ἴμδιὶ 5 Ἰίρῃς 

ςσοπλίης ἕοτῖι ἄοτ ἴῃς ἴδος οὗ Ὑδμνεῆ, τατηοὰ τοναγὰ ἴῃς ρδορὶς 

ἰπ ἔδνουτ, ἴῃ δοοογάδηος ψ ἴῃ6 ῥτθϑο]ν Ὀ]εβθίηρ, Νὰ. 65:5, 

οἴ. 4ἴ 44' 80,5; Πετε σοηῃςεϊνοα 85 ἴῃ ἰΐ5 βουγος, ἴῃς ἕδος οἵ Ὑδῇῃ- 

μὴ Ὀεΐηρ ἰἴ56 1 ἃ Πρ μϊ-οἰνίηρ ὈΟΑΥ οἵ Ἰυπιίηαγυ, 85 ἴῃ 8412 Ὑδῆνε ἢ 
ἰδ ἃ ϑδῃη. Τα Ἰίρῃϊ 15 ἃ βανίηρ ᾿ἰραϊ, δηὰ 850 ἴΠ6 βουγοα οὗ ἴζ ἰ5, 
νιν «αὐυαδοη ἢ γέρε οὗ νιν Ζ7,4], οὐ ἴοσ τὴγ 16. Τῆς Ρθορὶβ βεεῖ- 

ἴῃς τεδιρε ἴῃ γῆν ει ἰουηά τΠεὶγ πε βθουζα, 58(ε ἔσομαι ἴῃ 6 δ ῃθτΩΥ. 
- ΦΥΓ τυλον, 8 τπεγείοσγε ἃ {ππτρῆδης οἢ δ᾽ εῦρα, ᾿ταρ  γίηρ ἃ 

περαῖϊνε δῆϑνεσ, οὐ ποῃς. --- λα 7 δε αγγαϊά ἢ δε ἐπ ἀγεαά ]. 

Ηόονενοσ ρτεδῖ πε Ἵχίεσηδὶ γεδϑοῃβ ἴοσ ἴδαγ, ὑεοδᾶυβε οὗ [πε ἡππ|- 

Ῥεῖ5 δηά 5ίγεηρίῃ οἵ ἴῃ 6 δηθηλῖεβ ; υπάετ ἀϊνίηε ῥτγοϊδοϊϊοη Ηἰς 

ῬΕΟΡΙῈ ἅγὲ βυγα [ῃδὶ {ΠΕῈῪ ἀγα δοβο υἵεὶν 5αίε. γε τὲ τεταϊηἀεά 

οὗ ἴδῃς 50 ]πηα σΠ Δ] εῆρε, 15. 375. 5.---ὦ. ἤγλεπ εοὶ ἀρεγς}, Ἀετα 

85 εἶβιν. τείθυπηρς ἴο οτγασὶ, συῖῃ] 655 Θῃειηΐεθ, ῬνὯο τη γεαὶ εἰσ 

ἴοαϑβ ; || γεέμις αὐυεγεαγίος ἢ ἐπερεΐες 10 νι6], ποῖ ὑγναῖα Θῃ ΘΠ 65, 

ἱπάϊνίάπα]β ; Ὀὰΐ Ρα ] 1]. Θπαπλῖεβ εηραροα ἴῃ ΜΆ. --- ἄγέτυ γισαν 
ἀραΐηεί 746], ἴῃ ὨΟΒΈΠΠΥ δηα Ῥγο ΔΌΪΥ ἴο Ῥαβίθρα. ---- Ὁ ἐαΐ τ τιν 

Με: λ), ἂβ ἴῃ 144, δἂβ Ὀεαβδῖβ οὐ ὑγεὺ ἴο ἀδνοῦσ, σοηϑαπς αἱτειὶγ. 

Ὑνμαῖ ἴῃ δῃειηΐθβ εχρθοῖεα ἀϊά ποῖ σοτῆα ἴο ρᾶ55, Ὀαΐ [6 τένεσβε. 
Τῆς Ἰαϊίεῦ ἰ8 τεβεσνεά {πογείογε [ῸΣ ϑίγοηροσ δηΠ ἢ, ἴῃ ἴΠ6 σοτη- 
ΡΙΘπλεπίδτυ βεοζίοη οἵ ἴῃ βεοοηά Ἰΐης οὗ [ῃ6 σουρ]εί. --- εἐμερεδέκα ἢ, 
ον γ ΟὐβίδοἹεβ ἴΠῈῪ ἀϊὰ ποῖ δηϊἰοἰραῖε, σα “εν γε, ταὶ ἰβ ἴο ἴῃς 
δτουπά ἴῃ ἀείεδι δπὰ ἀεαδίῃ. ---- 3. Ζάσαρά α εαν»ιᾶιπεανι ἀραΐηεί 

»6], ϑΒυττουηά ἴῃ 6 ΡΕΟρ]ε οἵ σοά ἴῃ ἰερε, 85 ἴΠε ἀγπὴν οἵ Αϑϑυτίδῃϑβ, 

2 Κ. 187. 4. 1 ἰ5 θεῖε ἴο ῥγέβεσνε ἴῃς :ἀθηςγ οὗ ψογάϑ ἴῃ ΕὩρ- 
Ἰ5ἢ τῃδη ἴο '86 ἴῃε 5υη. “ δοβι " ΕΝ". --- Ζομρά δαί γίδε τ 

ἀραΐπεὶ νι]. ὍΤΠΘ ϑρθοϊῆο τηθδηϊῃρ ἰδ τότε ὑτοῦδῦϊα μετα [ἤδη 

τῆς ροῆδγαὶ τηθδηϊηρ ᾶτ. Τῆς Ὀδῖ||6 νγὰ5 βοιηειῃίηρ ἴο 6 ἐδατεά 

85 ἴῃς σοηβοάθδηοε οὗ ἴδ 5ίερβ δἰγτεδγ Ὀεζρῦηῃ. [ἢ ἴπεβε εἰγουτ- 
βἴδῃςΕ5, 105 γ]ηρ' ἔδασ, »1}) ἀδαγ τοῖζ πού δε φαΐ, τεβαταῖηρ ν.ἷ; 



ΡΘΑΙΜ ΧΧΥΤΙ. 239 

τ Βαϊ ἴᾷς τένεῖβο, 7 “λα δε ιωσπηρ], τὰς Ρῖς. ἐχργαβδίης ἴμ6 αηϊη- 
τοττυρίςά, ἀηρσόκεη σοπίϊπυδηος οὗ ἴῃς ἴτυβῖ ἰῃ Ὑδην ἢ. 

8ι:. 11. 15 οοτιηροβεὰ οὗ ἴνγο 5βυῃῖῃ. οουρ εἴθ, ἀηα δὴ ἰηϊοττηθαϊδῖα 
5γη. σουρ!εῖ. ---ἅ, Ομε ἀέηρ}, εταρῇ. δὲ ἴῃς Ὀεριπηΐηρ. Ηδξ ἰ5 
ςοηδάδηϊ οὗ ἀεἰ]νοταηοςα ἔγοηι ἴῃ ΘΠΘΙΩΥ ; ὨῈ περα ποῖ δ5Κ ἴογ 

τμαῖ; Ὀυαϊ ἴμεσε ἰβ οὔβ, ἃπὰ οὔθ ΟἿΪΥ τἈΐηρ, ἢς ἀαβίγεβ: 7 “967, 

ΕἸΩΡὮ. οὗ ῥγεβεηϊ ἽἼχρεγίδηοα δηά ποῖ οὗ ραϑῖ δχρογίδῃςθ, οὕ 6χ- 

Ῥετίθῃσα ͵υ5ὲ σοπμρ]εῖαα. --- 2427, τεβυατηΐηρ ἴλ6 οὴς ταϊηρ ψ ἢ 
τῆς 5γη. νῦϑ8.: σοξ ἢ “εεξ αν. ----- 70 σατέ 95], ἀεβηΐϊηρ ἴῃς οὔς 

τῆΐηρ, ἴῃς ῥτνίερε οἵ Ὀεῃοϊάϊηρ 5ιεδα (ας, σοπίθηρ]ατίηρ τῖτα 
ἃ Ἰογουβ βᾶζε, τὰς ἐρυεζπεες 97 γαλιυελ], Ηἰβ βίογυ 85 τηδηϊεϑιεά 

ἴο ἴῃς ἀδνοαῖ τηϊηά ἴῃ ρα] Ϊο του Ὠ Ρ. -- ἐπ ΑΖ ὲς Τρ ηδὲ6], ἴὰς ρἷδος 

σθετε Ὑδηνεἢ τοϑεβ ἀπά νῆετε ΗςἜ τηδηϊεδί Ηἰτηβεὶῇ τὸ Ηἰ5 

ἩΟΥΒΙρΡΡεῖθ. ΤὨϊβ ΜΟΥΒΏΙΡ, Θβρθοὶδ!ν ἴῃ ΘΑΥΪΥ ἰπηε5, νὰ5 οἰ ΘΗῪ 
ἦι τὰς νιογπίηρ, τὰς οὨϊεῖ της οὗἉ 5δογιῆςα, 45 σ᾽ 59} 88:5, ΤῊΐβ Ηε- 
Ὁγενν ψογὰ ἢᾶ5 Ὀδθη ἰηϊειρσζεῖθα, ὉΥ 4 ἀϊβεγθηος οὗ νονγεὶ ροϊηῖβ, 
845 ἃ νὉ. νῃϊοἢ ὈΓΟΡΕΙΥ τηθδηβ “ ἰηαχυίγε᾽" ΑΥ̓͂., ΕΥ̓͂. ; Ὀαϊ τἢὨϊ5 15 

50 υηϑυϊϊεα ἴο ἴῃς σοηΐοχὶ δηά 50 αἀἰβῆουε ἴο ἐχρίδίη βαιἰβέδοιου 

τῃαῖ Ντ55. γε σοιρεὶεα ἴο στεϑοσῖ ἴο βρεουϊδενε ταηρβ. : “ νἱϑὶϊ" 

ΡΒ. ““σοηδίἀοσ" Ἐν", “ σοηϊοηλρ]αῖο ᾿" 2308. ; ϑοπιε βυςἢ τηθδη- 

ἱῃρ Ὀεΐηρ τοαυϊγοα ἴο βυὶἱξ [ῃ6 ρᾶγαὶϊ. Α Ἰαῖοσ εἀϊῖοσ, ηοὶ βαιϊ5ϑῆβαὰ 

τ 115 ἀεοδιρπδίίοη οὗ ἴῃς οἠα ἰὨΐηρ, ργοροϑεβ δῃοίδεσ, [που σῇ 
ϑἰ γα ασ τΐηρ, ἔτοιι 235: δηυεῖ ἐμ “Δ ἀσμδε 97 γαλετυεὰ ασἤ “ἦε ἄκαγς 

27 μιν ἄζξ, δ τς ἐχρεῆβε οὗ ἴῃς βίσορῃϊοδὶ ογρϑηϊζαίίοῃ. ---- ὅ. ..9 
“ἴ7ε τοῖξ εοπεεαΐ νι ἢ ἀϊας »: 6], τεθενθα οχργεβϑίοη οὗ σοηβάβῃσα. 
-- π ΗΠ ἐουεγί ἢ τάς ἀιάέησι ῥίαεε 97 Πὲς ἐκα ], Ὀοτῃ ταίειτίηρ ἴο 

ἴῃε. τορ]ςῈ 45 ἃ ρῖἷδος οὗ τεΐαρε ; ποῖ ἴῃδὶ ἴῃς δηοτην ταϊρῃϊ σἀρ- 

ἴαχε ἴῃς οἰΐγ, Ὀὰϊ ῬῈ σοτῃρεϊδὰ ἴο τεβρεοῖ ἴῃς βδστεὰ τῖρῃς οὗ 
τεῆιρα ἰῃ ἴδ ἴδηλρὶα ; ἴῸΓ πο δυο τεβρεοῖ ἔοσ ἴῃς [τ ρ]Ὲ ἀρρεᾶγβ 

διηοηρ ἴδε Ὠϊδίοτίο δηθπηΐεβ οὗ [5ταε]. Τῆς σοῃοθρίίοη ἰ5 γαῖ μετ 
τας ἴπε [ΕΠ Ρ]6 15 ϑυςἢ ἃ οονεστῖ δηὰ πἰἀϊηρ-ρΙαςς {πὶ ἴξ ῥγχοίεοῖβ 

ἴῃς ἐπίζα οἱ ἴῃ πο ἢ ἰΐ 15 βτυδῖοά, 50 δας οὐ 5 ρθορῖβ, ἤδῃ 
ΠΥ τεϑοτί ἴο ἴῃς [ετρ]6 ἔοτ ψουβῃϊρ, Ν}}} Ὀ6 Κερὶ ἱπ βαίειυ ἔτοτῃ 
411} ἐπειηϊθβ. Ασοογάϊηρίγ, [ἢ15 ἰ5 ἀδἤη εἶν ἀββετίεα, ἐπ ἦς (αν 

47 ἐἰϊεινε45]. Τῆς 5ίερε 88 οδιιβεα αἰβίγεββ, ποῖ Πϑιδπάϊηρ ἴῃς 

οουταρα δηὰ σοηῆάξηςθ οὗ ἴῃς ΡΘΟΡΪδ. --- ἐπ σα δ], ἃ5 ἴῃ 6 ΡᾶΓᾺ]}. 

βυρρεβῖβ ; Ὀυΐ Δῃ ΘΑΙΥ οαϊτοῦ ἢ45 ἱπίεγρτεῖεα ἴῃς Ηεῦτενν νοσγὰ ὉΥ 
84 ἀϊδδετεηϊ ροϊπιίηρ, 85 “ ὉρΟ ἃ τοοῖκ" ; δηὰ [8 Ὧ48 ζόης ἰῃίο 
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Μτ55. δηοΐθηϊ δηᾶ τηοάσδγη, ἱηιγοάδυοσίηρ 4 τπουσὰϊ νοι, μονονοσ 

Δρρτορτίαϊς ἰἱῃ ἰἴ5ε],, ἰ5 ἀἰβίουϊε ἴο τθοοης]ς τῖτὰ τῃ6 σοηίεχι. 
ὙΤἼε Ρεορὶς πᾶνε {πεῖν τοίαρε ἰῃ ἴῃς ἴδπηρὶθ. Τῇ τοοῖς νγὰ5 ἴῃ 6 
τεῆιρε οἵ ἴποβὲ γῆο ψεσε ρυτθιεα ὈΥ ΘηΘΙηΐ65 ΑΑΥ ἔσοτα ἴδε οἰ 
δῃηὰ ἴεηρ]ς, ἰῃ ἴῃ σουπίγγυ, ΏΘΙΘ ὉΥ ΟἸἰταἱηρ ἃ ἸΟΙῪ τοςκ {ΠΕΥ 
σου θὲ ἰῃδοςσαβϑι Ὁ ]6. --- {7 νις “], ἴῃ νἱοίοτγ, ἴῃ 6 βᾶστης δίῃ. 

ἴο ἴμε ῥγονίουβ νὉ5., 8ἃ5 8 ἰουπά ἰῃ ἴῃς σουρ]εῖ ν.3. ---. λῦρτῦ 
“λεγφογε], Ἰορῖοαὶ ββαθθησθ δηᾶ ποῖ ἴθιῃροχαὶ. --- 172 το ἄχ τ 

γνιΐμε ἀεαα αὖουε νεῖμε ἐηθρηῖές, ἴῃ νἱοΐοσυ, ταροδῦηρ ἴῃ6 ῥγενίουβ 

νὉ. ἴῃ 5ἴαῖγ- Πα Ράγα]!. ἴῃ δοσοτάδησε στῇ Οῦ, 3, ΡΒΝ., Ῥβ5. 3. ττοῦ, 

ἰηϊεγργείίης τ 5 ΗἸΡὮΪ] οὗ νΌ., νυ ϊοἢ 15 πηαοἢ ποτα ὑσοῦδῦ]ε ἴδῃ 
3Ώ, τῃουρῇ βυβιαίηθα ὉΥ ΟἾΠΕΙ ἀποίθπς δηα τηοάθῃ Ίχββ. “ 5}4]} 
τηῖηθς μεδὰ ὃς ᾿ἰπεὰ ἀρ,᾿ ἰπϊεγργεϊίηρ ἴῈ 45. Οδὶ. ---- γρωπα σδοιέ 
»:5]. Ὑῆδ δποτηΐθβ ἅγ δαϑίαρίηρ ἴΠ6 οἰἵγ, ἰῃ δοοογάδησς στ νὅ; 

80 ποδὶ 755. ἴο δε ῥτγεξειτααὰ ἴο Οὔ, ἰηιϊεγργεϊίίηρ ἰξ 85 νὉ. “ξὸ 

ΔΌουΣ ἰῃ ῥτοςδββίοῃ "᾿ 45 265, αἰϊδοῃίηρ ἴξ ἴο ἴπῈ ποχί Ἰἰης, δὲ [86 

ΕΧΡΘηβ6 οὗ ἴπ6 τηθάβυσε οὐ ὈοΓῃ 1168. --- 454 7 τὐῖδ ταεγίεε] ἴῃ 
τῆς πιοτηΐηρ Ποὺ οὗ ψουβῃΐρ, 85 ν." --- πὶ ἐς ἐμ, ροειὶς ἔοσγ 
τε ρῖε 85 ν.ὅ, ἱποϊυάϊηρ [6 σουτί οὗ ἴῃ 6 ὈτάΖθη δ]ῖασ, (ἢ 6 ρίδςς οὗ 
58 Γ]ῆος. ---- δαεγήβεες 97 «ἀοιεέίηρ], βδοτιῆςεβ οὗ ρεδοθ- οἤεγίηρβ ἰῃ 

τῆς ἴογπι οἵ {πδηκ-οἴετίηρβ ἔοτ ἴῃ6 νἱοΐουυ ρτδηϊθα ὉΥ Ὑδῆνθ, 

Μἤοβα σὨϊοῖ σμαγασίεσιβῆς ψνᾶ5 ἐεαϑτίηρ οὐ ἴῃς ἤδϑῃ οὗ ἴῃς νἱοῖπ5 
τορεῖμεσ σι Ὀτεδὰ δηά νίης ἰη Ἰογίι] ἐδϑε ιν γ, δηὰ τπεγείοτε δο- 
ςσοπηρδηϊθὰ τ της βοτὰ δῃουΐ ἴο ὑδῆνεῃ. Α ἰδία εὐϊίοτ, δὲ 
πε ἐχρεῆβα οὗ ἴμ6 τηεᾶβϑυσγα, ἰηβϑοσίβ ὕνῸ νὉ8.: “1 ν}}} βίη, γεᾶ 

Ι ΜΠ] σἰηρ ῥ54]πη5,᾽ τῆογε δρρτορτίαῖε ἴο ἴῃς ἔ}}}γ ἀδνεϊορβά ἴδιιρὶα 
βογνίοβ οὐ ἰδίθσ {1π|68. 

Ρ5. ΧΧΥῚΙ. 2. 

δίς. 1. 15 ἃ 500. εἰ γαβιοῃ. ---- ἴ. ΤῊΣ ἢγϑῖ ὕνο 1165 ᾶσα σοτηροβεά 

οὗ ἀδι8] ρῆγαβαθϑ, υ. 35 4... --- 7 εαὐ]} ἰβ αἴϊδοβεά Ὁγ ΜΤ., Φ, 3, 
δηά 4}1 7ι55., ἴο ἴπ6 ἢἤγϑι Ἰἰπ6, υϑυδιν 45 ἃ τοἰαἴϊναε οὐ [θτροσαὶ 

αἴδιδε; Ὀυῖ [ΠΕΥ ΑΒΓ 45 τεραγάβ ἴῃς σοηηθβοίίοη οὗ »"») σοῖεο. 
ᾧ, 3, ῬΒΝ. πιαῖκε ἃ τὴ6 οὔ͵εοῖ οἵ ἄσαγ, θὰ ΑΥ., ΕΥ͂., δηὰ πιοβὲ 
πηοάετηβ διδοῖ ἰξ το εαὐ, ΤῊΘ ΤΌΥΠΊΕΓ ἰβ τεαυϊγεὰ Ὁγ ἴῃ τηδάβαζε, 

δὰ ἤδη ἰΐ 5 θεῖοι ἴο διϊδοὴ εαζ' ἴο ἴῃς βεοοηά [ΐπ6 85 ἴῃς δηῖἊ- 
εδάεηϊ οὗ ἴῃς ἴνο νὉ5., δῃὰ 50 ἴμ6 ἢγβί {τπλθῖοσ σουρίοῖ 15 βἰπιρὶς 
δῃα Βατγηγοηίου. --- 8. 70. 2λεε], ΕἸ ρἢ., τείεστίηρ ἴο Ὑδῃνγθῆ. --- 
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φαϊα »ι}) ἀξαγ], ἃ ἰἴαῖε Ἂχρτγββϑίοῃ ἰηβίεδα οἵ ἴ[ῃ6 υβυ8] “πῃ ΤΙΥ 
Βεατι." γγὲ νουϊὰ εχρεοῖ δ οὔος ψνῇμαῖ νγὰβ βαἱά. --- 7» γαξέ, 
γαλευεῖ, ἀρ 7 “4451, ἴῃαϊ 8, τβοτῖ ἴο ἴῃς τδῃλρ]6, [π6 ρἷδος οὗ ἴῃ6 

αἰϊνίῃθ ὑσθϑεῆσθ. ΤῊΪβ βἰπηρὶ6 τππηεῖοσ σουρίεῖ τνᾶβ ἀἰδιυσθεὰ ὈῪ 

ΔῊ ΘΑΙΥ τη δγρΊη] Ἔχο]ατηδίίοη “566 Κ γε ΜΥ ἔδοβ.᾽" ΤῊΪΐ5 πηδγρίηαὶ 
Ἐχμοσίδιίοῃ δνυθηϊιαν, ἃ5 ἰῃ 50 ΤΊΔΩΥ ΟἴΠΕΙ ΟΔ565, ΟΔΠΊΣ ἰηῖο τῆς 
τεχί δἱ [ῃ6 ὄεχρεῆβε οἵ ἴῃ γῃγιῃτη. 

δῖ. 11. 15. ἃ 50. [εἰ σαβΈ ἢ. --- 9. ΤΠ ἶς πο Τὰν γαεε], ἰὰ ἱπάϊ 
ἔεσθηος, ποῖ ἰοοκίῃρ δἷ πι6, ἱρποτίῃρ τὴν πεεὰ οὔ Τῇῆες ; {[|αὐαπάοη 

»ιὸ ποί ἢ ογεαξε νιὄ ποί ; 80 ἴῃε ἱηιεγηχεάϊαϊς, δεγγι ποί, 845 Οὔ, 3, 
Ἰηϊεσρσοίηρ ἴῃς νεῖ 85 Οδ᾽. Βυῖ 38 (Ο]]ονεὰ ὃὉγῪ ΕΝ". δηά 

τηοβὶ τωοάεσῃβ ἰπεσγρτεῖ ἰδ 25 ΗἱρἢΪϊ, “ σαϑδὶ ἀνᾶὺ " ΡΒΥ͂. ; “ρυῖ 

ΔΎΔΥ "ΑΝ. ΕΝ. Νόοηβ οὗ [656 [45 ΔΥ δυΓε νδῖταηΐ ἰὴ ΗΘ ΌΓΟΥ 
ὑδᾶρθ, δηὰ 4}} ἀγα δραϊηβί ἴῃ ρδγδ)]]. ---- ἐπ αρρέ7 ἀγαΐπο »|6], 50 

ῬΙΟΌΔΌΪΝ ἰπ ἴῃς οτρίῃαὶ. Βυῖ ἃ5 οἴβδη “ ΤΥ βενδηῖ ᾽" μᾶ5 Ὀδθῇ 

Βυ δι ταϊοα [ῸΓ “τὴς " ὉΥ δὴ δαϊΐοσ. ΤῊΪΒ 18 τῆοσα παίυγαὶ ἤδη 

ἴο ἴ2Κε ““βεγνδηΐ " 85 οὐ]. οἵ νεσῦ, ἰῇ δοσοογάδησες ψἱτἢ τς ἰηΐετ- 
Ῥτεϊδιίοῃ τοὐεοϊεὰ ἀῦονε, οἵ “ ἴτζουη ΤῊΥ βεσνδηῖ᾽" οἵ ῦ, 3, νῃίοἢ 

Τααυΐτεβ ἴΠπΠ6 ἰηβοσίίομ οὗ ἃ ργεροβίου ἴῃ [6 οτἹρίηδὶ ἰοχίῖ. ---- 21) 

ἀεὶ νιν ταἐσαδομ] : ἴμ6 δϑβογίίοῃ οὗ ραϑῖ βχρϑσίθησε ἰ5 ἴῃ 6 Ὀδϑβὶβ 

οἵ ἴῃς Ρ]θᾶ. 
10. Ἡνάεη μῖν ,ατλογ σπά μιν νιοίλερ ἀαυε γογεαξεη μιξ], 85 

ΡΒΥ., ΑΥ̓͂. 5 τπῆογα ὑσοῦδῦϊα ἴἤδη “ ἕο" ΕΝ., Ἰθουρῇ 5υβιαί πα 
ὉΥ ὦ, 3. Ιὲ 15 ἴδῃ τε ῥγοίαϑὶβ σι ρετγίεοϊ οἵ νὉ. ΤὨΪβ τηοβὲ 

πδῖυγα!ν 18 ἴο Ὀς τείξειτεὰ ἴο ἃ {Ππ|6 οὗ τε! ρίουβ ρεγβεουτίοη, βυσἢ 

45 ἴῃς π|ε8 οὗ Αηιοσμυβ δηά ἴῃς δατὶγ Μδοσαῦεαβ, ἤθη [Δ 011} 68 
νεῖ αἰνϊἀεα, δηὰ 5 βθα θη με Ώ Ῥάγίϊεβ ἴῃ 5γ86] Ὀεοδτης 

Ὀἰτῖεσὶν δηϊδροηϊβείς ὄνθ ἴῃ Αγ 1}165, δὴ ἰάεθα Παγαὶϊγ βυϊεὰ ἴο ἴῃ 
Ρϑ5. ἰῃ τ|5 σοῃῖεχι. ΤΏ δροάοβίβ ἰβ : δάεη εὐ γαλευεὰ ἑαξε νιξ 

42]. ΤὨΪΒ 15 ἃ ἰδῖθ τηθβδηίηρ οἵ ἴῃς Ηδργενν ψοστά. ὍΤῇε νεῦβα 
ΤΛΑΥ Ὅ6 τεαρατἀ64 845 ἃ ρεῃϊδιηδῖοσ, Ῥαϊ τόσα ῬγοδΌΪΥ 18 ἃ τΉῈΓ6 

Ῥτοβε βεηΐδβησθ. [Ι͂ἢ εἰἴῆευ σαβα ἰἰ ἄοεβ ποῖ σοτγεβροπα ψ ἢ ἴῃς 
τὨγτμηλ οὗ ἴῃ ϑἰτρ]8 {πΠπλεῖασ ἴῃ ΜΒΙΟΩ ἰξ ἰ5 δι δε 464, οὐ ἴῃ6 
οοηϑυοσίίοη οἵ ἰῖϊ5 ϑῖ15. ΤῊΪ5 νεῖβα ἰβ [ῃθσείοσε ἃ ρίοβϑ, ποῖ θαυ] οῖ 

τῆδη ἴῃ ΜδἼοοδρϑδη ρετοά. 

δῖ:. ΠῚ. 15 οοπῃροβεά οὗ ὕνο 505. σουρ]εῖβ ἰῃ δι. --- 11. 25 
ΖᾺν ταν ἱποίγμεξ νι]. Τὰ 255}3, 1115. ΡὮγ. τείειβ ἴο (6 Ὀδαΐο- 
τΤοηοχοὶς ἰερἰϑαϊίοη : Ὀὰ ἴῃ ἀοθ5 ποῖ βυϊξ τῇς ῥγεϑθηΐ Ἵοοηϊδχῖ, 

ΠῚ 
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ΜΠΙΟΝ βυρρεϑὶβ σαῖποῦ ἃ ΜᾺ ΟἱὁἨ 54{Ἐἰ}Ὑ ἔτοπὶ δπδηηΐϊεβ. ΤῊΪ5 15 
ἱδνουτεά Ὀγ ἴδε ἡ 7 ἀπ ευέη ῥαζὰ ἐξαα »6}, ἃ Ῥαϊῃ Ἰεδάϊηρ ἴο ἃ 

Ἰενεὶ ρίαςβ, ἃ ρίδος ροῃ νψῇῃϊο ἢ! οὔς σδῃ βἰδῃά βεουσεῖγ. ΤὨϊς νγὰ5 
οετγιδίηγ τῃ6 ἰαϊεγρτείδιίοη οὗ ἴμε ρ]οββαίου, ψῇο δ ἴῃ ἌἼχρεῆβξε 

οἵ ἴῃς πιδάβυσε, δα ἀεὰ ἴτοῃι, κ᾽: ὀόέαμδε οΓ τἦσεε ζέμρ ἐπὶ τοαῖξ 

,»» νιο. --- 12. Οίυε πιὸ ποΐ ουγρ], ἰακὶῃρ ᾧρ ἴῃ6 ἀραῃμάοηπιεηῖϊ 

οὗ ν." δῃὰ ρυϊίηρ ἰζ ἴῃ δῃοίμεσ 500. ἔοσπι. ---- τσ 7ὼ6 σγεε ]. ὙΤῆς 
800] οἵ ἴῃς δάνεσβασεβ, ἃ5 ἴῃ6 βεαῖ οἵ ργεεάν ἀδϑίγε, ἰ5 411 στεεά. 

Ῥατα]]εὶ τ ἱ τ τη 5 15, ἀς ἡλαξ ὀγεα διεά συ 1, τὰς στεςα ἰ5 ἐχργεββεὰ 
ὈΥ δχοϊϊοά, εαρετ, ποῖ Ὀγεαῖῃ. Τῆς ρτεεά οἵ 5ου] 5 Ἐχρτεββϑεὰ ἴῃ 
υἱοίεπες οἵ ποτὰ δῃὰ ἀεεᾷ, Τῆς β5ᾶπ|Ὲ ρ᾽οβϑϑδῖου, ὑργοῦΌΪυ, 85 ἴδε 

οὔδ ΜΏΟ ἰηβοτίεα ν.}0, αἰϑο ἰηβοτιεὰ Ὀεΐνθθη ἴῃς ἴνο [ἰἴη65 οὗ τῇς 

σουρίεῖ ἴῃς ποσάβ: 20γ, ,αὖδε τοῖζισοσες ἀαὺέ γδε μ ἀραΐμε νεξ, 

ΜΉΘ 515. αυϊε ψ6}} τῇς 5ἰζαδιίίοη ἴῃ ἴῃ 5ιγδ οὐ ράαγίΐεβ ἴῃ 

τῆς Μαοοδθθδη {{π|68. 

138-14. Αἡ οἀϊϊοσ, ργοῦαθ]ν δατ]εγ [μΔἢ ἴῃ ροϑβαῖοσ πηεηϊτοηθά 
δῦονα, Ροβϑβι]Υ ἴῃ 8 οὔς ψῆο σοπῃ πο [6 ᾿γάγοῦ ψ ἢ ἴΠ 6 οὐρίηαὶ 
ῬΞ., τηδάϊα πὶ σομη δ μδιίοη τῆοσε ἀρρσορτίαϊε ὈΥ βυπιηληρς ἃρ ἴπς 

δϑϑϑηῖίδὶ ἰάθαϑ οἵ Ὀοΐϊῃ ρασγίβ ἰῃ ἴπ686 νεῖβεβ. 

1 Ὀεϊΐενε [π81 1 514}] Ιοοκ οἡ ἴδε ροοὰ (δίηρϑ οἵ ΥὙδηννεἢ ἴῃ ἴῃς Ἰαπὰ οὗἁ ἴῃς ᾿ἱνίηρ. 

Νναΐι οα Ὑδῆνεῃ. Βε κίγοηρ δηὰ Ἰεὶ ἴἢγ ἢεατγί ἴακε οσουγαψϑ. 

3ὴ ““Π]685᾽" (ΟΠ ονεὰ ὃγ ἘΝ". 15. τηατκεά ἰῇ ΜΤ. δ5 ἀουδιμι! ὈΥῪ 
ΕΧιΓδοσάϊμασυ ροϊηΐβ, δηὰ ἰξ ἰ5 ποῖ 7υβῆε ἃ ὉΥ πλοϑὶ δηοϊεηϊ 

γτ58. 

18. 7 δείευε,) δτωρμδῖς ῥγεβθηῖ στ ἰπῆη. σοηβῖ. οὗ ΟΡ]. --- 
“λα 7 «ἀκα ροξ οπ 12ἠε ροσαὶ λίπρε οΥ Υαλευελ], ἴποβα σίνεπ ὉΥ 

Υδην ἢ ; ΜΉΘ ἢ ἴάκεβ τῆς ρας οὗ ἴῃς ἰονε!πθ85 οὗ Ὑδῆνεῃ οὗ 
ν." 25 ἃ ὑγδοῖίςδὶ ἰηϊεγργείδιοη οἵ 1. --- ἐπ 26 ἑαπα 97 τἀε ἤσίμε] : 

οἴ, 1412, 45 ἀϊδιϊηρυϊϑῃςα ἔτοτῃ ἴῃ σεα]ηὶ οὗ ἴῃς ἀεδά, εἰ ραβί βίης 

σοπίϊηυδηος οὗ ᾿ΠΠἔῸ οἡ ἴδε βατῖῃῆ. ΤὨϊβ 4150 ρϑῆθσγα 565 ἴΠ6 ποτα 
βρϑοϊῆς δπὰ ἀεδνουῖ τβουρῃι οὗ ν.". ---14. Ἡαΐ οκη Υαλευελ], ἴῃ 
[αἰϊἢ, σοηβάεηςθ, δῃὰᾷ ἤορε; ρῥδγαρῃγαβεά ἰῃ ΡΒΝ. “τῆβ 1οτά 5 

Ἰείβυτα "᾿; τερεαϊεά αἱ ἴῃς εἷοβε οἵ ἴῃ νεῦβε [07 δι ρἢδϑὶβ, ὑγοθδὈΥ 

δἀάεά ὮΥ ἃ πιιοῇ ἰαῖοσ Ββαηά. Α5 ἴδε ργενίουβ ᾿ἴπ6 Ἔχργεβϑθα τῇς 

ςοηῆάεηςα οὗ [86 ἤτοι 5. ὈῪ ἴῃς ρετγίεοϊ οἵ ἴῃς νΌ., 115 πε εχ- 

ὈΓαθδ65 ἴῃς Ῥγᾶυδῖ οὗ ἴῃ βεοοῃά 5. ὈΥ͂ ᾿τηρετγαῖίνεβ: 386 τήγοπρ, 
Ἰηςοηϑ θα ἴῃ, ἐξέ Ζλέμε ἀεαγέ ἰσξε ἐομγαρε), εἴ. 315, ν Ὡς ἢ ἰ5. ἃ 
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ΤΏΟΤΕ ΡτΟῦΔὉ]6 ἱπιαγργοϊδιίοῃ οὗ ἴῃς νΌ., δ5 0, 3, ΕΝ.., Ὀσ., Κιγκ., 
αἱ., ἴδῃ ΡΒΥ. “ΗἪἬ 584}} οοπιίοστι της Πεατῖ,᾽" ἱπιεγργείηρ ἴῃς 

ΥὉ. 45 δροάοϑίβ οἵ ἰγην. δηὰ ρἰνίηρ ἰΐ ἃ οδυβαῖϊνε ἴοτοα. 

ΧΧΥΊΙΙ. 4. 

. ὙὉν ὙΠ] ΡΒτ. ανλ. 5[5, οὉ]. Ὅν υ. α7; »" νυ. 125. --οτι ΔΡῸ] ΡΒτ. α.λ.; 
Φ ΛΚΌ πιπὶ, δέσεε οἵ »ιέαρς οὔ γέζμρέ, ταῖν - (1) Ῥῖαςς, ποῖ ἴῃ ᾧ ; Ὀυΐ (2) ἢ. 
οὗ Οοὰ ἃς τεΐιρε 271 318 3,γ89 5.29 15. 25.4.4 Νᾳ, 17 70. 416, ΤΊΣ “Ὃ Ῥε. 288, 
Ὃ ὋΣ 315 15. 1710, Ὃ νῦν Ρβ. 435; (3) ἤξ. οὗ Βυτιδα ῥγοϊεοϊίοι υϑΝ Ἢ "Ὃ 609 -- 

1ο89, Ὁ ψ. 76. --- 3, 2.02] ΟΝ] ἱπί. οβῖγ', 3 ἱεϊηροσαὶ, δροά. οϑρ Ῥί. Ραβὶ εχ- 
Ῥεΐεῃος ἢ γ5δ.ν, γ οοδτά. -- Ὁ] δἰίδομβοα ἴο "2")Ν, ἐπαρμαβίεἰηρ᾽ ἴδε 5[., νγῶβ 
ἀουθε]εβ5 οτὴρίπαὶ, σοπιρ]εἴϊπρ ἴἢς Ρεπίδσηεῖετ. --- Ὁ] 5 ἃ ρὶ. ἴο ἐτα ρ μδιῖς δ] 
τεβύσης ἴῃς 500]. (νυ. 765). --- 8, ὉΝ1 ῥτοιϊαϑὶβ οὗ οοπαϊτίίοη, ραγβ]!. τε ργενίουβ 
ἴετιροσαὶ οἴδυβε, τ ἀροάοδὶβ ν΄). --- ΓΝῚ3] 8}.» εἰ μετ ετρἢ.., ἴο (8}} αἰἴεη- 
ὕσοη ἴο ἴδε οδ]ςεοῖ οὗ ἱγιιδῖ ; οἵ ἐρ τρέξε 97 ἐλὴς, ευεγι ἑάεη, 85 ἈΝ. Ὅτ. Κίτι., αἱ. 
-- π0}9] οαἱ ρῖς. (νυ. 45) οοππυους δοϊΐοι, νὴτμ γετραὶ ἔογοε, δὰ 500]. υΝ 
οοταρὶοἰΐηρ τὰς 1. --- 4, ΓΩΝ] ἐπιρἢ., ον6 ἐλέγηφ. ---- τγῶμ} ΟἿΑ] ρέ,, ἐτιρῇ. ργεβ- 
επΐ. -- ἌΓΟΝ] εἴαρἢ. οὐ]εςῖ, ἐδ’ φλτφηφ. ---ο ΤΣ Γλ23 2} Εἰ. ἔτοπι 235; 
ἰπΐ. οπῖτ., ς. 56. 1 5. ἔτοστῃ 2. νἡτμβοαῖ " ἰ5 βι τι κῖηρ ἴῃ νἱενν οὗ Η ἢ τὨς δα βε- 
4υεηὶ ἴπβ. ΤΏς ρ]οββαῖον ἀϊὰ ποῖ ἀρείπη]αῖς ἴδ ἴο ἴῃς οοπίοχι. πα πὴ Ὁ2] 
εἰ. ἴτοπι 235. -- πυπὉ] Οἱ ἱηΐ. οβῖτ., οὐ]. οὐ ργενίουβ νῦβ. : ὀεάοίά, ἀδυδ νυ ο. 

δος. (νυ. 414), Βεῖτε τόσο ἱμίεηβε ψ ἢ} 3, οξ ἐρίερεῖν, φατε ὁ7:. ---- ἴ Ὁ5»}} π.τὰ. 

αἰεὐηρλζμίνετ5, ἐρυείϊνεε:ς, Τοῦ “ν, ἴῃ τετρὶε Πότε, ἰῃ Ἠΐ5 ἔανουγ 9017, εἶδνν. Ζε. 

117. 10 Ῥγ, 211 1.38 τ6Ὁ͵ ὁ υχὴ 5 ἃ Ξεοοπὰ ἰηΐ, ΡΊ. οκίτ. οὗ ζ Ὁ3, Αταπιαίβπι, 
τδῖς ἰπ Ηδεῦ., 1,ν. 1.35 ς, Ὁ σεεξ, ἑἰοοὶ “ογ, ἘΣ. 341} ς. δος. “εεξ ἤοοῖκ, ἴο σατε ἴοτ 
ἐς; Ρχε, 2035 ͵5 ἀϊβίου, ΤΟΥ τεπάετς σισξό ἐμφεῖνγγ. ὍΏς ῥγορετῦ την. οὗ ἴῃς 
ὙὉ. ἰβ ἱπιργορεσ βεσε. Βαϊ νγὰβ ἢς ἴο βεεὶς ἴῃ με ἴετηρὶε βγη. ψ ἢ σεέ ἢ 

ΔΒ. ερνενεβίαίε βαὶϊϊ5 σοηΐεχί, Ὀυϊ ΤΟΥ 58γ5 ἴμεγε 18. ὯῸ δυϊβουν ἔογ βυο ἢ 
ἃ τεπάετίηρ. Ῥοίΐηϊ ἰξ τμβεγείοτε π5" ἐπ ἐὰε σεογρεῖρς, ἰᾺ 6 Βουτ ΟΥὗὨ ργᾶγετῦ, 88 

55 59}7 8814, --- δ. .2] ἰς σαυ58] πὰ ἴῃς ν08. ἃγε ἑαϊυτεβ. --- Π20} ᾿ξ Ογ. [18] 
“ἀέεξεί, εονενί, αν (ν. 105) ποῖ 5υϊϊεὰ ἴο Ἄοοηίεχῖ ; Ὀείϊες ΚΙ, πρΌ δοοίά, ἃ 

τεΐαρε ἰπ βίοστω, ἃβ 1813, --- πὰ Ὁ.2} ἐρ 26 ἀν ὁ αἐτέγε5:, 88. 413 ἮΝ 2118).--- 
Ὅομ ἼΓΌ3] ΡΒ. α«λ., Βαϊ τ ὑμάῤηρ- ῥίαεε (υ. 1813). ὑτιν ἐεγε, ἴον [8 (επιρ]ς. 
-ἰ 2] Ὁ. 188) ποῖ βυϊϊεὰ το [ἴῃς 5ἰταδιίοπ ἴῃ ἴῃς σουτίβ οὗ τ8ς ἴεπιρῖε, Βοῦρα 
ἔ βυδίαἰποὰ ὉΥ͂ ἀποίςηϊ τββ. Βα. Ἢ ἐῃγαίς. ΑἹ δηοίεηιϊ εὐϊῖοτ ἰπῖετ- 

Ῥτεῖεά ἴτ δ5. Ὃξ δὰ ντοῖς ἰδ ΠΥ ὍΣ. --- 6. ΠΡ] ποῖ ἱεπιρογαὶ, θὰϊ Ἰορίςαὶ 

(υ. 23). - ον] Δ] ἱπιρί. Ἰ ; ὃυϊ Θ, 3, ΡΒΝ., ον ΗἸΡἢ. πιοῦα ὑγοῦ. ἱπ 
δοςοτά, νὴ ρτενίουβ οοηΐεχὶ, ἃ5 36 το. --- 12.820] ἘΞ) ἀπὰ 4}1 Ὑτββ. ἐχοερῖ 
6, Ἔ, ας 1813 γοὗ (νυ. 37). Ια ἴδε Πα5 ἴνγο ἴοῃμεβ δ5 ἴῃε Ἴοτηρεπηεηΐ οὗ ἴμε 
πε. Θ΄ τὰ. υῦ. "33:0 Ῥοἱεὶ Ρέ. 1 5. φὸ αὐοτί ἐφ ῥγοκόεσίοη, 85 265 (υ. 1711), 
δηὰ αἰἰδομεὰ 'ξ ἴο πεχῖ νὉ., νι] ο ἢ ἰ5 ἴἤεπ ἱπίεγργεϊς δ8 } σοῆβοο, ἱπιρί.; θυϊ 

τῆε οὐ]. οἵ νὉ. ἰπ 185 δεπβες οου]ὰ Βαγάϊν Ὀς πιϊβδίηρ, ἀῃ ἃ πὸ δα᾽υξίπιεηϊ οὗ ἴῃς 

τλεᾶβυγε 5 ΡΓΘΟΙΙΟΔΌ]ς. --- ΠΓΙΣ1Ν}] ᾽ οοῦτγά., νυ "ἢ ΟΔ] οομοτί. ἐχρτγεβδίπρ γοβοὶα- Ὁ 
ἔοῃ, Εοτ πϑι νὉ. ἀπά που, νυ. 46. ---Ὦ ΠΥ] π.(. σἀσε, ἰὰ Ψ (1) σοἰήφίομς «λομέ 
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ἴῃ τοιρῖς, ἴῃ σςοπηεφοϊΐοι Ἡ ἢ βαοτίβοςβ; 80 δεῖς, 335 475) 8916; (2) εὐα:ἀξηρ, 
οὗ ογπθαὶ5 τςοῦ; οἴ. νῦ. γυν, υν. “3. ΤΆε 1. πεεάβ ἃ ψογὰ ἴο Ἴςοπιρὶεῖε ἰΐς 
πιεᾶξυτε, ΤΒαὶ ἰ8 ῬΡγΟ ΘΟΪΥ πὴπῦ, ΤΈΘα πτν δηὰ ΠΊΘΙΝΙ ἃτα ἐχρδηβῖνε ρἷς. 

ΧΧΥΊΙΙ. 2. 

ἼΓΑ πον τηϑᾶβυζς, ἰτἰπιεῖεσ ; δηὰ ἀουδεϊεξ5 δηοῖμες 5. Ὀερὶηβ Βετς, ψ εὶς 

νγ85 ρἰεοεὰ ου ἴο ἴδε ργενίουβ ῥβ.; οἵ. Ῥβ8. 19, 24. --- Ὁ] Οἷα] ἱσων. οὔ ρεῖϊ- 
ἴοι, 54. δος. ᾿Ὁν, ἃ5. 187 ς 518 643 110149; 50 (5, ΡΒ. --- 30] ἀοε5 ποῖ γὸ τ 
ΜΝ ἃς ΑΥ̓͂, ΕΝ. οσ 1815 γῇ. θεϊοῃρβ σα 1. 2. --- 5 55} ὙὉ5. ἴῃ ΕἸ Ρἢ. 

οοδταϊπαιϊίοη ρὑγεοεάςεά ὈΥ̓͂ ἡ οὗ ςοπβεαύδῃςε ; ὈοΐΒ ΟΝ] ἱτηνβ. ο. 5ί. 1 5. Εοσ 

Ὡπ ν. ακ'; τὸν υ. 35.-- 8. 701 φπιρΆ. -τ 3) Ἴ0Ν] Ρδτ. α.λ.» εἶδτνν. 2032 χοδ- 11. 1} 
141 (ΞΞ 533) 3525 γ45, 2252 46; Ῥϊ οἵ, 235 πῸ2 287, --τ ρ γ5}Ὁ3} 2 Ρἱ. ἰ5 βιστικίηρ 
Βετε ἰῃ ἴδε πιϊάβὲ οὐ 2 555. τείοτγίηρ ἴο σοά, ἀπά 1 530. τείεστίπρ ἴο ἴδε ροεῖ. 

Βαυὶ Κι55. δὰ ἃ αἀἰδετεηῖ ἰοχὶ : (58 ἐξεζήτησα τὸ πρόσωπόν σου, δο Ἀοτιδὴ Ρ52]- 

ἴεν φναέεῖυέ γαείοσι ἔμα σε, Ἴ)0 ὭΦΩ3; Ἐ ἐχφεεευ τ ἐρ γαείες νέα, 3: φεαεσευε 

τἱδίμς φιδεξ, 80 Σ δῃὰ (δ. 5.5 Τ΄ δῃὰ ο8 οἴδεῖ οοἀά,, ΗΡ. (οπιρὶ., ΤὨεοάοτεῖ, 

0 93. 95. Βα5 ἴδε δῃογίεν ἴεχῖ 1.0 20 γ9}2 δῃὰ δἰΐδοῃεβ πυῦν ἴο {πε πεχὶ ], 
Τῆε Ἰαϊίον ἰβ ἰεπιριίηρ, Ὀυϊ ππρτοῦδῦ]ς. ΑἹ] Ὀὰϊ 95. ἀρτεὲ ἰπ ἰδ ἰ5 1]., νν δίς ἢ ἰς 
εητίτε!υ ἀρρτεορείαϊε ἴο οοπῖεχῖ. ΑἹ] Ὀυϊ ( ἴῃ ἴδε ο]άεβῖ οοἀὰ, ἀρτεε ἴπ .λ0 γ 03 
ψΒΙΟΒ ἰδ θεδὶ εἐχρίαἰπεὰ ἴῃ Ξ) ἀπὰ ἴῃεὴ τερασγάθὰ 85 ἃ τηδυρὶπαὶ ρίουβ δὶ. --- 

9. ἼῸῺΡ ἢΝ3 ὉΠΓΟΝ] ΡἈτ. α.λ. πὰ ἀϊβίου!, ΜΌ. ΗΊΡΉ. οἵ 38} ἱπιρτοῦ. ὦ, Ἐ, 
3, ταῖς ἴξ ἂς ΟἿ], 6 1 σῖτα ὙἸ5ΡῸ, 80 Ηουβὶευ. Τ2» ἴβ ῥσοῦ. ἃ ἰαῖον βαβκιϊϊα- 
τίοῃ ἔοσ "3, ΒΊΟΣ 5 τεαυίγεὰ Ὁ τἄγτης, ΤὨς νὉ, ἰ5 δεβὶ ἰηϊεγρτείϊεὰ δ8 Ὁ δὶ. 
-πτ 3] εἰρα. (ν᾿. 2239). --- ΝΣ} δοτὶβὲ οὗ ραβὶ ἐχρετίβησε ἰῃ ογάεσ ἴο ρεῖ ἃ 

Ῥαββ ἴοσ ρίεα. [ἱ πιδῖκεβ ἴῃς 1. ἴοο Ἰοῃρ δῃὰ ἰ5 δὶ. --- ἔβη "Ὁ Ν} 758. ΙΓ περ. 

ὕνο ἴομεβ. ζ Ὁ), νὉ. ΟΔ] αὐαρεεΐονγι, εἶδνν. 7850 9414, ---- νῦν 5] νυ. 125, (0]1ετ 
ἴον οτὶβίπδὶ ᾿γ), 85 ν.} --- 10. πν1.}} ἘπΊΡΆ. --- "555 ΟἿἱ ἱπιρί. ον ἰἢ 5εη8ςε 
οὗ μξε "»ν ἄγε »ν, ἰαὶς (υ. 2695). Ταΐδβ ν. ἰβ ἃ βεπεῖδὶ βἰδίειηςπί, ποῖ ἴῃ 
δοοοτὰ ψίῖα [με ἀγρεηὶ ρει τίου οὗ [με ῥΡβδ] πλὶϑὶ ἱῃ ἃ τεδὶ] βἰ[υδτίοῃ οὐ ἀϊβῆσυλιγ. 

11 Βα58 ἤνε ἴοπεβ δῃὰ ἰβ ποῖ ἴῃ δοοογὰ ψ 1} ἴμς τγίμπι. 1 ἀἰδιυτθβ ἔπε βίχορμῖ- 
ς8] ογραηιβδίίοῃ [{ ἰ8 ἃ ρεπεγδ) βίηρ ρ]. ἴο τῆακς ἴῃς Ῥβ. πιοῦς δρρτορτγίαϊῖς 

ἴοτς βυῃαρορυς ψοσβῃΐρ, με η δυο Ὀγεαϊκὶῃρ ἂρ οὗἁὨ ἔδῃλεβ ἴοοῖς ῥίαοε 88 ἴῃ 

Μδοσδρεδῃ {ἰπιεβ, --- 11. Ὁ ΠΝ] ΡὮτ, α.λ.; ἔος ΠΝ ν, 89, Ὁ ν. 268, 
--οῦν ἸΡῸ5] εἰ. ἔτοπι 59, νν Ὠῖοἢ ν85 ἴῃ ἴῃς τχϊπὰ οὗ ἴΒς οοργίϑι. ΤῊς νὍϑβ. 

ΠΝ ἡ σεῖς οὐ ρίμΑΙΥ αἱ ἐπα οἱ Ἰΐπε ἔον τῆγτας ἴῃ ν, οβαγαοϊεγίβιϊς οἵ 

18ε 8. --- 13. νυ] 0]. 5έ. 13ρ. ΒὮγτηε δπὰ || πο" τεχυΐγε 85. ἡ. --- ῸΡ1 τεδὶ μέ. 
3 Ὁ]. 6. 2 Ροῖβ., εἶβιν. ο. Ὁ» 278 ς45 (}) 8614 9212 1242; ενϊάεηος οὗ ἀποῖβεῖ ἀπὰ 

Ιαῖες βαηα. --- δ ἌΡ ν1}} 68. Εχ. 2016 Ὠὲξ. 191-18 Ργ, 619 χ46, ο(, 1211 τοῦ- 9 (ρ}.), 
ἃ Ἰεραὶ τεγηὶ οὐ ρεπεγα βαϊΐου ; ἴπετε ἰ5 ποι ἴηρ ἴῃ {με τεϑὶ οὔ ἔπε Ῥβ. εἰ πιῖϊδς 

ἴο ἴ. Σ᾿ πνπὰ. ἴῃ Ἅ εἶϑνν. ρῆτ. ἔ ὈῸΠ ΥἽΡ 3511, 8 Εχ, 23} (Ε) Ὀϊ. 1τ9οῖδ; δηά 

οὔ ἴμε πιοοῦ 5. 8038, ΤὨΐβ οαυβε ἀἰδιυτθβ ἴῃς ἱπουρῃϊ δηὰ ἰδ ἃ ρὶ. ---- πον} ἀυδ., 
88. 8ἀ). ἔ προ α.λ. ψίπρ" οὐἱγ 7ε. 451, Ῥοῖὰ ἀυῦ.; Ὀεῖϊετ ἢ. ἐογηηεά ὈΥ͂ " ἔγοσῃη 

ποθ, ΜἘΪΟΆ νὉ. 15 ὑβεὰ ἴῃ 18, Ρ55, τοῦ 125, ἰπ τς βᾶπιὲ βεῆβε 8ἃ5 ἤεῖς. --- 18. κ}Ὁ] 
τλδικεὰ δ5 ἀουδιία! ἰπ ΜΤ. Ὁγ εχίγδογάϊπατυ ροΐπιβ (ψ. 1πῖτ. 8. 3). ἢ κὸ ἐγ 

οί, τἰρεΐδες; ἰὰ Ὑν εἶδνν. γ5ν0 9417 10628 11092 1241.3, (ΒΒ [45 ἑαυτῇ -- νὉ, ἀπὰ 
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ἴδε τηδάβυγε τοαυῖτεβ ἀποῖδες νοσγὰ ψἱἢ τΒς ῥτενίους οἶδυθα. μον ἰδ ρσοῦα- 
ὉΪΥ ἃ ςοπῆαιίοῃ οἵ ἵντο τεδάΐηρβ, ἡ) ἀπὰ πῇ, Βυὲ ἴῃς οτίρί πα! νγᾶβ ἀουθι]εβ8. Ὁ 
ἴπ τῆγτης, 848 4}} οἴμετ Ἰΐπεβ οἵ (ῃἷ5 Ῥβ. Τῇε Ρβ. ἰ5 οοπιρὶεῖς ἢεσε. Τῆς 
τετααϊηΐηρ ᾿ἴπεβ δὲ ᾿ἰτυγρίσαὶ δα αἰ! οΏ8. ---- ὍΝ ΠῚ ΥΜ2} ΡὨτ, εἶδιν. ἰῃ 527 1428 

15. 3811 ς38 76. 1119 ΕΖ. 26 1228 («τς τ, ΕΖ.) 70, 2818, --- 14, “301 ΡΊ. ταν. 
τερεαδϊεὰ ἴῃ ἰαϑὶ οἶαυδε (νυ. 255), ο. ὮΝ Πεῖς, 85 ἐπ 3786 15, 51δ; 508} ο. 800.» 
8.5 ἴῃ 255. 

ῬΘΑΙΜ ΧΧΥΤΙ]., 3 5τπ. 45. 

Ῥο. 28 ἷἰ8 ἃ ῬγΑΥοΣ: (1) δχροβευϊδιέης σὰ ὙΔΕσΤοἢ ΤὸΣ δδδα- 

ἀοπΐην Ηΐ8 ῬΘΟΡΙ6 ἰῃ Ρεσὶ] οὗ ἀθδίι, δῃὰ οσγίπρ δου ἃ Φὸσ μοῖρ, σῖτα 

Βιδηᾶάβ ὉρΠ οά τονγασάβ [Π6 ΒΟΙῪ βασίπο (ν." 5) ; (2) υτρίηρ τμδᾶὶ Ηδ 

ἀἰδοτὶ πιϊπαίθ θοΐνγθθη ἴποπὶ δηὰ ὑποὶγ ΘῃΘΠ1168, νἱϑιτἰπρ [86 ἸΔΙΓΟΣ 

σἱτὰ τοισ δα είοη ἔοσ τμοὶγ ἀθθάβ (ν.5 5) ; (3) διοϑδίηρ Ὑδαενθῖ, [86 
δίσεηστι δπὰ 881614, δηὰ τοϊοϊοίηρ ἰῃ Ηἰπιὶ 88 [86 σοῦυζε Ζὸσ ἰείπρ 

διηὰ Ρθορὶβ (ν." 5). ΟἸοβ8ε8 σὶνβ ἃ γβάϑοῃ Ζο [86 ἱπιργθοδίἑοπ ὩΡΟα 

Θῃοπιΐεβ (ν.7) δῃὰ ἃ ᾿ἰξισρίοδὶ ροιιτἰοη ἔοσ δαϊνδίίου (ν.). 

ΝΤΟ Τῆνεε 1 οἹδἱ!, πὶν Ἐοοὶς : Ὀ6 ποὶ 5ἰ]εηὶ (τυγτιΐη 5) ἴτοπι πε; 
[“51, ΣΎΒου Ὀε 5111 (τατηΐη 5) ἤοπὶ τις, 1 Ὅς σοπιραγθὰ ἴο ἴῃεπὶ ἴμδὶ χὸ ἄονπ 

ἴο ἴδε ΡΙϊ, 

Ηδσλτν ἴδε νοῖοε οὗ τν βυρρ)] οδίίοπ ἴον στᾶσα, νν ἢ 116 1 οὐὺ υπῖο ΤΉες ἴοτ Βεὶῖρ; 

ΨΝΉΪΕ 1 Ἰἢ ῸΡ τὴν παπά5, (πὶ Οοα) υπῖο ΤῊΥ ΠοΙγ ϑὮτγίης. 

ἙἘΑΟ πῖε ποῖ ἀννὰν νἱἢ της νἱοκεά, αηὰ νυ] νοσῖκεῖβ οὗ ἱγουῦ]ε ; 

ὙνΏὮο δζἵε βρεακίης ρεᾶοα ὑἱ1ἢ [εἶσ ἠδ ουΓα, ψν λα νυτοην ἰ5 ἴῃ μεῖς πιϊηάς, 
Ο είνετπεπι δοσοταάϊηρ ἰοὸ 1Πεἰτ ἀςεὰ, ἀπὰ δοοοτγάϊηρ ἰο ἴῃς Ὀδάη 655 οὔ μεῖς ἀοίηρϑ; 

Ασοοταϊΐης ἴο ἴῃς νγοτκ οὗ ἰῃεῖγ παπάς, γεηάεσ ἴῆετῃ (Πεἰσ γεοοπηρεῆβα. 
ΒΓἘ55ΕῸ ὃς ὑδβννεμ, θεοδυθα Ηςε Βδίῃ Βεαγὰ ἴ8ε νοσζὰ οἵ πὶγ βυρρ)ἰοβύοῃ ἴον 

δταοε! 

Υδην εὮ, τὴν 5ίγεηρτῃ δηα τὴν ϑῃἰεϊὰ, ἴῃ ψνἤοτα τὴν πεαγὶ ἀοιἢ ἴπα5ι} 
Απὰ 1 δπὶ Βεῖρεά, αῃὰ πὶν πεατὶ ἀοίἢ ἐχυὶ, ἰμογείοτε νυ πὶγ βοηρ Ψ}1 ργαίϑα 

Ηἰπι, 

Υδμν ἢ, ἴῃς Ξἰγεηρί ((ος Ηΐ8 ῥεορὶς), δῃηὰ πε τεΐυσε ἔοσ νἱοίοτίουβ ἀδεὰβ ἴοσ 
ΗἰΞ5 αποἰηϊεὰ. 

Ῥε. 28 νὰβ ἴῃ Β. Ιὶ τεοεϊνεὰ ἔτο ἱπιροτίδηϊ ρίοββεβ : (1) ν.δ, ἃ τηοβαὶς 
ἴτοτα 15. 513 ἀπὰ 7ε. 245 4210 4.4; (2) ν.", ἃ ᾿ἰζυτρίςα) δἀάϊείοη. ΤὨς 5. ἰβ ἃ 

Ῥταγεσ ἔοσ Βεὶρ ἴῃ {πιὸ οἵ νγᾶγ, οἹοβίηρ νυ ἃ οεττῖταὰς οὗἉ νἱοίοτγ. [11 τεβει}]ε5 

Ῥβ5. 20, 21: ἸῸ ν.Ἷ -Ξ 2ΟἿ; 1» ν.ἷ' ὅΞΞ.213-ὄ 6, γυμνῶν ν.ῖτξε 213.6; Ἣν νιἴΞ: 2114, 

Τῆς Πδίηρ ρ οἵ παπὰς ἰονγαγὰβ με Ὑ2 ν.3, ἰδ βί πηῖϊαγ ἴῃ βἰτυδιίοη ἴο [Ὡς 
βδοιίῆοες οὔεγεὰ ἰπ 2046, Τῆς Ὀανίϊς τποΠΔΥ ΝΥ νν88 511}} ἴῃ εχἰβίεηος ν.5, 

δηὰ τὲ τεπιρὶς ψοσβἢΐρ νγὰβ οαγγϊεὰ οὐ ν.3, ΤῊΣ νἱοκεα ἃτα ἰοσγεῖρτι ἐποτηϊεβ 

“80 δζς ἰγεδοῃογουβ, ργοίεβϑιπρ ρεᾶςε, Ὀαΐ τερ]γ θεπὶ οα πιϊβοίεῦ ν.8. ΤῊς 
αἰτυρίίου ἰδ οἷς οἵ εχίτειμε ροτὶὶ. ὙᾺἊ παιίοῃ 5 ἰῇ ἀδῆρες οἵ ρετγ βίην. 
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ἊΣ ΣΝ ΥὉ ἰδ ἃ ρῆγαβε, οὐ ΕΟ, τὸ δαυ]ϊοσ ὑδασο σδῃ ὃς δϑεϊρτιεὰ ΤΠ ΕΖ. 
δηᾷ τδς εχ!]ο ἀροσδῖγρβε 15. 14. Τῆς Ρὶϊ ἰ5 [Ὡς Ρὶϊ οἵ 5ῃςο]. ῆε δἵε Ἰεὰ ἴο 
ταΐηϊο, τῃετείοτε, οὗ {με ἰαῖε Βανγὶοπίΐδη μετα ςῃβογιὶν Ὀείοτε ἴῃς εχὶϊς. ΤΒςἊς 

Κίῃρ' ννὰβ ῬΡσοῦ δ εῃοίαἰκῖπι. ΤΈς σ]οκοὰ παιίοι νεγε ργοόῦϑογ ἴΒς Μοδὺ- 
ἰϊε5, Ατηπηοηίϊεβ, δηὰ ϑγτίδηβ οὗ 2 Κ. 243. 

δισ. 1. 15 οοϊηροβϑά οὗ ἴνγο βἴδίτ- ἴκα ςουρ οἴ. ---1. ὥμ 7λεε], 
ΕἸ Ρἢ. ἰῃ ροβίοῃ, ΤὮεε, ἀηα 0 οἴδετ, ἀεβηεά ὃν »"» Ζοεξ, ν Ὡς ἢ 

ἴῃ 186 δαγίοσς ᾿ἰτοταΐυγα 15. ἃ ἀἰϊνίηθ δίῃ ; Ὀυῖ τ Ὠϊοἢ Πᾶς Ὀδοοπις 

ἴῃ τῆς [πῆς οὗ σοτηροβίοῃ οὗ 118 5. ἃ σοηοζεῖε δχργαββίοῃ ίοσ 

Υδην ἢ 85 ἴῃς βαίε τεῆιρε οἵ Ηἰβ ρεορὶε (νυ. 19}} 73 9216 τ44}}, 
δῇ ἰάδα τακθῃ ὑΡ ἀραίῃ ἴῃ 5γη. ρῇχαβεβ ἰῃ ν. δ, Α Ἰαίεγ εἀϊῖοσ ἰπ- 

βετιεα γαλειυεά, αἱ ἴῃῆ6 δχρθῆβε οὗ ἴΠ6 πηθΆϑΈΓα. --- 7 “σα 47], ετα- 

Ῥθδῖίο ῥγαβθηΐῖ, ν δὶ ἰ5 ον Ὀεϊηρ ἀοηα, δηά ποῖ ἃ5 ΕΝ". “ ν1}} “411 " 
ἔαζατε δοίίοῃ. --- ξ ποῦ οἰἐκητ], σμαηρεὰ ἴῃ ἴῃε βγη. 1ἰἴπ6 ἰηΐο ἃ 
σομαϊ ποδὶ οἰαυβα, ἐγ Ζάσω δὲ τη, τιᾶῖ ἰ5 ἱσπογίηρ, περὶεσηρ 

τῃ6 ῥγάγοσ, δηὰ [ἢς βϑσίουβ βἰζυδιίίοη οὐ ἴῃς ρεορὶε. Ὑλεβα νετὺβ 
Βᾶνα ἃ ργεσηῃδηὶ σοηϑίγιοσιοη ἰῃ ΗἩδεῦτγέν ἱηνοϊνίηρ ἴῃς ἰὨΒΕΤΙΟΏ 
οὗ δὴ δρρτορτίδϊε νεῦὺ ἡεγηίηρ ον σδ. ---- 7 δε εογιῤαγεα 290], ποῖ 

ΟἿΪΥ Ὀδοοταα Ιἰκα, τεϑθυλθ]α, Ὀυϊ ἴῃ ἴἢ6 Ἔγε5 οἵ οἴμοτϑ, θείοσε [ῃ ς 

εῃδιηΐθβ, Ὁς σοηραῖαά ἴο ἴῃ ΟἴΠΕΙ Ὡδίϊοηβ [ΠΟΥ δᾶνα σοῃαιετεά 
Δη4 ἀεϑιτογξεά. --- λα κο ἄρτοη το τ1ὼζ δῖ. ὧΤδε Ρὶϊ ἰβ ἴῃς ἄδερ 

ἀατκ ἀυηρθοη ἴῃ ὅ586οὶ, ἴο νοῦ ἴῃς νιοκοα πδιίοῃβ ἀθϑοεηά, 
δοοογάϊηρ ἴο 15. 14.5} Ε2. 265 ,25.:.}35.8. οἢ Ῥε, η5, ἀπά ποῖ 

ΔΏΟΙΠΕΓ δῆς ἔογ 560] ἰϊδε] . 850 ἴῃς ῥβορὶε οἵὕ ἀοά νουϊά Ἰοβα 

1λεῖγ πδιϊοηδὶ εχἰβίεηςε, ᾿υ5ὲ κα τῆς οἴμετ παϊίοῃβ ἀδβϑιγογεα ὉΥ 
τῆς Βαδυ]οηΐδη ἐπιρίσα, απ]6855 Ὑδῆνε ἢ πεῖς Οοά ξανθὰ {ἢ 6π|. -- 
2. Τἥεαν διε τυοίες 7 νῖν σωῤῥἧεαδοη 707 ργαςε]. ΤὮΘ ῥΓΑΥΘΙ ἰ5 ἃ 
ΒυΡΡ ἰοφιίοη ἕοσ δάνους δῃηὰ Ὀεβίονδὶ οἵ σταοίουβ ἀεἰϊνεταθοθ. [1 

5 δου, ἴῃς νοῖοθ οὗ [πε ρεϊ[οηετβ βδουηάϊηρ ἰοσῃ ἴῃ [ῃ6 σουτὶ οὗ 
τῆς τρὶς ἰῃ Ρῥ]αϊηϊίνε ἰοηθϑ ; ἀεβηδα ὉΥ τυλί 7 ε7}) μπίο 7λεξ 

ρον λεῤῤ. ὙΒεδε ρυῦ]ῖς ῥγάγεῖβ, τθοϊϊθα δου Ὁ ῥγββῖβ δῃὰ 

ῬΕΟρΡΙΘ, ἀουῦι]ε55, ἃ5 ἰνναγϑ, δοσοπιραηϊεα ἴῃς βδοπῆςε οὗ ψῇοὶς 

Ὀυτηϊ-οΟἸετιίηρβ ἰῃ ἴῃς σουτγί5, δηά τῇς Ὀυτηΐηρ οὗ ἱποθῆβα ἰῇ ἴῃ 6 

τοι] 6 ἰἴβεῖς. Αἱ τ8ὲ βάπης {ἴτης, ἴῃε διττυάς οὗἁ ΒΡ) οδιίοη ἰ5 ἐχ- 

Ρτεββεὰ ἴῃ ἴῃς ρεβίυτγο, 7 δ ωῇ σῖν λαμπάς, ἴὰς δησίθηϊ δηά μδίυτγαὶ 

ἴτας οὗ ἱηνοσδίίοη ἀηὰ Ξυρρ|!οδίίοη, κἰτειοίηρ ἔοστῖῃ ἴῃ 6 Πδηάς 
ἴο ο4}} ἀδηά ἴο τεοεῖνε. 80 ἰῃ [. 35 “1 υ5 ἢ ἃρ οὺγ Πεατῖ ἴὸ 
οὐγ δβαηάβ υππηίο Οοά ἰπ ἴῃς μεάνβηβ." τῇδ Ὠδασῖ ροθβ ἃρ ἴο ἴῃ 
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υρ᾿ πε Παηάβ δηά ἔτοπι ἴμεπὶ ἀρνγαγὰ ἴο αοά ἰπ δάνεη. Βαῖΐ ἴο 
τῆς δυἴθοι οὗ 1... ἴῃοτα ψγὰ8 Ὡ0 ἴθρ]6 ; ἰἃ μΒαά Ὀεβθη ἀεβίσογεά. 
ΤὨὶ5 5. νᾶβ5, ΠΟ ν ΕΣ, βαηρ ἴῃ ἴῃ6 ἴθιρῖθ, δηα ἴῃ6 μδηάβ ψεγα 

πεὰ ᾧρ τοναγάβ (6 ρἷδος ψῆθτε Ὑδηνθῃ νὰβ Ἴσοησεϊνοα 85 
τεβιἀβηίΐ. --- ὅπ 7ΤᾺγ λοίν ϑλγίμε), ἰῃς 2 εὐῖγ, ἴῃ 6 τῇτοῃβ τοοπὶ, 

οἴδμογνῖβα οδ]]6ἀ ἴῃς ΗοΪγ οὗ Ηο] 65 οὗ ἴῃς. ἴεῖωρὶθ. Τῆς πηδᾶϑυσα 

τοαυΐγεβ ἴῃ6 ἰηβεγίοη οἵ 24,1) Οσοά, νηϊοῦ ννᾶ5 οὐ θὰ Ὁ σοργ- 
5:5 πηϊβίδκε, ἀπε ἴο [ῃ6 5ἰ τ] ατγ οὗ (6 Ηεῦστεν ποτὰ στ τῃς 

ΡῬτγεροβίτίοη τῃδῖ ἔο]]ονν8. 

δῖ:. 11. 15 σοτῃροβεὰ οὗ ἃ βυηῃ. σουρ]εὶ δηὰ οὔς οἵ ἰηϊτονετίεα 

Ῥαζδ]εὶ. --- 3. ὥγαρ »ις πο ατυα)}]. Τῆς ρει οῃ ἴοσ ἀἰβοσπἰηδιίοῃ 
ὈῬεΐνεθη ἴῃε Ῥθορὶς οἵ δῃνεῆ δηὰ ἴῃ 6 παιϊίοῃβ [δι ἢανε ρεσίβῃβά, 
ΟΥ̓ ἅγα ΓεΕδαῪ ἴο ρεγίβῃ, αἵ ἴῃ μδηάϑβ οὗ ἴῃς ΒΑὈγ]οὨΐδη ἐπιρῖγα, ΠΟΥ 

Ῥά5865 Ὄνεσ ἰηΐο ἃ ρἷθα ἴοσ ἀἰβοτίσηϊμαϊΐοη Ὀαείνεθη ἴπθπὶ δηά ἴῃ 
ταΐποῦ βυστουηάϊίης Ὠδίοηβ, γΏΟ ἅτε ἰῇ 5ἰ πη αγ Ρε ], ἰεδὲ [ΠΟῪ Ὀ6 
ἰηνοϊνεά ἴῃ ἴῃς σοτηπηοη στυΐῃ. [5γ86] ννουἹὰ ποῖ 6 ἀτγασρεα δἱοὴς 

δΔηα ΑΑΥ 85 σαρίϊνα5 ἢ ἴῃ τ. --- εὐέγά 26 τυϊεζεα 7. ὙΤΏδΒ6 876, 
85 Πεαυθ ΠΥ ἴῃ ἴῃ6 ῥγεδχι!ς Ῥ55., νίοκθα πδιίοῃβ [[ τὐσγ ξεν. οΓ 
“γομόδές, ἰὴ 6 ἰτουὉ]6, πλβο ἰδ, ἰη)ΓΥ ἴπδὶ [ΠΕ γετα ἀοίηρς ἴο ἴῃ6 

Ῥέορὶς οὗ Οσοά ἰῃ {δεὶγ Ἵχίσγε μη! γ. ὍΠΟΥ ἅ16 4150 {γεδοῃθτοι5, 
σῥεαξίηρ, 2εαες τοὐτὰ τἀφὶγ πειρλδοιγε]. ὙῆδΥ ῥτγεϊεπάθά ἴο δὲ 
{πεν δηά ἰῃ δἰϊΐδηςς δραϊηβδὶ ἃ σοτηπηοη ἴοα ; Ὀυϊ ἴῃ τε] ν ΤΏ ΕΥ̓ 

ῬΕΓΕ ΒοΒΙΪα, Γοδαν ἴο ὈδίγαΥ βγαθὶ οἡ ἴδε ἢγβί ὁρρογίαηιν. --- 
τυγοηρ ἐς ἐρ ἠοῖ» νεϊγιας}, (εἰν ταὰὶ ἰπίθηὶ να5 ἴο ἴᾶκα δἀνδηΐαρε 

οἵ ἴῃς (του ]ε5 οὐ ἰβγδεὶ, ἴο υπίῖα τὴ ἘΠοὶγ δηθηλ 165 δὰ ΡΓΟΥ 

ροη ἴπεπι. ΤῊΪ5 5 Ἔσχδοῖν νῆδὶ Μοδὺ δηὰ Ατηπιοῃ, ἴπ 6 ϑυτίδηβ 
δῃὰ Εἀοπηίεβ, ἀἰά, δοςσοτάϊηρ ἴο 2 Κ. 24"; οἷ. αἰδο ΕΖ. 25 ἴοσ [88 

Ῥτορμοῖβ ἀσπυηοϊδιίοι οὗὨ ἴδηι. --- 4. Ο γίνε Τάεηι ἢ] γοραςν ἑλδρε 

“πλεῖν γεεο»ῃβέη56}, ΔῈ ἱτηρτεσδιίοῃ, ἰῃ ἱπιγονετιεα ράγα]]εὶ., ποῖ ὕροη 
1ηάιν 415, Ὀὰϊ ἀροη ἴῃ 6 ἰγεδοῆδγουβ, Ἵσιδὶ, περ ρουπηρ παϊοηβ,. 
οΔΙ Πρ ὑροῦ Υδηνεῖ ἴο ρῖνε (ἢ 6πὶ ἐχαςῖ σε δα τοη. ---- σεέογ μ᾽ 
“0 φιεὶν ἐφξεώ ἢ τὰς ὀσαΐμεες οὐ 1{εἴγ ἀοίμρε ἢ} ἐὰδ τυογὰ 977 ἐλεῖν λαπαϊ], 

τῆς {γοδοῃ ΤΥ οὗ ψὨ]οἢ [ΠΘΥ ἢάνα ὈδεῺ ρα] ΠΥ δηά ἴῃς τγουῦ]ς ν᾿ ϊο ἢ 
16 Υ πᾶνε υτουρῃϊ ὑροη Ηἰΐβ ρβεορ]θ. Α ἰδῖεγ εὐϊζοσ ἔεε]β οοῆ- 

βἰγαϊηεα ἴο δάά ἃ τϑάβοῃ ἴογ [5 ἱτηργεοδίίοη, Μη ἢ τνὰβ εν θηῖ 

δηουρ ἴο τῆς δυῖθοσ οὗ ἴῃς 5. ἰῃ ἴῃς Ὠἰδίοτιοδὶ βἰ[υδίοη ἴῃ ἢ ἢ 

86 ντοῖβ, Ὀὰϊ ἢοΐ 80 ενϊάθβηϊ ἴῃ Ἰδίε {{π|65: ---ὅ. βεεαμσε λέν 

γεραγα πού 1λὲ τυογᾷς 97 γαλευελ, πον 1Δ6 οῤῥεγαδίοη οΓ Αἰ ἐς ἀαπίάς, 
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Ἧε δνρεαξείὰ ἥάόνε ἄρτυν απα διέ άείλ ἠάερι ποὶ ρα]. Τῆς ἤτγϑε 
οἴ ἴμεβ8ς6 οἰδιιβεβ 18 ἃ ἔγεε οἰϊδίοη ἔγοτῃ 15. 512, σοηιταβίηρ ἴῃς νοσὶς 
οὗ Υδῆνε 5 παπάβ σι ἴπῃ6 τοτκ οὗἩ [ῃ6 μδηὰβ οὗ [6 νἱοκεὰ 
ῃδίίοῃβ, δἀηά Ηἰς νοσκ σι 1Πεἰγ νοσκ ; ἢ [ἢ6 ᾿τηρ]οατίοη τμδῖ, 

1 186 μαὰ ρμαϊὰά αἰἰεπεοη ἴο Ηἰβ5 ψοτῖς ἴμεν πνουἹά ποῖ πᾶνε ἄοπα 

18 ΕἸΣ ποσκ, δηά ὑδοδυβα οὗ [Πϊ5 περὶεςῖ, τεῖ Πα ΠΟὨ σοτμαβ ὕρΟΏ 
ἴδε. ὙὍῆα 5εοοηά οἴδιιβα 15 ἃ ἔτεα οἰϊδίίοῃ οἵ ἃ ἑδνουτίε Ἔχργεβ- 

βίοῃ οἵ 76. 245 42,9 455, Ὑδν ἢ Μ}}} Ὀτααῖκ [ἢ πὶ ἀονῃ, ἀΘσ ΤΟΥ 
τπεῖὶγ πδιϊοηδὶ εχἰβίθηςς, δηὰ ἠοῖ Ὀυϊ]ἃ ἴΠ6 πὶ ὉΡ ἀραίη ; [Πεὶγ ταϊῃ 

Ὑ711 Ὀ6 σογρΙεῖα δηά ἢἤπαὶ. 

ΘίΣ. 111. 15 ἃ [οἰ γαϑις ἢ ἢ ἰηἰτονεσίθα ράγα οὶ. [1 ἐχργοβθας 

ςοπίταάο τᾶ τ[ῃ6 ῥτενίουβ ρε ἤθη ἢδ5 Ὀ6Θ σταηίεά, δηὰ ἴπαὶ ὉΥ͂ 
υϑὶῃρ δρδίη ἴῃς Ἔχδοῖ νογάβ οὗ ν.39, ΤῊΪβ σεγετὐἀς τγὰ8 Ῥγο Δ ὈΪΥ 
ἅἄυε, 45 ἴῃ 5. 20, ἴο βοῆς δχίδθσγῃδὶ δνϊάθδησα, ρίνεη εἰἴποσ ὉῪ ἃ 

Ῥιορμεῖῖς υἱἱεγαῆοα, ΟΥ ΟΥ̓ Βογη6 β'ρῃ οἱ ἴῃς δοςερίδηςα οἵ ἴῃς 

ΒΔΟΙ ΓΕ ; δηά 50 ἴῇ6 8. σἤδηρεθ ἰἴ5 δηϊΐϊγε ἴοῃβ ἴο ἃ Ὁ]6855- 

ἰηρ.---Θ-Ἴ. δι ::επ δε γαλισελ]. ϑυςῇ Ὀεηεάϊςοη5 βυ ρϑεα ΘΠ ΠΥ 
Ῥεσδηηθ ἴῃς τἰῖυα] σοηοϊ βίο οὗ ὄνεσυ 5. οἵ ᾿ἰτιγρίςαὶ βε]θοῖίοα 

(υ. Ιπῖτ., ὃ 40). γαλευεὰ ἰΒ τεροαϊεά ἴοσ εἰ ρ 515 ἰῃ ἴῃς βεοοηά 

Ἰΐπθ ἰῇ ογἵάεσ ἴο αἰϊδοῇ ἴο Ηΐπ), ἰπ δρροβίἰοη, ἴῃς δι υϊε5 
ΔΙτεδάγ ἰηνοϊνεα ἴῃ “τὴν οςΩΚ᾿᾽" ν.}, παπιεὶν, γι» εἰγεπρίά πα μεν 

σἀϊοίά,. ΤῊΪϊΒ ρῆγαβθ, ΟὨἹῪ ἰουηά ἢετα, σοτη Ὁ 65 ἴῃς 5114] ςοηςερ- 

οηβ ἴμαῖ Ὑδηνεῇ 15 [ῃ6 βουτος οὗ βἰγεηρίῃ ἴο Ηἰἶβ ρεορὶς (υ. “εἰ 

463 845), δῃὰ μαι Ηε ἰ5 ἴῃ 5}1614, ἰητεγροβίηρ θεῖε ἴδηι δηᾶ 
16 δμειηΐεβ (45 4. 7}} 18). --- ἐπ τυλον μι») ἀεαγί ἀοίὰ ἐμ]. 
ΤῊ οἱπὶ σοηῆάδῃσε ἴο νῇϊοἢ [86 ῥϑαϊ πλῖϊϑῖ ἢ85 γον σοτηα, ἰ5 ἴῃ 
5|ΓΠΚΙῺρ ΔΕ Π 658 το ἴῃς ἐχροβιυϊδιίοη ἔοσ περίεςὶ δηὰ ἴῃ6 ΟΥῪ ἴοσ 

Β6Ι͂Ρ ψίιῖῃ ψϊοἢ ἰξ ὈΘρΊΏ8. --- 4π4 7 αν» ἀείῥεά 1, τᾺ6 μΕΙρΡ ἢ85 θεθῃ 
δίνεῃ δηά ἰ5 ποῦν δη͵ογεά, δῃἃ δ5 ἃ ΠδοθββασΥ σοΟηβἝηυΘης6, ΜῈ» 

ἀσαγῇ ἀοήά ἐχμ}. Τῆς {πιδὶ οὗ ἴῃ ἢδαγὶ [85 ραββεὰ ονεσ ἰῃῖο 
δχυϊατίοη, δηά τῆς νον, τοὐδὰ μῖν σορρ τοῦθ 7 γα Ηρ], ἴῃς 

βοηρ οὗ [Πδηκϑρίνίηρ, ν ἢ 15 ἴο ΔοσοιρΔηΥ ἃ πδηκ- Οἴἴδγίη (ῸΣ 

[86 νἱοῖΟΥΎ ΟΥ̓́Τ ἘΠ ΠΊΪ65, ΠΟΥ͂ τεραγα θα 85 σετίαϊη. Τῆς σἢ0]ς 15 
ΒΩ ἃ ἀρ ἴῃ [6 σοηπηηοη ἐχρεηθπος οὗ Κίηρ δηὰ ρβοριὶς. -- 

8. γαλιτυελΊ, ἴῃ ἀρροβίξοηυ νὰ ἰῃ6 ορήεεϊ οὗ 16 ῥτενίουβ νεγῦ, 
δηά ποῖ δη ἱπάερεηάεηϊς οἴδιβε ; δηὰ ἱμεγείογε μανίηρ ἴῃ ἀρροϑβὶ- 

ἴοῃ, 45 ν.ἷ, δηὰ ποῖ ἂ5 ρτγϑάϊοαίεβ, τέ σϑεηρι, 85 ν.ἷ, ἐχρ δἰπεά. 

ΠΟΤ ΔΙΪῪ ἃ5 2ᾳ6 γφζμρε. ---- υἱείογίομς ἀἰξεάς), ἴτοτα νοπι ἀθεάς 
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οἵἁ νἱεἴοτν οοτης 85 ἃ δἰ ἢς, 85 ἴῃ 21. --- ον ΕΠ ΐς ῥεοῤ(ίε], τὰς παιίοη, 
85 ΟΟ; Ὀυϊ 32, ΌΥ εἴτοῖ, μὰ8 “"1ογ {πεῖὰ,᾽" ψΒοἢ τηυβῖ ἢὰνα ἴῃς 
βϑίηβ ἱπϊεσργείδιίοη, δἰ Πουρῃ ποτα 15 ποίμίηρ ἴο ψῃ οι ἴῃς 44 
Ῥίυταὶ τεέετϑβ. --- γ ΠΕΣ αποίμέκα 7, τμοῖγ Κίηρ, δποιῃηϊεὰ Ὁγ Υδἢ- 

νγεῦ ονεῦ Ηἰβ ρεορῖὶς, ἀῃὰ 50 Ηἰξ τερσϑϑοπίδενε, Ὀαϊοηρίηρς ἴο 
Ηΐτὰ 45 Ηἰ5 ονῃ. 

9. πεη ἴῃς Ῥ8. γὰ8 δάδριεα ἔογ ρυῦ]ῖς τοσβῃϊρ, ργουδ Ὁ. ἴῃ 
τῆς ἤμδὶ Ῥβδιίεσ, ἃ "ἰτυγρίοαὶ δ ἀπο 5 τηδας ἴῃ οσάεγ ἴο βεη- 
ΘΓ ]158 1158 σγαγ! κα δἰτυδτίοη. ΤῊΪΐβ ἰ5 ἃ [εἰταπλεῖεσ σουρίδῖ. --- 

Ο -ανε], ἴῃ ἴῃς Ἰαῖει βἰ[υδτοη τῆοτα ρσοῦδῦ]ς ἴἤδη “ ρῖνε νἱοἴοτγ,᾽ 

πο ἢ νου θὲ ὨδοΌββαγυ ἰῃ δοοογάδῃος ψ] τ ν." 1 οὐ ρῖπαὶ ἴἰο ἴα 
Ῥβαϊῃ. Βυῖ ἤδη ψὰ πικὶϑβ5 [ἢ τείεσθηος ἴο “ Τῆϊηθ δηποϊηϊθά," 

νὩϊο ἢ νουὰ Ὅς εχρεοῖοα ταῖθοῦ (δὴ “ ΤῊΥ ρεβορ]ε," 85 ἴῃ ν.ὃ; 

Ι “ἀπε ἱπλογίίαπος, ΜΝ ἈΪΟΝ αἶβο τηιϑῖ σείεσ ἴο [ῃ6 ρβορῖε, σοποεϊνβά 

85 ἴῃς βρεοΐαὶ ἀϊνίης ροββϑεβϑίοη. Τῇδ δῦβθῃςα οὗ τείεσεηος ἴο ἴῃ 6 
Κίηρ ἤατα σδῃ ΠΑγαΪγ Ὀ6 ἐχρίαίηθα οἰμεγινίβε ἴδῃ ἴῃαὶ (5 σουρ]εῖ 
νγὰβ ΔρΡρεπάδα ν ἤδη 15γα8] μδὰ Ῥεθῃ 50 ἰοὴρ ὑτπουΐ ἃ Κίηρ {παῖ 
Στ ννᾶ8 ποῖ παίυγαὶ ἴὸ [Ὠἱηἰκ οὗ ὨΐΠ) ΔῺΥ ΤΊΟΓΕ. --- 454 ὁέ Ζσε «λεῤ- 

λερ4Ἴ, ἀπ 88 ἃ βΒῃερδεγα 1 ἃρ δῃηὰ σδγγίθβ ἰῃ ᾿ἰβ Ὀοβοῦι ἴῃς 
Ἰατη 58 οὗ ἴῃς ἤοςκ, ἐώγγ}) ἑάόγφι γογευέγ. Τῆς δυΐμοσ ργοῦδοὶν μὰ 

ἴῃ τηϊηα Ὑδῆνθι [Π6 βῃερμετά οὗ 15. 403, 

1, τν5}} τρδῖιεβ ]. ἴοο Ἰοῃρ, δῃὰ ἰ5 ἃ ρἷ. --- "ὉΣ] ἔοσ Ὑδηνεῦ, 85 783, ἴῃ δΑΥΪΥ 
Μεϊεταΐυτε ἃ5 πᾶπις, ἰαῖεσ 88 δυο ῃαΐβπι, ἤρ. οὗ "" ἃς τείυρε, νυ. 1918 735 9216 144}. 

6, Ῥ, «5 ὑβυδ], ὁ Θεός μου, Ζρετες γεξῆς. -- τ 5Ν] Οδὶ 7.58. 2 πι., ῖ ἢ περ. 
2 [Ὁ] νὉ. ΤΟ Αἱ δὲ εὐλορε. (1) αἷνν. οὐ σοὰ Κεερίῃρ 5|]επος οὐ περὶ ςοιΐπρ 
Ῥταγετ 3553 κοῦ 832 τοοἱ, ς. ὃκ 3918, 10 281; (2) 5080]. οὐγκ ΜΙ, γ16 (Ὀς ἀεαῇ). 
ΗΙΡΆ. ἀεῶβ εἰδερεοέ, περὶ εοϊίηρ εν] 5. ςοὔἱ ΗΡ. 118 195, 4214, περ! εοϊίηρ τερεηϊ- 
δηος 5. 32. --- 2907 ἰ5 ῥγερτιιαπῖ, ἐμγρε δον σῖέ, οἴ, 2253 431. --- ΤΌ] 

ἤπδὶ εἶαυβε. ζ [5] νυ. Οδἱ δὲ εἰλρρηῖ, ἑμαείίνε, τεΐδ, οὗ ὙδΆΜ ἢ 281, οἵ 
νγᾶνεβ 1079, ΗἸΡΉ. ἐχἀίδὲξ εἰἦδρες, δ εἰρρε 395, ΣΟ Ῥτεξ. στυαν “0 γη φυοαΐ, ---- 

ὨΡΘΌ.] Ὁ σοπβεο., ΝΊΡΒ. μέ 1 58.» οοπ). ἰηιτοδυοίηρ ἴῃς ἀροά, οἵἉ ἴῃς οοηάϊ- 
τίομδὶ εἴδυβε. {Ὁ νὉ. σεῤγεέσερε, ἐξ ἐὲξε, ἴθι Ψ Ομ Νίρἢ. δε “έξε, τἐνείίαν, 

δὲ εὐηηραγεαά; ς. ὉΡ 281 -- 1431, ς. 3 4918:31, ς(, ς, ὃν 15, 1410; εἶδν. ΗΊΡΕ, 
15. 465; ΗἱτὮρ. ο. 3 70. 3019. --- 3, ΕΝ υ»»] ΡὮτ.» εἶπνν. ἡ νι 3138 865 1103 
1407, οὗ, τ16., ᾧ [ΠἸ}Π}] π.[πι.] ΟἿΪΥ Ὀ]. αρβῖτ, σρῤφἑίεαϊίονε γ0γ γαυοην, αἱνν. 
πῃ Ψ ἴο Οοά; εἶσνν. 1431; αἷνν. ΠΡ, Ἔχοερὶ 866 ᾿ΣΠΉ. ---- }}0}} ΡῚ. ἱπέ. 

οβῖσ. δβί., ς. 2 ἰςιιρουαὶ (νυ. 48). τον ν ὙΝΦ)3} ἰηΐ, οβῖτ, 3 [ετηροζαὶ, οἴ, ἴον τῃΐ5 
ξεϑυτς 636 1.4. 219; οἴ, 150 ὃν φρΣ κθ2 Ῥβ8. 251 864 1435. --- ᾧ Ὅ31] πιὰ. ἴΒς 
Βἰπάπιοβὶ τοῦτ οὗ ἴδε ἴεπιρὶς 1 Κ. 6Γ 81; τῆς εδυ!ϊοσ πᾶπὶς ἔοσ ΟΡ ϑπρ, 

ΟἿΪΥ Βετε ἷπ Ψ, ἱγαπβίαϊςὰ ογαείς, ΑΥ͂., ΕΝ. δες Σ, Ααᾳ., 3, ου τς ἱποοστεοῖ 
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ἴδεοῦν (μα ἰξ ννὰ5 ἀοτῖνε! ἔτοπι “δι ῥέαξ. “ΟΒδηςεὶ,᾽᾽ Ὦτ., ἰ5 τετυριηρ, Ὀυϊ 
ἄοεβ δοῖ τεαῖγ σοτγεϑροπά νυῖϊ ἴἢε πηηρ. οὗ ἴῃε ψογὰ. ῦ εἰς ναὸν ἁγιόν σου, 

ε΄. ΡΒΝ, ἰ5 οοτγεοῖ, ἀἰδιϊηρσυϊϑίηρ ἴῃς ναός ἃ5 ἴῃς ἱππεῖ βαῃοΐυδιυ, ἴῃς βῃγίης, 

ἔτοτα ἴῃε ἱερόν, [ῃς τεγῖρ]ε 85 ἃ ννῇοΐε. --- πὸ  ταῖρμὶ Ὅς ἱπίεγργεῖεα οἵ (με 

Ἰαῦρὲῦ βαποϊυδγυ, 85 ἴῃ 743; Ὀυϊ Ὀεῖίετ, 85 ἴῃ 58, 85 αἰ ρυὶϊς οὗ ἴῃς 21. 

Τῆς 1. ἰ5 ἀείεοιίνε; ῥγοῦ. δήἀ ὃν οπιιϊεὰ Ὀεοαυβε οἵ 5] δτγ ἴο ὃν. τ 
8. » 3 το Ν] Οἱ )85., 6. περ. Ὑ5. (Ὁ. 709) ἀγαρ' αἰονιρ' ἀπιὰ σιυσαγ. ε τουσὶ 

ξῖνε ἴῆεβε ἵψο ννογάβ, [πΠοὰρ ἢ οοπηεοῖςα Ὁ Μακκερῇ, ἵνοὸ ὑεαῖβ. (ὅ 5υῦ- 

διἰζαῖεβ ἴοτ 5(. τὴν ψυχήν μον, ν᾽] ΟὮ 8 τῆοτα ῥοῦ.» ἔου ἴὩ6π ἸφΌΣτον πουὰ 

μᾶνε Ὀυΐ οπε ἴοπε πὰ 51:5) ἴ8ε οἴθετ. --- "21] ΟΔ]. ρίο. Ὀ]. οβίγ., νθυθδὶ ἔοτος, 
ταὶ. οἴδυδε, ς, ὉΣ», υβᾶρε οἵ ΤΕ ἀπά δαηϊεσ νυγίϊετβ; Ρ δῃὰ Ἰδῖεσ νυ γϊετα ῥτείες 
ΓΝ δ πὶ τ ξϑ9] πιπι.: (1) σομμαάρέι:, ἀεαδά 38᾽; (2) τυείαγε, γος βεγ τιν 
735 1225} ἢ Ὀγον 2Ὁ ᾿7} 727, (3) φμέεί, ῥεαεεγμηεες, ἐγαριφε έν, τσεεμσ τιν 

45 37}, 9) 2εαεε, 7 Ἰφιατλ, αἰ ίαπεε, Ὀεῖννεςτ τε, Ῥ σ τὴν σιαῦὶ Ο μιν 

,ηἸεμάλρ 41}, οἴ. 76. 2010. 38} ΟἹ», 7, υἱοῦ (1 5.2) Ῥβ. 555], οἷ, γδ 6033, 
Σ Ὁ Ὅτ 65. 26} ]ς, οἵἁ, “Ὁ τ᾽ὴ3 ῥ5. 34}, }} πρτν 723; (5) 2εαεέ «ἢ Οοά ἰπ 

Θβ1 40} }5ῃ πιοπὶ οὗἨ σονεπδηὶ ταϊαιίοπβ (ςοτηπιοπ ἴῃ ]6., ΕΖ., 15.2, Ρὴ 2911} 3:5 

8595." ἐς 15, 5413 6οὐ᾽;; ἱπνοκοὰ ὕροῦ ]Θγυβαίεπὶ Ὁ; “ἢ Ῥ58. 1255 1285, 50 τ΄ 

1191}8; (6) ῥέαεέ ἔγοπι νὰ ({γθᾳ. ἴῃ Ὠἰϑῖ, ἀπά ργορδεῖ. ὈΚ5.) 5 519 1.471}, 
δητ ἢ. πππο 5. 120: ἡ, ποτ 552} ἰοπρ ἔογπι (τ΄. χὅ), οἷ. ϑ 5) ν. 7 5μοτῖ ἔοσπι 
ἀφο] τἀαῖσο, ἰ5 ἀαθ.ν ῥτο. ἀμε τὸ αἰτῖορ. οἵ 3. --- 4. 5511]. Τῆε Μακκερὴ 
τοϊασο5 τῆς ἴοπος οὗ (με 1. ἴο ἔουτ. ὙΠῚ5 ἰ5 ἱπιροββῖρὶς. ,ε ψουἹὰ παῖυτ- 

ΑἸ» ἐχροοῖ ἢετς οομοτῖ, τυ, ἂ5. 605 δ6ιδ, Βυῖ ἴδε ἵχῖ. τηυβῖ ἤανε Ὀεεῶ 
Ὁδαημοι αἵ δὴ οατὶν ἀαῖς, τ ἴῃς βᾶπιο ρῆτ. 888 ὕεεη ἱπβετῖεα ὉΥ ΤορΡγ ϑι 5 

οσγοσ ἴῃ πεν 1. δὶ τ ἐχρθηβε οὔ τς ππεᾶθαγο ΕῸΥ 1) ἐπ (ἢ ς βεπβε οὗ γέψη: 
τὴν ΤΟΥ, τ᾿ 5] ανλ. ψν θὰς ἴπ {Π15 ρἤτ, ἰουπα αἶθο ἴῃ Πῖ, 2829 15. 116 ]ς. 4’ - ὅι. 
"1. ο5, οὐ αὐ δὲ 25, ετἶδ ῥα ὐμόςς, ἴοτ ΣᾺ να, πτοσῦδ: "τ Ρ]. οϑβῖγ. σύ. 3. οἱ. 

Σ (Σὺ παν ρον (1) οὐ Οὐὰ γγ132. γδῖ; (2) τοαριέον! ἀξεάς οἵ ταεπ ψο 

τοῦ" 49 ἀπ] ραββαᾶμοβ μίνοι ἄρονς ἴῃ Οἴμοῖ 1ὐἰΐετ, τος να ΔῸΣ] οἵ Οὐοα, 85 ν.", 

δοαιιῖ ας ὃ, τὸ δός οὗ πλοῃ, ἃ5. Πότο, ΘΟἿΤΟ 1158 11 1ϑ, --τ Σ 515)} πῆι: (1) σέ- 
ὠταὐ, γέρε δέηδὸ οϑό χα γγλν (2) δεμοπέ ίτοια σά 1033, τ΄. νΌ. 55) (75). -α 

δ. 53}} ργὸλ. ΠῚΡΉ., ἂ5. 3315, ποῖ ὃν 5 864. Οδὶ ἴῃ Ὑ αἷνν. ς. δος, οὐ ὃ, 

ΑἸΈΠΙΟυΕῚν Δα] Τοτπν 15 {πὸ βάπλς δὴ] ἴῃς Ἰππρ. ἐββεπ ΑΕ} (ἢ ς 56πις, --- “559} ΡΙ- 

ὑδίτι, Οὗ πΡΣΣ (τὴ 272). εὐρεῖς Ἂ Σωλτοο,, σἴδηρς ἴτοπι Ὁ; οὗ νι. ὍΤῆε υδε οἵ 
απ νογ ἀοροῖδοῦ ΜΙΝ γλπν προ 5ῃονν5. ἀὴ ἱπτε το η4] ἀπιτ. θεῖννεθα Βυπιᾶπ 

ἀθοῖς ἀπὰ αἰνίηο ἀδοίι. Ὑπὸ Ξοηΐοηοο τοβοπθίο5. 18. 513, ἀπά ἰβ ἃ ἰοοβε οἰϊᾶ- 

τἴννη ἔγυλὴ 1{ι τ ΣῚ2Σ ΝῸ ΞΘ] (δ καθελεῖς, οἰκοδομήσεις, ἘΪ, 3 ὐρεέν μές, αεαϊ βεσῦδῖς. 

ῬῊνΙὈ]ν ἀἢ ΟΠ ]οτ ἀχῖ, Πα Τ ρος, αὐ Το 4 ΤῊΪ5 οἴδυδε ἰ5 ἔγεε οἰϊαϊίομ ἴγοπὶ 

10. χ" οὐ τις ἼἼὸ νὶ ας πλοβῖ παῖαγα!ν ἃ βοηΐοπος οὗ 4 -Ἑ 3 ἴοπες ἴτοπὶ 
Τς, 1’, ἀπ} ἃ κορτοποο Οὗ τόπον ἔγουν [ὸ.. ΤῊς ἢτβι βεπΐεηςσο ἰβ ἴοο ἰοηρ, ἴῃς 

ονΉθνἙ τρὸ ἁἤλοττν ἀπὸ} αἴτὸν ολπΠοΣ ἴνὸ Ῥγοροτῖν ατγηροᾷ ἴῃ δοςοτάδπος νἸἢ 

αὐνο προ άνατο εὐ τπο Τὴν, ἜΠΙΟΝ ἀτὸ βἠόκκος, κὸ (Πρ, τα Ἵν πλεῖν π 15 ρῆτ, ανλι, Βυῖ 

ΤΣ ἀν ἰσοθστη αὐ Ὑπμ οἢν εντοννο (τ πὸ ἀοίοποο οὗ Ηρ Ρδορῖς αἶξο 462 846 

τ ΔῸῪΝ πε τὶ ἤφηπος τοῦ, «Ἰλακο ΜΊΓῊ τοὶ, οπμττοάς τοι ὈΦῊ]7 ν᾽ σοῆβες,, (ΟΑ] 
Ὅν τοταϊτ οὐ ρτονίους μὲν ἘΣ νῦν σαν, οπΪν Οἱ], αἷνν. 405. 28: ὁ 
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(ΞΞ τοβ8) 685 ο45 9613 τ405, εἶδινν. 15. 2312 1ς. 1118 17 ςΟἹΣ ς 89. 2 5, 130 
ΖῥὈὉ. 315 ΗΡ. 315 Ργ. 23,6, Ηετε 5300). 35 δ8 βεδῖ οὗ ετηοιίοῃϑβ, οἴ. κ5 116. --- θ᾽ 5] 
τοίτὰ πῖν τοηρ, ν. Ἰαῖτ. ὃ 24. --- ΠΝ} δίγοηρ ἔοττη οὔ ΗΪΡἢ. ἱπιρί 1 58.» ς- 

βἴγοηρ 5΄. 3 56. (υ. Οε5.3 65 8.7), π (Ὁ, Ἰηΐτ. ὃ 39) εἐχργεββίηρ τεβοϊυϊίομ, 

{Ζαΐατε ρυγροβε οὗ ργαῖβθὲ. (Ὁ [85 ἃ νατίδηϊ ἱχῖ. ἤετγε: καὶ ἀνέθαλεν ἡ σάρξ 

μου" καὶ ἐκ θελήματός μου ἐξομολογήσομαι αὐτῷ, 380 Ἔ. “Ὁ ἄρτεε5 νἱ ἢ ΟΘ ἱπ 

τδς ἤτβῖ εἴδυβςε, Ὀυϊ νι 38) δηὰ οἵμεσ τββ8. ἴῃ (ῃε βεοοπά. (δ δὰ "12 οἵ 
τνν ἴον ΟΡ, δηὰ ῥργοῦ, "35 νν85 ἰγαηβροβεά ψἢ ἰΐ, ἀπά Ροββὶ ΟΙΥ δ ννᾶ5 τεδὰ 

ἴυγ τῷ». -- 8. Δ851}] δ, Φ, Ἔ ᾿ιανε 12, 50 Ηοσβίευ, [εὈὉ, 1λαῖῃς, Κὄβιεγ, (ἢς., 

Βᾶ., α].; ποτε ῥγοῦ., Ἔβρες. ἰπ νῖενν οὔ ἴῃς υ8εὲ οἵ Ὁ; ἴῃ ν.9 ἂηὰ ᾿ϊ5 ραγαὶ]. υυἱτ ἢ 

Ἰ, 350 τηςηἰοπίηρ οὶ} Κίηρ δηὰ ρεορῖε. --- ΝΥ] επηρἢ., δἱ εηὰ οἔ 1]., δῖτ., 
διὰ Ρ5.; ἰ8 Ὁπῃ ΘΟ αβ88γΥ, πὰ ἃ5 ἰΐ τηϑῖκεβ ]. ἴοο Ἰοῃρ, ἰΐ ἰ5 ἀου1]ς85 ἃ ρὶ. 

ΡΘΑΙΜ ΧΧΙΧ., ς 51. 4". 

Ῥβ. 29 ἷ8 ἃ γπιη, ἀδβοσὶ δίπρ ἴπ6 δάνοπί οὗ Ὑδαν Β ἰῃ ἃ δίοσγπι. 

(1) Τὴὲ δηρθὶβ ΨΟσϑΐρ ὙδμΤΘΒ ἰῃ [6 ΒΘΔΥΘΗΪΥ 6 Π1Ρ16 (ν." Ὁ) ; 

(2) ἴδε ἰδυπάοδσ οὗ Ὑδανγε μ᾽ 8 νοΐοα 8 ἃ σσθδὶῖ βόα (4) οὁῃ ἴδ 

τυδίοσϑ (ν..); (Ὁ) ὕροη Γβθάποη δηὰ ἰἴ8 οοάατβ (ν.᾽ 5) ; (6) ὕροῦ 
186 ΨΊΠάοτηο88 δηὰ ἰΐβ ἔοσθϑίβ (ν. 5) ; (3) Ὑδῆνγθα, δπιμτοπθά 

ΟΥΣΥ [86 ΕἸοοᾶ, τοῖγῃϑ ἔΌΣΤΕΝΟΙ δηᾶὰ δεϑίοννϑ Ὀ᾽θϑϑίπρϑ ὁη Ηἰὶβ 

Ῥοορὶς (ν...}}). 

5ΟΕΙΒΕ το Υδῆνθῃ, γε 505 οἵ ρο(ς, 
Αϑοτγίος ἴο ὑδῆνε ἢ ρίογν ἀηὰ βίγεη μη; 

Αϑογίῦς ἴο δῆνν ἢ ἴπὸ σίοτν οὗ Ηἰς παῖπα ὶ 

Ἐδηάεγ ννογβηρ ἴο ὙΠ ἢ ἴη ΠΟἷν ΟΥ̓ πιο Πί5. 

ΗΕ νοῖος οἱ ὙΔθνν ἢ 5 ροη {ἰἰὸ ν αἴοτϑ, 

(Τῆε νοῖςε οἵ) ΥὙλῆνοἢ ἰδ ἀροη στοδὶ νναίογϑ ; 

Τῆς νοΐςε οἵ Υ ΑἸ λνεἢ ἰ5 'π ρον θτ, 

Τῆς νοῖΐςς οἵ ΥΔῃν 6} 15. ἴῃ πγα)οϑίγ, 

ΗΕ νοίςε οἵ αν εἶν Ὀγοάκοιἢ ὁθάατγϑ, 

ΥΔηνΘἢ Ὀγοάκοῖν ἴπ ΡΙόσ 5 τὸ σοήατο οὗ [ψδθάποπ. 

Απὰ Ηε πιακείῃ 1 θάποη 5Κὶρ ἰκὸ ἃ σα] ῇ, 

διγίοι ἰκὸ ἃ νουὴσ νογοτοχ, 

ΗΕ νοῖος οὐ Υλπν ἢ ἡ γί τη6 ψ Πάόγποϑς ἀθοιΐ, 

Υδμνν ἢ Μ τοι ἢ ἀρουτ πς ΜΠ Δογπ 55 οἱ Καάοβῃ. 

Τῆς νοΐῖος οὐ Υλῆν ἢ ν Βἰστίθ τ ἀρου (ἢ ς (τότ  ὈΊΠ1Π5), 

(Τῆε νοῖςς οἵ Ὑλῆν 6) οιτίρροιῃ ατς τΠ ἐογοβίβ, 

ΔΗΛΝΈΗ καὶ ἐπιῃγοπεα (ονοτ) τῃ6 ΕἸοοῦ, 

Υλη ἢ (ΝΠ 510) πίῃ γοποα ἑογόνοτγ; 

Ὑ ΑΙ Θἢ ρίνοιῃ ογοη στη τὸ Ηἰς ρόορ]ο, 

Ὑδῆν ἢ ὈΪοβϑεῖῃ ΗῚ5 ροορὶο ΜΠ ῥοᾶος, 
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Ῥβ. 29 νγὰβ ἰῃ ΘΒ απὰ ΜΗ (υ. Ιπῖτ, δὲ 27, 31). [π (6 ἃ Ἰἰτυγρίοαὶ δς-- 
βἰζηιηεηῖ ἀρρεᾶγβ ἐξοδίου σκηνῆς, ἴῃς ΓῚΣ, σοταΐην ἴῃ ἴΠῈ εν 5} γεᾶτ πε 
Ὡοχὶ ἀαΥ δἴϊεγ ἴῃς βενεηῖ ἀν οἵ Τδθεγηδοὶεβ, 80 Βα Ηεῦγαευβ. Βυΐ {Βε 
εδι]εβὶ Ῥαϊεβιϊπίδη ἰγααάϊ τοι πον ἠοῖ ἱηρ οἵ [8 ]5. «δογγένι, ς. 18, 8 3, ἀβϑοὶ 5 

τ το ῬΡεηίεοοβι, ΤὨς 5. ἔος ἴῃς Γι» ἰ5 ὅς (υ. Ὀς., ῥεαίνεεη, ΡΡ. 266-267): 

Τῆς δάνεπὶ οἵ Ὑδμννεὴ ἰπ ἃ βίοστιη τοδὺ Ὀς οοπιρατεὰ νὴ} 1885, ΤῊΣ ὈΝδΝ 523 

δηρεῖβ, ν.ἷ ΞΞ 807, οἴ. 10. 381, ᾿τρ! 65. ἴῃς ἰηβαεηοε οὐἨ Ῥεγβίδῃ δηρεϊοϊοσυ. 

τὸ τη ν.3, [Ὡς ΠΟΙ ογπδπηεηΐ, ογ νεβίπηεπί οὗ δηρεὶὶς ῥτὶοϑίβ, ἱπιρ} 168 ἃ (ΠΥ 

ἀενεϊορεά ρῥτγεβι βοοὰ 85 Ἴχργεββεὰ ἴῃ Ρ. Τῆε υ8ε οὗ “5120 ν.}0 (οσ {με αποϊςωξ 
ΕἸοοὰ ἰ8 αἷβο ἴῃ δοοοτάδαπος ψῇ Ρ. Μ.}2 ἀγεὲ οἰϊεά ἴῃ 967-95 ἐχοςρὶ ἴμαῖ 
ὉΝῺΡ ΓΊΠΡΦῸ ἰ5 υϑεά ἴοτ ΟὉΝ 22, 8ῃ ἰηϊεηίίομαὶ οἤδηρο. Ρβ. 29 πιυκὶ Ἀ 
εατὶίες ἤδη [ἢ 5 τογαὶ Ῥ5., ψψῃὶο ἢ 5 υϑεὰ ἴῃ 1 (Ὠ. 1τ6335.͵, Τῆς Κ5. βεεῖωβ ἴο 

θείους ἴο [ες Ῥεγβίδῃ ρετγίοα βυρβεηυςπῖ ἴο Νεδβοπιίδῃ. 

δι:. 1. Τῆς ρδγα]]. οὗ [85 [οἰταβοοἢ 5 βία τα ; τῃουρἢ 5γῃ. ἴῃ 
τη6 τηαΐῃ, Ἔδοῦ 1ἰη6 ρίνεβ δὴ δἀάϊιίοηδὶ ἰά6δ. ---- 1-2. “:εγεδε “Ὁ 

γαλευελ , ττίος τερβαϊεὰ ; τς τεοορπίτίοη οὗ Ὑδῆνθἢ δπά τὰς 
Βἰνίης υἱίεταηος ἴο [ἢ 5 γεοορηϊίοη ἴῃ ΝΜ ΟΓΒὮΪΡ. --- ἐπα, τσογ- 

4112} Ἔχργεββθα ὑϑ08}}γ ὉΥ Ὀονίηρ ἄονῃ οἵ ῥγοβίσδξοη. --- γέ σοι 

4 φοαἼ, ἃ ἴαγῇλ ἴῸΓ δῆρεὶβ 8ἃ5 Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς οἾδ55 οἵ ἀϊνίῃα 
Ὀείῃρϑβ; δῃά γεῖ ἰη Ηεῦτενν σοηοεροῃ πε βεγνδηῖς δῃὰ ψοσ- 

βῃΐίρρεῖβ οἵ Ὑδηνει, οἴ, Ρ5. 807 10. 28. Ὑμαῖ νῃοἢ 15 δου θεά 
8. σίογγν σπαᾶ εἰγεηρίλ, ἰᾺ6 ἰοσήλεσ ἰηςθηβι θα ἴῃ ἴῃ6 πεχὶ ᾿ἴπθ, δλε 
φί» 97 ΗΠἰἴὩς πανιθ], ταδῃϊεβιεα ἴπ Η]5 τονοϊδιοη οἵ Ηἱπιβεϊῇ ἴῃ 

ΗΙ5 πᾶπηβ, οὐ ἴμδιὶ ψῃϊὶο ἢ 15 τηδάς Κηονῃ δηά 15 κῆπον οὗ Ηϊτ. 

ΤᾺε Ἰαἴῖεν 15 [η6 ἴῃ πὴ οὗὨ ργαῖΐδε 45 85, δῃὰ 80 ἰπ (ὅ ᾿οποεϊνεα ἃς 
186 ῥγαῖβα [56]. ---- ἐπ ἀοίν ογπαριεηῖ:}. ὙΠ6 δηρεὶβ ἅγα οοῃποεϊνοά 

δἴεγ [6 ΤΠΔΠΏΘΙ οὗἁ τ] ηἰβίετηρ ᾿γθϑίβ ἰπ ἴῃ6 ΘΑΥΓΠΙΥ ἴθρ]ε ἃς 
οἰοιῃμεα ἰῃ βδογεά νεβίμηβηΐβ. 

ΤΉγοα τειγαϑι ἢ ἀδβογίθα τῆς νοίες οὗ Ὑδῃνεῦ, ἴῃς (Πυπάοτ- 

βἴοστω, ἰῇ 1[5 εἴξοῖβ Ὁροὴ δίυσθ, ὕροὴ ἴῃ 568, ἴπ6 τηοιηίδίηβ, δηά 

ἴῃς ψ]άεγηεβθ. ϑῖσ. 1. Τῆς τπυηάετ-ϑἴοττα ἰ5 ἢτβὶ ἀθβοτ θοα οἢ 

τῆς 568. --- 8-4, 7Ζῆε υοἱες 97 ΥαλτυελΊ, εἰμι τἰπ|65 τερϑαῖθά ἰῃ ἴῃ8 
οτρίπαὶ, Ὀὰϊ οπλ το ὉΥ σοργίϑβίβ ἴῃ ν. ὅς, νι, ἰηβοσίβα ἴῃ ρίοββ ν.ἷ, 
Ἰεανίηρ βενθη {ἴπη65, ἴῃ 6 βυπιθο σαὶ ΠΟΥ πατροσ. [ἢ δοοοσάδησα 
ἢ ἀποίθηξ σοποδριίοηβ [μ6 ἴλυηάεγ ἰ5 ἴῃ νοῖςα οὗ σοά. Ὑδῆνθ ἢ 

ἀεβοθηαᾶβ ἰῃ Τμδορθδηγ ἴο ϑασίῃ, ἰῃ ἃ βἴογηι, οδἰἴμθῦ ἔοσ νεηρεδῆςα 

ΡΟ Ηἰβ δ; Θμλ65 ΟΣ ἔοσ ἴῃ6 ἀεἸίνεγαηος οὗ Ηἰ5 ρεορΐεβ, Ὁ. τϑ8ὅ "-ς 

-- μῥονι 14 τυσίεγε ἢ μῤοη ργεαΐ τυαίς»:], ἴῃ δεσογάδηςβ στ ὑβαρα 
οὗ ἴδε ρῆγαβε, ἴῃς ψαΐειβ οἵ ἴῃς Μεαϊζοισδηθδη 864, ργοάυοίηρ, 45 
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ἷς βυρρεβίοά, Ὁ ἐπ 2οτσεν ἢ ἐπ νιαγεσίν, ρονετίαϊ, τλα] εβῦϊο γᾶνε5, 
οἴ. 93᾽. Δὴ δποίεηϊ βοσῖδε ἰηβετῖεα δὴ Ὄχρ δηδίοιυ ρὶοβϑβ ἰῃ ἀἰϊβδγθηι 
τηθάϑυσε : “Τῆς Οοά οἵ ρίοτγ [υπάετεα,᾽ ναϊοἢ ἀδβίγουβ ἴῃ 6 βυτὼ- 

τα Υ οὗἩ ἰῃς 51. --- ϑὲγ. Π|. ὅ-6. ΤᾺς τῃυπάετ-βἴοστῃ ἰ5 ποχὶ ἀ6- 
βοσ θεὰ ἰπ ἴῃ6 πηουπίδίηβ. ---- ὀγεα ζείλ], ἰ5 πῃ Θηϑἢ6α ἰηῖο, ὀγεσζείλ 
ἐπ ῥίδεες τε ἐεαἶα»:]}, ἰμτοηβἤεα ἱπίο ἐξά 97 Ζέδαποη, ἴῃς ρίδηὶ 

ἴτεε5. ρτονίηρ ἰῃ ἴῃδΐ τερίοῃ, ἰατηεα ἴῃ δητὶαυϊγ. ὙὍὴα βίογπι ἰ8 
οὗ σοῦ ΟΘΧίγθηθ νἱοΐθπος ἴμαὶ ἰξ Ὀγοαῖκβ οΗ͂ ἴῃς ᾿ἰπηῦ5, Ὀσθακβ 

ἄονῃ τμὲ ἴτεεβ {πειηβεῖνεβ δῃὰ Ὀγθακβ ἴΠ6πὶ ἴῃ Ρίθοα685. --- 7 
"παζείά Το «ξ1}1, ἱταρ  γίηρ δῇ βασίμαυδα δοσοιηρδηγίηρ [6 βἴοστῃ, 

85 185“: γΧγχ4 85 υδιι.8] ἰῃ σοππεοίίου ψ] ἢ} ΤἘΠΘορἤδηϊεβ. 1ἰ 5ῃα 65 

ἴῃς τιουηίδίηθ ου ψῃϊοῆ (μδῈ οσεάδιθ στε. 138, 05, δῃὰ 411] Ντβϑβ. 

τήλκα ἴῃς οὐ]. δάέηι τείεσ ἴο οδάδιβ, νη ϊο ἢ ψουἹὰ ηοΐ Ὅ6 Ὠαττηοηΐουβ 
σἱτἢ Ὀτεακίηρ ἴθ ἰῃ Ρίεοεβ. ΤῆΘ βυβῆχ 5 [Πεσ ίοσα ἃ σοργυ!ϑί᾿ 5 

εἰποῦσ. 1 δηο ἰ5 ἴῃ6 οὐ]εοὶ ἰῃ τμϊ5 ᾿ς, 45 5 τίου ἴῃ ἴῃ 6 ποχί. --- 
Ζεδαπορ], ἴῃ6 τδῆρε οὗ τηουηπίαίῃβ δίοηρ ἴδε σοαϑὶ αἰνϊ ἀΐηρ ϑυτία 

ποτὰ Ῥῃοεηϊοί. --- δ, γίοη], [6 Ῥῃοεηϊοίδη ἤδη ἔοσ Μί. Ἡδστηοῃ, 

τῆς ρίδηϊ οὗἩ ἴῃ ῥάγδὶ]οὶ ταῆρε οἵ Απιὶ- 1 αηοη, 45 Ὀΐ. 3. Ὑδεβα 

ξτιεαῖ ταουηίϊδίη ταηρθ5 βκίρ ἀπά ἄδποθ ἀρουΐ ἁὑπάδτ ἴῃ 6 ροόνοσ οἵ 

ἴῃς εασίμαυακε; “ᾷε α εαζ' ᾿ὶ α γοτηρ γογεέ-οχ ], Ἰδαρίηρ δῃὰ ἀδῃς- 
ἴηρ δρουϊ ἤδη ἴΠΕῪ ἅτε Ἔχοϊτεά. 

Ἴ. 7ῆε υοΐες 9 γαλτυεά αἰνίάείλ “6 βανιες οΓ 3 γε}, 5ο ῦ, Ἐ, 3, 
ῬΒΝ., ΑΥ., τείξεστίηρ ἀουθῖῖε55 ἴο ἴῃς ἰοσκεά Ἰ᾿ἰρῃιηίηρ ; θυ 38, 
ξο]ονεὰ Ὁγ ΕΝ "., μα5 “ βενεῖῃ οὐ," νηϊοἢ 15 ἀϊβίσυτ το ἁυπάοτ- 

βίδῃα δηὰ 5 ὑσου δ ὈΪΥ οττοηθουβ. ΤῊϊΐβ [ἴπῸ6, ἴῃ ΔΩΥ Ο856, ἰηΐοτ- 
Τυρῖβ ἴῃς τπουρδῃξ, 15 ἰδοϊαιεά, μανίην Ὧο ρΐαςς ἴῃ ἴδε βἰτορῃϊοαδὶ 

ΟΥ̓Δ: βου οὗ ἴΠῈ ῥβ., δῃηὰ 15 ἃ ρἷοβϑβ. 
Βίσ 1. 8-95. Τῆς δυΐμποτ πον ἴυγηβ ἴο ἴῃ6 ἩΠάΘΓμ 85 ἴὸ 

ἀεβοτίρε ἴῃς βίοττῃ ἴδετσα. --- εὐλίγοίά αδοι 1, ττίος τερεαϊεά, δὴ 

ΔΡρτορτγίδῖε ἴδστ ἔοσ ἴῃ6 ψῃϊπΠτηρ εῇδοϊ οὗ ἃ 8Ἔνθσα βίἴοιτω ; 80 (ὅ. 

3. ἴάκεβ ἴῃ αἰϊθσηδῖς τηθδηίηρ οἵ {πε νὉ. “ τρᾶΐκε ψτίτῃα,᾽ ἱπ Ῥδηρβ, 
Ἐβρεοί δ! οἵ οἰ] ἀρ τι, 5οὸ τ. ἕογ 16 ἴἤγεθ. 1{ ἰ ππρτοῦδθὶε {παῖ 

τῃς τηοδηΐϊηρ νου] σμαῆρθ. Τῆς αἰ ΒΠΟΌΠΥ 15 ἴῃ τὰς Ἡεῦτεν πογὰ 
τεηάετγοά “ Πἰηἀ5,᾽ νῃϊοἢ βθεῖηβ ἴο ἔάνουγ ἴῃ Ἰατίες τεηάογίηρ, ἴμῈ 

τῃουρῆς Ὀεΐηρ ἴμδὶ τῆς βίοιτη 50 ἔτ ρ ῖθηβ ἴἤδτὶ τμδὲ τ Ὀτίηρβ ἃ 

Ῥταπιδίυσε ἀοἸνοτγ. Βυῖ ἴξ ἰ5 ἀἰ ίσυ]ς ἴο 5586 ψὮΥ Ὠϊηα8 5ῃου]ὰ θὲ 
τησηιἰοηςα ταῖδθεῦ ἴδῃ ΟἴΠεΥ δηΐπα]5, οὐ ΨὮΥ [ΠῈῪ 5ῃου]ὰ Ὀς τηεη- 

τἰοηςα δἰοηθ, ἤθη [15 5. ἰ5 80 5: ΠἰΚίηρ ἴῃ [6 56 οὗ ρᾶτδ}} 6] 15τὴ. 
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11 βεαπιβ δείτοτ ῃογείοτε ἴο τεδά Ὁγ ἃ ἀϊβεγεηϊ ἰητεγργείδιίοη οἵ 
ἴῃς 54π|6. ΟΥἱρίηαὶ ἔογπι, “εγεδίμίλς, δὰ 50 ἢ ψῖ Μογέσές,; τῇς 

Ἰοσηλοσ δείηρ ἴῃ6 ρτεαῖ ἴγεεβ ομαγδοίθτγιβιὶς οὐ (ἢϊ5 τερίοῃ. ΤῊΪϊβ 
τᾶ κα5 [6 δητίγα ϑίγ. βίτηρ]α ἀπ Παγιηοηΐουβ. Τῆς ΡρΟΜΟῚ οἵ δε 

Βἴογπη 8 δι ρἢδϑιϑαα ἴῃ ΜΕ Πρ τΠδ πὶ δου. --- ὐσιφῥείά δαγε], 

186 Ἰεανθβ, Ὀουρἢ5, ἃηα ργοῦδὈΪν αἰ5οὸ Ὀαγκϑ οὗ {γε68. ---- δε τοϊλίξγ- 

πές], 85. 6 Νουα βαρροβα το ἴἢ6 δηιῃ. ἴο 1 εάποη ψου]ά 

ῬῈ ἴῃ ἴπε ϑουΐῃ, ἴῃ6 νι ]άθγηθβθβ οὗ ἴῇες ψδηάογίηρβ, ἤδη [5γδεὶ 

σαῖης ὉΡ ουΐ οὗ Εργρῖ; πιοῦεὲ βρεοϊβοδ!ν Αἴ σεεά, τπᾶῖ ρατὶ οὗ 
ἴῆε ν] ἀογηθ85. νος σεηΐτεβ ἴῃ ἴῃς δποίεηϊ βασσεα ρἷδσς, ψἤογε 

Ι5γ86] βο)ουγηθα ἃ Ἰοπρ {ἰπΠ|6 Ῥτῖογ ἴο ἴπαῖγ εηίγαῃησα ἰηῖο ἴῃς ΗοΪγ 

1,4π4, εἰβενοτε Κηονῃ 85 Καάδθϑῃ Βαγηθᾶ. 

96. ΑἜ οοργίϑι ἱποάιοσεα ἃ Ἰΐηθ, ἰακίηρ ᾧρ ἴῃ ρατὶ ἴδ ἰά6δ5 
οὗ ἴῃς ἢτγδί διτ. : σϑπαά ἐπ ΠΣ ἱενιδίσ, ῬτοῦδὈΪΥ τείοττίηρ ἴο ἴδε 

Βοανοη]Υ ταΠΊΡ]6, δἰπουρἢ τῃ15 15 ποῖ σεογίδίη ; Ἔβρεοίδ!ν ἃ5 σα οὔ 

ἡάονι ἴη, αἡ φῦ, 3, βεεῖηβ ἴο τείεγ ἴο ἴῃ6 δηρεῖβ, αηὰ σα γί 

5. ἃ τερειτίοη οἵ ν. 5, Βυῖ τμὲ αἰΒΊσαΪΥ νμ]οἢ ΤΏΘῺ Αγίβαϑ '5, 
τπαῖ {Π15 Ἰἰὴ6 σοπΊ65 ἰη ἤδτα τ ουϊ Δηγ ἀρράτεηΐ ῥτορτίεῖγ. [ἰ 

α5 ΠῸ πιᾶηηεγ οὗ σοηποοίίοη ψιἢ τῃ6 ὑψεῖνε ρσγονίουβ ᾿Π 65, πηδῖ- 

ἰηρ ἴῆγαα τοἰγαϑιοῆβ, δηα ποηθ ΜΠ τς τοἰγαϑιο ἢ ἴπαΐ [Ο]]ον5. 
ΤΊιε οτὶκῖπαὶ δαῖμοτ, [Γ δ ν]ϑθα ἴο ἱπιτοάσος ἴῃδῖ τπουρῃϊ, ψου]ά 
μάνα ϑδὰ ἃ τοιγαβις ἢ οσ τῃαϊ ρυγροβε. [{ 15 εν  ἀθητ]ν ἃ Ἰἰϊατ- 

δῖοΔ] ροββ, απὰ ἴῃ ἰῃαϊ σαθα πῆᾶὺ τϑίεγ ἴο ἴῃ6 δαγίῃ]ν τθηιρῖε. 

ΤΠ) ου 1] 655 [ῃ 6 Ἰμουρῆϊ ἰδ ἀπ ἀρρτορτίαϊε οηδ, ἱΓ ἃ εσα Ἔχργεβϑϑοά 

ἴῃ τῆς οἵἴν]ε ἀπά πηοιῃποά οἵ ἴῃς δαΐμου οὗ ἴῆεΣ Ρ8. Α5 {Ππιῦτοῖῖ 

βᾶγ5, ΚΝ ΉΠΝ: ΜῈ 51] Πμεὰτ ἴῃς νοῖςε οὗ τῃε Τογά ἴῃ τῆς πιβῆϊησ 
οἵ τῃ6 5ἴογιῃ τπγουρῇ τῆς ἰογαϑῖβ βῖτρροά οὗ {πε ὶγ Ἰεᾶνεβ, [6 ροεῖ 

5Π4 10} 105. τ15 ἀναγ ἃ οησς6 ἔτοπὶ ἴῃ6 (ππλὺ]ῖ οὐἩ εαγίῃ, δῃα ρ]αςεβ υ5 
αἰηϊὰ τῃ 6 σΠοὶτα οὐ τῃ6. Πδαάνθηὶν τειηρ]ο, νη ϊοἢ ἀθονθ, ἴῃ ἃ ΒΟΪΥ 

5116 η06, 51η6| αἴοτν ἀμ ῥγαῖθα ἴο ἴπ6 Εἴθγηα] ἡ Βαΐ της αἰ ου] ΠΥ 

5. 1ῃατ {815 146 5. ποῖ οἰθατὶν Ὀτοιρῆς ουἵ, δηά τῇ 5'ηρὶε Ἰΐης 

τ Κρ οἡ ποτα ᾿ἰ5 ἴοο ἱπάἀοπηϊῖα ἴο ρίνε 580}} ἃ ρταηα σοποθρίϊοῃ. 

Βῖ:. Υ. 10-11 «ἀἰοθοτῦρε5. Ὑαμε ἢ οη Ηἰ5 τἄτοης Ὀεδβιονηρ 

51ΓΟ 51} δη] Ὀ]οοϑηὴσ οἡ Ηΐ ροορία ἴῃ ἃ διαί τη κα τειγαβεςῇ. -- 

λα τοολ 1 ̓5 τόροαῖοι! ἔραγ (ἰπ165, οησ6 ἴῃ εασῇ ||Πη6, ἴῃ δοσοτάδῃος 

Μ ἢ τὸ ἵν] οὐ (ἢ. 5. -οτ σα δηδηγοηϑα }, Ὠἰδιοτίοαὶ δοτβῖ. ---- στε 

διε Δήροι  ], 50. Ὁν Δῃς ὁαθν δπιοηήαίίοη οὗὨ ἃ 56 ράσαῦ]ε ργεροβίοπ 

ἴωγ ἀπ ΠΟ ραγα ] . οἠο, ΓΟραϊηη {ΠΟΤΕ τ6 ἰοδῖ ἴομα ἔοσ ἴῃς 
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Τηδᾶϑαγα. ΤῊ ἰῃβαραγαῦὶα Ὀγαροβιτίοη ταιρμξ 6 τοηἀογοά, “ δἱ 
τῆς ΕἸοοά " ἘΝ.; θυῖ Φῦ, 3, εἶνε ἴξ ἃ Ἰοοδὶ βθεῆβα ψῃϊοῃ 18 ΠΊΟΓΘ 

ῬτΟΌΔΡΙα. --- τοῖδὶ οὐ φλγοηο 1, ταῖατε, ἰῃ δοσογάδπος ψἱῃ Οὔ, 3, 
ΡΠ] ἢ 5 ΠΟΤῈ ΡΥ ΌΔΌΪῈ ἴμδῃ 38 ἢ 1 σοηβδο., πηακίηρ [ἢ βεοοπά 
1.56 οὗ ἴδε νῦ. οἵ ἴπ6 5ᾶπιε ἴθῆβε 85 ἴῃς ἢγϑι, ψυῃο ἢ σα ΒαγαΪγ Ὀ6 
τεοοποι θὰ ἢ ,ργέυεγ. Ὑεγε ἰ5 ἱμἀ δα δὴ δηιίῃ. Ῥεῦνθοη Ηἴ5 

τεϊρηίηρς ἴῃ [6 μαϑβῖ, αἱ (ἢ6 τἰπιε οὗ (Πε ρτγθαίεϑδί οἵ 811 γα! τοδὶ 
βδἴοσιηβ, ἴῃς ΕἸοοά, ἀϊτεοϊίϊηρ δῃά σοηίσο  ]ηρ ἰΐ, 85 Ης ἀϊά τῃ6 

βἴοστη ἀεβο θεά αῦονε, δηὰ Ηἰβ ρεγρείυδὶ τεῖρῃ ἴῃ ἴῃς διῖυγε. 
ΤΕ τεΐρῃ οἵ Ὑδηνθῃ ἰ5 ἤθγε σοποείνεα οἵ 48 οἡ εατίῃ, δηὰ 50 γε 
Βανα δὴ δηι[ἰβϑίτορῃβ ἴο ν." ", [6 ποσβῃϊρ ἰῃ ἴῃς ὨδάνΘΉΥ τεπρ]6. 

Αὐοςοτσάϊηρ!ν 85 ἴῃς Κίηρ οἵ 5γδεὶ, 274 γίνε το Πὲς φεοῤίς ἢ δέσετοίὰ 

φέάενι σι τῆς ριδ οὗ τρεέηρη δηὰ 2εασς. ὙὍὴδ βἴοσπι 85 ραϑϑβθά 

ΔΌΑΥ δηὰ ἴῃς ἰαδὶ νοτά οἵ ἴῃς 5. ἰδ ρεᾶσθ. “Τῆς Ὀερίπηΐηρς 

οἵ ἴῇῆε Ῥ54]πὶ 5ῆοννβ 15 ἴῃς Ὠδανθὴβ ὀρεὴ δηά τῆς ἴἤσοης οἵ σοά ἰῃ 

ἴδε τηϊάβε οὐ [ἴῃς δηροὶῖος βοὴρβ οἵ ῥγαῖβε, δηὰ τῆς οἷοβε οἵ ἴῃς 
Ῥβδίτι βἴιονβ 05 Οἡ δαγίῃ, ἴῃ ἴῃς τηϊάβι οὐ 186 δΔῆρτυ νοῖςε οἵ Υδῇ- 
τεΐ 5μακίηρ 411 (πῆρ, ΗἸ5 Ῥβορὶς νἱοϊοτίουβ δηά Ὀ᾽εββεὰ νυ 
Ῥεδοθ. σώνγία ἐμ ἐχεόζις ἰδ ἴα Ὀεαρίηηίηρ, δηὰ 2αε ἐμ “ογγὶς 

(ἢς οῃα." δε. 

1. 125] Οἱ]. ἱπιν. 2.2πν νῦ. Οδ] : (1) φίνε,; ς. δος. ἀεζρ, ς. Ὁ Ῥετβ, 6018 -- 
1οϑὶδ; (2) ἀεογὶδε φΊΟΥΥ ; 50 Βεῖε δπὰ υ.3, εἶϑυν. 967. 1: 8 ξῷ 1 (ῃ, 16325.28. 30. 

εἴ, δ Ἀὲ 325. --τ ον 52] 88 897 (Ὁ. 1πῖγ' ἃ 36) τε ὈτῦΝ 52 ἀρεῖ. 85, 3, 
σαγεγέε Μέῖος αγέοέησε, Ὀδὴκ 22. (5. Βα5 σοηβαϊίοη οὗ ὈοΙΒ τεδάϊηρβ. --- 1}} 
Φ τιμήν, εἴ. 88. --- 3. "ον 23] 68 663 709 ο6δ. --- ΤῚΡ ΓΛ 152} ΓΝ οβίγ, οὗ 
Φ [πῪ12} π... (1) ααργηνομέ" ς, τῷ αἰαγβ ἴῃ σοπηςοιίο νη ὑνοΥΒὮΡ, εἶσνν. 
οὐ -- ι (Β. 1639 2 (Β. 2031; οἵ, ϑὸῬ ὑὙτῇ Ῥ5, ττοῦι Οἱ, ὙΠ ν.β, αἋ5. αι! γίησ 

ἴδε ᾿δυπάετ (ν. 85). (ΘΟ Πα5 τὴ ΓΥΧΠΣ, ἐρ ἠδὲ ταεγ εα εομγές, ἐ,6. οἵ [6 ἴδτηρ]ς 

(εἴ. ὦ οἵ 969). Ρ5. 9φδῖ-ϑα 5 [Ὡς Ξᾶπιε 85 29}.-2, ἐεχοορὶ ἴμαῖ Ὁ» ΓΊΠΟΦῸ ἴακεβ 
τδε ρίαςε οὗ ὟΝ 9)2, δπὰ ἃ Ἰΐπε ἰβ ἱπβοτίεὰ οὐβθ, [ἱἰ 5βουϊά Ὀε 5αϊὰ [παϊ ΓΥΣΠ 

15 τῆοτο βυϊϊεἀ ἴο 969, αηὰ ἴΒετς 15 Ὡ0 τόσα ἱπυρτορυίεῖγ ἴῃ ΓἈΪ ας οὗ πε σουτὶς 

οἵ τς Βεδυςηὶν ἴοτηρὶς, τβοσε δηροῖὶβ Του Ερ, ἤδη οὗ ἴπε Ὠδανθ]Υ ἴετηρὶς 

δε. Αἱ ἴδε βδᾶτὴς ἰτἰπῆς ἴθεγε 8 ὩῸ υϑᾶρε ἴο 051} ἴ, 2 ΟΠ. 2051 Ἰυ5ι1ε5 

Ὦ,, πὰ 5 ἴῃς τῆογε ἰδίου! τεδάϊηρ ἰὰ 18 ἴο Ὀς ῥτείετγτγςά, --- 8-4, ὈΣΘΠΓΟΡ] 
ἢ 9.3 Ὁ ὕ;; τά. ἔοτ 59, ὋΡ ἴο ρεῖ ἴῃς ἔουτίΒ δεδῖ, απὰ ργεῆχ δ} ἴο ἄγ ἴῃ 
ν.δὲ 8 ἴῃ α.Ὁ, ΤΏΘΩ τά. Π9 152 ἔοσ 23, ἃπὰ ὙΥῚ ἸῸ2 ἴον ὙΥΊΣ, 85 πῃ νιδ, ὅδ 

ὈΡ Ἴ235 ἰδ ἃ οἷ. ἐχρ δἰ πίῃ πνν ΟΥΡ, --- δ. “30 Οδ] ρῖς. οὗ σοπιϊπυουδ δς- 

ἴοπ, ὀγεαξείά ἐμ ῥέξεες, ῬΟΒΒΙὈΪΥ 5μουϊά Ὅς ἱπιρί,, τερεδϊεὰ ἴῃ νι δ; Ὀαϊ ποῖ 
γ οοηβες, ἱπιρί. αἴτεον ρίς. οὐ ἱτηρί,, ψνῃῖοΒ γου]ὰ τῆαῖκε δῃ ερΡὮ. οὔδηρε οὗ 
ἴεηθε ἀἰβῆςαϊε ἴο εχρίαίη; ταῖμες βίπιρ!ς. Ὑ ψίτι ἱπαρῇ, το υ πη ὙπᾺ1 ΡΒτ. 
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10418.-}, οἵ, 9218; ὃκ Ὑπν 8011, 780 πο Ρτο, τηουπίαίϊ τδηρσὸ οχίεπαϊηρ Δ] ον 
ἴδε οοαϑὶ οἵ ϑγτία ; εἶβιν. ν.δ, 7216. --- θ. Ὀπ0}}] ποῖ 7 σοπβες., Ὀαϊ 1 οοδτά.; 

ς. ΗΙΡΆ. ἱπιρή. οὐ τρν νἱτἢ 56. 3 Ρ]. τείεττίπρ ἴο ἵγεεβ; 80 3}, δἰἰδομβίπρ 1025 
ἴο ποχὶ ]., θυϊ (ὅ, Ἐ͵, πιακε 7.}2" βεοοῃὰ οδ]εςοϊ οὗ νΌ. νέδμέμνι διῤακὲ. Τῆς 

8[. ννᾶβ ῥγοῦ. ἄς ἴο ἀἰξατγαηροτηθηῖ, ἀπὰ μου] Ὀς τερατάεα α58 οὶ]. ἢ πρὸ Οδὶ 

“δὲ, οἵ ταουπίαἰῃβ 1144, ΗἸΡΆ. ΟὨΪΥ Βετα. --- 192] ἰ5 ἃ βεραγαῖς πνοζὰ ; ἱ 1ξ 

Βαὰ δε πηεδηὶ ἴο ὃς δἰϊδομεά, γε βῃου]ὰ δανε μιαὰ [299. --- ἢ 70} πιρτ., 
πδῖης οὗ Ηεπποι διηοηρ ἴῃς δἰἀοηίδῃς ; οἵ. Ὀι. 39. --- Ο'ὉΜ 123] γουηρ οὗ ἴδε 
γοτε-οχοη, Ὀνὰ (υ. 2233). --- Ἴ. ΤῊϊδ5 ν, βία πάβ 830 Ὀγ ἰϊβεὶΓ 1μαὶ ἴΐ 15 ργοῦ. ἃ εἷ. 

οὗ δάάϊιίοη. --- 35} αἴες ὑϑὲ (ν.δ) ἰ5 θεοοῖης ρίς. ζ 2.π νΌ. Οδὶ ἄξῖσ σε 
βἴοπε 65Ρ., τηοῖδρὮ. ἀξῖυ ἐρε ῥέεεες Ἦο. 65; Βεῖε ὧδ γιςσῦ ἀυῦ. Ὀεσαυβε ἰξ ἰ5 
ἀϊβίοσυϊς ἴο χεῖ αὐνέα, εἰεανε ἔτοτα ἀξ ον, ἀθὰ ἴμετὰ ἰβ πὸ ᾿υϑι]Ποδίΐοη ἴῃ 

παρε. (ες. θυ., []πκ νε τουδὶ επηεπὰ ἴδε ἰεχὶ ὈΥ ἱπβετιϊηρ ἰΒς νοζὰ γοχῖς 

δὰ πιλκίηρ ἵν ἰἰπς5 Βεσς, ἰδ ς ἤἥδλπιςβ οἵ ῆτε, ἴΒε ᾿ἰρῃιπίηρ, θείην ἴῃς ἱπβίγα- 
ταεπὶ οὗἩ ἴῃς εἰεανίηρ οὗ [Πε τοοκβ8. Βαῖ ἴπε εἤξεοϊ οὗ ᾿ἰσμίπίηνρ ἀρο τοςΐκ ἰ5 
ποῖ παὶ οὗ ἀεισέηρ οἱ. (ὅ, ἘΠ, 3, 85, Ῥτοῦ. τὰ. γεν σἐνέάίης, Ὀὰϊ [ἢ 5. ἰς ποῖ 

ἃ δοοὰ ἰάεα. Βεῖζεγ οὐ σία! γ ΤῈ ΓΊ3 5 υχπ ΤῊΝ ἃ παΐυγαὶ ρ]. ἂς 1816 Ηῦ. 

311,-- ὖπ Γγ255] ον Ἰἰφμτηΐη, αἷδὸ γιοῦ τὖν τοςδδ; οἱ, 1.4. 25, ἔποπα 
,ανιε,; εἶδν.. ψΨ 8316 τοῦ! 8, --- 8, 55.} ΗἸΡΆ. πρῇ, Σ ὅπ Οδἱ, (1) τολέσ, ανεε, 
969 1147; (2) Δυῖξί, τυγἐξλε, 45 ἴθ δι ρυ ϊθἢ 5 ςὅ 7717 ογέ, ῬοΪ]εῖ, (1) ἀνε 871; 
(2) τυγέλε, ὀν περ ἐο ὀίγίλ, οοῦ; (3) τυλίνγ!] αὐοπέ 295. (4) Ῥοϊαὶ, δε ὀγοιερὰ γον, 

δι, ΗἸΡΆ. τυλέγὶ αὐοιέ 293.8, 3. ἴῃ νι ῥαγέμγέγε γαείένες, 8ο Ὅτ.» δῃὰ ἰπ ν.9 οὐ- 
σἰείγίεαης; (Ὁ ἴῃ ν.8 συνσείοντος Διὰ ἴῃ ν.9 καταρτιζομένου, »παξε το τολὲγὶ αδοερῖ, 

βαϊϊεὰ ἴο ἴῃ: νη] ἀεΓΏ 685. --οῦ 10} π΄ Ρτ. ΟἿΪΥ Βεγα ἴῃ Ψ, ἴᾷε Καδάββῃ: οἵ ἴδε 
νυ ]άογη 88 οὐ ψαηαετίηρ. --- θ. ΓΝ ἷ5 ἴακεῃ ὮΥ (ὃ 45 ρίο. καταρτιζομένου, ἃ5 
Ἰγ η; δα ξ 5 Ρο]ε] ἱπιρέ, ἰπ τἴλς πῆρ. τυλέγιὶ αὐοιι, ἃ8. ΔΌονς. ---- ὐυΝ 7 . 7884, 
80 (ὅ ἐλάφους, 3 εεγυας; Ὀυϊ τμἷβ ποὶ βυϊξεὰ ἴο ἴῃς Ἄσοηϊεχὶ. ὙΤΒοτζείοτε τὰ. 
τον “εγεὀὲνίλς, τον ῖ., Ηοτβῖεν, ϑεοκεγ,  επεπια, Ὀγ., ΓΒ ε., αἱ. (ἢ τα “ν- 
ἐπ); εἶν. αἷνν. βίηρ]ε ἴγες. -- ἡ ν}} ἴπ6 Ὑ σδπηοῖ Ὀ6 1 σοῆβος,, Ὀαΐ σου). Ιὲ 

ν85, πουγενοῦ, α ]., ἔοτ γγὴν ΟΥὉ τηυδὶ Ὀς ῥτεῆχεα ἴοσ πιθᾶϑυγε. ζ σπ νῦ. Οἱ], 
τἰγὲρ, σιαξε δαγε, ΟΥἿΥ Ἰετε ἷπ Ψ ; εἴ, 70. 17 οἵ Ἰοσυδίβ. ---- ΓΛ}.}} εἶδνν. Ρ]. τΞ- 
Ὁ. ΣῈ πιὰ, (1) τοσοά, “ον ἐφ, τυοσαΐρα ἀειράΐ, Ῥτοῦ. 7216; (2) 85 πἰάϊηρ- 
Ῥίαςς ἴογ νυῖϊὰ Ὀεαβὶβ ςο]0 8014 1ο4Ὁ ; (3) 88 βἰτίρρεά ὉΥ τ υπάετγβίοττι 299, 
ἴῃ τρεῖδρῃ.. οἵ Ὑδαννε μ᾽ 5 υάρτηεηῖβ 8316, (4) “γεξς οὕ γογετί  ὝΡ ΒΡ. ἀ5 κὶπρ- 
ἱπρ Ῥείοτε Ὑδῆνει 9612 τ τ (Ά, 1678 15, 4433; Ὑρν ὑἹἜ ΡΒ, 1325 βεετὰβ ἴο ὃς 
Ἡ- ΡΓ. ΞΞ Ὁ ΓΥῚΡ. τ δ ϑν 155} υϑεὰ ϑοτηεϊπιεβ οὐ Ὠδαν θη]  ἴεταρίε, ξοτηείπλες 

οὗ τεῖρ]ς ἰπ ]εγυβαίετῃ ; ἰξ ἴῃς ἔοττηεσ ἤεγε, ἃ τεϊυτη ἴο ν.ὶ; 1 ἴδς Ἰαϊίετ, ἃ 

Ἑεπεταὶ βἰαϊεπιεηὶ ποῖ σοπρτυουϑ ἴο ἴπε σοπίεχὶ, δπὰ 50 ἃ δ]. --- Ὁ] Φ πᾶς τι; 
τὰ, Ῥγο. ἼΩΝ) 9 ἔοτ Ἴ29 ἼΟΝ 22 85 ἴῃ υ.3, --- 10. 3εν [3] δ μὉ25 οὗ, σἱδ 
ε»λγονεα; Ὀυὰὶ νὉ. ἀβαδ!ν ς. δος, οὐ Ὁ;. Βαυῖ Ὁποῖδεῖ νογὰ ἰ5 πεοάεὰ ἤετζε. 

θα. Ὁ ὅγε, θυῖ 5» 8 βυβηοίεης, ξ 512 εἶδνγ. ΟὨΪΥ οὗἩ ἴδε ἀείαγε Οπ. ΟἹ γ8 ὁ 
911 Ὁ τοῦ 52 1110 (Ρ); τΒεγείοτε ρύο. βο ἤεῖε.0 ΘΒ τεραγὰβ ἴῃς εἰγτηοϊ συ 

885 ἀυῦ. Τῆς Πἰβίοτὶς τείεσεηςς ἴο ἴῃς ἀεῖυρσε ἰ5 βυϊϊεά ἴο ἃ [πυπαοτείοττω, 

δῃὰ ἰβ ἀπε μεῖ, τνῖτι ὈπηρΌ. τ 2γ}] 0 σοηβες,, Οδὶ ἱπιρί. οὗ 3...; ἰξ ἰβ ἱταρτοῦ- 
8ΔὉ]ς {παὶ 1Π15 τείετβ ἴο ραβὶ αδο. Ῥοΐπὶ 1 ςοπ). δηὰ {υζυτε 85 65, 3, (Βε., 5. 
1 ἰ5 ῥργοῦ. (δαὶ ἴῃε ογάοσ νν88, 88 ἴῃ ἴῃε οἵδεγ ᾿ἴπεϑ, 2: γ5". 
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ῬΘΑΙῚΜ ΧΧΧ,, 4 51Ὲ. 4". 

Ῥβ. 30 ͵ἰ8 ἃ ἐπαηϊκορίνίπρ: (1) Οχαιτἰπρ ὙΔΏΜΘΙ ΤῸΣ ταὶ βὶηρ 

ΠΡ ἴδὲ παίΐοπ ἔγοπι ἀθαῖῃ (ν...3) ; (2) οοηίγαβιίηρσ [86 πιοπιθη- 

ΔΙ δῆρεῦ ΟΓ ὙΔΕσΘΙ τὴ ἘΠ6 11δοιπι6 οὐ μἷ8 ἕανουσ (ν." ἢ); 
(3) εἰνίπρ 1886 Ρ]εα [μα μβαᾶ θθθῃ πιδάβ Φὸσ ἀδιίνθσδαηο (ν.".}}) ; 

ἴπ ογάθσ ἴὸ {88 οἸἑπιαχ ; (4) 86 οσοπίταδί οὗ ἴπ6 ὑσγαονίουβ τιουση- 
ἴπρς νὰ [06 Ῥγεβοηὶ ρ᾽δάπθδβ ὄδχργοϑϑοᾶὰ ἰῃ ζθϑίδ] ἄδῃοθβθ δηὰ 

Θοῃρβ οὗ ἐμδηκβρίνίηρ (ν..58). ὙΠῸ ρίοββθα (ν. ὃ δ 7) δᾶαρε 186 
Ῥϑ8. ἴο πιοῖὲ σΘΏΘΓΊΑΙ 1186. 

ἘΧΑΙΤ Τῆεες, Υδηνεῖ, ἔοσ Του Παϑὶ ἀγανῃ ες ὑρ; 

Απὰ Βαϑβὶ ποῖ Ἰεῖ τοΐῃα ἐπείη ΐεβ ὈῈ ρἰδά, ενθὴ σιέμε. 

Ὑδην ἢ, ουἱ οὗ θεοὶ, Τῇοιι μαϑὶ Ὀγσγουρῃϊ γπδ υΡ, 
τοῖα ἀπιοηρ ἴμεπὶ ἰΠδὶ σοὸ ἄονῃ ἴο ἴῃς ΡΙῖ, Τπου μαβὶ χυϊοϊκοηςα εξ. 
ΜΟΜΈΝΤ  (ρβδββείἢ) ἰπ δῆρεγ; ἃ Ἰἰξείΐπηε ἐπ αυοιν; 

Αἱ ἐνεπ ψεθρίηρ σοπηείῃ ἴῃ ἴο Ἰοάρε; αὶ ἰῃ 16 πηογηΐηρ ἃ βῃουΐ οὗ 7ογ. 
7. υσμν ΤΏου αἰάϑὶ οαυϑε (πιῖης Πομουτ) ἴο 5ἰδηά ἤγπι ἴῃ βίγεησίῃ ; 
Ἀῖάβι Του δάς ΤῊΥ ἔδςε, 1 Ὀεοδπιε ἀἰππιαγεά, 

ΝΤῸ ΤΏΕΘς] νν85 ουγίην, πὰ πηΐο (τὶν 604}1 νν85 τηδ κί ηνρ Ξυρρ᾽οδίίου ἔοσ ανουσ: 
“Ζῇ ῥγοῆι 15 ἴπεγε ἴῃ τὴν ὈϊΪοοά, ἤδη 1 ρὸ ἀονῃ ἴο ἴῃς ῬΠῸ 
ΜῊ τῆς ἀυδὶ ῥσαῖθα ΤΠεα, ἀδοϊαγα ΤῊΥ ἔα Πα] ε58) 
Ἡξδἂσ δπὰ ᾿ς σταοίουβ, Ὀεοοπὶς ὨεΙρεσ ἴο πα." 

ἩΟῦ Βακβὶ ἰυπηεὰ τὴν πιουγηΐης ἰπο ἀδηοῖηρ ἴον τα, 
ΎΠΒου ἀἰάπι Ἰοο56 ΤΥ βϑδοκοϊοῖῃ δπὰ γίγὰ της νυ ἢ ρ᾽δάῃ 655; 

Τμαδὶ ΤῺ ρίοτυ πιῖρῃϊ πιαῖκα τηεϊοαγ το Τῆες δηὰ ποὶ Ὀς 51}}}. 
Ὑλμν εἶ, τὰν Οοά, ἔογενοσ ν]1} 1 χίνε (μα π ΚΒ ἰο ΤΉςα. 

Ῥβ. 30 νγὰβ ἰῃ 18 δπὰ Ἰαῖεσ ἰῃ 4 (ν. Ιπίτ. 88. 27, 31). ΑὄἸἰξταγρίοαὶ αβϑῖρτι- 
ταςοϊ ΔΡΡΕδΙΒ ἰῃ ΓΝ ΓΏΠ Ὑ. Ιἐ ἰ5 ενἱάεπι [Παὶ (Ὠ]8 σδπποῖ τείεσ ἴο {πε 

Βουβε οὗ Ῥανίά, 2 5. 511, δ5. (68. τοῦ Δαυείδ (Ὀυϊ τῷ Δανείδ ΘΟ. ΔΒ); 
ἴδῃς ἰεχίβ οὗ 3, αἷβο ἀϊβεγ); οὐ ἴο ἴῃς βἰϊε οἵ ἴδε ἰδπιρὶ]ς, 1 (ἢ. 2135 4. 22], 

τ βεῖδεν ἴῃς ἴετηρὶε οὗ ϑοϊοπιοι, οὐ ἴῃς βεοοῃπὰ ἴερ]ς, Εζυ. 616, ἐνθῃ ἱξ ἴῃς 

ςοταροβιτίοι οὗ ἴῃς Ῥ5. οου]ὰ Ὀς Ρυΐϊ 80 οατὶγ; Ὀχϊ ἴξ 15 ἃ ᾿ἰτυγρῖςα] αϑϑὶσητηεηὶ 

ἴο τ8ς Ἐξαδβι οἵ Πεάϊοαιίοη, ἱπβιϊςταϊεά Ὁγ 10 48 Μαοοδθδευβ 165 Β.6. ἴο σοσα- 
τοεπιογαῖς ἴδε ρυτὶβοδιίοη οὗ [με ἱετερ]ς αἴτεσ ἰ15. ἀεβεογαίίοῃ ὉῪ Απηοομυβ 

Ἐρίρβδπεβ, τ Μᾶς. 463..ᾳ. 2 Μᾶς. τοἱ "ι., τηεπιἰοηεὰ 88 ορβεγνεά 7η. 1οϑβ, ΤῊη15 
15. ἰπάεοὰ ἴδε ᾿ἰτυγρίοαὶ 86 οὗ ἴ8ε Ῥβ5, δοσογάϊπρ ἴο ϑορβετίπι, ο. 18, ὃ 2 

(συ. Ἱπῖτ. ὃ 39). (ὦ Βαϑ αἷδο εἰς τὸ τέλος τ- πῃ) (Ὀυϊ ποῖ ἰπ (5 ὁ Α΄ Τ), 5008 
δῃ ᾿πβουϊίου πουϊὰ θὲ τοογς ἀἰβῆσυϊς τῃδπ ἰϊ5 οταϊβϑίοι ὈῪ 8.8] εὐτοσ. [1 ἰ5 

ἐπάεεά ἴδε Κίπὰ οἵ 5. νγε δῃου]ὰ εχρεοῖ ἴο δὲ ἰδίεσῃ ἃρ ἱπῖο 1833. (ν. [πίτ᾿ 
8.33). Τῆς 5. ἱβ ἐχοςςεαϊηρὶν ροεῖϊς ἴῃ σοποερίίοι ἀπὰ 8130 ἰῃ ἔοσῃι, αἴϊεν 

18ς ρίοκβεβ βανε Ὀδεῃ τειπονεά, [1 ἰ5 ατιίβιῖς, ἀτταησεὰ ου ἴδε 80 ῃεπις οὗ 

5 
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ἴουγ ἴοπεϑβ, ίουγ ᾿ἴης68, δηὰ ἔουτ 5βίτορῃεβ. Τῆς ρίοββεβς ν.3 δ. 7 τηδῖζα ἴ ποτα 

Δρρτγοργίαϊε ἔογ Ἰϊϊαγρίςαὶ υβ6ὲ. Τῆς 5. ἰδ παίίοπαὶ ἀπὰ ποῖ ἱπαϊνίἀυδὶ. ΤῈς 
υ8ς οὗ Ὃ2 τοῦ νι, ἀηὰ γπῦ τν ν, 10, 15. ποῖ ἐδ] εγ ἴμαπ ΕΖ., τείεγτίης ἴο τῇς 

τεβυττεοιίοι οἵ τε παῖϊοη ἔγοπι ἴῃς ἀβαῖῃ οἵ ἴῃς Εχὶϊς. Ν.5 γεβεπιῦ]65 18}; 

ν.10, 15. 3818, οἵ, Ρ5. ὅδ; ν0)25, ν. 18: " Ὁ), σμαγδοιετίβιῖς οὐ Ῥβ8. γὺ 169 ςγῦ τοδὶ, 

41} 15. ν. -- τοφῖϑα, Ν ὅδ --Ἥ ογι3δ; καῖ ἴῃς Ἰαιῖεν 15 ῬγΟ ΔΌΪΥ οτἰρῖπαὶ, [ἢ ϊ5 

ν. ἰπ οὐ Ρ8. Ῥεΐπρ ἃ ρἷ. Ιζ ἴ5. ργόρδῦϊε {πᾶὶ να ἀερεηάβ ὑροῖ 15. 547-; 

δῃηὰ ν.12 ὑροη 76. 3113; δηὰ (πεγεΐοτε ἴῃε 8. πηυδὲ ὑεϊοηρ ἴο ἴΒε Ἐεβίοταιίίοι; 
ἴδῃ ποῖ ἴο ἴπ6 ϑαγιϊοσ ἀδγ8 οἵ ἀϊβίτεβξβ. δῃὰ ἰτἴδ] ἔγοπι Ἄεποιηΐεβ, Ὀυϊ ἴο ἴδε 

τάοτε Ῥγόϑρογουβ {ἰτε8 βαρβεχυδηῖ ἴο Νεδετηϊδ, νἤεπ ἴῃς παιίοη δὰ τενϊνεὰ 

δΔηὰ [15 ρεγ}]9 ψγεγε ρϑϑβί. 

ΘίΓ. 1. 15 ἃ τεἰγαβίςοῃ, 5γῃ. ἴῃ ἴῃ 6 ἢτϑί, {Π|τὰ, δηὰ ἑουγίῃ [ἰη65 ; 

Ῥυῖ τε βϑεοοπά πε 5 σγηϊῃ. ἴο τἢεπὶ 4]]. --- ῶῷ-4. 7 Ἄχαδέ ΖΤΆτε, 

γαλτυελ], οἴ. Ἔχ. 155} ῥ5. 445.) ἴῃ τῃδηκθορίνίηρ ἀπὰ ῥσαῖΐβε ; τε- 

ΒυΠ64 ἴῃ ν." Ὁ, τῃ6 ἰαϑὶ ψογὰ οἵ τῆς Ῥ5. “1 ν}}} ρῖνε τῃδηκ5 ἴο 
Τῆεε," τῃ5 ἐποϊοβίηρ ἴῃ6 ννῇοϊε 5. ψ τη [ἢ ]5 τεβοϊατοη, τηδκίηρ 

1 ἃ βοηρ οὗ τῃδηκϑρίνίηρ. -- ,ογ, ΖΆσ ἠαεί ἄγατομ σῖς “1, ἴτοῦὴ 
ψῆδῖ, ῖ5. ποῖ τηδπιὶοηδα ἤδτο, 50 ἴπαϊ βοιὴς τ ]ηκ οὗ ἃ οἰβίθση, ουΓ 

Ρἰϊ, ἴπ δοσοτάδπος Μὴ ἢ [6. 485 15, τη θεὰ Ὁγ ἴῃς ρίοβϑθ ν᾿, σῇ ἢ 

βαοραγαίθϑ. ν.ἦ (το ἰἴ5. 57. ν᾿,  Ἤδγε 1ῃ15 οἴδυβα 15 ἴα κεὴ Ὁ δηὰ 

ἀεῆηδά ἴῃ 16 οἸαιβε: ον 97 δήεοί Ζήοι ἠκεί ὄὀγομρλξ γιό μῤ, 

τὴς σοποδρίίοη είς ποῖ οὗ ρῬε]] οὐ ἀξαίῃ ἴο ἴῃς ἰηάϊνί 4] οΥ 

ῃαίίοη, ἴτοηλ νος ἢ Ὑδῆννεἢ μα ἀε]νετεά Πΐπι; Ὀαϊ οὗ τοὶ ἀθαῖῃ, 
τῆς. παϊΐοη μανίην ἰπ ίδοϊ βιυῆετγεά ἀθαῖῃ ἴῃ 5. 6χ]] 6 δῃηᾶ βοῆς 
ἀοννη ἱπῖο 51160], ἴῃς. ἀροάε οὗ ἰῇ. παϊίοῃηβ ἀεδϑίτογεαὰ ὈΥ τπεὶγ 

ΟΠ ΘΤΟΥΒ, ἴῃ δσοογίαησα ἢ ἴῃς σοποερίίοη οἵ ΕΖ. 37. Τῆϊβ 

5. αἰβδο διικίαιηθα Ὁγ 16 σοπϑίδηϊς ὑϑᾶρα οὔ ἴῃ ρῆταβε: δλέγι 

“λα νο ἥρτον το τηε [4], τοίεττίηρ ἴο σοηηυεσεα πἡδίϊοηβ ἀε- 

βΒοθηθίηρ ἴο τς ῬΙ ἴῃ 5160], υπάθτ τἴῃ6 ψταῖῃ οἵ Οοά δραϊηβι 

1Πθδ αἋ5. Ηἰἴβ. ὁπϑιηΐϊθβ δηα ἴῃ6 δῃεηγ δ οὐ Ηἰβ ρεορὶἙὲ. ἀπά 

Δοσογ 5 ]γ ννὲ πλαδὶ γοηάου τἴῃ6. Ράγα}] 6] ΗἩεῦτεν οτά, ποῖ “ Κερὶ 

πΊ6 αἷϊνε "νης, Ῥὰϊ φιίβεηεί, τοϑϊοτθα ἴο ᾿Πε, γονὶναὰ ; τεΐδιτης 

ἴο {πεῈ πατίοῃ ἴῃ Θχῆϊς, αἰσεαάγ ἠθβαά ᾿π ὅη60]. ΤῊϊ5 ϑῖτ. 45 δὴ 

ἀητσια] Κιπι! ΟΥ̓ ΡάγᾺ]}]., ἴῃ τηδῖ τη 6 τνο Ἰίη6ς5 οὗἉ ν.' ᾶῖὲ 5συῃ. ψ ἢ 

ν 3 ΝΠ οτοα5. ν᾽ ἰ5 σνπίῃ, ποῖ ΟἽΪγ ἴο ν.ἦ" Ὀυϊ «50 ἴο ν.' 85 ψῈ]}. 
-π-ριώ λανέ ποΐ ἐοέ μιΐ δ φηιοηησς ε ψα 4, Ὀδοαυβε οἵ (ες Ηπαὶ 

ονογίθγονν δηὦ ἄθατῃ οὗ 1Π6. Το Ἴδῃ ΡΘΟΡΙΘ. -- ἐρόλ »εἶμ 6], εἸαρῃα- 

Βἰδίησ [ΠῸ ΘΠ ΘΠ Ο5 Δ5 ΠΟ ΥΒΟΠ4] ΘΗ ΠΊΪ5 ἴο ἴἢ6 ηδτίοη. “Ονεῖ πε," 

ΕΑ, 5 Ἰηάς οι Ἰρ]16 1 τὰ τῆς βοηζοηςθ, Ὀυΐϊ ἰ6 Ποΐ ἜΧργεββαά, δηά 
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Πεγίδίηυ 5 ποῖ ἃ Ῥτορετῦ ἱγαηβίδιίίοῃ οἵ ἴῃς οτὶρίηδὶ, ψῃϊοῃ 1 μᾶνα 

τεημάεγεα 85 δῦονα. 

9. γαλευεὴ, »"}) Οοα, 7 εγίεα τρί 7 δε 70γ ἀξ, απά Ζ΄οι 

ἐἰϊάτέ ἀεα νι9]. ΤῊΪΒ 15 ἃ ρβηϊδηγδῖθσ ᾿ἰὴ6 ἴῃ [Π6 πιάϑὶ οὗ τεἴγατῃ- 
εἴετῖβ, δηὰ ἰ5 αἰβῆςυϊο ἴο δάὐαβὲ ἴο 1ῃε οἵπεὺ 1|Π 65 ἴῃ δὴγ βοῃειηξ οἵ 

Ῥᾶγα]]. [Ιζἱ πιᾶῖβ [ῃ6 Ὀδδυϊγ οἵ ἴῃ Ράγα]]. 5 βίαια ἀῦονθ. [ἰ δά ἀς 
ἃ Ἰίπε ἴο ἃ ϑίγ. δἰγεδάν ἼἽοπιηρίεῖς νὶϊπουΐϊ ἴ. [τ ἰηϊειτυρίθ (Π6 

ΒδγποὴΥ οἵ ἴῃς (ἢ δηϊκορίνίηρ ἀπ ἰ5 ἀου 1]ε85 ἃ ρίοββ. [{ γεηγηὴς 

ι.5 οἵ 65 15. 385 5, Ῥοιῇ οἵ ψῃϊ ἢ ψοτα ΡγοΔΌΪΥ ἴῃ της τηϊπὰ οὗ ἴῃς 

εὐϊΐοτ, ψῇο σοηποείνεά τπαῖ 4 ρεττοη ἰηϊγοάυσεα ἤδτε νου 6 
τηοτα 5υϊτεα ἰοσ ρα ῦ ᾽ς Ρτάγου. 

δ. ΤῊΪΒ νεῖβε ἰβ ἃ {Γἰπιεῖευ σουρ]εῖ, ἃ 64}} ἴο ἴῃς ῥίουβ ἴο τηακα 
τιεϊοάν ἴῃ ἴδ ρ]6 νοσβῃ!Ὀ. 

Μακε πιεϊοαγ ἴο Ὑδηννθῃ, γε ρίουϑβ, 

Απὰ κρῖνε τη Κ5 ἰῃ ἃ βϑδογεὰ σοι πιοπηογαϊίϊοη οὗ Ηἰ πη. 

11 15 δὴ δηιἰεἰραίίοη οὗ ν.}5, δηά τῆς βεσοπά ᾿ἴπῈ ργοῦδο]ν ἃ εἰϊα- 

τίοη ἔγοπλ 9173. --- ἐπ αὶ σαεγεα {07,670 γα 05}. ΤῊ Ϊ5. 15 ΤῆοΓς ἰῇ 
δεοογάσησα ψί τ Ηεῦτεν ἀϑᾶρα ἤδη “ τεπηθτη τγαησς οὗ Ηἰΐς5 Πο]]- 

655," ΡΒΥ., ΑΝ., δἰπουρὶ ἰανουτεά ὃὉγ Οῦ, 3. ΤΠῖ5 σουρ]οῖ ἰ5. ἃ 

Ἰἰτυτρίςαὶ δα αϊτίοη, ἀἰδίατἱηρ τπ6 οτάθγ οἵ ἰὨουρῃϊ, {πὲ πηδᾶβιγα 

διηά (δε βἰτορῇϊοαὶ οτγραηϊβαϊίοη. 

ϑίσ. 11. ἰ5 σοπῃηροβεά οὗ ἴνο σοιυρὶεῖβ, ἴῃς ἤτϑὲ βσγη., ἴῆε βεοοηά 

ΔηΛἢ., θὰϊ 50 ἴπαὶ ἴπ6 δι ῃ. τε] οχίθημἦβ τὸ ταὶ ψῃ]οἢ ἰδ 

Αἰγεδαυν ρίνθῃ ἴῃ ἴῃ δητῃ. Παϊνας οἵ ἴῃ6 ἴννο βγῆ. 11π65 οὗ [86 

Ῥτενίουβ σοιρ]εῖ. --- 6, ΑἹ γνιονιελ }, ἃ βἰησ]ςε πιουηεηΐῖ οὗ τίπτε, (ἢ 8 

Ῥτίείεϑι ἔπε ἴῃ 5 Κηοννῃ ἴο ιιβαρδ. --- (559,1) ἐπι αηρέγ}. 80 

Ὀτίεῦ 5 Ὑδῆνν ἢ ̓ 5 ΔΏΡΕΙ ἀραϊηϑδὲ ΗἸ5 ρ6Ορ]6 ; δ ἢ. ἢ ἃ ἀγενις, 

ἃ ἰἴοηρ πὸ ἐμ μασομ], 80 Ἰοὴρ ἀοε5. Ηἰβ5 ἔανοιιγ ἰονναγβ [Π δ πη} Ἰαϑῖ, 

ΑἸΙ τ} 15. 15 τεϊατῖνε ἀπά τᾶν Ὀ6 σοπηραγοά ἴο Ρ5. οοὐ, νῆοτε (ὐοα 5 

ταδαβυγεηδηῖ οὗ {ἰπ|6 ἰ5. 580 αἰεγοης ἴτομ ἰπαΐ οὗ πηδη. [1ἰ ἰ5 ἃ 

παιοη᾽ 5 θχρεγίεηςσε ἴῃς ῥβα]ηγ δῖ ̓χὰ5 ἴῃ πλ] (1, ἀοα Ὀ01655 τΠαΐ ρίνοη 

ἴῃ 15. 547 δ, ψἤετα τἴῃ6 ῥσόρῃεῖ ἀθβοτε5. Ὑλῃνν ἢ 5. ἀοα] ]ηρ5. ΜΠ 

Ζίοη (νυ. Βτ.Ῥ 335..4.) 

Εοτγ ἃ 5π|4}} πιοσιθηΐ ἤᾶνα 1 ἰοτϑάκοη ἴπὸ|ὸ: θὰ 1} στοαΐῖ σοτηραβϑίοη ΨηΠΠΠ 
βαϊμογ ἢ εο, 

[πη ἃ βυϑῃ οὐ ψγαίῇ 1 Πα πὶν ἕλος ἔγοπη {Πς ἰογ ἃ πιοιηοηῖ; 

Βυϊ ν{Π ὀνοτ βίην Κίμάπο55 1 Πᾶνα οοπιριθδίοη οἡ τως, 51} Ὑλην ἢ τ᾿ γ 

ἘΚεάξςεπιεγ. 
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- ρεεῤίηρ, Ῥαιβοηιῆθβα ἃ5 ἃ ἵγάνθιϊοσ, ἃ πιθβϑθηροσ ἴτοπὶ Υδῃ- 
Με, Ράτα]] αὶ ἢ δῆροσ, ἐοριϑίλ πὶ το ἐραῖσέ ἃ5 ἃ σιεβὶ ἴο ρᾶ55 ἴῃ6 

πἰρῃῖ, ἤδη ἴῃς ἀδγ ἰδ ονϑσ, σύ εύθμ, Ὀπΐ Δῃοίθοσ ἴγάν δ ῖοσ 15 150 

Οὔ ἴπε νὰν ἴτοπὶ Ὑδηνθἢ 85 ἃ τη ββθηροῚ οὗ ἵανουσ. Ηδ σουηθβ 

ΜΠ ΠῚ τὴς Ὀγεακ οἵ ἀδν, ἐμ 2ὴε »ιογπῖηρ. Ηδ ἰ5 ὦ σἀομΐ 97 7ογν, δπὰ 
115 ρυιαδϑὶ σοπιθβ ἴο βῖαγ. Τῆς ἰαϑὲ δηλ ἘΠ 65]5 15 ἰΑ κε ὉΡ ἢτγϑὶ ἰῇ 

ἰῖδ Δρρι!!οδίίοη ἴο [μ6 ϑαἰναίίοη οἵ [ῃ6 πδίϊοῃ. ---ὃ8. 7π γαφοιγῆ, 

τῃε ἔάνουν οἵ Ὑδῆνθῃ οχίεπαθα ἴο ἴῃς παίϊοη τῃγουρῇ 115 ἰοηξ 
Πἰδίοσυ ρτίοσ ἴο ἴῃς Εχ!]α. --- Ζάσιω αἰϊατί ἐαμδς ἴ εἰαπά ἥγηε]. Α5 
ῬϑΕ. 185 Κίηρ Πανὶ οἡ τῆς δἰρῇ ρίαςεβ οἵ ἴῃς Ὀαι116-ἢς]ά, 50 ἤδτα 

τῆς παιίοη. --- γεΐπε ἀοΉ01 7), 85 (ὅ, Ἐ, ὥ. ὙΠῸ Βοποὺσ οὗ ἴδε 

Πδίοη ψγὰ5 ἴῃ Ρογ] τγουρῃ [Π6 αἴας κ5 οὗ (6 δηθηγ. Ὑδῆνες 

δα ταβίογεα παῖ ποποὺγ ὉΥ Ὀτίηρίηρ [6 πὶ ὈδοΚ ἔτοπὶ Ἔχιϊα, πὰ 

Παά τηδάε ἴτ ἴο οἰαηά ἤττῃ δραϊηβὶ τερεδιεα 8554118. ---- ἐπ σσέηρίλ], 

ΔανεγθὶΑ] δοσιιϑαῖϊνα ᾿πιεηβιγίηρ ἴῃς ἸΙάθα οὗ [6 νΌ. ; 50 8ἃ5 ἴο Τ6- 

βἰβῖ 41} εηθηἶθ. ΑΥ̓., ΕΝ. αἴίδεῃ βἰγεηρίῃ ἴο [ἢ “ τηουηίδίη "" ἰῇ 

τς τεπάετηρ “ πηδᾶάθ τὴν πιοιηίαίη ἴο βἴδηα β5ἴΓΟΉΡ,᾽᾿ 858 Θϑϑ θη 4 }}γ 

3, ῬΒΝ. ; 5 γα] ατὶν “ ἐϑίδ Ὀ]Π]5ηεαά βἰγεηρίῃ [οσ τὴν τιουηϊδίῃ " ὮΓ. 

“Ῥετμαρ5 “ΤΠου ἀϊάδι ρίασα ἃ [ΟΥγαβθ ὉρΡΟῚ ΠΊῪ πιουηϊαδίῃ ᾿᾿ Ρε. 

“Ζίοη, βίτοηρ ὈΥ ροϑβιιοη ἀπά ατί, πᾶν Ὀ6 τῃουρῃϊ οὗὅἁ, ΡΑΙΠΥ ἴῃ 
1ἴ56 1, Ῥαγιὶν ἃ5. δῃ ΘΠ} Ὁ] Ὲπὶ οὗ ἴῃς Πανϊάϊς Κιηράοτῃ ᾿" Κιτ. ὙὍΤὴὲ 

νατγίαπὶ τοαάίηρμϑ οὗ 55. ΔΠα Ἰη!εγργοίεγα πηᾶκα ἴῃ 6 Ἔχαοῖ τηθδηΐηρ 

οὗ 16 ραβθαρα ἀουθια!. [πη δηιῃ. ἴο “ βῃονίηρ ἔανουσ᾽" 15. {με 

αἰϊογηαίίνε, δέ Ζλον λϊΐς 7Ζἦν γαεε], ἴῃ ἀϊδίανουτ, ἀυτηρ ἴῃς 

τῃοιηοηΐ οὗὁὨ ΔηρΡΕΓ. ---- 7 ὀεζανις ας γε}, ἰὰ τὰ 6. πἰρῆς οἵ ψεερ- 

ἴησ, νος 

7. Δ οἴου ᾿ἰπϑοτγίς δῦ α5 αῦονε ν.δ ἃ ρεπίδιησίεσ 11Πη6. -- 

ΟΝ μην ῥαγή, σαϊώ ἐπι μὲν ἐαδὸ: 7. φἠαΐ πεῦδν ἐς γιστδα]. ΤῊΪ5 

αἴστασου. ἀπ σἰτορῃίοαὶ ογραηϊδαϊίοη, ἴῃ6 ει] Ράτὰ}}, οὐὁἩ τῇς 

δίας, ἂ ΜῸ] ἃ5. τἴπ6 τησάσαγο. ΤῊΣ δυῖποΥῦ τη Κ5 οὗ ἃ σᾶγο[εβϑ, 

5101} ὁάπο, ούδιδο οὗ σοῃε!π6 ἃ ̓ γΟΒρ ΓΙ Υ ; δηά οὗ ἴῃ ῥγδβυμῃρ- 

ἴποιις. ἀϑοαισαησο {παῖ (15. νοῦ] ἃ σοητίηια ἔοσθνοσ ; δηά ἰῃδξ ἴῃς 

ῬΟΟΡΙὸ νου] πόνο ο 5Π Κη ΟΥ̓ ἰδία θα ἔτοπὶ {ΠΕῚΓ βίγοηρ 5᾽τα- 

αἰίοη. ΓΠ 5. “Οὐ ] 1] 655. νὰ5. Δ ΘΧροτίοησα ποῖ ὑποομητήοῃ, 5ἴαϊεά 

ἴῃ ΟΥΔΟΥ ἴὸ ὕὲ τοϊθοίοὶ ἰὴ ΡΆθ]ς ῥτάγοτῦ; ας ἰξ ἰ5 Αἰ βῆσα]ς ἴο 568 

ψΠατ σοηῃηποοιίοη 11 Πᾶς ἢ ἴῃς ἤἥης ἀπ. ἢ 6565 οἵ [15 1. 

ϑίτσ. 111. 15. πνητῃ. τὨγουρποιι. --- 9. ζο 7,6}, δτηρῃαῖϊς, υη- 

ΠΟΟΟ5ΒΆΓΙΥ ἀοπηο ν δσχτυολ αὐ ἴῃς ἜΧρθηβ8 οὗ ἴδε τρθᾶϑαζα. --- 
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»ῃ»} ΟΟ47, 50 ΟΦ, ἴου νοι 39) βυρδεταἴεβ Αἀόηδυ, ἢ] ἢ 18. ποῖ 
80 ΡῬτγοῦδθῖο. --- 7 τας εγγίηρ ἢ 7 τᾶς »ν᾽αζξίηρ σωῤῥῥεαδοη 707 
7) ασυομ»], ὈΟΙᾺ ἱπηρογίεοϊβ σοίθιτίηρς ἴο ἴμ6 ραβδί Ὄχρεγίεποθ, δηά 

τηοτείοτε ἰγαχυφηίϊδιννεβ ἱπιρ᾽ γίηρ οὔϊ-τερεαιθα ᾿πιροτίυηδῖα Ῥγάγογ. 
ὙΠΙ5 15 τείεσσαα ἴο ἴῃ [5 5.1. ἰῃ οτάδσ ἴο ἴῃς βίτοηρ βίδιθι)θηῖβ 

οἵ ἰϊ5 δῃηζιϑίσ. 1{ γγᾶβ ΟἿΪΥ ἱτωρ] θα ἰὴ τῃ6 ἢτγθὶ ϑῖσ. Τῆς τετηδίη- 
ἱπρ ᾿ἴπεβ. ποῦν γίνε ἴῃ οοηίεδηϊβ οὗ ἴῃαϊ ρ]εδάϊηρ. ---10. λα 
2᾽οῇὲ ἐς “λεγε, ναὶ δἀνδηΐαρε οὐ θεπεῆϊ οἵ δὴγ Κί πὰ ὶ ἱτῃρὶ γίησ 
ἃ παραῖϊνα ΔΏΒΕΙ. --- ἐπ »}) ὀίροα Ἴ, τὴγ ἀβθαῖῃ Ὀγ ὈΙοοάϑῃεά ; ἴῃ 
της ἀείεδϊ δηά 5ἰδιρῆϊεγ οὐ ἴῃς Ὀδι6- εἰ, οὐ οὗ ἴῃς σαρίατε οὗ 
ἴδε εἰϊγ δηά εχίογγιϊηδίίοη οἵ 115 ᾿ῃμδὈϊΔηἴ5. --- άεμ 7 ρο ἄρισπ 
2 τὴς } 14], 5γτι. ν." τείειτίηρ ἴο ἴῃς Ρὶϊ ἴῃ 5η6οὶ. ΤὮδ ῥσοβί]εβ8- 
655 οἵ [ἢ ἷ5 ἰ5 δεῖ ἔστ ἴῃ ἴῃ εχροβιδιίίοη : ἩΔ τὰς ἄμε], 
ἴῃοβϑε σῆοβε Ὀοάϊεβ ἤανα τεϊυγηθα ἴο ἀιπβῖ, Ξγαύέ 7Άεε, ἰῃ ἴῃς 

τυ] νγοσβῃΐρ οὐ 186 ἴεπλρ]Ὲ βεγνίςα 85 6" 15. 38,3, ΤῊϊΪβ ἰβ ποῖ δῃ 
δὈΌΞοϊαϊε ἀδηϊαὶ οὐ ἴΠ6 Ῥοββι ὉΜΠΠ Υ οὗ ἴ[ῃ6 ἀεαά ῥταϊϑὶῃς ἀοά. Τῇες 

Ὠδιϊοη 5 πηεδηΐ ἤδῖα δηὰ ἠοὶ ἴδε ἱπαϊνίάυα!. [10 ἰ5 ἴῇς παιϊομδὶ 
τιἴα8] ψουβῃρ παῖ του] οεᾶβα ᾿{ τῃ6 πδιΐοη ρεγβῃεα. ---- ἀξείαγε 
ΖᾺν εἰ γίιεςς], ἴῃ 55. οὗ [πδῃκϑρίνίης ; [Π6 (4 1 Π 655 οἵ Υδῃ- 

ψεἢ ἴο Ηἰβ5 οονεῃᾶπὶ δῃηὰ Ηἰβ ρεορίὶθβ. Τὴῆδ Ῥγᾶυδῖ ΠΟΥ͂ σἤδηροβ 
ἴτοῦὰ ποραῖϊνα ἐχροβιίυϊδίίοη ἴο ροβίεῖνα επίγεδίυ. --- 11. “7εαν σπά 

δε γγαείομς, δέεονς ἀφίδερ {0 γ:6], ὉΥ ἀεἰϊνετίης τὴς τοι (ῃ6 

ἀδδάϊγ ῥεῖ. 

8. ΙΥ. 15 Δἢ δῃ|511., ςοπηροβαά οὗ ἵνο 5γη. σου ρ]οῖβ8.--- 12. Τῆς 

ἢτϑὲ σουρὶεῖ τεπιϊπβ υι5 οἵ ἐμαὶ οἵ ἴῃε βεοοπὰ ϑ8ῖ.., τὰ πῃ ἢ 
1 5 Ρᾶγαὶ, Τὰ βᾶπιθ δηθίῃ. 15 ἄσανῃ. ---- 1») μιομγηΐρρ ἢ 1» 

σαεζείοελ, ἴῃς ραττηθηΐ οὗ βοῖτοῦν ἀῃὰ δβρθοίδ!ν οὗ πλουγηΐηρ ἴοσ 

ἴῃ ἀεα4. Μουτηΐηρ ἰβ Δρρτορτγίαϊε ἤεσγε, θεοδυβα οἵ [ἢ βἰτπδιίοη 

οὗ τς παῖίίοῃ, τηουγηΐηρ ονὰσ ἴῃς ἀδαίῃ οἵ ἃ ρτεδὶ ροτιίοῃ οἵ [ἢ 8 
Ῥορυϊδϊίοη. ΤΏοβ6 τϑτηδίηϊηρ ἴῃ 6χὶ]α, ἢ 116 σαρδῦ]ς οἵ τηουτηίΐηρ, 
5111 (61 τῃαὶ (Παὶγ παιίοη 85 ἀθδά. Ονεσ δραϊηϑίὶ (ἢϊ5, ἡσϑπείησ ἢ 
εξ αάμεες, ἸΤΑΡΙΥ ἃ [εβιϊναὶ ἰῃ ςεἰθσταϊίοῃ οὗ ἃ πδίϊοηδὶ ἀ θ᾽ νεγδῆςθ. 

ὙΤΠῖ5. ᾿γαηβίοσττηδοη ἢδ5 Ὀδεη δοσοιηρ ϑῃεα ὉῪ Ὑδηνεἢ. ---- Ζάσι 

λαε ἱμγπϑα γον πιὸ ἢ Τῆσοι αἰεί ἴροσε ἢ ρίγα σι6]. ὙΠδ ῥϑαὶ γηϊβὲ 
ῬτΟΌΔΟΪΥ μαά ἰῃ τπιϊπά ἴμαὶ στεαὶῖ ρσορῆθου οὗ ἴῃς Ἐδϑβιοταιίοη οὗ 
Ζίου, 6. 390-31, Δηα Θϑρθοίδ!ν 31}5: “ὍΤΏδη ἴῃς νἱγρίη Μ}}} το] οἷς 8 
ἴῃ ἴῃς ἄδπος, δηά (ἢ6 γουπρ τηδβῃ δῃὰ οἷά τπηεῃ ἰορεῖμεῦ: δὰ 1 
ὙΠ} σμδηρα [Ποἷγ τηουγηϊηρ ἰῃΐο [οΟΥ δηὰ 1 Μ1}} σοπγίοτι [Π6πὶ, πὰ 
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οδυ86 ἴΠ6πὶ ἴο ταὐοῖος πιοσα ἴμδη Πεὶγ βοττον " (Ὁ. Βτ. ἊΨ’ ὦ 
ΤῊϊ5. ῥσϑάϊοιίοη οἵ [6γεπιδῃ δά Ὀδθ {1 6]16ἀ ἴῃ τῇς ἐχρεσίεηςς 
οὗ [86 Ῥβορῖβ, δῃὰ ἢ[δ5 118 γτεοορῃηϊτοη ἴῃ πεῖς τῆδηϊορινίηρ. ---- 
13. ΤῊϊβ ἰγαηβίοσιηδίίοη μδὰ ἃ ρυγροβε, δηὰά ἱπάςεά [Π6 βᾶπθ οἕα 
τπαῖ τς ρεορῖὶε ἢδά 50 τηυςῇ δὲ ἢεατγί ἴῃ {πεὶσγ Ἔχροβιυϊδίοη ἢ 

Υαμνε νῖδ: γιὰ νιαζε πιοίράν ἐο 7Αεε] σπὶῖῃ ϑοηρβ ἴῃ ἴδ8 
τεηρῖὶς δηά ϑγηάρορις ; ᾿ γε ἠλαπᾷς το 7άεε, ἴχ ἴπε Η)]εὶς οὗ 
ΜΟΙΒΗΪΡ (Ὁ. [Π{Γ. 8. 35). --- 1) σίο7}]}, ἴδε πδῆης ἔοσ ἴῃς 50] 85 ἴδε 

ϑϑδᾶΐ ἴῃ τρδῃ οἵ ποηουῦ δηά ρίογυ, ρεου]αγ ἴο 18, γ' τό ςγ) τοϑβ. 
- πο δέ “111, οὐ 5ι]δηῖ; Ὀυξ Καορίῃρς ἴῃ656 50ῃρ8 οὗ ῥγαῖβε ὄνῈσ 

τεβουῃάϊηρ, δηά 50, ,οηγευέγ. ---- Υχλιυελ 156 ἤεγα οἰδιπηθὰ ὈΥ τδ6 

Ῥεορῖς πιοϑδὲ ἀρρτορτίδιεϊν ἃ5 [86 γ οὐσῃ ροιβοηδὶ Οοὰ ; μιν Οοά. 
ΤὮς 5. οἷοβθθ ἃ5 ἰ ϑερᾶῃ στ Πδη κβρίνίηρ. 

3. ἼΦΟΥΝ] ῬοΪεὶ ἱπιρί. ; ρτγεβεπῖ, ποῖ ξαΐατε οἵ τεβοϊυϊτίοῃ. --ο τ Ὑ] ΡΙ, 

Ῥίορος ρετγίεοι {πο νῦ. Ολ], γστο τυαίεν’ Ἐχ. 2}5:19.19,. ςουπξεὶ, ἔγοπι τηϊπὰ 

Ῥτ. 2οῦ; οἴ, 267, ῬΙὶ, ἀγαιν στ οὐ ᾿ῤ, Ῥτοῦ. ἔτοσῃ ϑῃεοὶ, βο βεγε; ςΐ. ν.", 

τ᾿ »8}Μ} Ὁ βἰγεηρίβεης ἴ8ε 58[. οὗ ,3))Ὰν δῃὰ ἀοεβ ποὶ ρὸ σὴ ἴῃς νΌ. --- 
8. νῦν ΠῚ] 5 ν.}8; βεϊάοτῃ ἴῃ Ὑ,, βῖγ]ε οἵ Ὁ. οσ ἰδῖς (νυ. γ5). ΤΆϊς 1. ἰ5 ἃ 
Ῥεηίλπγεῖεσ δηὰ ἀουθίεβα δ δ. --- - 4. ἰπῶν Ἀ Ηἰρί., ργορεγ ρετζίεοϊ ς. Ἰξ, 85 
405 γ10 8111, ὑνμῷ (Ὁ. 66). --- "29 τε σιθ, υ. 35. ττ- 2] ΡῚ, ρέ. (ν. 4237), 
ς. 10 Ῥγερῃδηῖ, Ἰπιρὶ γἱπς ἀεϊίνεταηος. -τ- 3 ὙῺ] Κι, δ, Ἐ,, Θ, 35, Ηοσεῖεγ, 

Βὅ., τ.» Καὶι., 85 281 1437 (νυ. γ16); Ὀεϊζεγ ἴμδπ Οἵ., Σ, 3, ΖΦ, Ηουδ., υὙ» ἰπΐ. 

οβίτ., 56. 1 5. ἔοσ ὑβιδὶ Ὑγ1 ν.10, ψΒΙΟΒ ἰδ ἱπηργοόραρὶς. ΤΆ Ϊ5 1. 15. ἃ {τϊσηεῖετγ. 
Α νογὰ 888 (Ὁ]}επ οὐἱ. ΤῊΪΐβ ἰβ ὑσοῦ. 90) δἷἵ οἷοβε οἵ ᾿ΐπε ἔογ τὭγτης. -- 

δ. τ 91] ΞΞ 9713 (νυ. 65) εονεριενιογ ον. ΤὨϊδ ν, ἰβ ἃ ἰτίτιεῖεσ σουρ]εῖ, 
ἃ ᾿ἰτυτρίοαὶ δ]. --- θΘ. .25] οαυβαὶ, ργοῦ. ποῖ οτἱρίπαὶ, θυϊ δῃ ἱπιεγρτγείδιίίου. ΤΈΣ 

πεν Βῖτ, ἰδ τῶοτε ἱπάδρεπάεπὶ οἵ ἴπε ργενίΐουβ ϑίτ, ---- "3] ὦ σιορεενε οὐ ἑἶ σεέ, 
ν. ΟἿ, τ λϑῈ}} ἀμγέηρ Μ᾽ ᾽ς αριρεῦ (υ. 25). ϑυβῖχ οὗ 3 58. ἷβ βίγαπρε ; ἰϊ 15 δὴ 

ἱπιεγρτγεϊδιίοη ἀὰς ἴοὸ ἴῃς γβ. ν.δ- ἴ, οὐὴρίπα!γ νι βουΐ 5ῇ. ; ξὸ ἴῃ ἢ Ὁ. --- 
1.5] ββου]ὰ θὲ δἰϊδομεὰ Ὁ Μακκερὰ ἴο 333.-- Ἴ. 2}} ΩΡ, Ὀεΐογε ον. 

-οἰὴορ] 56. 1 86. ΤῊ πι[π|.1 δαφε, α.λ., οἵ. ποθ 1227 βδτῆς; δ Φϑ' Ρ]. οβίῖν. 
ὧν 7312. ΤῊΪϑ ν, 18. α ρεπίατηεῖετ, {Γ ποῖ ῥργοβε, ἀπὰ ἰ5 ἃ εἰ. - 8. ̓δν] ἶ5 8 
ΕἾ.» τι κίῃρ 1. ἴοο Ἰοηρ. [15 ἰπβεγίΐοῃ νγαβ ἀας ἴο ρτενίουβ 6]. --- ἼΣΥΣ 2} εταρἢ, 
ἴῃ ροβί ἴοι, ἃ γαεβϑυτηριίοη οὔ ν.δ, Ῥτοῦ. ἴῃς 5{. ἰ5 βεγε αἷ8οὸ δὴ ἱπίεγργεϊδιίου. 

τ πρυθυ] ΗΊΡΒ. Ρέ. 2 τα. ἔν τυτίεῖεη οὐ Ὅν. -- ὖν ὑὙἜ507. (ὦ πιακεβ τῷ ἴδε 
οὔ]εςῖ οὗ νῦ. ἀπὰ τεπάδγβ παράσχου δύναμιν, Ξο 3 ροτιίείϊ γον εἐμάίνονα. Βαϊ 

1ΠῸΥ ἀϊθες ἂβ ἴο ἴῃς ἱπάϊγεοϊ οὐ͵εοῖ : [ἢς ἔοττιεσ τῷ κάλλει μου Ξε "ὙΠ, 5ὸ 33, 

ἜΝ, Τάοι ἐἴατί Ξγέῤαγε εἰν ερρτὰ 70» μιν σιαγεείν (εἶϊμον οὗ Κίῃρ οἵ οὗ ρεορὶε); 

τῆς Ἰαϊξοτ, »εορεδὲ γιέο τ ΡΆΙ 85 ἾΗ, 1.2. Ζίοῃ ἂἃ5. ἴῃς ἔστι, ξυτε τείαρε οὗ δε 

ῬεορΙε οἵ αοὰ, Ἠδηι., Ἡουῦ., Τόν τι, Ηοτβῖςν, αἱ., ἔθ ]ον (5 ; Ὁτ., ΒΆ., δἱ., Ἦ. 

Βυϊ Φ μα5 δαί »"ααε πιὸ εἰανα ἥγσε ογε ἕλε τήν ν᾽ νιοεεναίης, νοϊηςπρ ὑπ; 
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40 Ὦγ., π., Καα. Τλε ἀϊβιου υ τὴ 3Ὲ) ἰδ ἴΒς (Α] γε οὐὁἨ δὴ οὐ]εςὶ ἔοσ ἴδς 
νὉ. δπὰ ἴδε ἀξὲ οὗ ἴπε ρτερ. ἢ ἴογ 9}. Τῆς ῥυδρ. τᾶν, Βονγενοσ, 6 8 β8ουῖθαὶ 
ἱπιετρτγεϊδιίοη. δ ἰ5 1ε55 ἀἰβῆου δηὰ ἱπίτγὶ πβί σα! τιοτε ρσοῦ. Εοσ Ὑτ υ.. δό; 

«οἴ. 1499 ἴον Βοποὺσ οὐ ϑΊΟΥΥ οἵ 5αἰηῖ8. -- 10 ΠΟ. Βγροϊμειίςαὶ οἴαυβε (υ. 

“Ζοῖγ. --α θ. γὉΝ] δωρἢ. ἢ 5 τν ὅν. ΤὨΐβ ἀϊνίπε παῖς ἱπιρτοῦ.; (5 πα5 ὃν 
(ν. Ιπῖτ, 88 32, 36). --- ΠΥ] 15 ἃ δ]. --- ΝΡ] Οδὶ ἰτωρέ. (υ. 35), Π 2 πρν} Ηρ: 

(υ. 43), 5. 1423, ἰτεηυεηϊαϊίνε οὗ ἱπιροτία παῖς ρειτίοη. -- 10. τη} ἱπάϊγεςι 
4αυσβίίοη ἐχρεοϊϊῃρ ἃ περαῖϊνε δηβυγεγ, 85 861 1, -- ἢ ΚΥ27 Π.πη. τρηγεδ’ φαΐπν, 
εἶδνν. 119556, οἵ. κΐ 105.--- 11. ΓΥΠΛ] ὑννῖος ἱπ 1818 ν᾿; ὉΠΏΘΟαββδιΥ (5., ἀε- 
βίτγογίηρ ἴῃς πιεαδυγα. --τῦν Ἢ] τε 545, Οαἱ ρίς. Ἢ. --- 13. Π5Ρ.] Οδ] Ρῇ. 2 τι. 
εἴτμεν δοτγίϑὶ οσ ὑσορεγ μέ. ζ Ἴδτ υὉ. Τα]: (1) ἐμγηη» ολσρηρε, ἐγ αγεεοννε, ο. ἀςς. 
415 τοςῖδ; (2) “μγρη ἑρμίο, ς. ἀο]ε δος. 1145; ο. δος. - Ὁ 9013 666 η84,, οἴ, 

1οςϑ; (3) ἑμγπ ὀσεξ 789 7. 2059 2 Κι. -38, ΝΊΡΆ. ἐκμρη ἀσξ Ῥβ, 7887; ῥᾳ88. 
δὲ ἐμγρϑαὶ ἱρεέο 324. --- ὁ 01 πιπι. τυσέξἑνρ. (1) ἴον ἴῃς ἀεδά Οη. 500 (7) 
Ζςε. 1219; (2) ἔοτ οδ᾽ σαν Απι. 516: 16. 17 ΜΙΊ, 1811 76. 4888 ΕΖ, 2η81, απο ραϊεά 
7ε. 615 Ἐξι. 45; (3) ἴῃ σοπίγϊξίοη 15. 2213 7ο. 213 Ζο. 12}1.-11; (4) ἴῃ ρεπεταὶ ; 
ἰπμάεξ. Βετε. -- 5} πιπὶ. αἰσηεῖρμρ, εἶδνν. 76. 316. 18 18. 51δ; βδογεὰ ἄἀδπος 
Ῥε. 1495 1503. --- 61 π.πι. σαεξείοίά, ἀβεὰ ἴῃ τηουτηΐηρ δηὰ ρεπίϊεπος ; εἶσνν. 

3518 6933, --- 18, 237 [οὐ ΥὙἼ29 21} φΙοῦ Ξξ σοιρέ, 85 169, 

ΡΘΑΙΜ ΧΧΧΙ., ς 5Τ1Ὲ. 5΄. 

Ῥβ. 31 ἰδ ἃ Ῥσάυεσ: (1) ἱπιροσίυπδῖο 68 Ζὸσ ἀοϊΐνοσαποα οὗ 

Ἐδ6 ῬΘΟΡΙ6 ἔσομι ὩδΕΪ0Π41 66 πιΐ68 (ν.᾽ ) ; (2) οοπῆάδποα ἴῃ ἴΠ8 
ἀρ νοσαηοθ 88 δΙτοδὰυ δοοοπιρ δηθὰ (ν.5 5) ; (3) Ρεϊ τοπ θαβθᾶ οῃ 

οοταρδίπὶ οὗ δϑαηδοησιθηὶ (ν.}}.}5); (4) οοηδάοηοο, ΣΈ Ῥσάγοσ 
ἴον βαϊναϊίοη (ν. 1.177); (5) Ῥγαΐβθ οὐ Ὑδῆνθα οσ Ἐπ6 βαϊναξΐοι 
(νυν. 53. 55ὴ͵ ὙΠΕΟΊΟ ἀχὸ ᾿ἰξυσρίοδὶ φοβϑθ8 (ν. 3 "35 35) δῃηά ἃ ρ]οβϑ 
οὗ ἱπιργεοδιίοι (ν..5}). 

Ν Τῇεε, Υδηῆνθῃ, 1 βεεῖς τεΐαρσε; ἰεὶ πὲ πενοτ Ὀ6 βῃδτηδά, Ο γεβους γι; 

Ιῃ ΤῊΥ τἱρῃιδουβηεθ5 Ὀον ἀονῃ ΤὨϊπε Ε8Γ υῃῖ0 της, 5ρεεα !γ ἀεἸίνεγ σέ; 
Βε Του ἴο τὴς ἃ τοοῖς οὗ Ὡγοησλοϊά, ἃ ουδπ6 οὗ γίνε: ἴο βαᾶνὲ σε; 
Εοτ Τῆου τὶ ΠῚΥ ογαρ δηὰ τὴν ,Μγήν ἐ:5, Ἰῃετείογα Ἰδδα πλὲ ἀπά ρυΐάς »εξ; 

Βηπρ πὶςε ἰοτἢ ουἱἵ οὗ ἴῃς πεὶ {πεν ρτῖν!]γ Ια’ ἃ ἔοτ της ; ἔοτ Του τί μιν εὐοηφλοίά, 

ΙΝΤτο ΤῊ παπὰ (Υδῆνθἢ) 1 σογητηΐῖ τὴν βρί γι ; Του Παϑὶ γαῃβοπιθά σεξ. 
Υδην ἢ, σοά οἵὗἉ ζα 1 πε55, ἵπεπὶ τἴμαὶ τεραγὰ {4]56 140]5 7 δαῖδ ; 

1 Ψ} τοὐοῖος δπὰ νν}}} Ὀς ρίδὰ ἱῃ ΤῊ [εἰ πάπες8 ; πὰ ἴ, οὔ τὴν ραγῖ, υηῖο Τεε ἀο 

7 τι; 

Τηου ψο ἀοβὶ 566 πηΐπε δ] οἰΐοη, ἀοϑὶ πον (πε ἀςϑιαὔοη οὗὨἉ »"» 5οαὺἱϊ ; 
Απὰ διαϑῖ ποΐ ἀοἰἰνετεα πιὸ ὉΡ ἰηΐο ἴῃς παηὰ οὗ ἴπε Ἔπεπιγ, ἴῃ ἃ Ὀσοδά ραοε Βαϑὶ 

πηϑᾶς ἤττη »»} ἰοοί, 

Ἑ, εταςεΐουϑ ἴο πιε, Ὑδῃνῃ, ἴοσ 7 ἂτὴ ἴῃ ἀἰϑίγεϑϑβ ; τοαϑήδς σιοᾶν ΤΩΥ 500] δῃὰ »εν ὈΟαγ, 
Ἐροτ οοπϑυπιοὰ ἰπ βοῦγονν ἰ5 21} 116, ΤῊΥ γϑδγβ ἴῃ (»}) βτοδηΐῃρ; 
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Μγ 5ιγεηρίῃ ἀοίῃ αἰ! ἰῃ πεὲπθ δ! ςοη, δηὰ τὰν ὈΟΏ 65 τοασζς σιοαν Ὀεοαι8ς οὗ 
»ν αἰδίγεδϑ ; 

Ι ἂπὶ ὈξοΟΙΊ6 ἃ ἰεΥτοσ ἴο ρεέμε δοαυδίηίδηοα, ἰῃ ἴῃς 5ίτεεὶ ἴεν ἤεε ἴτοπὶ σε; 
Α5 ἃ ἀεδὰ πιδῃ ουϊ οὗ πιϊπὰ πὶ 7 ἑογροιίςῃ, |ἶκε ἃ ἰοβὶ νεϑϑαὶ ἂπὶ ἡ. 

ΟΚ ἴδε ἀείαπιϊηρ οὗ ΤηΔΗΥ, ἴεῖτοῦ δὶ ἀτου πὰ πὶς Ζ2 ἤδᾶσ ; 

ΜΝ Ώϊε ἴμεν σοηβυὶ ἰορεῖῃεῦ ἀραϊηβὶ πια, ἀενΐϑε ἴο ἴαΐκα μεν ᾿ἶε, 
Ι, ΟἹ ΤΩΥ ῥΡϑσῖ, ῃροῦ Τῆεε 60 ἱγαβὶ; Ὑδηνεθῃ, Του τὶ μεν Οοα. 

Ιῃ ΤῊΥ Παπὰ γε πὶ {ἰπιε5 ; ἔγοτι ἴῃς Πδπὰ οὗ πιΐπα ἐσ Ὲ ΠΥ ἀπ ρυτϑαετ ἀεἰῖνεῖ πες. 
Ο Ιεὶῖ Τὴγ ἕδος βῃίηε ὕὑροὴ ΤΥ βεγνδηῖ; ἰῇ ΤῊΥ Κίῃάμ655 ρῖὶνε »ό νἹοίογγ. 

Ο ΗΟΝΝ ξτεαῖ ἰ5ς ΤῊΥ ροοάπεϑββ (Ὑδῆνεῃ), νῃϊο ἢ Ποῦ Παϑβὶ ἡ ἐασιρεα ἀρ ἴος ἴδεσα 
ἰῃαὶ ἔεαγ ΖΆεε 7) 

ΟΝ ίοἢ) Τπου δαϑὶ ἀοπε Ὀείοσε ἴδε 5οῇ5 οἵ τηςξῃ, ίογ ἴπετα ἰμδϊ 5εεκ τεΐαυξε ἰπ 
7ΤΆεε" 

ΎΤΒου Φεα:νγεσέ ἴῃδπὶ ἰῇ ἃ 586] Υ ἔγοπὶ ἴῃς Παυβἤη655 οἵ τηϑῇ ; τοι δίάεαὶ 

τῆεπὶ ἰῃ τἰῃς οονετὶ οὗ ΖᾺν ργεϑεποα. 
Ι, ου ΠΙΥ Ρασί, βαἱὰ ἴῃ τηΐῃα δἰαγπὶ: 1 ἂπὶ (ἀτίνθῃ ἀναγ) ἴγογῃ Ὀείοτε 7λέπε ἐγε. 

Νενεγίῃεῖεβθ, Του ἀἰάσι Ὠεαγ ἴἢε νοίος οὗ πὶν βυρρὶ ςαΐίοη, νἤδῃ 1 οτὶεα ἴοσ 
Βεὶρ υμῖο Ζάεε. 

Ῥε. 31 νὰς ἰῃ 18 απὰ ΜΗ͂ ἀηὰ 1831 (ν. Ιηἰτ. δ 27, 31, 33). (Ο δάὰς 
ἐκστάσεως, ἀουῦι]ε55 ἀὰς ἴο ἐν τῇ ἐκστάσει μου, ν.38, ὙΤὨςε σοπιρατίβοη οἵἉ 18 ϊ5 

ἢ τ 5. 23 Ἰεὰ ἴο ἴῃς αββοοϊαϊίοη οἵ ἴμε Ῥ58. νυ ἢ ἴμαὶ ἱποίάεπι ἱῃ Πανὶ ά"'ς 

Ἰ1ςΞ.- ὙΤῆε 5. Βὰ8 δῇ υὑπυδυαὶ παρε οὗἨ ραββαρεβ βῃονίηρ οοπηςοϊΐου ν ἢ 
οἴδιες ῥ58. ἀπά ῥγορθεςῖἝβ [{ 85 4150 Ἰοϑβὶ [15 οτἱ σί παὶ τηειτὶοαὶ ἀπά βίγορῃϊςδὶ 

ίοτα. ΤΉΪΒ ἰ5 ἀὰε ἴο τηΔῺΥ βίοΒδ68, ΡΔΙΓΓΠΥ ἘΧρ] πδίοσυ, ΡαγΟΪΎ ταδυρίηαὶ τείετ- 
Ἔῆοεβ, ρατγιν ᾿ἰϊτυγρίοα!, (1) Ν.32.55 ἀτε Ἂββϑεηιδινγ [με βᾶπις 88 711-δ, ἃ ᾿ξ. 

ΨΒΙΟΒ 5 ἃ ἰδίς πιοϑαὶς ψἱτβουϊ {Π|6. Πουθῖ]ε85 οὐ 8. ρίνεβ ἴῃς οτρίπαὶ. 

(2) Ν.715 15 εββϑεπια!ν ἴῃς βᾶτὴς 45 ]οῃ. 2935, δῃὰ νυ. 23 ̓ς ἴμε βξαῖης ἃ5. ἴοῃ. 255, 
νδετε, ἰηάεςά, [πε σοτγγεοὶ ἴεχί 15 ργοβεγνεά. 70ῃ. 2 ἰβ5 ἃ τηοβαὶς 5. αἷϑο, πὰ 
ἀουθι1655 οὐγ Ρ8. ρῖνεβ ἴῃς οτὶρίπαὶ. (3) ΝΜ. πᾶν Ὀε οοπιρατεὰ νὴ 185, 
ν. ν ἢ 18529.8ὲ;} Ὁπάουθίε αν 18 ἰς οτρῖπαὶ δῃὰ 31 ἀερεπάεηι. (4) Νδ ἰ5 
βἰτηῖαγ ἴο ο᾽δ, νι8 ἴο οἷθ0.14 τοὶ, ῥυοῦδοὶΥ 31 ἰ5 ἀερεπάεπε οὐ [μαὶ ἘΞ. αἷςο. 

(5) Ν.16 πρᾶν Ὀε σοπηρατεὰ ψ ἢ} 15. 335 ἴῃ [18 υδς οὗ ΓῊΠΡ; νυ. "ἱ τ 15. 405 ἴῃ 
ἦϊβ ουδὲ οὗ ἴ!ε ψογὰ δ᾽ΌὍϑ; δηὰ ν.ϑ } 15. 627 ἴῃ 15 υβς οὗ 2 3. [5.3 ἰ5 
εδηϊοσ. (6) Ν.11 βεεπὶβ ἴο Ὀς ὑαβεὰ οῃ [6ε. 208, ἀπὰ ν.}δ ἴῃ 15 ᾽δς οὐἨ ἸΘῪ" οἱ 

76. αἰβο; οἴ, 16. 814 432 249) τοἷὐ ς15, ἀπιὰ ν.19 ἰπ ἰϊ5 υ8ς οἵ οὗν οὐ ΕΖ. 35 2457 
335. (7) Ν.1}5 νὰβ ἀετίνεα ἔγοσῃ 6. 2οἷθ, (8) Ν.33) ἃς ἰπιίϊασ ἴο 283, απὰ 

ῬΓΟΡΔΟΌΪ ἀετνεά ἔτοπι ᾿ξ. (9) Μοτδϑονεσ, ἴμετε δὲ ἃ πυταῦροῖ οὗ υΞες οὗ οἴπες 

Ῥᾶββαρεβ ἰῇ ννῆαῖ βεοῖῃ ἴο Ὀε ρίοββεϑ, νι" ἔγοτῃ 2.35, ν.}0} ἔγοπι 63; νυ. 23, οἴ, 4’ 1γἷ 
ἴῃ [86 ρδγ. Ἰὸπ πϑϑοσ, απὰ 60}1 ἰῃ τὰς ΡὮγ. ὍΣΟ Ὅ}32. Ν.35 ἰς ἀοτίνεἀ ἔτοπι 
27}. (το) Ν.5 ἴῃ 15 υβς οὗ ΠΥ ἔοτ ΦῸ) 5 ποῖ εαῦὶγ. (11) Τῆς Βῖρἢ ρηεβις 
Ὀ]εββίησ, Νὰ. 626, πὰ εΥ]165 ν. 17, 858 Ῥββ. 47 6η2 80". 5. 2 1183] 110185, (12) Υ 1} 
Γ2 Ὁ εἶδν. Νε. 4 18. 14. (13) Ν.13 Ὁ πριπ τη, 858 79, 8945 τορῖβ, ἰς 
ῬΙΟΔΌΪΥ ἃ ρὶοββιυ ΤὮς δυΐδμοσ Ἴεγίδι ῦ πεν 76., 15., ΕΖ., δῃὰ τϑδηγ Ἐξβ. 

οὗ ἴῃς Ῥεγβίδῃ ρεγίοά. γε σδῃποὶ ρυῖ ἴδε σοπιροβίιίομ εαι]ες ἴδῃ τἢς 
ἴγουῦ]ς5 οὗ 1βγαεὶ ργεοεάϊηρ δε τεΐοτπιβ οἵ Νεβεπιίδῃ. Τῆς Ἀβ. ἰς πδίϊοπδὶ 

δὰ ποῖ ἱπαϊνίάυα!. Ιἱ 15 ἃ ἰδτηεπίαιϊίοη τεπιϊπαΐηρ ἃ8 οὗ 22, 69. [τ ἰ5 Πεχ- 
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διωεῖοεγ ἴῃ [ἄτας ρδγίβ, ν.2 9, νον 0.41. 39.264, (Ὡς ἢτβῖ ἀπὰ βεςοῃὰ οὗ ἵνο 

Ῥεηϊδβιῖς 5 εαςῖ, με ἰαϑδὶ οἵ ἃ βίῃρὶε ρεπίδβιϊς;ῃ, πάουδίεαὶν ν.1019 βεοη 
ἱποοπβιβίοπι ἢ ν.θ 9. 5... ἃς. ΚΙΓΚ. βᾶγ8, δῃὰ τηὶρῃς θὲ ἃ ἰαῖεγ ἰπβετγίίοη. 

ὙΤΒΕΥ οδῃ ΟὨΪΥ Ὀε εχρίαϊπεά 88 ἃ γτεβυτιρίίοη οἵ ἴμε ἱμουρβὶ οἵἁ ν.2 ου τὲ 
Ῥτίπεῖρ!ε οὗἨ ϑβίγσορῃῖοαὶ ραγα!]ε δαμ. [1π ἔδνουγ οὗ τμεὶγ οτἱρίπδ! ΠΥ 18. [86 

τἈγτηΐηρ ἴῃ ἔ ν ΒΙοἢ ταηβ [Βγουρὰ ν.1019 85. ννε}] 85 ν.2.9, ομβαηρεὰ ἴο ἃ τῆγπις 
ἴῃ ξα ἰπ νι 2. 3. 

δὲς. 1. 15 σοτῃῃροββά οἵ ἥνε 5γη. 165 τῆγπιϊηρ ἴῃ 3. --- 2ῷ-3. 7π 

Ζάεε, γαλτυελ, διαρῃδις ἴῃ ροϑιίοῃ. --- 7 σἐεξ γφίμρε], ἴτοτα 

Ἐμοπηΐε5, 85 υ5848]. ---- ἐξ γιό πιέῦεγ δφ τἠαριϑα , Ῥὰϊ ἴο βῆδπηθ ἴῃ 

ἀείεαϊ Ὀγ ἐπεηλῖε5, οἵ. ν..δ. --- Ο γέξεμε μι6], δαττιθϑῖ εηῖγοδῖυ, ἰπγ- 
ῬΙγίηρ Τ6 4] ρεγ] ἔγοῃλ δηθτη θα ; || ὠἐξὔσεγ νι ἢ σαῦς ρηξ. ---- 7. Τὴν 

γίρλιομεηεες), ποῖ διῃϊοαὶ, Ῥαϊ τοάἀςδπιρίϊνα, νἱπάϊσαίοτΥ οὗ [ἢ 8 

σαυβε οὗ Ηἰβ ρβϑορὶε, 85 υϑ04] ἴῃ Ῥ55. δηὰ 15.2. --- στο ρτυη Τἀϊμε 

ἐαν μπίο ρι6], Ἰἰδιεηΐηρ ἴο τὴν οΪεα, ἰπ γέϑροηϑε ἴὸ ΤῊΥ ὈΓΑΥΕΙ. --- 

“ῥέει δ, ἴμετε 15 πεεά οἱ μαβίε ; ἀείαν ἰ5. ρει οι. --- 86 Ζῆσοις 

Ὁ νι ὦ γοώξ οἵ εἐγογνλοία , ἃ τος ῖκ βευνίηρ ἃ5 ἃ 5ἰγοηρῃοῇά, 

Δῆοτγάϊηρ βἰγεηρίῃ ἰοῦ ἀδίδπος δραίηδ ἰἢ6 δηδϑηυν, οἷ. 15. α7}", 

Ι λοις οὗ )ογίγεςς, ἃ πουβα ἰοσι πε 50 ἃ5 ἴο 86Γν ἃ5 ἃ [Ὀγίγεββ. 

ὙΠε56 ἴθγτὴ5 γα τερεαϊθα δ᾽ ηρὶγ ἴῃ (ἢ 6. ρατγα]]. οὗ ἰῃ6 ϑιιβεαιδηϊ 

1π65, ἤθτα νῃαϊ 5 Ὀερσεά, 15 δἰαϊθα ἃ5 ἃ [αοϊ. ---- 4-ὅ, Μὺ» 7Ἴ)Ἔοι 
αν ρἜν ἐγαρ Ἴ, 50... ἴεσὴ ἴο ““τοοκ," [|| μὲν μογένεσς ἀπά μιν σὐγοηρ- 

λοίή,. ὝΤὨυ5 ἔατ ἴπμ6 5. ἰ5 συοίεα ἴῃ Θ55 θη τ 4} }Ὺ ἴῃ 8 σαπηα ἰδηριαρα 

ἴῃ Ρ5, γι ν ΑΡρΡραγεητν ἃ πεν ἰπουρις Ὀορσὶη5 ἢ νον ηεγοϑογέ 

ἐαΐ γιό απαὶ φμίΐε νι6]. ΤῊΝ 15 ἰανοισε Ὁγ [Π6 ἰπβουτίοη οἵ {π6 

Βῖοβ5 ἔτοῃλ 23", Ὁ», 7.ν κπανιος φαξε, ΜΈΙΟἢ ρῖνοο 1ἴ ἃ πηογα βοηθγαὶ 

τείδσθησε ἴο βαίξ ρυϊάδηος τἤγοι λ ΡΘΓ]οι 5. υ᾽άσε5. Βαϊ τολ]Ὺ 

τῆς ῥτγεοβάϊηρ ἃ5 ΜῈ}} α5 ἴπΠ6 βυποηιοηΐ σοηΐϊεχί ΠΏ 0]165. ἴῃς σοη- 

τἰηυαίίοη οὗ ἴῃ 6 Ρ]6α ἴοσ ἐδ] νεγαησς ; απ ᾿παϑηλιοἢ ἂ5 ἴῃ συϊά- 

ΔΏςΕ ἰ5 ςοπηδοίοα νι Ὑδῆνν ἢ α5 ἴΠς [ογίγεσς, να τὲ τ ]ηκ οὗ 

ἃ ᾿Ἰεαάϊπρ δηά ρυϊάϊηρ ἴο (15 ἰοτῖγοββ, δηὦ 50 ννὲ ρεῖ ἃ 50{40]8 

ἰγδηϑιτίοη ἴοὸ ἴῃ6 οἰαιθα : δηγώιν μὲ ογίλ μέ οὗ ἡιὸ ποῦ]. Τῆς 

ΡΕΠῚ ἰ5 σοῃοεῖνθα ἃ5 ἃ πεῖ, ΟΓ ἃ 5η51τ6 ΨΏΪΟἢ [Π6 ἐπθηλῖος. 2γέσν 

ἐαἰω, ἃ5 ἴῃ οἶδ, Ὁγ {πεὶτγ ἰηττίσαο5. ἀμ ἰγθασῃοτυ, οἱ οὗ ψῃ ἢ Υα}}- 

ΜΘ ἢ δἰοηῃθα οδῃ γίνε Δῃ ἐβοαρὲ Ὀγ ἰακίηρ ἴθ ηλ οαϊ δη σοπάιποιϊηρ 

1Π πὶ ἰοὸ ἃ 56 τοίιρα. 

ϑίσ. 11. 15. δὴ δηϊςϑῖγ. ἴο ἴῃς γϑι θίγ. [{ ἰ5. ἃ μοηιαβίοῃ οὗ ἱπίτο- 

νετῖθα ρᾶγὰ}}. Τῆς ἤγϑί ᾿ἰὴ6 ἰ5. ἃ βίγοης 5ἰαϊοηγοηῖ οἵ σοηπάρῃσα 
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ἴῃ Υδηνεῆ, (ο]ονθὰ ὈΥ δὴ δηῖῃ. σουρ]εῖ, εἰ ρῃδϑἰβίηρ [με τεϊδϊίοι 

οὗ πγυΐυ4] (αἰ τ ] 655 θεία Ὑδῆμνθῃ δπα Ηἱἰβ ρεορῖς, ἰῇ οσάθσ 

ἴο τηεάϊαῖα ἴῃς δάνδηος ἴῃ σοηβάξηςε, οὗ ἴῃς βηδ] σουρϊεοῖ. ---- 
θ. 7πίο Τὴν λαμά, 85 ἃ βαογϑά ἔγυβί. ---- Υχλεσελ] 15 τεχυϊσεα ὉΥῪ 

186 πηρᾶβυγα ἴῃ ἴΠ6 ἤγβί ᾿η6, δῃηα δι ρἢδβίβεὰ ὉγῪ γαλευεά, Οο οὗ 
“αἰ φμγεένεες, ἰὰ ἴῃς βεσοοηά ; Ὀδοδυβε ἰδ ψγα5 ͵υδῖ 1Π]15 (Αἰ ΤΠ] 655 

οὗ σοά ἴο Ηἰ5 ρεορῖο, ἰῃ σονθηδηΐ τοϊδιίοη νἱτὰ Η τ, [μαι τγᾶ5 
τῆς θα5|5 οὗ οοηβάξηοαο. --- 7 ἐοηιρεξ τὴν οῥίγ ]. ΤῊΣ Ἔχίσγοτηθ ρὲ πὶ] 

οὗ ἴῃς ῥγενίουβ 51. 158 ΠΟΥ δυτητλθα ᾧρ ἴῃ ἴἢ6 ΡεΠ] οἵ ἀεδίῃ. 
Τῆς πδίίοῃ, τεδαν ἴο ρεσίβῃ, επίσιϑῖβ ἴοὸ Ὑδῆν ἢ 115 βρίγῖ, 85 τπδῖ 

ἱπιρο 54 Ὁ]6 Ῥραγὶ Μ]Οἢ σοποηιι65 ἴο οχίϑὶ ἴῃ βρὶϊα οἵ Ἄνεῦυ ρεπὶ 
ἴο ἴῃ6 Ῥοάγ, Ἔνεὴ ἰ{ ἰξ βῃουἹὰ Ὀ6 ἰαϊά ἴῃ τ1π6 ρτανθβ. [Ι͂ἢ ἴπε τηοβί 
ἀεδβρεγαῖς σοπαϊτίοη οὐ παίίοηδὶ ἀεργεβϑίοη, ὄνεὴ ἰῇ ἀθαῖῃ δηάὰ 
τῇς ρτανε, Ὑδηνθἢ Μ011 (ΔΙ ΠΥ Κοαρ Ι5γαθ]᾽5 ἱπιδῖ. Οἱ, 15. 385. 
Τἤδβε νογάβ, Ἔχργεβϑίηρ ἴῃς ὄχρεγίεηος οὗ ἴῃ6 πδίίοη ἰῇ δχίγοπλθ 

ῬΕΙ͂, ασα Θβρθοῖδ!ν ἀρρτορτίδϊε ἴο [6805 ἤθη ἀγίηρ οὐ ἴῃς 
οἴοβ8, [Κ. 2345, δηὰ ᾶνα αἷϑοὸ δε ἰουπά δρρτγορτίαϊε ἰῃ 41} ἀρὲβ 
ἴο Ρίουπβ ᾿ηἀϊνϊάυα]5, συ ἃ5 Ῥοΐγοαγρ, Βεγηασά, ΓαΠογ ; ἴοσ ἴδ 6 

δεμασίς ἐχροτίθηοεβ οἵ ἴϑγαοὶ ψεσα, ἰῃ ἴπ6 υπίοϊαϊηρ οὗ ἴδε ἀϊνίης 

Ρύυγροβε οὗ τεἀοιηρίίοη, ὑγερδζαίοσυ ἴο ἴπ6 Ῥείβοῃδὶ δχρσίθεῃςθϑ 
οἵ ἱπαϊνίάυα]5. ΤῊΐ5 ἤσπὶ δηὰ πηνννοτίης {πιδὲ Ὧδ5 [15 ᾿τητηθα ας 
τενδτὰ ἰη τῆς οσοτγετααε οἵἉ 5βαἰναιίοη, νῃΐϊο ἢ σοπγε5 ἂἴ οηςα, ΘΠ ΔὈΪης 

τὴς ῥβαϊηγίϑὶ ἴο βᾶῪ: Ζῆοτ ἀαεὲ γεαδεπνιεα νι6]. Τῆς ΡΒΥ͂. “οι 

Τῆου μαϑὶ σθαἀδοιηθα π|6,᾽ δ5 ἰζ ἰΐ σα ἃ σεάβοῃ ἴοσ ἴδε {γιβῖ, 15 

δῇ ἰηϊεγρτείδιοη ψῃΐϊο ἢ 85 πο }υϑιἰΠοδίίοη ἰῃ 38 οὐ δηςσίϊεηϊ ΝΎββ. 
- -9. τἄενι ἐλαέ γεραγ γαῖδε ἸάοἰεἼ, εἰϊτεὰ 7οη. 25, αν᾿ ἀ ΠΥ τεΐετβ 
ἴο Ἰἀοϊαΐεγβ, ουβηϊρρίης ἰάο]5 γῆο ἃγὲ ποῖ σεὰὶ θαδίηρβ, Ὀυΐϊ υηγεδὶ 

δηὰ [4]56 ἴο {ΠΕΣ νουβῃρρεῖβ. ΤῊΪβ τηεδηΐηρ ἴα ορβουγθα Ὀγ ἴῃ 6 
ἴοο ραηθῖαὶ ἀπά ἱπάεῆηϊϊε τεηάεγίηρ “ ᾿γίπρ νδηϊτ 65," ΑΥ͂., ΕΝ. 

ΡΒΨΡ,, ““Ξυροτγβει τίου νδηϊῖε5,᾽" 15 Ὀεῖίοτ. --- 7 ἀκ], 38 85 ἴδε 

τῆγτλθ, δηὰ δητιῃ. ψίτῃ “ ἀο 1 ἰγυβι᾽" τεααίγε ; δι μουρῃ Θ΄, 3, 9, 
[Ο]ονγεὰ ὈΥ πιδν βομοἶατβ, πᾶνε “ὍΤῆοιυ Παίεβι," τϊηκίηρ οὗ Οοά 

ἃ5 1ἴΠ6 50] ε!. ---- 7 τοῖν γεγοΐεξ, βι τορι μοηεα Ὁγ απ 7), τοῖϊ δε ρέαά, 

85 οἴξη ἴῃ ἴῃ βίγίε οἵ ἴῃς Ρ5., οἴ, ν Ὁ ΘῈ, Ῥοῖῇῃ, 5 ἴπ6 δηθῃ. 

ἰρ 65, ἴο Ὀ6 ἱπιογργειϊεα οἵ ἴῃς ρυθ]ς ψουβῃῖρ οἵ Ὑδῆννε ἢ! ἢ 
Βοῃρβ οὗἨ ργαδῖβα. --- 7, ΖᾺγ ἀίπάμεςς], δαττῃ. ἢ τῆς Ἰάο]5, ἰ5 

ἰηϊεγρσεῖεα ὈῪ ]οη. 25 δ5 ἃ πᾶπιὲ οὗ σοάᾶ; πιδάς ροββίθ]ε ὮὉῪ ἃ 

αδδηρε οἵ ἴῃς βυχ, νοῦ ῥγενεηῖβ ἴμαὶ ἱηϊογργείδιίοη ἤμεγε. 
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Αἱ τῆς βαΐὴς τἰπηὲ ἴῃ 6 τα] γ δπὰ τῆς (4 ]Πη 655 οὗ Ὑδην θῇ ἴῃ 

Ηἰ5 Κἰπάμεϑβ ἰβ ἰῃνοκεα ονϑῖ δραϊηβὶ [6 ὑηγεδὶ! γ δηὰ ἀγα] 4 }0]6- 

Ὧ655 οὗ 1ῃ6 Ι40]5. --- “πα 7 ὁπ »η} δαγί εἰ ρ ἢ βίϑεβ ἴῃ ρϑιβοῃδὶ 

σΠαγαοῖου δηά τῃς ἴδοῖ. --- κηΐ 7Ζὅεε ἀρ 7 ἡγμε1. Τῆς 7υπιἰῆςά- 

τίου ἴοτ (ἢ 5 ἰγαϑὶ 5. ρίνθη ἴῃ ἴπ6 οἱοβίηρ σουρ]εῖ 'ἴῃ ἃ ῥτοργαβϑῖνα 

τα]αιῖνε οἰδιδε: Ζάοιμ τυάο ἀσεί σε ἢ ἄντ! ἀποτυ, ἰῃ6 ῥταδςιίοδὶ, 

Ρευβοηδὶ, ἰηἰοτεϑῖθά, δηα τεἀεπηρινε βθείηρ δηὰ Κηονίηρ, νὨϊοἢ 

δάναποεβ, [πεσείοσθ, ου ἴῃς περαϊϊνα δἱάβ ἰηΐο ; 452 ποΐ ἀἐεἠυεγεά 

ρι μῇ ἱπίο τὰς λαπα οὗ “46 ἐρϑϑιν, πο δα Ὀγοαρῶς ἴῃς ἡδιίοῃ 

ἰπῖο 1τ]5 δχίγειηβ ρει}; εχρίαίηθὰ ἴῃ [6 ῥγενίουβ ᾿ἴπθ 85 γε δ 

αὔἥιεδοη "ἃ ἀφο ἑμποη ΟΣ τιν σοί, ϑαταπλίηρ ἃΡ ἴῃς πιοῖα οοη- 

εΟἴαῖθ ταρτγαοβθηίδιίοηβ οὗ ἴῃς ἢτϑι ϑῖτ. --- Οη ἰἢς ροϑβίτῖνε 5ἰάθ, ἴῃ 6 

οΟἸϊπιαχ 15 δἰϊδϊ ηδα ἴῃ 1ῃς βἰαϊειηθηῖ, ἐπ ὦ ὀγοαά ῥέαεε], ονεῖ δραϊῃηβι 
1τῆε ΠΔΙΤΟΥ͂ ρΐαςε, ἴῃς ϑἰγαϊϊ5, ἴῃ πεῖ, ἰη νϊοἢ {πὰ γ Πα Ὀδδθη 

τταρρεά ὈΥ τπδῖὶγ Θῃ ΘΠΊ}68. --- ἦσο »ιασίέ ἥγρε νὶν )οο], ἴο 5βἴαπά 

ἔστη, ἃ5 18.583. 80 ἃ5 ποῖ ἴο ΡῈ βἤῇακβη, οἵ ἀϊβρίδοε ἔτοτῃ ἴδε 

Ῥοβίτἰοη ἰὶ μαά ἴακεη; ἱπιρὶ γίηρ, τπεγείοσε, ἴῃ6 ἀδοίδαι οἵ ἰῃς 

ἘΠΕΠῚΥ δηα [ἢ ν]εΐοτγ οἵ [ῃ6 ρξορῖο. 

ϑῖσ. 111. 15. ἃ βγῇ. ρβϑηϊαβιίςῃ, ἤδαρίηρ ὉΡ ἴδγπηβ ἴο ἀδβοσῖρα (ἢ 6 

τη βοσδ Ὁ ]Ὲ σοπαϊίοη οὗ ἴῃ6 παϊίΐοη. [1 [5 σεγίαίη]ν ουϊ οἵὨ ΠΑΓΠΊΟΩΥ 

ψ ἢ 16 Ργανίουβ ϑίγ., ν ΠΙΟἢ 15 50 ἤγπη δηὰ δϑϑιγεα ἴῃ ἰϊ5 σου 6 

οἵ ἀεο]ίνεταποθ. ΤῊ οαη ΟἾΪΥ 6 Θχρ]αϊηε οα ἴῃς ῥτίπεῖρ]ε οὗ 

τῆς Ρῥᾶγα]}. οὐ Ἡεῦτγενν Ῥοείγυ, ψῃ ἢ ἐχίοπής ἴο ἴῃ 6 βἴτορῃδβ ἃ5 
ΜῈ]} 85 ἴῃς 11π65 (Ὁ. [πἴτ. ὃ 12. 22). Τα ῥϑβα]ηγῖδῖ ροθ5 Ὀδοκ ἴο (ῃ8 

ἐχρεγίθηοαβ ἀθβογ θα ἴῃ τῃ6 ἤχου 5ῖτ, ἴῃ ογάοσ ἴο βίγεηρίῃδη ἴῃ 6 

ςοηἤάεξησε ἴῃ (ρα δχργεϑϑεά ἴῃ ἰ15. δητϑῖτ. [Ιἡ ἰῃς ἢτϑθι ΘΓ. 

186 επλρ 4515 νγὰβ8 ἰδ] ἃ πρου ἴῃ 6 ρ]αςε οὗ τείιρε, τ τῃ 6 ρ6 7] ἴῃ 

1ῃ6 ὑασκρτουπά ; πατγὲ ἴῃς ΡῈ} 156} 5 ἀδβογ θεά ἴῃ ἀεῖα!], τῃς 

ψῃο]6 ἱπιτοάυσοα ὈΥ τῆς 5ἰηρὶε ψοτὰ οὗ ρὑγαγεγ; 10. 3ὲ ργαξίοις 

 »ἱό, Υαλτυελ]. ΑἸ] τμε τεβὶ οὔ {πε 8ῖτὉ. 15 δι] γασοα ἀπᾶθγ ἴΠ6 
οἴδιιβα ρίνίηρ ἴῃ6 τβάβοῃ (ογ ἴῃς ρ]θα, μην 7 ἂρ" ἱμ οαὐϊείγεσς. ΤῊΪ5 

Βε ποσὶ βἰδϊεπιεηὶ ἰδ ὈγοΚΘἢ 1 ἰπῖο ἃ ΠΙΠΊΌΟΙ οὗ Ἐρεοϊβοαίίοῃϑ. ---- 

τυαοίος ἀτῦα}}, ἃ ἴεσπὶ 564 εἰβονῆοτε οὐ]ν ν.}} 6", ἱπιρ] γπρ {πε 

ἰιηᾶρε οὗἩ [Π6 πιοῖἢ εαιπρ' αιναῦ ρατηλοηῖθσ, ΤῊΣ ῬτΟρΟΓ 5υὈ]θοῖ οὗ 

τῆς νὈ. 15 1ῃ6 σοιηρτεῃεηβῖνε, Μὲ" σομ ἀπε γεν δον, σοτηρτε ποηά- 

ἰῃρ ἴπ6 δητίγε τηδῃ, ἢἷ5. βδητίγα σίγα; Ὀὰϊ τΠ6 ἰπἤποπος οὗ δ᾽ ἢα5 

Ῥτουρῆς ἱπῖο πε ἰεχί 15. οὐαὶ ΡὮτ., λη5. οὐδ ΓΝ τοχαϊίον, νὈΪΟΝ 

τῇδ Κε5 ἴῃς ᾿ἴἰης ͵ι5ῖ [πΠ656. ψογ5 ἴοο Ἰοηρ. --- 11. 21ὺγ, τονε μεα ἧς 
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»ι») ἐε7, ἰὰ ἴῃ. βεῆβε οὗ ἰϊδτίτηθ, 85 8 βῆονγῃῃ Ὁ ἴπ6 σοτρ6- 
ΤΑΘΏΪΑΓΥ, ,}) γέαγε. Ὑῆδ σᾶυδ6 οὗ [Π]5 σοῃβυμηίηρ ἀὐνᾶγ, ΜὨΙΟἢ 

5 5σγῃ. τ (Π6 Ῥσενίουβ “ ψαϑίεβ ἀνδΥ," 8 Ἔχργεβϑθα ἰῇ ἴῃς 
ΠΟΠΊΡΙ ΘΙ ΘὨΪΑΣΥ ἴουτη5, ἐμ σογγοῖυ, ἐπὶ τῖν ργοαπῖηρ. Ιἴ 15 ΠΟ ΘΘΒΑΓΥ 

ἴο δαά τῆς ϑεοοηά 5υΒῆχ ἤετο, Ὀεοδυβε οὗ [6 σῆγιηθ. Απμοίεηϊ 

ΠΟΡγΙβί5 ἰοίς ἰξ οῇῖ, ἃ5 Ὁπηθοαβϑαγυ ἴο ἴῃ6 56ῃ586. -- ἐπ γεΐπε αὔῶζιε- 
Πομ], 80 9, Ῥ, Σ, ἴῃ δοοογάδησε σι ν.5, Ὡς ἢ 15 Ὀεῖτοσ βυϊθά τὸ 

ἴῃε οοπίεχί [Πδη “ ἴῃ τῖπε ἱπίαυϊ " οἵ 39, 3, (ο]ονεά ὃγ ΕΝ"., 
τὶς ἢ [45 ποίῃιηρ ἴο βυρρεδὶ ἰδ ἴῃ [ῃς σοηϊοχί, [Πουρἢ ἀουθι]ες55 

ἰι τῆδάς ἴτε Ῥ5. τὔοσε δρρτορτίδίε Ὁ ρυῦ] ας ὑουβῃὶρ. ---- Ἢ» 
σΠεηρίά ἀοίά γα], Ξι σεν, σζαπαθ]6. ον σ δ οὐβῖδοὶθ, ἱγαρὶ γὴν 

βυσῇ ἃ 1055 οἵ βίγεηρίῃ ἰμαὶ [6 τηδῃ Ἰηβίοδα οἵ πδϊκίηρ βίεδα νυ 

δΙοηξ, βἴατα ὉΪ]ε5 δηά βίαρρειβ ἴῃ ἢἰ5 ραὶϊῖϊ. ΤῊΪΒ ἰ5 ἰηϊοηϑἤεα Ὦγ ἃ 
τανουβίοῃ ἴο ἴῃ 6 ἢγβί Ἰης οἵ ἴῃς {γϑιοἢ, οἡ ἴῃ ῥτηοίρὶς οὗ ἱποϊα- 

βίοῃ. --- πα νην ὀομδς τυατίς στυα}}, ἴῃς Ὀοπ65 ἴοσ ἴμε ἐγατλθσοῦκ 
οἵ τε Ῥοάγ. ΤΗϊΪβ ἔάνουτβ ἴῃς ορϊπίοῃ ἴμδὶ γε βϑῃουἹὰ τεδὰ Βεσε, 
δεεαμδέ οὗ μὶν οἰἰείνεςς, [Ὰ6 βάτηθ νοσά δ5 ν.Ἶ5, ψυἈ] ἢ ἴῃ [ἢ 6 οτὶρίπαὶ 

Ἡεῦτον 50 τοῦ ταβα 0 ]ε5 ἴΠῈ6 ψογὰ ἱγαηβίαϊεα “ τηῖης δάνετ- 

58 165," ἴΠδἰ [15 ἰητεγρτεϊδιίοη τυ Ὀ6 δδϑιὶν Ἔχρ᾽ αἰ ηθαὰ, Ἔβρθοῖδ!ν 

ἰῃ νον οὗ ἴμε ρἷοββ ψΏ]Οἢ ἰο οννθ. [ἢ ΔΩΥ οᾶ56 ἴῃ “811 ἰ5, ἃ5 
αυΐα τε θη! ἴῃ ἴΠ6 Ῥ55., δὴ ἱπίθηϑιγίηρ ἰπβετιίοη, πηδκίηρ ἴῃς 
ΤΑΘΑΒΌΓΕ 1655 Θᾶ5γ. --- 12. 7 γι ὀέεονιθ ὦ ἔδγγῸ» 10 »εηέ ἀεφμαΐμε 
αρι.6}], 580 ἴῃ οτίρί πὶ τϑδὰ, ἴῃ 411 ργο δι ν ; [Π6 δοαυδίηΐδῃος 

θείης [Π6 {ἸοπΪγ Ρβορίεβ, ἃ Ἰῃουρῃς Ὠἰσἢ γα ΤΊΔΥ σοϊήράαγε ψἱἢ 

15. 523... ΤὨΪβ τεςεϊνεα δὴ ἱπιεγργείδιιννε ρ]οθ5 ἰῃ ἴεττηβ οἵ δῖε 

Ῥϑ5. 79, 89 1τοο 5, “ἃ τϑρσοδοὴ δηὰ υπῖο τὰν πεῖρῃρουτβ ἐχοθθά- 
ἰηρ]γ." ΤὨΪϊΒ5 οδῃ μαγάϊγ δὲ δάαριεα ἴο ἴΠ6 τηθᾶϑυσεβ οἵ [ἢς βίσορἢ- 
ἰοαὶ οσρδηϊβαϊΐἽοοη οὔ ἴῃς Ρβ., δῃὰ ἱπάεεάδ, ἰῃ ἰΐἴβε]ΐ, ἰι5 αϊδῆοευϊ 

ἴο Θχρ δίῃ ϑδιϊϑίδοιϊοσι γ, ὕ0]68585 ΜῈ ΒΌΡροΟΘα ἢ ΠΔῊΥ 5ομοΐατα 

ταῦ “ ἀχοθβάϊηρίγ," δἰ πουρῃ ϑυδιαἰηεὰ Ὀγ ΟΡ, 3, 5. ἃ σοργίδι᾽5 
ΕἸΤῸΣ ἴῸΓ 5006 βιοἢ ψοτὰ 85 “ ἴδασ," “ ναρρίηρ οἵ μαδα,᾽ ΟΥ “ σοη- 

τεητίοη,᾽" τοδαΐηρβ ϑυρρεθίθα ὈΥ νδσίουβ βοθοϊασβ. Βαϊ τηϊ5 αἰβι- 
ΟΠ τεδηίοσοες ἴῃ6 Οἴθει σοᾶβοῦβ (ῸΓ τερσγαϊηρ ἰἴ 45 ἃ ροβϑβ. --- 

ἐπ τσ εἴγε τλεν 3εε ,γονι μι]. Τῆδβε ἃγτα ἀουδί]εββ [ῃ6 βᾶπιε 

ῬΕΙΒΟΏΒ 85 ἴῃ056 τηδηςοηδα ἰῃ (ἢ6 ἤγβὶ ρατί οὗ ἴῃς Ἰἴης ; ἴμεν ἔξες 

ἔτοτῃ [βγδαὶ ἰῇ ογάεσ ἢοξ ἴο Ὀδοοπλα ἰηνοϊναά ἴῃ ἴμ6 ρϑγϊ, ἴῃ ἴεῖτοῦ 
Ιεβί {πΠ6 ὀνεγρούγεσίῃρ ΘΏ ΘΠ) 65 ΤΩΔῪ δἴίδοῖς [Πθτὴ 41ῖ5οθ. ΤὭς μνογάϑ, 
ἡλοσε τλαὲ τες γιό, ΑῚ6 ἃ Ῥτοβαὶς ρίοββ, ρθῃθσδ  ἰϑίηρ ἴῃς βαρ]θοὶ δἱ 
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186 Ἔχρεῆβε οὗ ἴῃε τηδᾶϑυτα. --- 18. 7 αγι γογροίίοη, ΔὈδη ἀοηπηθηῖ 
1εδἀ 5 ἱπενι τ] ἴο ἐογρεϊί] 655 οἵ ἴῃ ρεΐβοῃ δρδηάοπεα. -- ἦς ὦ 

ἀἄεαα »ιαπ|Ὦῇὸ, οὴἜ ψῆοβθ δοαυδίηΐδηος Μγὰ5 οὔσβ δβη)ογεά, Ὀὰϊ ν ἤτω 
ΟἿ6 Κηονδ ΠΟ ἰοηρεῖ, Ὀεοδυβε ἢδ ἰ5 ἴῃ ἴῇε τϑαϊτ οἵ ἐογρει]η 655. 

- οἱ 97 νιΐρα1}, 50 ἰἸοὴρ ἀεδὰ πὶ ἴπ6 ᾿ἱπουρῃϊ οἵ Ὠίπη ὯῸ Ἰοῆρετ 

ΠΟπΊ65 ἱηῖο ἴῃ6 τηϊηά. ΤῊΪ5 γεαοῇεβ [5 οἰ τηὰχ ἴῃ, ἀφε α ἐοτί "ες: εἰ, 
ΥΠΙΟἢ 15 πιογα βυϊϊεα ἴο [ῃ6 ἤτβι ρατὶ οἵ ἴῃς Ἰἰπε, ἴο ψῃ] ἢ ἰζ 5 δῃ 

ετηρῃδίίς σοτρ]ετηεηΐῖ, [ἤδη τ[ἢ6 θα ΚΟΥ ραγαρῆγαβϑα “Κ Ὀσοκεη νε5- 

561" οἵ ΕΝ". 

8ι:. ΙΥ̓0 15 ἴῃ6 δηιἰβῖτ. ἴο ἴῃ6 ῥτενίουβ οὔθ, δηά ἰ5 σῃ! θην ρεῖ- 
ὕοη ; ποῖ ἱπῃροτίυπαῖε, Ὀὰΐ σα] δηὰ οοπῆάεηϊ, αἰ θατηρ [56] 

ἴῃ δενοσαὶ ρῆδϑεβ ἰῇ ἴῃς βυσοθθάϊηρ ᾿ἰη65. ὙΤΠΘ ῥϑβϑαἰπγῖὶϑὶ Ὀερίῃβ8 

στ ἃ σγηίῃ. σουρ]εῖ, 14, ἐπιρΠαϑιϑίηρ τ[ῃ6 ρετ]. Τῆς ἤτγϑι Ἰης 

νὰ ἴδκεὴ ἔτοπὶ 6. 20,3, ,“ο»γ τε ἐφζγανιίηρ οΥ νιν, ἐεγγον αἦ 
αγομηα μι 7 ἀξαγ]. ΤῊδ Θηθπλῖ65 γα γῈ δοῖϊνα ἰῃ βἰδηάθτγουβ ΨΟγα 5 

δῃὰ τῃγεαϊεηίηρ ἀδεάβ. --- γλς {16} ἐολιεε ἐρσείλογ ἀραΐ»δί νιε], 

85 ἴῃ 22 ἀραϊῃϑδὶ ἴῃς Κίηρ, 580 ἤεσε ἴῃ6 ψ]οκοα παιίοηβ ῥρἱοῖ δραϊηβῖ 

τῆς ΡΦΟΡΙς. -- ἡευΐσε το ἕαῖζε μι» 72]. Α5 ϑυρρεβιβα ἰπ ἴῃ8 ἢγϑὶ 

ϑιζ., [6 Ρδορὶε ᾶγὰ ἰῇ ἀξδαϊν ρει], ἰη πβεά οἵ ἃ 5αίβ τϑίιρε ; ἤετα 

16 Ρυζροβα οἵ ἴῃ8 δπετὴν ἰ5 ποϊμίηρ [655 [ἤδη ἴο υἱίθγ!ν ἀΘϑίτοΥ 

το. Βυῖΐῖ ψὮ1]6 ἸΠΘΥ ἀγα ἴῃυ5 Ρῥ]οττπρ, ἴΠ6. Ρ6Ο0]6 ἃγθ ποῖ ἴῃ 

ἀοοραίτ; (ἢν ἢανε σοηβάεηςε ἰη (σά, ψ οι ἰ5. αἰγπιδὰ ἴῃ (ἢ ς 
ςοποϊυάίηρ ἰγίϑδιίοῃ οὐ τῃε 8ιίτ. ---1δ. 7 ση' μιν ῥαγῇ, Ἐπιρῃαίίς 

Ῥδιβοηδὶ εἘχρετγίεηςε. -τ- κῥολ 7 ες ἀο 7. ἐγμδ], 5. ν(", ἴῃε οὐ]εςῖ 
οἵ ἱπιβῖ ἐπ ρῃϑβἰβεά, 45 ἴῃ ν., --- γαλτυεή, 7 λομ ἀγό νιν σοα . ΑΔ 

Ἰαῖογ βοσίθα, {πἰπκίηρ ἴο τηακα ᾿ξ πιοτε εὐ ρῃαῖίς, Ἰηβοτίεα “1 5αἱά," 

αἱ ἴῃ6 Ἔχρβῆβα οὗ ἴῃς πιδάβιγε. --- 16. 7», Ζ.ν λαλιαὶ , ἃ5 ἴῃ ν δ᾿ --- 
αγε τιν ἤφιο:}, ἴῃ. “ {{π|65 [ὉΓ Ἔχρεγίοηοοβ, (σία πο5, ἃ5. 15. 33Ὁ, 

ἀουθι]655 (πη Κίηρ οὗ {Π6}Γ Ἰδϑῖιθ νεῖ Π6Υ ἴῃ δἀνουθιν ΟΥ ῬΓΟΘΡΟ ΓΙ γ. 

ΤῊΘ ρβορὶβ γα ἰπ δαῆνεῃ 5 Παη 5. ἤετΘ, 8. {Πεὶγ δρίτιὶ μα5. Ὀθοπ 

ςοπιχπι τε ἴο Ηἰδ5 {τυβῖ, ν᾿, ΤῊΪ5 τοϑαπιριίοη οὗ ἰῃς τπουριῖ οὗ 

Θιτ, 11. 15 ἴῃ ογάϑγ ἴο 1π6 (ο]ουνίηρ ροιίοη, ν ] ἢ Ἰη ταρ! ἃ βυισσθ5- 

δίοῃ δάάς οὔα ἰπίηρ ἴο δποίμευ. --- ἀκάτογ μι], παῖΌτα ΠΥ σΟΠ 5 
ἢτβῖ, τεδυτηῖπς (6 τποιρῃϊ οἵ ἴῃς ἤτοι δίτ. --- γον δὴε λαμ οἡ 

γε ἐπεριν}, Μ ΠῚ [Π6 σΟΠΊΡ] ει ΠΘΠίατΥ μενον, ἴῃ δοσογήλησα 

ψ ἢ ἴῃ 51}}6 οὗ τῃ6 ῥ5. --- 17. Ο κὶ Τὴν λαέὸ σλύιο μρολ, ΒϊηΚ- 
ἰηρ οἵ τε ῥτίεϑεϊν θεηφάϊοιϊίοη, Νὰ. 65, 5. Ρ5. 4΄, 186 Πρῃῖ οὗ 

ίλνουῦτ δῃὰ ργοβρεγῖν. --- ν Ζ1ν δὐιώμεςς , τοσαπλῖηρ νος τς αὐτὸ 
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νι σἱε07}}, ἃ8 σου] θηἴατΥ ἴο ἴῃς ροβὶτἶνε ἔάνουσ. Τῇ οτάϊ- 
ΠΑΤΥ “5ᾶνε της," ΕΥ̓"., ἰ5 ποίὶ βυϊεα ἴο 1ῃ1}5 ᾿'ἴπ6. Ὑᾶαῖ ν]Ἱοΐοτυ ἴῃ 

ΨΥ ἰ5 Ἰοηρεα ἔοτ, ἰ5 εν ἀεηῖ ἔτοπῃ ἴῃς ἱπιεγργείϊδθοη οἵ ἴπε ρὶοβ- 

βαῖου ἴῃ ν. δ 9, - 18, γαλεσεά, ἐξέ σις ποί ες σλαγιδα , (μαῖ 15, ὉῪ 

ἀείεαι δηᾶ ἀϊβαβῖοσ; Ὀυϊ, οὐ τῇς οἴμεσ δαηάᾶ, ἰεῖ ἴῃς σψἱοκεὰ 

πδίίοηβ, ἴῃ 6 ΘπεΩν δηὰ [πε Ρυτβαεσ ἄρονθ, ὈῈ βῃαπιεὰ ἰῃ ἀείεαδι 
δηὰ 5ἰδυρῃϊεσ, ἀηὰ 50 ὁέ για οἰῤδμ, ἀμηιὸ; ποῖ ποτε ὶν βρεθοὶ- 

Ἰε55, Ὀυϊ ΠΕΙΡΙ655, πα ῦ]Ὲ ἴο 5ΔΥ ΟΥ ἀο δηγτῃηίηρ, σοΐπρ ἄρτση “Ὁ 

,ϑλεοῦ ἴῃ Ὡδιίομαὶ ἀξδῖῃ, οἵ. 65 οδ. Τῆς ᾿πηρσεοδίίοῃ 5 ἢοῖ ὑροὸπ 
ῬεΙβοθδὶ δηθπιῖθϑ, Ὀὰϊ ΡΟ ΘΏΘΠΊ165 ἴῃ ΔΙΤῚ5 δραϊηβὶ [ἢ6 ῬΘΟρΪε οὗ 

σοά. ---19. 2:ὲ δίησ ἤῤῥε ὀε ἄμηιὁ)]. ΤῊΪ5 55 ἴῃς οἰϊαζίοι ἔγοτα 
7΄. 20,5, Ὀυϊ ποῖ ἴῃς 5ἰτυδτίοη οὗ ἴῃς 5. ἴπ ρεῆξεγαὶ. Τῇδβε ᾿γίηρ 
1ρ5 ἃῖεὲ τεργεβεηϊεὰ 85 ἴβοβε δέαζ “φεαξ αγγοραμεν ἀραΐμπεί δέ 

γίσλίεομο]. Τῆς τπρῃίθουβ μετα ἀο ποῖ βεξηὶ ἴο ὃε σὶρῃΐϊδουβ 
5τ86], Ὀὰϊ ἴῃς στἰρῃίεουβ 85 ἀἰδείηρυ ϊ Ξηεα ἰτοι ἴῃς διτοραπὶ ἰῃ 

[586]. ΤῊ Ϊβ5 ἰ5. 51}}} (ασίμεγ ἀςβηκξά 85, τοΐὰ φγίπς απα ἐοπέεσιβί, ἃ 

βἰτυδτίοη ἀρροατίηρ οὐϊδη δηουρῇ ἴῃ ἴῃς ατεεῖκ ρετοα δηά βιῦβε- 
αυδηῖγ. ΤῊΘ νοῦβα ἰ8 ὑγοβαίο, ἃ5 5 [6 ρσενίοιιβϑ ὁοθ68. ΤΕΥ οδῃ 

ΟἿΪΥ 6 πιδάς ροεῖίς ὉΥ τεἀποϊίοηβ δηά οἴἤοσ σἤδηραβ. 

8.1. Υ͂. σοττεβροῃάϑ8, ἰὴ 115 ςοπβάδησε ἴῃ Οοά, νῖῖἢ τῃς δηςβίτβ. 

οἵ ἴῃ6 ἵνο ρτγονίουβ ραγτίβ. [1 γῆγτηθϑ ἰῃ Ζα, τείεστίηρ ἴο σοά, ἴῃς 

ῬΓενίουβ ϑῖσβ. ἴθ ὅ, τϑίεσσίηρ ἴο τῇς παϊΐοη. [τ Ὀερίπβ νυ ἢ δῃ 
ἐχοϊδιηδίίοα οὐἨ ρτγαίββ. ---- 20. Ὁ ἀσὶν σγέαί ἐς 7ΤᾺν ροοάμε::}, 
τετηϊπάϊηρ οὗ 15. 64. ΤῊΪ5 ροοάῃεβθ 8 οοποαίνεα 85 ἃ ἰγϑᾶβυγε, 

τυλίεά Ζάοιμ λαοί Ῥεασμγεα ΜΚ], τεβετνθα ἴῃ ἤδάνθη ἰὴ ἴῃς ἀϊνίπα 
Ῥτέϑεηςα, ἴο 6 ρίνεη δ ἴῃς ἀρρτορτίδϊς ἔπιε ; “ο»' ζάερε ζάαέ εαν 

7246], ἴᾷδπι ταὶ πᾶν τπᾶῖ τανεσοηοα ψῃϊοἢ σοηθδιταϊεβ {πὶς 
τε] ρίοη, || ον ἡϊονι ἐλαΐ τες γοΐμρε ἐπ ΤΆσε, τεϑυταίπρ ν.., Τλδῖ 
ὙἘΙΟΙ νγὰ5 ἰγεβυγε ὑρ ἢ ὙΔηννεἢ γγὰ8 γεβεῖνεα ἴοσ ἃ βρεοίαὶ 
οὐσοδϑίοῃ. --- Ζίον λαεέ ἐ᾽9], ροοάῃε55, ροοά, ἰῃ ἴῃς Ὀεβίονναὶ οἵ 
ξοοά τΠίηρϑ, ποῖ ἴῃ ῥτίναϊβ, Ὀυϊ ἴῃ ρυδ]ῖς ; ποῖ Ῥείογε ἴῃς ρεορὶε 

οὗ Οοά, Ὀυῖϊ δέΐογε “δε τοις 97 νιέη, ἃ5 ἴῃς οοηπίοχι βῆονβ, ἴπ6 

νοκοά πδίίοῃβ. --- 21. ΤῊΪΐΒ νεῦβε, Ὁ μίοββεβ δῃὰ {γαῃβροβίτίοῃ, 
[ιὰ5 Ἰοϑβῖ: 115 πηθάβιγα, ΤὨΥΠΊΘ, ΒΥΤΩΠΊΘΙΓΥ, Πα 5: πιρ οἰ ν, Ὀὰϊ ἰδ 5 

ποῖ αἰ βῆοα]: ἴο ταϑίογε ἰϊ ἴο 115 οτί ρίπαὶ ἔοσωηω. Ζ72ε σϑρίγξ 97 ἥοπισωές 

8. βυϊϊεὰ ἴο ν.ἢ. 1{τῆᾶῖ Ὀὲ 4 ρίοββ, [58 ἰ ἃ ρίοββ αἷδο. ΤΉΪ 
Ττειῆονεβ ἴῃ6 οἢϊεῖ ἀἰβῆσυ]ν δὶ οπσε. ΤῊΒ ΟἿΪΥ οἵποσ αἰ Πα ΠΥ ἰ5 
τεπλονθα ὉΥ ἰγδηβροϑιτίοη οὗ [ἢ ἴνο οἰδιιβ65. --- Ζζσε γιεασωγεεί 
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ἡάενι ἢ Τάσο ἀδάδεύ τσ]. Τῆς τπουρῆς οὗ τῇς ἢτγβιὶ ϑδῖτ. 15 

τεϑιηγεά ; ΟἿΪΥ νγῆδϊ νγᾶ58 ἱπῃροτγίιπαῖθὶυ ργαγεα οσ ἴῃθγα 5. θα 

[Δ Κδη ἴοσ ριδηϊβα 85 ἃ ίαοῖ. Τὴδ βεθκίηρ γείαρε, οὗ [6 ῥσθνίουβ 

Ἰΐπθ, βᾶββϑεβ ονεὺ ἰηἴο Ὀείηρ Καρί βαΐβ ἴῃ ἴῃδϊ τεῖιρε 85 ἃ ῃἰἀάεῃ 

ἰτεάϑῦσο. Τῆς ρίαοε οἵ τείυρε ἰ5 ὦ γἀφέεν ἢ “6 εουεγί οΓ ΖΤᾺν 

2γέεησε. ΤὨΪ5 15 ΡγοῦΔὈΪΥ σοηςσείῖνεα, 45 ἰῃ 275, ἰῃ ἴῃ6 ἴθηρ]α 

οουτῖθΒ. ΤἼΘ πεαὰ οἔ [ἢΐ5 τείαρε ἰ5. Ὀτ εΗΎ ἰηαϊοαϊοά ἴῃ ἴῃς οαυβα, 

,ηονι τὲ λαγελπέος 97 μιση], ἃ ἴθττη 864 Εἰβονῇεγα ΟΠΪΥ 15. 40", 

οὗ τυρρεα ρίαςαβ, Ὀαϊ ϑβυβίαίηεὰ Ὁγ (ῦ, 3. ὙΠεῖα ἰ5 πὸ πεβὰ οἵ 
ΔῊῺΥ οὗ ἴῃε οἤδηρεβ βϑυρρεβίεα ΌὉΥ πηοάθσῃ βοἤοϊασθ ἴοὸ ἀνοϊα [ἢ18 

τπυβ08] ρῆσαθαθ. Τῆς ῥγανίοιϑ {γι ἢ 85 βυρΡ]οπηθηϊθα ὉΥ ἃ 

Ἰδῖογ δάϊιοσ ἰῃ ἴῃς ὧδε οὗ [με ᾿ἰτυγρίοαὶ ρῆτγαβε: 22. δι ζεσεαά δὲ 
γαλευεά, τῇς υϑι4] ἔοτπι οἵ Ὀεπεαϊοιίοη, ἢ τ[ῃ6 τϑάβοη, ἴάκθῃ 

ἔτοπὶ 4) τη, Ζον ἴἶε «οήὰ «ἄστυ εχ ήγαογα παν» ἀϊμαάμεςς 10 πιξ]. 

ΤῊς δαάϊτίοηδὶ ρῆγαβα, ἐπ ὦ ογηπειώ εἰν, εἴ. 60"), Θδθῖὴβ ἴο τγϑίεσ 

ἴο Τετπιβαϊθπλ ἀυτίηρ ἃ 5ῖερε, Ὀὰΐ τᾶν 6 ΟΪΚ δῇ Ἔχρ|ϊσαιίίοη οὗ ἴῃς 

ςονεσῖ οὗ [πε ῥργενίουβ σοηϊεχῖ, δχιεπάϊηρ 1ἴ ἴο [ἢ6 ον οὗ [Θγυβα]θῖα 

85 Μ6Ὶ1 5 ἴῃ6 τεπρ]6Ὲ ργεοϊῃμοῖθ. σῇ δὴ δαάϊτίοη τὶς να 

Ῥεδη τηδάδ αυϊΐα ηαίαγα!ν ἀπτίησ ἴΠ6 Μαοσαθδαη νναῖϑ. ---- 23. 70 κ 

»Ὲ} 2α»], ἂ5 ν.ἶ ὅς --- στα ἐμ μπθ αέαγη], ΝΕ 50. ἱπίθηβο]Ὺ 

ἂρ ἰαϊθα τῃδὶ 1 Βαγαάϊν Κπεν Παὶ 1 ννὰβ βαυίησ. ---- 7 ἄν ἐὐγίφεϑι 

σῖυαν ἥγονι ὀούογε 7Ζλίης εν]. ὙΠΙ5. ἰ5 συοιϊεά ἴῃ [οη. 2᾽, ψῃϊ ἢ 

ἀηάουθίεαϊν ρῖνεβ ἴἢ6 ἴτας νὉ. Τῇῆα νὉ. οἵ 3), τηϊδιακίηρ ἃ βίηρὶε 

Ἰειῖετ, ρῖνεβ ἴῃ 6 νεακαῦ πιεαηϊηρ, “1 δηλ ουϊ οἴ," Τα ρΡθορὶα ἴῃ 

1Πεῖγ ἐχίγειηθ ρετὶ ἡνοτα αἱ ἤτοι ἀεϑραϊτίηρ, (δε! ηρ τπαὶ {πεῖς σοά 

Βαά ποῖ οηἱγ ἔοτβδκεη {Π6π|, δι δοῖθα}]ν ἐχθρὸ] δ τἢππὶ τοπὶ ΗΪ5 

Ῥτέβεησοα. ὍΠὲε ρβα]πηῖδῖ τηλν 6 τηϊηΚίησ μετα οἵ (Πς ἤτοι ἱπουρῃς5 

οὗ ἴῃ6 παίϊΐοη ἤθη ἴῃ εχῖϊε ἰοὴρ Ὀείοτε ἢἷβ οὐῃ ἴἰπ|θ. [{ ἰ5 

ΠΑΙΙΟΠ4] δχρϑτίθησα ἰπαὶΐ 15 Πότ ἡἤθβοτγθε, απάὰ ποὶ {παῖ οἵ δῃ 
ἰηἀιν!άυα4]. Βυϊ (ἢϊ5 ἀδβρδὶγ ἃ5. ὀχργεββει ἴῃ {16 δ]αγπγο υἱΐοτ- 

δΔῆςε οὗ [πε ρβορὶε αἰά ποῖ 5(αγ {{πεὶγ ὑγανθγ ποῦ Ὑαην ἢ 5 ΠΕΡ. --ς 

Δευεγίλοίες}, ἴθ 5ρῖ16. οὐ 4] τῃϊηρβ, ϑἴγοηρ αϑϑογναῖίου οὐ Π6 

Δηῖἢ., Ζάση αἰεί ἀδα», ἴῃ ἴῃς ργορησηΐϊ 56η56, ἱπΠ᾽Ό ΝΡ ΔΠΒΝΟΓ, 

214 τοίες οὗ νιν εωδῥίϊεα ἤολι, ἃ ΡΏταςε οὗ σ8" ἢ -- το οη 7 «γον 707 

λε μπίο Ζλεε]. ΜνΊΠ 1} 15 βἰαϊοιιθηῖϊ οὗ ἴαςϊ τς 5. σοητοϑ ἴο 115 

ΔΡΡρτορτίδίε σοῃοϊυβίοη. 

Α Ἰαΐεγ εὐἀϊῖογ, νυ ]ϑῃϊηρ ἴο πιακα ἃ ργαστῖσαὶ ὀχ πογίατοη Ὀαβοῖ 

ὍΡοη ἴῃς Ῥ5., ἔογ ρυ]}ς τι56, ρίνοϑ ἃ ρεποταὶ 5ἰαϊεηιεηϊ οὐ ἀοοίτης 

δΔηα ἃ ᾿ἰτυτρῖςα] σοπο]ιβίοη. 
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[ονε Υδῃνεῆ, 81} γε Ηἰβ ρίουβ οὔεβ; 
ΤΠε {αἰ Πέὰ] Ὑδῆννεἢ ργεβεγνείῃ, 

Βαϊ τεναγάθίἢ (6 ῥγουά ἀοετ. 
Βε 5ίγοῃρ δηὰ ἰεῖ γουτγ τηϊη ἰδΐτα οουγαψςε, 

ΑἹ! γε τῃαΐ νναϊῖ οἡ Ὑδῃννεῃ. 

24. Ζουε γαλιυνεὴ, αὐ γε 4ὔΠῚ5 δίομς οπέ5]. ΤῊΪΒ ἰ5 ἃ τηοβί 
ΔΡρτοργίαϊε εχῃοτίδ!οη πεσε, δηά πάθε δνεσγνῆεγαε. Βαῖ ἰξ ἢδ5 
ΠῸ ΠΊΔΠΠΕΙ οἵ σοπηδοιίοη ἱτῃ (με σοηπίεχὶ ἀπά 15 σεα}ν ἃ ρσοβα 

βεηΐδηςεα. --- 7.ε γα με Υαλινεὰ ῥγεεεγυοίά, βυ: γειυαγάείλ “Δ ε 
2γομά 4067}. 8.0 ῬτγΟΌΔΌΪΥ οτἰρίπα!Ὺ δ δητίῃ. {Ππηθῖεσ σουρ]εῖ, 

Ὀαυϊ 115 πιδᾶϑυτα Ψὰ5 ἀδϑίσογθ ἃ ὉΥ ἴδε ἰηϑβοσιίοη οἵ ἴῃ6 Ἂπιρμαῖϊς 
“Ῥ]εηΠ }}γ." ---25. 386 τοης σπά ἐξέ γον νεϊμα ἑαξε ἐομγάρσε, Α ἢ 
γε “λα τυαίέ οπ γαλισελ]. ΤῊΪΒ Ἰἰτασρίοα! δαἀάϊτίοι 5 Ἔβϑθητ4}} 

ἴῃε βᾶπη|6 85 27.", βδᾶνα ἴῃδῖ ἴῃς 2 55. 885 Ὀξεὴ οσῃδηρβα ἱπῖο ἴῃς 
2 ῬΙ. 

3.48. ἰ5 εἰϊεὰ ἱπ ἴῃς ἰαῖοτ τηοβαῖς Ῥβ. 71 ἴῃ ν.1 δ νὴ ταῖποῦ νατϊδοπβ. Υ 3 

ἐς Ἰδεπτῖοαὶ τυῖτα 711 δ8 ἴα 88 δῃὰ ἱποϊυάδίηρ οὗ; Ὀαΐ 312 Βα5 ἵνγο νγογὰβ δἀὰϊ- 
οπαὶ, τηα κίηρ ἴδε 1. ονεγίι!!; (Π686 ἀγε ἴῃ 713, 711 15 ἀείεοϊΐνε Ὁ οπε πογὰ 

δηὰ τμαϊ ἴῃς οπε Ὀεαγίηρ ἴῃς τῆγτηε. [Ιἰ ἰ8 ἐαϑὺ ἴο ἢπὰ τδμαΐ τιϊβϑίηρ νογὰ ἴῃ 

δ 313, Ψ ὮΙΟΩ τπδκεβ τμαϊ 1. ονεγ}} ἀπά τ ἰ ἢ α]5ὸ ἀρρεᾶτς ἴῃ 713 ἴῃ 755. 

ὩΘΌΡΓ ᾿Π τσ), 65 οὗ 3132 αἷξο μα5 ῥῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με -- 713. --- 3. ἽΓΡ᾽ 2] 
ΕἸΏΡΆ. (Ὁ. 45). ΤΗῖΐβ ροεβ ἰπῖο 1. 2, 88 712. --- ἼΣΝ ΠῸ.] τὸ γ135, ἀϑι8}}}γ ς. 
ν,γ8 λοῦ η81 885 1163, ΟὨΪγ 313 (ΞΞ 713) το2ὲ ψἰτα ὃν. Βαϊ οῃς ννοτὰ '5 
πεοάεά ἴοσ τηεᾶϑυτε. 318 μα8 ὉΠ ΠΠΌ. 712 Βα5 Ὁρυσννι, (δ καὶ σῶσόν με. 

Ὁ οἵ 313 μ45 τάχυνον τοῦ ἐξελέσθαι με, ἰαἰκὶπρ νΌ. ἃ5 ἰπΐ. οδῖτ. πποαΐ ἡ ἀπά 50 

᾿ υἱἘ πεχὶ 1. τοῦ σῶσαί με τε ρῶν». ΤἈΐβ βυσιυδιίοπ 5μονν»5 ὑποειῖδ ιν οὗὅ 

τεδάϊην. --- Σ ΠΠῸ] πιῖ. ἀσσές, φρεεαῖ, ΒΔ αἀν. ἀσεὴν, φμέεξέν Ὀείοτε νὉ., 

εἶβνν. 372 15. 588 70. 4΄; Ὃ ὑ 8. 1476, οἵ, “9. Ῥβ. ὁρίϑδ, ---- να τὴ ἰβ τΒς 
βϑίης ἴῃ Ὀοῖὰ Ρββ., θαΐ ἰξ 5 [οἸ]ονγεὰ ὈΥ ΡῸ 315, ὉῪ ΠΡῸ 718. ἩΡῸ λέίαεε οἵ 

γοΐμρε, αιἰϊῃ τος αἶβο 15. 1710; δρδτὶ ἔγοτλ Ὃν Ῥβ88. 271 285 216 3789 4.32 525. 1ἰ 
ἧς δοῖεν βαϊϊεὰ ἴο ἴῃς οοηϊεχὶ Βεζε ἴδῃ ΠΡῸ, ν δὶο ἢ 15 ψ ἱἢ ὍΣ ΟἿΪγ γ15; Ὀαὶ 

δἴοῃμς οοἱ 919 οἵ ὙΔΆν εἶ δ8 ἀνε! ἶπρ ρἷδοςε, (Ὁ καταφυγή) 481} ἀν0.: υπ- 
ἀουθιςά!γ 318 ἰδ [6 οοττεοῖ τεδάϊηρ. -τ- ΓΥΥΙΧῸ Γ20] οἷ, ΠῊΣ ῬΌΓ ΜῈΝ 71", 
ῬοΙὮ νατίαϊίοηςβ οἵ ἱπιεγργεϊδιίου οἵ ἃ σοτηπιοι οτὴρὶ δ]: ΓΟ τυ; τῆς ΟὨΪΥ 

ἀϊδετεησς θείην ἴῃς ἱγταπβροβιιΐοη οὗ σ δπὰ ἀπε ἴο ἱχῖ. εττ. ὍΒε ]. ἰ5 

ἀν}. α8 α.λ., Ῥτοῦ. βου] Ὁς ἸΠΌΧΌ 85 188 τ- 2 5. 225 -- 314 -- γι, οἵ, 1445. 
“ΟΣ ΝῊ ἃ τοὶ. οἶδυβε ψἱτἢ ταὶ, οπιϊεὰ, τεΐεττίηρ ἴο ΠΡ»Ὸ. ΤῊΣ τηυβὲ ἴπδη Ὀε 

ΡΙ. ρῇ. 2 πι. σῖτα ρυζυηῦ ἀερεπάςπι ἀροὶ ἱϊ. Βαϊ (5 Βὰ5 Βετε εἰς τόπον ὀχυρὸν 
τοῦ σῶσαί με, 58: :114}}}7 85 ἴῃ 318 εἰς οἶκον καταφυγῆς τοῦ σῶσαί με, ἱπάϊςδἴίη 

τδε βᾶπια τεδάϊηρ ἂ5 318, 3} οἵ 718 ἰ5 ἴπεπ ἰχῖ, εἴτ, ὙῊῈ ἔοττα ρου τ ἴῃ 4}} 
ἰεχῖβ σίνεβ [με πεεάεά τῆγπις δπὰ ρδγβὶ]εὶ ἴεττη, ἀπά 8 ἀπάουδιεάγ οτὶρὶπαὶ, 
4. ττν ΠΉΧΌΝ ὉῸ 32] ἰ8 ἴῃς βᾶγης ἴῃ ὈοῖΒ Ε.58.) Ὀαϊ ἰξ οἴοβαεϑ ἴδε νυ. ἴῃ 715 
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δηὰ Ὀερὶηβ ἴἃ ἴῃ 214. Ιἰ ἰ5 ἀοτίνεὰ ἔτοπι 783 ἐχοερί 115 [γα πηονγουὶς οὐ σοηβῖγιο- 
τίου πρντ5. ΤΈε ἰαβὶ ρατί οἵ 314 ἀοεβ ποῖ δρρεᾶγ ἴῃ 71, ἔοσ ἴὰς ἰδίϊεγ Ῥ5. ἴτοπη 

ταῖς οἴδυδε οἡ 15 ἱπάερεπάεηϊ οὗ 211. Βαῖ [μ1515 πεεάεὰ ἴο οοτηρ!εῖς ἴδε Βεχ- 
ἀιιείετ 1. --- Ἰον' 1ΡΌ0}] ἰ5 ἀετίνεα ἴτοτῃ 2935 δ5 ρὶ. αρρεηάεὰ ἴο νῦ. --- 0) 2Γγ] ἰ5 

οορπιδῖε ἴο ὉΓ ἂπὰ οτρῃδβίβεβ ἴΐ. --- δ. Ὁ) Ὁ ΓΙ] τῷ Ὁ ἡ] ΓΙ φἱδὸ 
ἔτουι Ἡ ΒΊΟΣ ἰ ττὰβ ἴα Και; ΟἿΪΥ Ραΐϊ ἱπίο ἴῃς ἴτγϑιης οὐ "συν ὙΠ, τον ἩΨΡῸ ΠΓΝ 32] 
εἴ νι Φν. 9.5.4. ἤκ.λ ἢδνε κύριος αἴες ῬΨ93Ό. τοῦ. Πν" οτἱ σίπα!ν ργεοεάεὰ 
Τ7Ὸ2 οἵἁ ν.5, --θ. 702] εἰ ρΡΉ. --- γὴν ὍΡΟΝ]. Εογ Ἴδη (νυ. ὅδ). τῶν “ρέγέδ ἴῃ 
5εη8ςε οἵ ᾧ (3) Ζέα τυλέελ ὀγεαίξάες σμέοξέν οΥ λαγα ἐπ ἀπῖνιαζίονε οΥ ἀρίέσδίονι 

97) σ»εν ἀὲ»αἶ τΞ ἐενιρεν, αἱπροεέϊίονε (115 15 ἰἢς ἀϊδιϊποιϊνα τηηρ, οὗ " 25 οἷ, ἢ 

0) ἃπιὰ 3325) : οουγαρε 7618, “Ἴ ἡΘΡΓΣ 77ὲ 142 143) (νυ. ΒΌ 2), ογτυβδεά 5ρίτίξ 
1437, 1 ερίγἐ 97 ἐλε “ἐυήηρ, ὀγεαίλένρ δείνερ, στυεέηρ, ἐπ 6 3 ο7 νιερε απαὶ 
ανεϊπιαὶς ἢ ΘὉΣ. ἀερατιίηρ αἱ ἀεαῖμ 316, 375 Ὁ} Ἴδη ἢ 785. (03), ὄοἵ, 
104539.ὃ 1464, 1 (ς) οεεαείονραδίν ας Ξεαἰ 07 ογραρ δ νιρρεαὶ είς Π οἵ 5γτι. 3", 

Ἰαῖε υτϊίετβ 777 (9). --- 1 (6) σαγείν, γεν έρ ἐο ἐροἑἑρεαέίονρες, γεφοἑμδέονες, αἴδ- 
ἐεγνεϊναείονες ΟΥ̓ ἐλε τὴ] τε 35; Δ) “Ὁ 5113 (οἵ. 2 325 578:8 (ΞΞ 1083) 7857 1127); 
ΤΙΝ Ἢ 51} (2) (οἴ, Εχ. ΠῚ δπὰ Ὁ 355: 3 (Ρ), 2 ΟὮ. 2951). Σ (7) γοεγγέρρ 
45 νιογαὶ “λαγαιίεν τε 35: Ῥβα. 323 785, " ἩΡῚ 3419 (οἴ, 25 15, 5716), ΠΟ) “Ἢ 
ΡΞ. 5119 (οἵ, 15. 6519, ;. Ῥεβ. 5119 341918. 611). Εὸγ οἴδεῦ τηῦρβ, οἵ ΠῚ Ψ'. 1815 
“5115. -τρρν ἃ} Οδἱ νῇ. 2 τῷ. ἹῪ στιτεπ; ποῖ δοτὶβὶ, θὰϊ ερὮ. ῥτεβεηῖ 
(Ὁ. 2533). τον] ΕἸ Ρἢ. δος. 58[, ἰπ ογάεγ ἴο τηξᾶάβϑυγε δπὰ σἄγτης. --- ΠΌΝΟΝ] 
εἴ. ΓῸΝ "τὸν 2 ΟΆ. 15}δ, προν ὃν Ὁϊ. 324, οτ ὕν τ. [πἴτ' ὃ 32, ΠῸΝ 152. 
ὙὨ5 εἴαυβε ροε5 ψἱ πεχί 1, --- Ἴ. ΔΝ} Οδὶ ρί. 1 35. Βυὶϊ Οῦ, 3, 3, ζ΄, 2 Ρεῖ5. 
ΝΣ 50 Ὀγ., Ηοτβῖευ, Βᾶ., Ὀτγ., Κίγκ., ἰἀνουτεά Ὀγ πρνρ, Ὀαϊ ορροβεά ὈΥ 1: ρετβ. 

ἴῃ 1} ᾿ΐπεβ ἴἢυ5 ας. 38) 15. οοττεςῖ, θαϊ ἴδε νὉ. βῃου]ὰ Ὀς ἱγαπβϑροβεά ἴο επὰ οὗ 
1. ἕου αββοπᾶπος υνἱἢ οἴδετς 1ἴηε5. --- ΝῊ 932) ὈΛ γ᾽] τε [οπ, 29 οἱἱγ ἴῃ ἰαϊϊεν 
ΡΊ. ὈΟΘῸ Εἰς ἰβ ἃ ἀϊβετεπηος οἵ ἱπίεγργεϊαιίοη οἵ οτἱρί παὶ ἀπροϊπιεὰ ἴεχὶ. 
1ι 15 ἀουδίίυ νν ΒΙΟὮ 5 οτρίπαὶ, ργοῦ. ποῖ πὴ ἂἃ5 θα. Βαϊ ουζ Ῥ5.; δἰ πουρἢ 

ὈοΙὨ ἃτε τηοβαίοβ, γεῖ [Π15 ϑῖτ, δεειὴβ οὐ σῖπαὶ ἴο ἴῃς ροεῖ 'ἱπ οἴδεσ τεβρθοῖβ.. 
Φ 3) π.πὶ, ναροιν, ὀγεαζά, ἴὰ Ψ ἤρ. (1) οἵ πᾶ: εναπεβοεηῖ, ὑπβυβίδπίίαὶ 

395. 7.13 6210.10 τ..444, Ηἷ5 ἀαγ8 γ8588, [που ρ 5 9411; (2) οἵὗὨ ἰάο]5, οἴμεσ ροάβ 
τα Ὑδμνγεθ, κυ 35 327 τ 7ομ. 25, οἴ. 3 Ὁ. 3251, 5) 2 ]ε. 819, 
ὈῸΣ ν525 76. τοῦ 1433. Ἐοτ κυ σ΄. 125. -ττ- 2 Μ1] οἸΙΡ ἢ. ονες ἀραϊπδὶ Ὀν νου. --- 
ΤΟΣ ΠΡ ὉΝ] οἵ, ν.1δ πνὴν 2. Ὁ», 350 Βετε, θαΐ νίϊδουῖ πγὴ; πθὰ οὗ ἔγυβὶ ἴῃ 
Οοά, ς. ὃν εἶονν. 456 ς6Ά 863, ς. Ὁ» εἶδνν. 375, ἔοτ υβὰ8] 2 68 91} -- 21 ἴ. γ. 
ὝΠΙ5 οἴαυδε μα5 Ὀεδῃ ἱγαπβροβεὰ στ ἤγϑὶ οἴδυδε οἵ ν.δ; πιακίῃρ [815 οἤδηρσε 

οἵ ογτάεν ψῖνεβ δῃ εαϑίετ εχρδηδίίου ἴογ Ἴν δηὰ αἷϑοὸ με τῆγτης ομαγδοῖ γί βες 

οὗ ἴδε ᾿ἴπεβ ἴδ ἔαγ, --- ὃ. Ἴ052]. Τῆς υβς οἵ (58 ψοτὰ δετε ἰπ δηίῃ, 
μιν 025} τοπιϊπὰβ οἵ 7οῃ. 22. ΤὨς οσοποερίίοη οἵ με 5. 5 βίπιρ]ετ, ἔοτ ἰἢς 5ί, 
ἴῃ ]οη. βξεεπιβ ἴο τηαῖςς ἼὍΠ ργδοιί δ! ἃ πάσης οἵ Οοά. --- οὖν } τείεσβ ἴο Πγδν 

διὰ ἰ5 ποῖ οαυϑα], δ ΠουρᾺ ὑπαὶ ἱπιετργεϊαϊίοη 5 βυβίαϊηεὰ ὉΥ (δ, 3, απὰ 

{οἸ]ονγεὰ ὈΥ τηοβὶ ἱπϊεγρτεΐογβ, ονΐηρ ἴο ἴδε ἱγαηβροβιτοῃ τιεπίϊομςὰ αρονε.--- 

ὙΌΣ ΓΥ.32 ΓΡῸ] Κ᾽ ΠΠ ΠΝ φεοβ ἴο τεχαΐτε ἰῃδἴ “Σ ὨΥΣ2 βῃουϊὰ Ὀς || ));, 50 

Σ, 3 ἰαΐκε ἰξ δ5 ΟἿ]. εογνεσυ τὶ ἐγ ἐῤμίαξίονεες ἀπίπισε πιέας, αὐὰ ἴῃε ραγαρῆγαβε 

οὗ Θ ἔσωσας ἐκ τῶν ἀναγκῶν τὴν ψυχήν μου, ίανουτ ἰἃ, ον “12 νυν, 910 τοὶ 

τ 
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7ε. 141. Ὑε τεϊαϊίοπι οἵ {ἷ8 Ῥ5. ἰο Ῥβ, 9 ἴῃ οἴμοι τεβρεοῖβ αἷβὸ ἑδνουτβ ἴϊ. -- 
9. .52}] ῥγοῦ. “2 ποῖ Ὁ), δ8 Ὦ; 4}} οἵ μετ ᾿ΐπεβ επὰ ἴῃ 56. 58(."--. Τΐβ νυ. ἰ5 

ἀερεπάδηϊ ἁρου Ρ5. 1820. δ ---10.. .}» Ὁ»23 υ}]ΞΞ 2} Ὀγ9Ὁ πϑθὸν 65, ἀουδῖ- 

1655 1με οτρίπαὶ ραββαᾶρε ἔγοτῃη ὙὩΪΟᾺ ἰΐ 5 ἀογίνεα Παγο, 5 ΩΡῚΥ σμδηρίην ἴῃς 
Ρτερ., οἵ. ν.11, ΤῊΪς 1. μὰ8 ὕνψο υγογὰβ ἴοοὺ ΒΥ ἴῸΓ τηέᾶβυγε, ΤῊ ἰδϑὶ ἵνο 

δῖε ἰανουτεὰ ὈὉΥ ν.11, {1 Θἢ 1)» Ὁ79 ψου]ὰ Ὅε ρ]. ἔγτοπι 65, ---11. ὑπ Ὁ 2 15 
Ῥαβεὰ οὔ ᾽Ὁ" γΦ22 159} [6. 2018, νν αἰ σ ἢ ἀ865 ἴθ ῥγενίουβ οοπίεχί 1.λ", ργείεττεά 
ὈΥ οὐ ῥϑβαἰπιίβε ἴο γΦ3. πὸ (νυ. 218838), ἴῃ βεῆβε οἵ Ἔχβμδυβιίοη 719 7325 1οζ' 
1437. ---- ΠΓΏΝ31 Ῥαϊ τὰ, ον τἄγτης ΤΩΝ (ν. 67 3810). ---ὐν}} ὀοδίεν, γα, πρ. οἵἁ 
ΠΣ, αἶβο Νε. 4' διὰ Ηἰρῃ. Δ. 113, Ὀυϊ ἐοζίν οἵ Κπεεβ Ῥβ. 10029 δπὰ οὗ ρεσβοῦβ 

το 57, --- 93} μ88 πὸ ργορτίεϊγ ἰῃ 1815 Ρβ., [βου ρᾺ βυρροτίεά Ὀγ Α4.ν Θ, Ζ;, 3; 

Ὁ ἐν πτωχείᾳ, 03, 50 Έ, 9, Ὀυ.; Βᾶ., Σ ν.)»3, 85 ν.δ, ---- τὐ»] ἴδ κεβ ὑρ πο 

ν.ἴ0͵.---19. υ»Ὶ 0507 15 αἰϊδομῃεὰ ἴο ρτενίουβ 1. ὉῪ Ενν., δῆϊεγ 35; ἰἴ 50, τὰ. υὙΣ, 

85 γὅ, ἴον ἀϑβοῃδῆςς, δῃὰ ποὶ υὙΣ, δ 236 4211 6039, ΤὨἬεβε ψογάβ δες γε! 

πεεάρα ἴο πιᾶῖκε ἴννο Βεχατηεῖειβ ἰπ [8 ν. 10 8. Βετε παρὰ ἴῃ 65, σρμα ἴῃ 3; 

ΡΓΟΌ. Βεγε σέ 2ῴε ἀαναῖς οὐ) 85 7423, ποῖ σδυβαὶ, ἃ8 Ὀγ., ὀξεσιε ο" (υ. Β2Ἐ 19 

24). Βυῖ [8ῖ5 5 ἀϊβῆουϊς ψ Βεῖμ τ γε σοπηεοῖ "ἢ ἴἢς ῥγενίουβ οἵ ἴῃς βιιῦξε- 
ηαυεηῖ οοπίεχξ. [ΙΕ ἰβ ῥγοῦ. ἱχί. εττ. ἴοτ ὅτοχο, ΜΕΙΟἢ βαϊτ5 τΠε τῆγπιε δπὰ [δὲ 
ῬΑΓΑ]]. ---- ΠΡ ΠΏΣ] 85. 794 8942 τορῦδ, ο, 6911 (υ. 155). ---- ἼΝὉ] 15 βυπίαϊπεὰ 
Ὁγ δῦ, 3, Ὀυϊ ἴπ [ΠΪ5 οα86 ἰξ ἰδ Ὀεϊΐεγ ἴο σὰ. ΣῈ εὐ αἵ επὰ οὗ ]., ἀπὰ 5ζ. 1 9. 

ἱποιεδὰ οὗ ἱ ρΡ]., νι βίο ἀεβίγογβ τῆγτιθ. Α ποὺπ 86 6Πὶ8 πβοδββδῖυ. ΕΗ ΟΥβεΥ 

ϑυρσρεβῖὶβ ἽΜῸ με έξαρεεε,, Κτοοθ πὶ] ὙῸ; ΗΣ., ΟἿδ., [8.6. Ὑ)Ὁ αὔτ. ΘΝ ὙΠ, 50 

Γ(Βε.; ατ. ον. “Ὁ, Ζεγγον, ἰβ ἰανουγεὰ ὉΥ ν.}5, δὰ ἼΠ5, ἼῸ ὈΥ͂ υδᾶρε οἵ 

445, οἴ, 225 ]ς. 1816, γγῈ0, σόγεοί 77 εονεέερεέέονε, ἰδ βαβὶετ, οἴ, π [ῃς βᾶπης ρδτ. 
ἌΣ ἸΥ7 Ῥ8. 807, Βυΐ ἰπ ἔδοὶ (μΐβ ᾿πουρδϊ ἄοεβ ποῖ βαὶξ [ῃς οσοηϊεχῖ. 

ΝΟ Ὁ ΦΌΥ ΠΟῚΠ ἰβ ῥγοῦ, ἃ 6]. ἔσοπι ἃ ἰαῖετ βίϊυδτίοι, ἰῃ ς οτἱ ρὶπαὶ δεῖπς Ἴπρὸ τοῖσι 

πτ ἘΠ59] Ῥα. ρῖς., 5έ. « Ρ]., 8ο 889: 19; Ῥὰὶ τὰ, » Ὁ 85 5.512. --- "νὉ] ἃ 6]. υπ- 
παοοββατυ δηὰ ἀδβίγογϊηρ ἴῃς τηεᾶϑαζα. --- 18. 105} ββου]ὰ Ὀς τεπιουςὰ ἴο ἴδε 
επά οἔὗἉ ἴδε 1. ἔος τγτης. ---14, ΤῊΣ 1. 3,200... . ᾿ΤΡῸΦ 12 5 ἔτοτῃι [ς. 2019, 
Τῆς ΡὮτ. 2.390 ὍΔ ἴβ ρεσυ αν ἴο 7ς. 626 20 5.0 265 4959, οἴ. 1.4. 232, τγχοῦ 

ξοεβ ἴο ἴῃε επά οὗ ]. ἔοσ τῆγπις. --- ἢ} τπν ὉΠ ΟΝ] ΝΊΡΗ. ἱπῆ, οβῖτ., ἐφ δαί; 

οἵ, 23 Ἴτο ὙἹῸ.). τ ϑῸΣ ΓΠΡὉ] Ξε ἐσάε τὴν ἐΐγε, Ῥῆτ. εἶδνν. 1: Κ. 19ο' 7οῃ. 4 
Ρε, 119,.--1δ. ἸῸΝ] ἰβ βἷ., πα εββαυν ἀπ τι κίηρ 1], ἴοο Ἰοπρ. --- τ Ν] ἕοτ 

δπ οτὶρῖπαὶ ὧν τεαυϊγεά ἴογ τῆγτης απὰ ἱγαηβροβεά. --- 16. 12} οὗ, νι. - 
Δ 5] τιν ἑπιες, ἐχβεγέφρεές, γογέμμες, ἃ5 15. 325; (ὃ οἱ κλῆροί μου 5 ἃ Ρᾶτα- 

Ρἄιγαβς, ---- 2 7] Βῃου]ὰ ρὸ ἴο ἴῃς ἐπά οἔἉ τῃς ]. ἔογ τἄγτης. --- 2} Ν} δβουϊὰ 
θεὲ 88., 88 ν.3, δῃὰ ποῖ ρἷ.; 50 830 τα, ποῖ 51", -- ][. 25 ΠΝ ΝΠ] ΡὮγ. 

ἀεγίνεά ἔτοπι ἴῃς Εἰρἢ ῥγίεϑιβ δ] εββίηρ Νὰ. 6326; 80 55. 672 80" 8. 30 γΣ1τοἱδό͵ 
δηὰ ἴῃ ναγίδηϊ ἔογπι 47 1187 -- ἡ)» 7 5Βου]ά οοταε αἵ με Ἐπὰ ἔοσ τῆνγτης. 

-- 18. πον ὃν ὩΥ] ἃ τεβυτηρίίου οὗ ν.3, ἴο εἸηρβαβίβε δὴ ἱπιρτεοδίίουι ἀροα 

ἐποιηΐεβ. --- γ5}] ΟΔ] ἱπηρί. 3 Ρ]. ὈῸ δ οὐὐδ τε ῥεγίδά, 580. 76. 814. 483. Τἰ ἴ5 
Ριοῦδοϊε τμαὶ ἰτ βΒῃου]ὰ θὲ ΝΊΡΒ. "81", 881 5. 29 ἐξ νιαάΐε τέδερεί 7ς. 4035 τοὉ 

518, (ὃ μα8 καταχθείησαν, Ῥτοῦ. ἃ Ραταρῆταβε, θυϊ Οτ. ΥΥν". --- ὈἸΝΘὉ] 15 ῥγορ- 
πδηῖ, οἵ, 918, ΤῊΪδ 1. μα5 εἰρῃξ ἴοπεβ, ἰδ ο]κβ τῆγτης, δῃὰ συ ΓΟ] ονίηρ ν. 5μονβ 

ἃ Βαῖβῃεῖ βρί τίς [μπ [μς ῬΒ. 88 ἃ ὑΒοΐε. --- 19, π)θῦΝ 3] ΝΊΡΆ. ἱπιρί. ᾧ οδκ ποῖ 
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ἴῃ Οαἱ, ΝΊΡΆ. -ξ δε »μααΐς αἰμενεό, εἶϑνν. 395: 10, οἵ, ἘΖ, 335 2451 3255 --- Γγ.2.5} 
Οἱ ρίο. ἔ. Ρὶ. ἀρτεεὶπρ ννἱΒ πτρεῦ, δυιίοϊε ἴοσ ταὶ, (συ. 57). --- ἔξ }]} δάϊ. “ηγ- 
τοαγα, αγγορανιδ; 501 5. 28, εἶδν, ᾧ 755 945. --- 2} πιὰ. (1) εορζεηεβέ, 
εἶβνν. 1103 1235. 4 Οη. 2828 10. 126 2188 Ῥτ, 128 188, (2) 88 ρουτεὰ ουΐ ὈῪ 
Οοὰ Ἐκ. 1074 70. 125]; --- 30. Ἴ21Ο 23. ΠῸ] οἴ, 1457 ἼΣΥΟ 2 Ὅ ; φοραίεξες οὗ 
Οοά, Κίπάπεββ ἰῃ ἀοίηῃρ βοοὰ ἴο οπε ; οἴ, 15. 631 "ΝΥ ΓῺ 2.0 2, (ὅ ἰπβεσίβ 
νην Βετς, ν ΒΙσἢ το καβ Ὀεϊϊοσ τηρᾶβυγε Δ 5686. --- ΖΝ 5 ἡσεάεὰ ἴῃ 1]. 2 αἷ53ο 

ἴο οοτηρὶεῖς [Πα ταρᾶβιγα. --- 3 ὉΌΥΠ] βῃου]ὰ Ὀε αἱ επὰ οὗ ]. ἔοσ ταγῃις. --- 

21. 25 [03] οἷ, Ἴ0)9 Ἴπο 615, γγ} Ὁ 91], ὦ Ὁ πτν 227, ὑπκ Ὁ 275. --- 35] 
α.λ.; οἷ, Ὀ3) 15. 405, δῃὰ νῦ. 103.) Εχ. 2828 2031 (Ῥ), πιεαπίηρ δέρμα, Βαϊ 
ἰς ἰ5 ἀμῆσυϊε ἴο οοπηθοὶ εἰϊμεσ ποὺπ τι τ }5 νῦ, 30Β τεραγὰβ θΟΒ ἃ5 

ἀυθίουβ, ἀῃὰ γσίνεβ ἢ0 ἀεοίβίοῃ 88 ἴο πηρβ. (5 τεπάειβ ὈοΪῃ [πε βᾶπιε ΨΆΥ, 

ταραχή, γομρή, 50 3 ἀμγίδα. ͵ε ταῖρι ἴΒεὰ τπΐπκ οὗ γοκρήμεςς οἵ ρῥίδςεβ, 

δὰ γομράμεις, λαγεάμες, λαγάμεςς, γάίδησες οἵ σοπάυσςϊς, ΟἸ58., Οοτῖ, Πα.» 

σἤδηρςε ἴδε εχ Βετα ἴο γι, ΤῊ Ϊ 5 ν. 15 ἀἰβῆουε ἴῃ βίγαοῖατε. 118 ἴνγο ραγίβ 

Βανε 5 “4 ἴοῃεϑβ, δῃὰ βεεπὶ ἴο Ὀε ἴῃ 537}. ρᾶγα], 11 οαπποὶ Ὀς οτἱρίπαὶ ἴῃ 

115. ἕοττω. [τ πηυβὶ εἰϊμεσ Ὀεὲ τεἀυςεά ἴο 6 ἴοπεβ οἵ επ]αγρεὰ ἴο 12, οσ εἶβε 

1 5 ἃ ρὶ. Βαϊ οπε ]. ἰβ πεεάεὰ ἴον τηεᾶβιισε "0 18. ΠεΟ βΒΔΥ ἴοσ γἄγτας, δπὰ 
ταδὶ οοτὴς δἱ οἷοβϑε οὖν. ΤῊ5 γτεχυΐγεβ ἃ ἰγαηβροβίτοη οἵ οἴδυβεβ. ΤῊς ννογὰβ 

ΤΟΝ 2.00 8΄Ὲ ὑπηθοαββασυ, δπὰ ῥτοῦ. ἃ δ]. --- 33, “ν 7.2] Ρῖο. 885 δά]., εχ- 
εἰαπιδίίοι (ν. 28,70. ---- ὧν νπὸτ ποῦ 05] 5οὸ (5) 5 πη φῇ 177. -το ὍΣΟ Ὅ}21 ἐρε σρ 
εν γεπελεά εἰν, 830 6011 (ΞΞ ἼΣ2 » 10811), οὗ, 2 (ἢ. 86, 1Γ ςοτχτεοῖ, ἴπε ἔοτ- 

τἰβεὰ οἱ 5 [ἐγιιβδίεπ, απὰ ἰμε οἰζγ δηὰ ἰϊ5 ἀείεμάεγ πᾶνε Ὀεθῃ ῥγοίεοϊεα ἴτοπι 
τμεῖγ ἐπομιΐεβ ὉῪ Ὑδανει. [Ιἐ ἰ5 ροββίδ]ς ἴμαὶ {πεν πᾶνε Ὀθεῃ Ὀεβίερεὰ ὈὨΥ͂ 

ἐπεπλῖεβ. γε. ψου]ὰ οβαπρς ἴο τν, οἵ, 325 ΝΥῸ γρθ. θα. ἰαἴκεβ ἊΨ 65 ἴῃ 739 

7ε. 198 ἐπείἐοριερ, ἔογγοῦ ( Ὰ}). Τα ν. ͵8, πβονγενεσ, ἃ δὶ. --- 38. 5Ν}} ἐπιρὮ. 
85 ν.ὔ': 16, --π Ἴ0Π2} Οἱ ἱπῆ, Ἵοβῖσ. 56. 1 5. ἐπ τὴν ἀασείε οὐ αἰαγπε, 50 1161}, Ὡς ἢ 

Βας5 ἴῃς σοῖς ρῆσ. ζιὺπ εἶδν. ἴῃ ΟἿ ΝΙΡΏ. ἀπγν σιυαν ἐπ αέαγνι 485 

1047. το ῬΡ)] ανλ. ΝΊΡΒ. Ρῇ 1 535. ΓῺ ἱπιργοῦ. ; τὰ, "γι 85. ]οῃ. 2δ, ψῃῖοᾺ 
Βαβ ἴδε βδτης 1ΐπς, οπν ἰἰηρ [᾿ς ἱπξ, θεοαυβα 7οπ. 2 5 ρεηϊαπιεῖεσ, Φϑ νῦ. 
ΡΙ, ἀγίνε ατυαν 341 7855 8οϑ, --- Σ12)Ν} δ8 δᾶν. δϑβενεγαίίοῃ, σχεῖν, ἴῃ Ψ ΟὨΪΥ 
εταρβαβίδίηρ ἃ ςοπίγαϑβι, ὀμώ, ἐν ,αεί, πευεγέλελεςς, 80 μετα, 6619 827, ---- ΣΌΠΓ, 55} 

εἶδνν. ἰῃ Ψ 283.6 8656 116] 1203 1407; 283 5 βᾶτηε 85 ἤστγε, βᾶνε ἰδαῖ ἴτην. οὗἁ 

γὲὲν ἰ5 υβεὰ δῃὰ 15υΝν οὐἠοἰπ[εἄ, Τῆδ υβεὲ οὗ 19Ν 5 ἀπὰς ἴο ἴῃς ἀἰβετγεπῖ τλθᾶβυγα 

οἵ ἴῃς ΡΒ. -- 34. γυυὺπ Ὁ9 Ππν ΓΝ 251} (18 18 ἃ 5]. Εογ 3πν υ. 533, ὑπ «'. 
-τ 390 Ν] ἰβ5 Οαἱ ρίς. Ρ]. μενεῖ, αϑιὰ ποῖ αὐβῖ., 85 (ὃ ἀληθείας, Ἀα. ; οἴ. 15. 263 

“κ τὸν (Ὁ. 128 195)..-τ- ἌΓ ΓὉΣ] αὀεριαίανείν, ῥτοῦ. δ. --- 36. Ὁ59230 ΥΌΝ γΠ1Π| 
γΌΚ᾽ ΗἸΡΒ. οἵ γῸ2κ ἐχλέδὲ εἰγεμρίά, ΒΒ, ἩΗἸΡΒ. ομἱν Βεγε πὰ 2715, ψνβετε 
ἴβετς ἰς ἃ βἰπιΐασ 1. --- πυν Ὁ ΠΡΌΣ Ὁ2] Π ταὶ, τι ΡΙ, ρῖς, Σ [π|] νῦ. ΡΙ, 
τυαί γον, ἀοβε 707, ς. ᾿ 435 4315. ΕΟ 694 11948. 49. 14. 81. 114. 147 1.211; ς, ὃν 13οἷ 

131 15. 51δ, 408. Ῥ5. 71, ΗἹἿΡΗ. τυσέν, ἑαγτν (βμενν ἃ ναϊτὶπρ δἰτἰταάς); ο. ἢ 
4815 425.12.,16 11οῦ ΜΙ. 77 1.2. 332, ΤῊ Ϊ5 Ἰῖπε ἰ8 ἀερεπάβηϊ οῃ ῬΒ8. 2715, σβδῃρ- 
ἱπρ 2 588. ἰπῖο 2 ρἷ.» πὰ 15 ἃ ἷ. 
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Ῥβ. 32 Ἧ8 ἃ Ῥοῃϊοπεῖδὶ Ῥ8.: (1) Ῥσοοϊδιπιίπρ ἴ86 ὈΙοβϑϑᾶπεβα 
οὗ ἴῃ6 ὁπ ΨΈΟΒ6 δὲῃ8 ἃστὸ ἔοσζίνθη, οονεσγοά ΟΥ̓ δηὰ ποῖ ἱπιρυϊοὰ 

(ν.} 5), οϑρθοδιν ἰπ νἱονν οὗ ἴπ6 στοδὲὶ ϑδυδοσίηρ ἰπ θΟὰῪ δηά δοὺ] 

ἄυτίπρ 186 Ἰοπρ ἐπι ἐπᾶὶ ὙΔΕνΘ 8 ΡῬυπίτὶνα μαπὰ σεδιθά προὰ 

δἷπι (ν.5 5). (2) Τῆδ οοπέεββίου οὗ βἰπ ἰβ8 Ζ01]]ονσοὰ ὉῪ ζογρίνοπδθα 
(ν.ὅ) δὰ ἴδε ἐχμποσίδιϊου ἴὸ 186 Ῥίοιιβ ἴὸ ῬσΔῪ ἴο Ὑδαοὰ ἰπ Εἰπιθ 

οὗ ἀϊδῖσθϑθ (ν.. ἵΓαίοσς δάάξεϊοπβ σοργοϑεπὶ ὙδμνΤεΒ 88 [86 Βἰάϊηρ- 

Ῥίδοα (ν.7); Θχποσίὶ ΘΑΓΏΘΒΕΙῪ [0 Ὑγ411ς ἐπ 1π6 τὶρῃϊ ΑΥ δηὰ ποῖ 
διυθθοστι 88 ἴπ6 πλυ]6 (ν.5 5) ; διά οοηίσαϑι ἴῃ 6 ΒΟΙΤΟΥ͂Β Οὗ [88 
σϊοϊκοά ττὶτα [μ6 [ογ8 οὗ [πο τἱσβίθουβ (ν...}}). 

ΑΡΡΥ ἴδε ομα νῆοϑβε ἰγαηϑρτεβϑίοῃ ᾽5 ἰογρίνεῃ, ἡνῇοϑε βίη 5 οονεσεὰ ἢ 
ΗδρρΥ ἴῃε οπε υπῖο ννῇοπι Ὑδῃνεἢ ἱπιραϊθῖῃ ποῖ ἰαϊαυϊγ 
ἍΝΏΣΘΩ 1 Κερὶ 51|1|δηϊ, πὴ Ομ ε5 νναχϑὰ οἱ ἰῃσουρὴ τὰν τοίην ; 
Ἐογ ἀδνὺ δῃὰ πίρῃϊ ΤῊΥ μβαηὰ ννὰ5 ἤεᾶνγυ ὕροῦ πιδ; 

1 ν85 οὔδηρεα (πο τηΐβευ, 45 ὑνθη (ΠΟΓΠ5 5Πι|}ε πη6). 

Υ 5} 1 πιᾶακε κπονῃ ἴο Τῆεε, δπὰ παΐπε ἰηΐαυϊν 1 ἀο ποῖ σονεσ: 
Ι 5αἰά, "1 νν}}} σοηΐεϑϑ σοῃσογηΐῃρ ΤΥ ἰγαηϑρτεββίοη ἴο Ὑδην θὮ ἡ; 

Απὰ Του ἰογραναβὶ ταΐης ἱπί υΐγ, τὴν βίη αἰάϑὶ (ραγάοῃ). 

Ἐογ 15 Ἰεἰ ἴῃς ρίουβ ὑγαὰὺ ὑυπίο Τῆεε ἴῃ {π|ς οἵἉ αἰπίγεϑϑβ ; 
Αἱ ἰῆς ουϊδυτβὶ οὗ τηδὴν νγϑίεγβ, ἴον Ψ|1 ποῖ τεϑοῦ υηΐο Ὠΐπι. 

Α ὑφ (νυ. [πῖτ. ὃ. 26) οὗ 8, ποῖ ἰδκβὴ ἃρ ἱπίο 1933} οἵ Ἐ (νυ. 1πίτ. 88 27, 
32, 33). Ιἴ να8 βεραγαϊεὰ ἔγοπι ἴῃς Μαβκε πὶ ΌΥ ἴῃς εὐἀϊῖοτ οἵ Ψ, ονϊηρ ἴὸ 

ἴδε ἔδοι ἴπδὲ ἴῃς οἴμεῖβ γετε υϑεὰ ἰῃ ἘΈ. Τα Ρ8. νγὰβ οὐ βία! οὗ ἵἴνο ρεῦ- 
ἰδιηεῖοσ ρεπίδϑι οἢϑ ν.1 6, Τὴ ἢ 5 ἔοστω ἴΐ θεϊοπρβ ἴο ἴῃς Ῥειβίδη ρεγοά. 1ἰ νγδα 

εηϊατρεὰ ὉΥ ἃ βετίεβ οἵ δά ἀϊτῖομβ: αἱ ἢγβι ν.ἷ, [πθ ἃ ἰεἰγατηεῖον τεϊγαϑιϊς ἢ οὗ 
δάνίος ν.5.3, ἀῃὰ ἃ ᾿ἰτυγρίςοαὶ τε πιείοσ ἰεἰγαϑιϊο ἢ οὗ ἃ σεπεγαὶ ομαγαοῖεσ ν. ΟἽ, 

“Τῆς ἱπβαεηος οἵ ἴῃς ἱπάϊνί 4] 15ἱπρ εὐυσαιίομαὶ πιονετηθηὶ τεοοτάςὰ ἕο υς 

ἴῃ Ῥτονεσὺβ ἰ5 ἀπιἰϑίακαΌ]ς," με. [πη ν.δϑ ἴῃετε δῖα Αγαπιδίβτης : 52 δηὰ 

τ δῆεν ΤΟ, τεαυϊτεὰ ἔοτ πιεαβυγε δὰ Ἴςοηξιβοὰ τ γρν. ΤῊΪΐ5 ρ]οβ8 νγὰβ οὗ 

Ἰαῖς ἀδῖς, ρσορδοὶγν ἴθ ἴδε Μαοοδῦεδῃ ρεγίοά. ὍΠε 5. ἴῃ 115 ργεϑεηϊ ἴογπι ἰ5 
ἴῃε βεοοπὰ ῥβϑῃϊεηαὶ Ρ5. οἵ [με σδυτοι. 

ΘΙΓΣΟΙ ἰ5 σοτῃροβεά οὗἉ ἃ 5γη. σουρϊεῖ, ἃ 5γηῃίῃ. ᾿ἰπ6, δηἃ δῃ 6π- 
Ὀ]ετηδῖς τΠηρ]εῖ. ---1-2. ΔαΡῤῥ᾽ τὰς ομε], δῃὰ εχοϊδιηαϊίοη οὗ Ἷοη- 
βταϊυϊαϊίοη, ταρεαϊεά δ ἴῃς Ὀερίὶπηΐϊηρ οἵ ἴνο 11π65 ἴῸΓ δι ρἢ 8515. 

Ιη Ῥ5. αἱ τῆς τἱρῃϊεουβ πηϑῃ, ῆο νγὰ8 δ γεν σοπίοτηεα το ἴδε 
1,νν, ννὰ5 ἴῃπι5 σοπρταῖυϊαίοά ; ἤδτα, ἴἢ6 οὴς ΨῇΟ ἢδ5 Ὀ6ΘῺ ἃ ἴγδῃϑ- 

δταβϑοσ, Ὀυϊ πον, δῇεγ ἃ ρεποὰ οὗ ἀϊνίῃς ομαβεβετηθηϊ, ΘΠ] ΟΥ5 
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[ογρίνεεββ δηά τοϊηβίδίοιηθης ἰῃ ἴἢ6 αἰνίπα ίδνουσ. ΤῊΣ τῆτες 

οδϊεῖ 5γΏ. ἴδγτ5 [ῸΓ δίῃ ἅτε υ564 ἴο σοιηρσεῃεηα ἰΐ ἴῃ 4}} 118 (ΟΥΤῊΒ : 
ἡγαπεργέσείοηι, τς νἱοϊδιίοη οὗἨ ἀϊνίηθ σοτηπηδηά ᾿ΠΕΙΠΕΣ οτὰ] ΟΣ 

νυ τϊτῖοη ἰὴ Τφνν; σὖπ, ἴῃς [αίυτα πὰ ἴῃ6 Πογηηδὶ δἴτλ ΟΥ ρύσροβε 
ἴῃ 1; ἐμπίφυϊέν, [Ὰς ραγνοῖβα τυσγηϊηρ ἀϑίἀ6 ἔτοτῃ ἴἢ6 ῬΥΟΡΘΙ σουγθ6 
οἵ [1ὲ. Τῆεβε ἰογτηβ οὗ 5ϊη ἢδά ἱπουγτεά ἴῃς ἀϊνίης ἀρ] ᾷβυτα, 

δῃά Παὰ ἴο Ὀε τεπιονεά ἰῇ ογάεσ ἴο ἃ τεϑίογαϊ ου ἴο ἕανουσ. Εδοΐῇ 
ἴΕΣΤΩ [ὉΓ 5ἴη δᾶ5 [5 ἀρρτορτίδίβ ργεάϊοδιθ, νι ἢ ἰ5 ποῖ ἴο Ὀ6 τα- 

βατάεά 45 ρεου αγ ἴο (ῃδϊ σοηςσερίίοη οὗ 5ἰη ταῖμδ ἤδη δὴν οἴδεγ, 
Ῥυΐϊ ἰ5 ἴῃ ογάοσ ἴο θαϊδηςθ ἴῃ6 τὨγθοίο]ά 5ἴη, ντἢ 4 τὨγοείο!α ἀο]ὶν- 

Ἔτᾶποα ἔγουῃ ἴΐ. -- σ ογχίυση]. ὍΤῊΪ5 15, δοσοτάϊηρ ἴο ἴῃς Ηεῦτεν 

ςοηοορίίῃ, ἴῃ ἰακίηρ ᾧρ οὗ ἰΓδηβρταβϑίοη ἃ5 ἃ Ὀυτάδη, ἃ ἤδᾶνΥ 
Ἰοαὰ, τεδηρς ἀροὴ ἴῃ βίπηεσ δηά Ὀεδτγίηρ ἰξ νὰν ἔγοπι ἢΐπι ἴο ἃ 
Ῥίαςς ψῆστε ἰτ ψν1}} (του Ὁ]6 ἢΐπὶ πὸ τῆοτα. Τῆς ΕὨρ 5} “ (οτρῖνε;᾽" 

““δῖνε ΔΙΡΆΥ,᾽" 5 5γΏ. ἴο [ἴ δΔηά 50 ΠΟΙ ΘΏΓΠΥ πᾶσ ἴο [6 Ἡδεῦγεν ἰάθα 
οὗ ἴλκε ἃνγᾶυ, ἴο ἰσγδηβϑίαῖθ ἰἴ, ἀρτθοὶηρ δ5 ἴδ ἄο ἰἢ ἴῃ δϑβϑεηςδὶ 

την οὗ τεχοναὶ. ὙὍὴε βάτηα Ηδθῦγον ἴεγηι 5 υ56α ν.ἷ ἰὴ σοῃηδο- 
τίοη ψἱτἢ Ἰηἰ χα ; δηὰ ΡῬγο ΔΌΪΥ 4150 ἴῃ ἴῃς οτἱρίηαὶ, ἱΓ τῇ ῥτο- 
Ῥοβεά οἤδηρε οἵ ἰεχὶ 5 οοττεςῖ, (ἢ βγη. Ἡεῦτεν νοτὰ πρῶ, μανίης 

ἴδε 5ᾶπ|Ὲ δβϑεηιϊίδὶ τηθδηΐηρ, τῇ οἢ τηᾶν ἀρργοργίδιεϊυ ὃς τεηάετεά 
Ὁγ ἴδε 5γη. ΕΠ ἢ ψοσζὰ “ ραγάοη.".--- ἐς εσνεγε41], ἃ 5γΏ. ἴεττηῃ, υ5εὰ 

4150 85᾽ (οσ {86 τεοῃηΐοαὶ Ἡδῦγενν νοτά 9, “σόνεῖ Ἴνεσ ἴῃ" 
(συ. 65 η855. 795). [Ιζ 15 σΟΙΠΠΊΟΗΪΥ υ564 ἴῃ σοπηδοιίοη ψΠ 88οτ- 
ἤςε5, σγῆεγε ἴῃς 5ἰῃ, 48 βίδἰηἷηρ δηὰ ἀςῆ])ηρ τῆς αἰνίπς δἰΐδτβ, νγὰβ 

σονετεαὰ ονοῦ ὈΥ ἴῃς δρρὶϊςαϊίοη ἴο ἴδοπι οἵ ἴῃς ὈΪϊοοά οἵ. ἴῃς 

νἱοιίπλ οὗ τῃ6 5ἰη-οἴδωτίηρ. Βαυῖ ἴῃς ψοτὰ ἰ8. δῖϑο γεχυθηγν υδεὰ 

δρατὶ ἔοτῃ βδογίῆςεβ, ἤθη Οοά ἰ5 σοηςεϊνεά 85 σονεσίηρ ἴῃς 51Π 

ΟΥ̓͂Σ 50 88 ἴο Πίάα ἴἴ δηά Οὐ] ογαῖς ᾿. ΤῊΪ5 Ὑδῆπεῃ ἀοα5 ἰῃ δο- 

οογάδῃος ψἱτ Ηἱβ βονεγεῖρτι ροοᾶ ρ᾽θαβυσθ. ὙΠαγα οδῃ Ὀὲ ὯΟ 
ἄἀουδι ἴπαῖ ἤετα, 45 ἰῃ οἴμεσ Ῥ585., (ἢς ἰατίεγ 15 [πΠ6 ἴσῃ σοποθρίοα : 
ἴοσ ἴπεσε 15 πὸ πἰηΐϊ οἵ Δηγ βδοχίῆσε ἴῃ δὴγ οὗ [656 Ῥ585. ---- ὑιῤιμίσλ 

πο], ἴῃδὶ ἰ5, ἄοθβϑ ηοὶ δϑιϊπηαῖθ, σοηϑίἀθγ, τ ηκκ οὗ, ἰη σοπηδοϊῖίοῃ 

στ τἰῃς σἴθπετ. Εδγ οἴδεγνβε, Ὑδῆνεῃ (ὨηΚ5 οὗ Ὠΐπὰ 45 ψίϊθουϊ 

ἰπίαυγ, θα] τὶ Ὦϊπιὶ 85 ΠΟ Ἰοηροῖ Ὠανίηρ ΔΠΥ σοηηθδοίίοῃ τί ἰΐ. 
Ὗνε 5βουϊά Ῥεννασα οἵ δἰἱδοῃιίηρ ἴο ἴῃ 656 ἴδστηβ ἴῃ 6 ἰβοηΐοδὶ τη θδη- 

ἱπρβ οὗ τηοάδγῃ ἀορτηδῖῖς τῃεοϊοργ. ΤῊΪΐβ5 5σγη. σουρίεῖ τηακαβ ἃ 
δ ρ]6α δῃηά σομηργεῆεηβῖνε βἰδίεπιθηῖ. Βυΐ ἃ Ἰαῖθσ Ἰερα δὶ ἰπουρῆϊ 

τῆαῖ βοπιεῖίηρ ποτα 5 τεαυϊγεά, πὰ [ἢ]5 ἢδ βυρρὶεα Ὁγ δἀάϊηρ : 
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“πά ἱπ τολοσό «ῥέγε ἡλέγε ἐς πὸ αἰδξοε. ὙΤῊϊ5 πιὰγ 6 ἐχρίδϊηεὰ 

ἴῃ δοοογά ψῇἢ τπιοάδγῃ ᾿ἀθα5: “Ὑὴο σοῃοθα]β ἢϊ5 δἰῃ ἢθ ποτ ἔτοτα 

Οοὰ ποῖ ἴτοὰ ἰπιβεὶξ,᾿" Ὦγ. ; ἐβρεοίδ!υ ἴἢ γε ψγεάκθη ἴῃ6 ἴστω 
σὴ ΕΝ". το “ συ] "; Ὀὰυϊ 15 τοηυποϊδίοῃ οὗ ἀεοεὶϊ οὗ βρί τὶ 15 

ἃ νεΤῪ Ὠὶρἢ εἰς] [464], ποῖ ρρδδσγίηρ εἰβενῆθγε ἴῃ ἴῃς ΟἹά Ταβ- 
τἀτιεπῖ. σ Ϊόδη τ σίβεβ ἴο ἃ ίρῃεγ εἴπ σαὶ σοποορίίοη, Δπμα τΔῪ 

Ῥε εἰϊεὰ ἀραἰπεῖ 56}{-ἀεοερείοη ἰῃ τῆς πιαῖϊογ οὗ περί θοτίηρ ἴο σοη- 
ἔεβ5 δίη, Ὀὰϊ Ὠδγαὶγ ἀραϊηδὲ οὔβς ψῇο ἢδ5 50 σοιηρ οἴου σοηζεβθεά 
ἢΪ8 ϑἷῃ δηὰ ἢδ5 Ὀδθῆ 50 δηιίσεὶυ τοϊϊενεὰ οἵ 1ϊ, 45 βἰδϊβὰ ἴῃ τῇς 
Ῥτενίουβ σουρὶ]εῖ οὗ οὐὖγ 8. ϑύςῃ δὴ οὔς πεϑᾶάβ 0 δχῃοσίδιίοῃ 

ἴο 5 πο τ οὗ 5ρὶ γι. ὙῊΪβ οἴδυβε δή ἀβ ἃ ἀείεοϊϊνε ᾿ἰπα ἴο ἃ ϑῖ:. 

οοπρΙεῖς ψθουΐ ἰξ ; δηᾶ 4150 ἱπιροτίβ. ἃ αἰβίυσθίηρ τῃουρῆῖ, ἴο 
τῆε εἴεςι τῃδὶ βοῇ ἃ πιδῃ πλυδῖ Ὠοΐ ΟἿΪΥ ὃς δοςεριεὰ Ὁγ Οοὰ 
85 ΜΠ ΠΟυΐϊ ΔΎ Τποτα 5ἰη δἰἰδοῃεά ἴο ἢϊπι, Ὀὰϊ ἡγυβὶ αἷϑὸ ἤανε ἴῃ 

ΤΏΟτα ροβίτἶνε οῃαγαοϊογίβις οὗ ἃ ϑρί τὶς ψιπουΐ ἀδοεῖϊ. ΤῊΣ οἶδυθα 
15. ἃ ρίοββ ἔτοπὶ ἴῃ βοῇοοὶ οὗ Ηεῦγεν δ βάομῃη. [{ 15 ὑτοῦδῦὶε 
ἴηαϊ »ιαπὶ ἰβ αἶβδο ἃ ρίοβϑβ, ἰῃ ογάθσ. ἴο ρίνε ἴῃς ὄχρογίδηςς, ψῃϊοἢ 

ν)ᾶ5 ΟΥΡΊ ΔΙ παϊίοηαὶ, ἃ τῆοτα ρουβοηδὶ δηά ἱπαϊν ἀυ415τἰς τατη, 
ἴῃ δοοογάδηςς ψἢ ἴῃς ρίοββεβ, νυν "..-- -, ἔάση 7 ἐεῤὲ εἰοη τ], 
τοίγαϊποα ἴγοτῃ τηακιηρ ἴἢ6 σοηϊεββίοη, οἰδίθα ἴῃ ν.ὅ, δηα δβϑυτηθά 

ἃ5 ἴῃε Ὀαϑὶ5 οὗ ν." ἢ --- μιν δογιές τυαχεα οὐ, 45 ἴῃ οἵἴμεσ Ῥβ5. οὗ 

Ῥεηϊΐδηοα δηὰ ἰαπηεπίδιτοη, δομϊηρ ἴῃ ϑυτηρδίῃυ ἢ τ 6 ἀϊβῖτεβ5 
οὗ ἴῃς βου]; οἷ 6᾽ 22.5.8 48’ ςτἷς --- ρἔιγομρὰ »"» γοαγίμρ)]. Ὅῇε 
ΔΘΌΩΥ 85 80 ρτεδὶ ἴῃαϊ, Δ Πουρῇ ἢς ἀἰά ποῖ οἵγ ἴο σοά ἴογ πεῖρ 
ἴῃ Ρδηϊεητίαὶ ῥσγάγοτ, μῈ ἀϊά ΟὟ δἰουά ΜΠ ἢ 50 τηυοῇ ποῖβδε δηά 

850 {|| 56] γεβίγαϊηϊ δι ἢς Ἰοβῖ ἢΪ5 τηδπῇοοα δηα Ὀδοᾶπης ἃ τηοσα 
δΔηϊη4]. ΤῊΪ5 ἢᾶ5 Ὀδθῃ ἰηϊθηβϑιῆεα ὃγ ἴῃ δάἀάϊηοηαὶ εἰαυ5ε, αἦ αν 
ὄρη, 8Ὰι ἰμβευτίοη Ρτο Δ ΌΪΥ ποῖ ἀδϑίρηθά, Ὀυὰϊ ἀπε ἴο αἰ ΟΡΤΑΡὮΥ 

οἵ ἴῃς (Ο]]ονίηρ ννογάϑβ. --- ᾷ, 20» (αν σπάᾶ πίρὰζ], σοπιηυουβῖγ, 

4}1 ἀδγ δηὰ 811 πἰρῃϊ νους ἱπίεγγαρτίοη. ---- Τὰν λαπά7, (οά᾿5 

Βαηά, ρυΐ ἰογίῃ ἴῃ οἰ μδβιϊβαπηθηῖ. --- τας ἀέαὺν πῤοη γιέ], ποῖ 
ΤΆΘΓΕΪΥ ὉΥ ἰἴ5 ῥγεϑϑυσε οἱ ψεῖρῃῖ, Ὀυϊ, 85. ἴῃς οοηϊεχί ἱπρ]165, 
Βδᾶνυ Ὀδοᾶυβε οὗ ἤδᾶνυ βίγοκεβ, βιη πρ τη ἀραίη δηᾶ ἀσαίῃ 

νῖτ Ηἰἷ5 ρονεγι! ἤδη, 50 ἃ5 ἴο τῇδε ἢϊπὴ τοῦ ψἱτ ἴΠ 6 ΔΡΌΠΥ 
οὗ βυβετίησ. ΑἸ Πουρῃ ἂς ἀϊά ποῖ ἰῃ δοϊ βυβεγ βοουτρίηρ οἵὨἨ ἢἰ5 
Ῥοάγ, ῃς ἀϊὰ ἴῃ ἔδοϊ βυῆδσ ἔγοτῃ ἴῃ6 Ὀχιϊδίηρ οὗ δἰ 5οὺ] Ὀγ ἴπε 
δχρογίθηςε οἵ ἴῃ ἀϊνίηθ δῆροσ, 580 ἴἢδϊ 5 ὈΟΠ65 ἔεἰῖ 85 {{ {ΠῈῪ 
μά Ὀδδθη βενεγεὶν βοουγρεά. --- 7 τας ἐὐαηρεα] ; 50 ΩΦ, 3, ἰτδῃς- 
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οσπλθα ἔτομι ἃ ἰοστηθσ οοηαϊπίοη οἵ σοπιίοτὶ “220 »εΐδεζγ, ὉΥ τῇς 
βένεσα αἰνίης ἀἰ5ο: ]]η6. ΤῊ] 15 πηασἢ Ὀεῖίοῦ βυϊϊεὰ ἴο ἴῃς σοηίοχὶ 

τθδη 3Η, [Ο]οναά Ὁγ ΕΔ"., ““ΠῚῪ πιοϊδίαυτγε ἰ5 ταγηθα ἰηΐο,᾽" ΑΝ. ΟΥ 
“5 κε," ΡΒΝ., οὐ “"οὐβδηρε δ5 ψῃ," ἘΝ., νος ἢ ἤάνα ΠῸ 

ΗἩδεῦτον ὑβᾶρε ἴο 050} ἸΠδτλ ἀπά ψνὩ]οἢ ἀτα αἰ βίου ἴο σοηϑβίταςι 

ψ ἢ τῃ6 (Ο]] ον ηρ ννογάβ. Τῇαβα ἀραΐη ἀγα ἀἰβεγεηῖ ἴῃ (ὅ ἔγοπι 38. 
(Ὁ ἰ5 εγὲ δἷδο ἴο 6 ῥγείειτεα ἴῃ 115 σεπάδτίηρ, ας τὐλση ἐλογηις 
“γε 6]. ΤῊΣ δῖον οὔ (σοά᾽ 5 μαῃάβ ἃγὲ νῈσῪ ἀρρτγοργίδίεϊυ οοπὶ- 

Ῥατεὰ υἱῇἢ τῇς βηλ τἰηρ οὗ (Π6 Ὀοᾶάγ Μὴ ἴΠογηβ, Ἔϑρθο δ! ν 5 ἴῃ 

δῃοίεηϊ ἰἰπιὲ5 [Ποση8 ΜΕΙῈ υδεὰ ἔογ ἴῇ6 ρύτροβε οὗ βοουγρίηρ. 
ὙΤδυ5 Οἰάξδοη ““τοοῖὶς ἴΠ6 εἰάδθτβ οὗ ἴῃς οἰϊγ [οἵ ϑιυσοοίῃ], δηάᾶ 
1ῃοτηβ οἵ ἴῃς ν᾽] άθγηθθβ δηὰ Ὀγοτβ, δηὰ ἢ (Ποῖ ἢς τῆὨγοϑηθα 

[οτ᾽ ἰδυρμι} τῃῈ τθὴ οὗ ϑυσοοίῃ," 70. 8.5, Τετ. δηὰ Αὑρ. τη Κ 
οὗ ῥυοκίηρ οὗ ἴῃε σοηβοίεηςθ. ὍΤμα τεδάϊηρ οὗ 3Η, “ ἀτουρῃ5 οἵ 
ΒΌΓΠΏΊΘΥ, ̓" 15 Αἰ βίσυ: ἴο σοηηθοῖ ἡγἢ ἴῃ 6 ῥσονίουβ οἰδυ56, Ὀθοδιβα 

τ86 Ηδεῦτγενν ὑγαρ. ἰ5 ἢοῖ δρρτορτγίαϊῖς ἴο ἴῃς νεγὺ ; δηά ἴῃ σψογὰ 
τεῃάεγεά “ ἀγουρῃῖβ᾽" 15 ῃοὶ υϑεα εἰβενῃεγα ἴῃ 36, τῃουρῃ ἴμε 
τηεδηΐῃρ ἰ8 ῬοβϑβίὉ]6, ἃ5 Ὀδίηρ ἰῇ ἃ βγη αῦ ψογά ἔτοτὰ 1ῃ6 5ᾶπ|Ὲ 

βἴθη. 
δὲς. 11. 15 σοτηροβδα οἵ 4 ἰτρὶεῖ οἵ ἴνο βγη. [1π65, ἢ ἃ τηϊγὰ 

᾿ἴπε ϑγηῖῃ. τῃεσγεῖο, δῃᾷ δὴ πη ]επγαῖῖὶς σουρ]εῖ. ---ὅ. 21») «ἰπ], 

εταρἢ. ἰῃ ροβιοῃ, || ἐμέφωϊν [ ἡραποργέσοίονι, τοϑυτηϊηρ τῆς τῆτες 

ἴοστηβ οἵ ν." , 'ἴῃ ογάδσ ποῦν ἴο βἰαϊε ἴῃς σοηζεββίοη ργεβυρροβεά ἰῇ 

ἴῃεϑε νεῖβεβ. Τῆς σοῃ εββίοη 15 4|50 ἴῃ ἴἤγες βύῇ. ἴδσίηβ, σισξέ 
ἐπσισπ ἢ πού εουϑν ἢ «οηγος. Ὅῆςε ἢγϑὶ ἴθγῖὴ ἰδ 'ἰῃ δρρτορηδῖα 

Δηῦτῃ. ἴο ἔοσρῖνε. Τῇθ οὐ)δοςγίηρ οὗ ἴῃ6 5'η, ΌῪ πιακίηρ ἰΐ 

Κηοντ, 8 ἰὴ ογάεσ ἴο ἰακίηρ ἰξ ἀὐνᾶγ. Τῆς βεοοπά ἴδσιῃ, ἴῃ 
ἀποονοπηρς ἴῃς ἰηἸαυ, 15 ἴΠαὶ Ὑδηνθῃ ταϊρῃϊ σονογ ἰτ ἀραΐῃ. 
Τῆς τηϊτά, σοηῃίδβϑιηρ, ἃ ἴοτπὶ οὶ υϑεὰ οἰβανῆετα ἰὴ ψ, Ὀυϊ ἴῃ 

Οἴμοσ νυηρβ, ἰ5 Ῥσόρεν δοκηον)εαρίηρ, Ροββὶ ΟΙΥ οδ]]ΠἸηρ αἰΐθη- 
τἴοῃ ἴο ὉΥ ἃ ρεβίυγα, ἴῃ ογάεσγ ἴἢδιὶ Ὑδῆνεῃ οὐ Ηἰ ρατῖ πλῖρῆϊ 

τεῆι56 ἴο Ἰοοῖκ ἂἱ 1ἴ, ἱρτιοσα ἰΐ, ποῖ σοῃβίεσ ἴΐ, οὐ της οὗ ἰ. ΑἹ] 

1ῃ18 σοηξεβϑίοῃ ἰβ ἰῇ ρείβοηδὶ δά άγεββ, Ὁ Ζήσε ᾿ το γαλευελ, δηὰ 

τηδοῖβ ψἱτἢ τἢ6 τεβροῆβο, Ζάοω ,ογρανεσί γριΐπό ἐμπίφμν, υϑηρ Ὀυϊ 

οῃς, δηἀ [ἢδιὶ ἴῃς οἱ 6ϑ5ῖ, 5ἰπιρ!εϑῖ, ἀηα τηοϑὶ ἱπηροτγίδηϊ οὗ [πε τἢγεβ 

τεγβ οἵ ν.} 3 18 δηὰ τἢε ΝΊβϑβ. 4}} ἄρτες ἴῃ διδοῃίηρ ἵνψο νογάβ 
ἴοσ δίῃ τορεῖμεσ, “"Ἰπιαυ τυ οὗ τὴν 5ἰη.᾿" Βαῖΐῖ [85 15 ἀραίηϑὶ τῆς 

υἀϑᾶρε οὗ ἴΠ6 ῥγενίουβ σοηϊοχί, ἀηα 5 ρσοῦδ οὶ ἀπε ἴο ἴῇ 8 οΠλ 5 οῃ 
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οὗ ἃ νετῦ, ψϑ ἢ 5 ἰηἀεεα ὩΘΟΌββασΥ ἴο σοιηρίεῖα ἴἢ6 τηδᾶϑυτα. 
ὙῊΪ5 νεγῦ ἰ5 ΡΥΟΌΔΟΙΥ τῇς ϑβυποῦυτῃ, ραγάοη, νη ΐϊο ἢ μᾶ5 ὈδΘῃ 

οὔτε ΟΥ̓ σοργί δι ̓5 εὐτοσ, δβοᾶυβα οἵ ἰΐβ βἰ Π}] ΑΓ Ὗ ἴῃ ἴοστη ἴο 
,δελχά, Ὦδτα υϑδα αἱ ἴῃς εἷοβε οὗ ἴῃ ᾿π6. Τῆυβ 6 τᾶ  ροτίεςϊ 
ἴδε τηϑάϑυσθα, δηα βερασγαία [ἢ ἰεΓΠῚ5 (Ὁ ϑἰῃ, ἀῃὰ σϑηᾶοσ ἴμ6 αϑῖ 

αἴδυβα, »}» οἱη ἀεί ῥαγάρη. --- Θ. 2 :ο» {15}, Ἀάταεὶγ, οτρίνεηεϑ5. 
- ὲ ἐλε Ξ΄ίσιμς), ῬτοῦδΪγ οοἸ]οοῖῖνε ἴῃ ἴῃς οτίρί αὶ ἰοχῖ, Ὀυϊ τηδάς 
ἰηάϊνίἄυα] Ὁ 4 Ἰαῖετ εὐἀϊΐοσ ἴο οοιτεβροηά στῆ ν.ῖ", Ὁ ρσγεῆχίηρς 

“νεῖ. ΟἿΪΥ πε ῥίουβ, ψῆο γαῖα ἰπ ἃ σονδηδηΐ τγεϊδιίοη ἴὸ 

Υδημνες, δμὰ 80 δητ δὰ το Ηἰ5 Κἰηάηεδβ, σου] δϑκ ἔοσ ἰογρῖνε- 
Π685 οὗ βἷὶηῆ. Βυϊ 4}] σι ςἢ 5ῃου]ὰ Ὀ6 ἐποουγαροα Ὁγ ραβῖ θβχρεεῃηςς 

ἴο ῬΓΑΥ ἴον ἰΐ ἐπ ἥἔνισ 97 αἴϊείγεσς, ϑαοἢ ἃ5 ἴῃαὶ ἀεβογ ρεα ἴῃ ν.ὅ 3. 
80 ἴῃς οτρίπαὶ ἰεχὶ 5ῃου ἃ ργορδοὶν τεαδά. Βαϊ ᾿ς μᾶ5 Ὀεθη σμβδηρθὰ 
ὈΥ ΠσοΟΡΥ 5[᾽5 ΕἸΤῸΥ ἰηΐο “ ἔπιε, ἤθη Του πιᾶγοβῖ Ὀ6 ἰουπά,᾽"" ΤὨϊΞ 

1ἰπλ}15 ἴῃς ρϑα οη ἰο ἃ ραγιου αγ {π|6, ἀηἃ 80 15 δρδίηϑβὶ ἴῃ 6 οοη- 
τεχῖ, ννῖοἢ Θχῃοσίβ ἴὸ ὑσαν ἴῃ {ἰπ|6 οὗἉ 515. δῃηᾶ ἴσου ]θ, ν]οἢ νουὰ 
ποῖ Ὀ6 υϑ04}}γΥ σοπβιἀθγθὰ 88 ἃ ἴθ νῆθῃ Οοά ψουὰ ὍῈ τηοϑβὶ 
ἰλνουγαῦϊε. [Ιἱ ἴβ ρσορδῦϊε ἴδι ἴῃ σοργίδῖ, γῇο τηδάβς ἴδ τηΐδβ- 

τακε, ννὰβ [ὨΪηκΚίηρ οὗ ἃ ἴδϑι ἄδυ, οὐ ροββίθ!υ οἵ 16 ἄδγ οὗ δίἴοῃε- 
τηθηΐ, δηὰ ἰΐ 5υ 115 αυϊῖα νγε}} [6 ΟΠ βτίδη ἀ56 οὗ Αϑῇ Ὑθἀποβάδγ. 
ΤῊΪ5 τηἰβίακε οὗ ἴῃς οοργίϑβι, βεεῖηρ νο νοσάβ, ψῇθγα ΟΪΥ ΟἿ νγὰ5 
ἀεβίρηοά, ρἶνε5 ἴῃ βεσοηῃά 85 δῃ ἱπιτοάποίοευ ραγίοἷς ἴο ἴῃς ποχῖ 
αἴδυβα, βογμδιπηεβ ἱγαηϑαϊθα “ Βυϊ," ΡΒΝ,, ““ϑυτεῖγ," ΑΥ͂., ΕΝ., 

ίοσ ψηῃϊοῃ [δ γα 15 Ὧο βυβῆοϊθπὶ τεάβοη ἴῃ 1Π6 Ῥγα 16] 5γὰ. ---- "2 2λξ 

ομῤμγεῖ οὐ νιαην τυαίέγε]. ΤῊ αἰδίγεββ ἰ5 σοτῃρασζϑὰ ἴο ἃ βυάάδῃ 
ἢἤοοά, 85 ἴῃ Ῥβ85. 18 69}. --- “λέν τοῖδ ποέ γεαεὰ πηΐο ἀξΐπι], Ὀεσδυθα 
ἢ6 δᾶ5 Ὀδδῃ ρυῖ ἰηΐο ἃ 584(6 τεΐαρε ΌὉῪ Ὑδηνεἢ, ἰΏ ΔΏΒΥΨΟΓ ἴο 5 
ῬΙάγοσ. Τῆς οὐ ρίηδὶ ῥ5. σάστὴβ ἴο 8ῃ δηὰ ἤδθγθ, ἰῇ ἃ τηοβῖ ἄρρτο- 

Ῥτίδῖθ οἰϊπιαχ. Απά [ἢ ϊ5 νψᾶβ ὑσοῦδο!ν 4] οἵ ἴῃς 5. ψνἤθη ἰΐ νγᾶβ 
υϑεἀ ἰῃ 33. 

1λἴδσ εὐἀϊῖοτβ τηδάς δάάϊτίοηβ ἴο ἴῃ6 8. [Ὸσ νδγίουβ γθβϑοἢβ ; 

δῃᾷά ἢτβί, 7, ἢ οἢ τεϊασηβ ἴο ἴῃ6 ἤσβὶ ρείβοη δηὰ ἰ5 βεχαιμσίεσ. -- 
Ο 7Τάοι, νιν ἀιίαϊηρ-έαεε]. ὙὨΐ5 τπουρῃς νὰβ ῃοΐῖ βυρρεκίεά ὉΥ 

τῆε Ιάδδ οἵ [με 5. ἰπ ρεηεγαὶ, θαϊ ὉΥ ἴῃς βρεοϊῆο τδουρῶϊ οὗ ἴῃς 

Ῥτανίουβ ᾿ἴπα τ τοίεγεηος ἴο (6 ἢοοά οἵ ναΐετβ' Τῆς νοολ- 

εἶνε 5 Ὀεϊῖοσ βυϊϊεα το ἴῃς [Ο]]ονίηρ σοηϊοχὶ ἴπδη ἴῃς υϑυδὶ, “Του 

Αῖϊ ΤῊΥ ΠΙἀἰηρ- Δα 6." ΤῊΪβ ρῇταβα 85 ὈΧΟΌΔΟΌΪ σοτηα ἱπῖο [ἴῃς ᾿ 
Ρ5. ἔτοτῃ 413}; οἢ, 2ηὅ οἱ. Βαϊ [δὲ τείδσεησε ἰβ δῖα τῆοσα σεῃ- 
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εσαὶ δῃηὰ ἰδίεσγ, ἴοσ γα σδὴ ἤαγαϊγ τη Κ οἵ ἴπ6 σουτσῖβ οὗ [δ ἰετηρ]8 
ἴῃ. [ἢ 15 οοπίεχί. --- ἔγυσι οὐγαΐς νιαγεεί Τίσι ῥγέσεγυς »ι67, Ὡοΐ δῇ 

ἐχργαϑϑίοῃ οὗ σοηβάδθηος ἰῃ Ὑδηνθῃ, Ὀὰὶ ἃ )υ5θῖνε οὗ ρεττίοη. --- 

Ο ἐεἄνεγεν, "παγεεί Ζάο ἐπεοριβασς πιῖό αὐόομ7]. ΤὨΪϊβ οἰαυβε ἰ5 

τῃπ5 ράᾶγα}16] ἢ ἀπα σΟμΊρΡ] ΘΠ ΘΠ ἴΑΣΥ ἴο τῆ6 ῥγανίουβ οπθ. 369, ῦ, 

3, 41} ἀϊθεν νεῖν πιυοῃ. ὙΠῈ ἰαχὶ ἢδ5 Ὀδθη ἀϊδιυγρεά ὉῪ ἃ ἀϊῖ- 

τορταρὮν ΜΝ ἰσἢ οδυβεά ἴῃ 6 ἰηβεγίοη οἵ “ βοῃρβ᾽" ; 31Ηη, ΕΔ"., πιοτε 

ῬΓΟΡΕΙ͂Υ, “ 700] Δ ὔοη,᾽" “ 5ῃου5 οἵ 7ογ ̓ "; ὃαῖ (ῦ, 3, ἢᾶνα “τὴν }Ὁ]- 

Ἰατίοη [| τὰν ὨΙαἸηρ- ͵αςο." Τα γεπάθτηρ οἵ ΕΝ"., “Τδου ψῖ 
ΠοΙῆρ855 πιὸ ἀρουϊ ψ ἢ βοηρβ οἵ ἀε]ϊνοτδηος,᾽" 15 ἴο ὃὈδ6 τα)δοῖοά. 

Α 5βεςοπά ρἷοββ νγὰ5 δά ἀεά, ν.59, 

Ι 1] ἰπβίγαςι ἴἢδ 6 δηὰ ἰδοῦ ἰπδς ἴῃ ἴῃς αν (που 5ῃου αὶ ρο; 
ΙΨ11 σουηδεὶ (ἢδς, (1 νν1}1 ἢχ) πιίης εγε ὑροῦ μεθα. 

Βε ποῖ 85 ἴῃς Ὦογϑβα, (πε τη]ς, ννπουϊ υπαοτϑίαπαϊΐην, 

ΜῈ Ὀτίά]α ἀπά Ὠαϊίοσ, ἐϊ5 ἤάγη 655, ἴο Ὀ6 πηι ΖΖθά, 

ΤΠΪβ 15. ἃ ἰεϊγατηδῖεσ τεϊταβι ἢ. [Ιἰ ἰβ ἃ ψαγηΐηρ ΜΏΪΟἢ τηοβὲ 
οὗ τῃε οἱάοσ ἱπίεγργείειβ δηὰ τῆδην τηοάδθγῃβ ταραγαὰ 8 ἴῃ6 ψογάβ 
οὗ σοά; Ῥαυϊ πιοϑῖ πηοάδτγηβ [Πἰπκ {πᾶὶ ΤΠΕῪ ἀγα ἴῃ6 νοσάβ οἵ 186 

Ῥϑδίγηϊδῖ. [π δἰ γ οᾶβε ΠΕ ἀγα ποῖ βυϊεα ἴὸ ἴῃ6 Ρ5., θδοδῦβ8 
16 βεοοηᾶ ρεύβοῃ [τὨσοιρῆουϊ τῃ6 Ῥ5. μᾶ5 θθεῃ Οοά, δπά ἴῃς 
εχδογίδιίοη οἵ ἴδε ρῥγενίουβ οοηΐϊεχὶ 885 Ῥεθὴ δἀάτγεββθά ἴο ἴῃ 8 

Ῥίουϑβ ἴῃ [6 234 ρείβοηῃ. [ἱ 15 ἃ βυρρ᾽θτηθηίασυ δανίος οὗ ἃ ἰδ 
εὐϊῖοτ ἴο 411 ννῇο Ἰἰβίεη ἰο ἴῃς Ρ8. [1ἰ ἰ8 (τῃεσγηοσε οὗ αἰβδγθηι 

ταδᾶϑυγε δηᾶ βίσορῃϊοδὶ οτγρδηϊβαίϊίοη. --- 8. 7) τυΐΐ ἱπεσμεί ἐἀδε 

ἀπά ἐαελ {λεε]. ΤῊϊ5 15. ἰῃ δοοοσάδπος σι τΠ6 Ἰ6ρα] δἰτὰ46 
οἵ πιϊηά 5βιιθβεαιυθηὶ ἴο Νεβειη δῇ. --- ἐπ Ζὰς τῦαᾶν ἥλοις «λοιίί ρο], 
ἴῃς νὰν οἵ ἴΠε 1,8νν, ἴῃ6 Ἰερ8] γᾶν ΟΥ σουτβα οὗ 16 ἀπ Ἴσοπάιοῖϊ ; 

τῆοσα, ἱπογείογα, ἰῃ ἴῃ6 βρίτιϊ οἵ 5. σ ἴῆδη οὗ Ρ5. 32. -- 7 τοῦδ 

εομρσε ἐλεε}, Ἰμτδηϑ σίηρ [6 ῥγανίουβ νετῦ5. --- Α Μοτα 8 πιἰϑϑίηρ, 

ἴῃ 38 δηὰ 4150 ἰπ τηοβὲ ὕτ558. “25 ρίνεβ ἰΐ, ἰῃβίθδα οἵ ἴῃς νετὺ ῥτε- 

βεινεὰ ἴῃ 39, ἴῃ οὔα υϑίηρ οἠς νεγῦ, ἴῃ 6 οἴπεσ [6 οἴμεσ νεῦῦ. 

ΤΏ686 ἅτε, ἰηάορά, 50 πιυσῇ Αἰϊκα ἴπαὶ οης οἵ ἴδ νὰ8 οὐχ τεά 

ἴῃ τῆς οά σοάϊςεβ. ΤῊΪ5 νεγῸ 5 Ῥγο  ὈΪΥ οτὶρίηδὶ δηὰ βῃουὰ Ὀ8 
τεηάεγοὰ 7) εὐἱῇ ας, σψὈϊςἢ τ δ η ρῖνεβ δῃ ἀρρτορτίδῖα σοῃβίγυοιοη 

ἴο ἴῃς οἰπετνίβε αἰ συ: ρῆγαβε, γεΐμς ἐγὸ μῥοπ ἐἠέε], ἴῃς εγϑ8 οὗ 

δε τοσοῦ Ὀεΐηρ ἄχεα ἀροὴ πε ῬΌΡῚ 50 85 ἴο νψαῖοῃ ἢΪ8 Ἔν ΕῚΥ 
βΒῖερ ἴῃ ἴδε νὰὺ οἵ 6. ΤῊς ροβίνε τεδοδϊηρ 5. ΤΟ] οννεα Ὁγ δῇ 
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Δητ ἢ. σουρ]εὶ οἵ ψαγηΐηρ. --- ὃ. 2886 πο ας ἠἀε λογεε], Ἰαϊθηϑθοά 
ὈΥ ἴῃε πλοῦα οὈϑιϊηδῖα δηϊπιαὶ, ὅλες ρειέσ. ---- τευϊλοω μηάεγείαπαάϊηρ], 
Ἰδοκίῃηρ ἴῃ6 σαρδὈ!}}ν οὗἉ τεσεἰνίηρ; ἰπδιγαςτίοη πα σουηβεὶ ; ἴμοτα- 
ἴοτε {πεν ἢανε ἴο ὃὉ6 συϊάεὰ ὈΥ Ρἢγπίςδὶ τηθδῃϑ8, τυϊὰ γιά ἀπά 
λαΐίεν, ἰΐς λαγϑέες, 19 ὁξ νιωμεζέκα ἡ. ΤὨΪ5 ννὰβ ἴῃ6 οτὶρίηδὶ σοταρ]ε- 
το οὗὁὨ τῆς τεἰταϑιίοἢ ; Ὀὰχΐ 4 Ὀτίοῖ στηδγρίμαὶ ποῖς, ἰηάϊ σαἴϊηρ ἃ 

ταᾶβοῃ [ὉΣ ἴδ τη. 22], ἢᾶ5 σοτὴς ἰηΐο τῆς ἰεχὶ δηᾶ ρίνθη αἰ Ηἔῖ- 

οὐ. 3Η, [οΟ]]ονγεά Ὁ πιοβῖ, ἴδβ “"ἴξ Ἧ1}}] ποῖ σοΐῆθ ἤδᾶσ ὑηΐο 
166," Ῥυΐϊ νατίουβ οἴδοῦ σεπάθγίηρθ ἅτ ρίνθῃ ὈΥ δηποίθηϊ πὰ 

τηοάεδσγῃ νεγβίοῃβ, ὙΠ] Οἢ Μ}}1 ποῖ ΤΕρΑΥ σοηῃβιοσδαίίοῃ. 

10-11 ἅτε ἃ 51}}} Ἰαῖθγ Πταγρίςδὶ ρ]ο 58. 

ΜδὴγΥ βούτονβ ἢᾶ5 ἴῃς νν»͵ἱοϊκεα πιδῃ ; 

Βαϊ κίπάπε55 85 ἢ (ἢδι ἰγυίειῃ ἴῃ Ὑδν ἢ. 

Βε γἰδά δπὰ εχυϊῖ, γε τὶ ρῃίεοιιβ, 

Απά Ὀ6 ᾿0]]αηϊ, 411} γε τἰραιϊ-πιϊηἀεὰ, 

ΤῊΪ5 ἰβ ἃ {πἰτηεῖοσ τοι γδϑιοῇ. --- “.ην φογγοτυς, 85 ἰῃ6 δητῃ. 
οἵ ξίμάμεςς, ϑυρρεκῖβ ἴδδι {ΠῈ } ψεγα ἄπε ἴο ἀϊνίηθ ρυηιϑῃτηθηϊ οὐ 

οΠαββοιηθηϊ. Τῆς ἰογγηογ Ὀαϊοηρς ἴο δός εὐϊεξεα παρ, ἴῇ6γ ἅτε 

διὶβ ὉΥ τίρμι οὗ δατηΐηρ ἴπεῖῃ ; [ἢ Ἰαίίευ Ὀεδϊοηρθ ἴο ἴπ6 τηδὴ ζάσΖ 

ἡγωσίλ ἐπ γαλιυεά. ΤὨϊ5 νψὰβ γοῦν ἴῃς Ἔχδοὶ δηι ἢ. οἵ ἴῃς 

οτἱρίηδὶ τεχῖ, Ὀὰϊ 1 ἢᾶ5 Ὀδεη σῃδηρεά ὃγ ἃ ἰδῖεσγ δἀϊΐογ τὨτοιρῃ 
τῆς δαἀάϊ!θοη οὗ ἴῃ νετῦ “ σοτῃραββαῖῃ ᾿ἰπὶ ἀρουϊ,᾽" ἴο σοττεβροπὰ 

ΜΠ νιῖ; δηά 50 ἴδε πιδᾶβυσε ἢὰ8 Ὀδθη ἀεβίτογεα, πἱτπουΐϊ ΔΗΥ 

ἱπηροτίδηϊ Δἀάἀϊτίοη ἴο ἴῃ6 πηραηίηρ. --- 11. 3 ρίαα απ ἐχη ἢ δέ 

,)εῤίαπ:], Ἰιτατρίοα! ἴεγπὴβ ἱπυρ  γίηρ νοσβϊρ ἴῃ τς τε ρ] 6. [Ι͂ἢ 
ἴῃς ἢτβι ᾿ἴης “ἴῃ Υδην δῇ " 15 ΔΠ ὑπ θοαββαγυ ρίοββ, ἀεβίτογίηρ ἴῃς 

ταΘᾶϑυτα. -- γέ γίρλίκομς}, ἴῃ ο]455 οὗἨ Ρρεορὶθ ἴῃ [5γὰ6] ᾿ἰνὶηρ ἴῃ 
ΠΟΒΟΓΩ ΠΥ ἴο ἴῃς [κῃ || γε γίρλεν πάρα, 

1. δ κ] ΞΞ ν.3 Ρ]. οβῖγ, Ὀείοτε ταὶ. οἴδυβε (νυ. 121); εχοϊαπιδίξοπ. --- Ὁ) 7 
Οἱ ρα88, ρίο. Ν͵), ἔοσ ΝΕ), δββι πη]αῖεὰ ἴο "9 88 ἴΓ "Ὁ γογρίνοη, 5. νι 2915 
8ς8 9ο95. ζ [09] νῦ. ΤΌ ΑΙ Ῥᾶ55. Ρῖς. εουενἐά, ἷῃ τεβρεοῖ οἵ βἰῃ ΟΠΙΥ δοτα. 
ΡΙ. (1) εονεν, εἰοάφ. εαυῖ ἃ νῈ ρτεαῖ ἀεερ 1045; μεάνθη Ἡἱτἢ οἰουάβ 1478; 

(2) εοπεεαὶ. ἱταυβρτεββίουβ [0. 3153 Ργ, 179 2818; Ἰηϊχυϊ ΡΒ, 325; τἱρῃιϊθου5- 
πεβ5 οἵ Οοὰ 401}, οἴ, 1439 (2); (3) σνεγτυλείνε : ἴῃς νναῖοτβ οὗ ἴ8ς Ξε η855 

10 611 705. 247 (Ε); νγαῖετβ Ῥβ. 1049 [Ὁ. 2211 3884; βῆδπιε ῥββ. 4415 698 76. ς 181 
ΜΙ. 710; οτος Ῥβ. 556 ΕΖ. 718; τηϊβοβί εἴ ῥ8. 1400, ς. ὃν 4459 τοῦ"; (4) εσνεν 
ουεν 5ἰλ}: Ῥ8. 8:5 (ὮὙΥ αοά). Ῥα. δὲ εσυεγεα Ῥ5Ά. 8011, Οὗ, υβαρε οἵ 02 ἐστε 
οὐεν 5ἷῃ, ν. ὁς, 7838 γοῦ ΒΠ) 8. --- »09] ἡγσποργέσείονι, ν.δ τοῦ, --- δ πμρτ] π., 
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σὲρι; ταῦδ, ΟὨΪΥ ἰπ ρῃτ. ΠΟΥ τὶ Οη. 209 (Ε) Εχ. 3221). δὶ (7Ε) 2 Κ. 1751 ἀπά 
Ῥβ58. 321 407 1Ἰοο7 (ν. γινθπ 2518, ΝνΌΠ 5.7). -- 3, Ὁ5Ν7 15. ἃ ρ].; ἴ8ε ΟἿΪΥ οἴμεῖ 
156 ἴοτ ἱπάϊνίἀυΑ] ἰῃ ψν,, 846. 1δ, ---- ΠΥ} σοχηεβ ἴῃ Ὀεΐψεεῃ νῦ. ἀπὰ 1" ἱῃ δὴ αὐὶις 
ννδγὰ ὙΓΩΥ ἀπὰ 5ῃοι])ὰ ὃς γϑηβροβεί. -- 3.9)] Οἱ ἱτηρί. ργεβεηῖ ; 2ψη (ν. 7203), 
Βετε ἴῃ βεῆβε οἵ ἐγεῤείε, οἵ. ΝΊΡΆ. τοδὶ, -- ν (νυ, 7836), τον ἸΠΥῚΣ 1)Ν1}} ἰδ 
ἃ εὶ.: ἃ ἀεηΐαδὶ οἵ 5'π δηὰ ἴῆς σενεῖβε οὗ ἴῃς Ἵοηξεβδίοῃ οὗ 5βἰη ἴῃ ἰ[5 ἴἤγες 

ἔοττωβ ἰπ ργενίουβ σοπίεχὶ, αῃὰ οὗ [με ἐογρίνεῃεββ, [ῃς σονοτίπρ νεῖ, ἰῃ 6 ποῃ- 

ἡπωρυϊαϊίου οὗ ἴξ. Βεϑβίἀε5, τς Ῥῆγ. ἰἴ56} 5 Ἰαῖβ. γρ (Ὁ. 316), Βετε ἰπ βεῆβε 
οἵ 320 Τέογ πιογαὶ Ἵομβατγαοῖθσ, εἶϑυν, ἡ 3419 5119 γ88, --- Σ Πν5] π.[, ἀζεοὶ! 223 ς 28 
1οΙἿ, ἢ πρὸ αἰρεεί με, ἐνεαολεγοτς ὅστυ 1851, “Ἃ Ἰγ0 1203: ὃ, ν. ΠΟ “7, ΤΙΐ5 
ξδῃ Βαγάϊγ δ6 βοβεηβὰ ἀονῃ ἴο ἰπίεγμδὶ {γα μέ! ποββ τὸ Ποά. --- 8. "»} ἴεπι- 
Ῥοτβὶ, ὑυῖ Θ΄, 3, οαυπ8]. --- δθσ,5] ΗἸΡΆ. Ρετξι 1 86. δοτίβι ; ϑῦπ δὲ ἀμσιὸ, 
ἀφε εἰλονεες, περὶ εοϊϊηρ τεϑροπβς (ψ. 261). ---- ἢ [π2] νῇ. Οδἱ τοεαγ ομέ. οὗ 

Βαττηεηὶ Ὀϊ. 85 295. "; ἢἤρ, πεᾶνεῃβ ΡΒ. 1022 15. 505; Ὀομε5 ᾿Βπγουρἢ βυβετγίηρ 
Βεγε. Ρὶ.. οδυβϑδῖίνε, τεσ» οτεί, εογεδτι6 αιυαν . ἢρ. βε5} δῃὰ βκίπ 1,8. 36; ἕοτιω 

ἴῃ 5860] 5. 4916. --- "Ὁ1»}} ἕοσ ἴῃς Ὀομεβ ἴῃ ἃ 5: πηῖϊασ βίδίς οἵ ραΐῃ υ. 68 2216. 18 
3111 384 4211 ς 110 1024. 5, --- Ὁ 2] τα κεθ ἴῃς 1, ἴοο Ἰοπρ; ἀϊϊίο;. 48 Πυ.; 
οἴ, ὈῸΝ) 15 δἱ Ῥερίππίηρ οἵ πεχὲ ν. --- 4, υγὉ} Ὁ πρὶ πιτὰ, “μέσα, καρ» ἐξ δίοοα 
αλλ. ἴῃ [815 βεῆϑε; Νὰ. 118 (7) ἰαβῖε οἵ πιαῆπα. Βυϊ (δ μα5 μετε ἐστράφην εἰς 

ταλαιπωρίαν; Ἔ εορυεγ 5 στε ἐγ αεγρια μα; 3. σερταΐμς φερνε ἐρε νεϊξογία 

νέα. Ὑθεβα γββ. τὰ, τ ορῥγεπεέονι, ἀινὰ νὉ. 881 86. ΨΒΙΟἢ 1 ἴπῇ, Ἴ)0Π) οΥΣ 

Ρῖο. Ἴ55)) πιαβῖ ἢδνβ ὥρ). Ἴδη ἰ5 (ο]]ονγεά ὈῪ ᾿ ἴῃ ἴδε βεῆβε οἵ ἴο δέ ἐμγρεαῖ οἵ 

“λαηρεά ἰπῖο βοτιεϊ εἰηρ (νυ. 3013). --- Ἐγ 2] πιπ. ἀγοησάέ, ΟὨΪΥ Πέτα ἴοσ αϑι8] 
δι. Βαϊ (ὃ ἐν τῷ ἐνπαγῆναι ἄκανθαν, Ἢ ἀἴεν φορ ρτμ «ῥέρα, 3. ἐμπε ἐα- 

ἀγαϊεεεεγεί »εεοσῖς. (Ὁ τουδὶ Βαᾶνε σεδὰ ΥῊΡ ἔου Υγὺρ δῃὰ .)2ἼΠ, 8. 5») δῃὰ ἰπΐ, 

οβῖγ, οὗ 2π ὦ αὐαεξ, τνεἶέε, 5. 7ε. 5031. 51 (τ, ,γ18); 3. 5 ἱπί. οβῖγ. οἵ 2: νὉ. 
δὲ ἄνγ. 95. ἰπϊετργεῖβ τῷῦὸ ὀγεασί διὰ 52) 85 ἰπΐ, οβίγ, βίι 1 35. 2 γ᾽ ἦαν τυασίε, 
ἀἰετίγον. ΟΦ οἡ ἴῃε ὑυβοΐε βθθῖὼβ τηοδὲ ργοῦθδῦϊε. ὉΠ ἴῃ Ἰἢ ἰβ5 ἰδῖς οβδηρε 

ἔοτ 31π, ΒΊΟΝ τλλῖκο5 8}} [πε τθδάϊηρβ δαβὺ ἴῃ ἴῃς ἀϊβετεπε ἱπίοτρτειδιί οι. ---- 

δ. ΤΙΝΌΠ] 50 Ὁ, ΕἸ ΡΏὮ. --- Ἰγυ ΚΝ] ΗἸΡΆ. ἱπιρῇ. ργεβεπῖ, γν. (ὖ δοτὶδὶ α8 πεχὲ 
νὉ. ἐπηρτοῦδὈ ]ς. --- "037 εἰ ρὮ. ργεβεπῖ (Ὁ. ν.1). -τ ΟΝ] ἰβ ἴῃ (ὃ δπὰ 3, απὰ 

βεοσῃβ ἴο Ὀε οτἱρίπαὶ, δἰ μβουρἢ ἰξὸ νουἹὰ θεῖ ποῖα παῖυγαὶ αἱ Ὀερίηπίηρ οὗ 

Ῥτενίουβ οἶδυδε. 11 πιυδὶ ἱμεγείοτε 6 διαρῃδιὶς απὰ ὄχργαβα ργενίουβ τγεβο]ι- 

τἴοπ. --τ Ὁ 9] 18 ἴαϊκετι Ὁ (ὦ 48 κατ᾽ ἐμοῦ, Ῥ αὐάνεγετινε σας, ὅφ; Ὀὰξ τὶς ἴα σοῖς 
ταί] ἱποοιτεςῖ, [ἱ ἰ5 ἃ ροοῖίς, ἀγομαὶς ρσερ., ᾿Ἰεηρτῃμεπδὰ ἔογ τηδαβαζε. -- ΠΝ] 
ΕἸ ΡὮ. -- ΠΙΚΌΠ 1}} σὴ οὕ »"ν εἷρ (ν. ν.λ"3). Ὅυ. ἰ5 ῥγοῦ. σοττεοῖ ἴῃ τεδαϊηρ 

τπθο τνοπ Ὁ; ἴῃς γγῦρ νψγαβ οοηξυδεαὰ τῖϊἢ πῦρ δηὰ 80 οπιϊ[οα. ΤΏρη ἰΐ 
τνᾶ5 ὨΘΟΕΙΒΔΥΥ͂ ἴο σοηηδοῖ ἴπε ψοταϑ ἴοτ βἰῃ. ΤΆ Ϊ5 τεβζογδαίίοῃ τηαῖςςβ ἴῃς ρεῃ- 

τλτηεῖετ οοπιρίεῖς ἀπά [Πς σοπβίγαοϊίοη εαϑγ. --- θ, ΓΝ Ὁ» ,20γ διὲς ἐλέη, ἐφ. 
Ῥδιάοη, οἵ ον ἐλὲς ἀεεοιειέ, ἐλεγοογε, ἃ5 15 Ὁ. (ὃ ὑπὲρ ταύτης, 3 270 λαε. --- 

ΝΥῸ ΓΡῸ] «οἴ, 15. τ 56 ἸΝΣΌΣΙΣ; δῖ [9 ἰ8 ποῖ βυϊξεὰ ἴο ἴῃς Ἄσοπίεχὲ, μος δση- 
Ῥβαβίβεβ [Ὡς ἰδοῖ ἰῃδὶ Οοά ἴ5 ἴο Ῥε ἐουπὰ ὈΥ ἴδε ρεηπίϊεπίὶ, απὰ ποῖ δῃΥ βρεςίαὶ 

τεἴπιε οὗ βπάϊησ. --- ζ 0] σοη). ορεέν, 88 915, οὐ ἴῃ [με βεῆβε συεηγεαάδν, ἀοε8 ποῖ 
8εστῃ ἀρργορτίαϊς ἴο ἴῃε οοπίοχὶ, Ὑποτείοτε ἢ Ὁ. τὰ, οτ δ ΝΥΌ, ΡΧΌ, 

τ θῖς ἢ μα5 Ὀεςη οοπίυδεὰ νὴ ἼΣΌ ἀπ 50 Ὀγουρθιὶ δρουΐ ρχο. ΡΙΣῸ Γγὺ δήσεις 
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47 αὐτίνεες. ἘΡΣῸ πι[π|.} τἡγαΐέρεοος, εἰγαἷές. ΓὋΥ ἊΣ 1101481 5.223 Ὁ. 2858. δ. δ 
]ε. 195. Τῖβ ρῆτγ. ἰβ [ἤδη ἔυσί μεγ ἀεβηεὰ ὈΥ Ὁ ηρ'᾽ π.π|. Λοοαῖ, οτεέδιωνεί; εἶπν. 

Να. 18 10. 3836 Πη. οὔ 1123 Ῥγ, 273.---Ἴ. 5»)}] ἰβ ἃ ἀἰβίσυε ἔοττα, ρ]. οβῖσ. οὗ 
ἘΊΝ πι[π|.1 α.λ. γεὀῥλαδίονε Ξε Πγ. ---- ἢ Ὁ}5} πι[πι.] αἰεδένεγαηεε; εἶδν,. 565 ὈΟΙΒ 
ἀνθ. Ἐὸος νϑ. υ. 7718, Βαϊ (ὅ ἰ5 νετγ αἰβετγεηῖ, ἀπὸ θλίψεως τῆς περιεχούσης 
με τὸ ἀγαλλίαμά μον λύτρωσαί με ἀπὸ τῶν κυκλωσάντων με. (Ὁ ἰαἶκεξ 5,2)": 

δπὰ ΣΤ 85 δἰϊϊε ταϊαϊϊνε οἴαυβεβ τείεγγίηρ ἴο ἴῆς δϑ)οιϊΐοη οὐ ἀϊξῖτεβϑ, ἋΣ 

Ῥεΐπρ π.ἢ, 5 16 πῦχ, Ικ ροϊπῖβ ν)Ὁ || Ὁ ἼΓΟ ; [Π]5 ἰδ τιοβὲ ᾿ἰκεῖγ, }]ε85 στὰ 
Ηουῦ., Ηοτεϊεγ, Ηἰ., Πὰ., ») ἰ58 ἀϊπίορ. ἴοτ 1δϑὲ Ἰεϊϊεσβ οὐ Σσῦ. 933 18 βοσλεν δαὶ 
αἰβετγεηι, δε ἐς 2γοίφείίο πῖέα, αὖ ἀσείε σερίοαϊϊες πε, ἰατες γιεὰ ταέναρς, εἰγοξσε- 

ἀαὐὲς »ι. ἋΣ ΞΞ σάνεγτανν, Ὅδὺ ἰ5 ρῖς. ἾΉ, 3, Ὀοτῃ ἰάκε νὍβ. δβ. ἐχργεββίῃρ 

ςοηβάεπος. (ὅ τεραγάβ ἴῃς νεῦβε 85 Ἂϑβεῃς Δ }}Ὺ ρει του. ὙΒὲ νὉ. 5) 50 ἰ5 

Ι 23232ο., ἀπά τηυβὶ Ὀς ἰηϊεγργεῖεα ἴῃ ἴΠε βᾶτης 8 Υ. [1 8. ρου. [παῖ τθΡ 
δ ἃ ποῦῃ. Τῆς αἰβῆουΥ ψΠ Ε΄ 15 ἴῃ τακίπρ Ὃς δ8 ἔεϊω. δπὰ ἴῃ ἴδς Ἰαοὶς οὗ 

ῬτΕΡ. ἸῸ δον 59. Ιἰ ἰβ θεῖε ἴο ἔοϊον 3 δἀπὰ ἴαῖκε τϑρ 85 ρίς., 85 188 401} 
οῦ 1443, τείεττίπρ ἴο Οοὰ, δπὰ ἴο τεραγὰ ἴῃς ἱπιρίβ. 85 )υββῖνεϑβ. --- 

32 ὍΣ Ὀὔρ τ ἼσῸ Ὁ Ἴρο ΤῸΝ 

8. ὙΝΥ] γ σοδτά,, ετιρῆ.. δ ἀἰτίοπ ἴο ῥγενίουβ νΌ. ---- "] τεὶ. (νυ. φ76).---- 75] 
ΟΔ] ἱπιρί. πιοά δὶ, σἀσωμία ρΌ. ---- ΠΥ] ΟἿ] ἱπιρί, σομοτῖ. 1 86. (νυ. 167). ὦ ἐπι- 
στηριῶ τε πχνν Οαὶ ἱπιρί. 1 86. οὗ ΠΥ, 88. Ῥσ, 168), 580 Βᾶ, Α ννογὰ ἴβ τηΐββ- 
ἱπρ' ἔτοπι τὰς ταδββυζε, Ὁ» ἰπιρ} 165. ἃ νὉ. ψ μος 5μουϊὰ ῥγοῦ. Ὀε ἰδβαῖ οἵ ῷ 

ἰπ δά άϊτίοπ το τμαὶ οἵ 3Ή, 85. θυ. ---θ. »πῃ τ] ΟἿΑ] 58. 2 ΡΪ, τ ἢ περ. --τ 
Ἐ2Π0Ὸ]7 πιπὶ, ὀγίαϊΐε, 45 Ῥτ. 265 15. 3739. --- Φ 78. πιπι. ἀαλίεν, 85. 15. 3038 ΤΌ. 301}, 
-- τον] π[πἰ.] σγραηεερε, ἐγ αῤῥίηρ, λαγηπέες,, ΟἸΪῪ Βετε ἴῃ τ 8 βεπβε ; (ῦ τὰς 

σιαγόνας αὐτῶν, 3 »ιαχίδας εογεπι, ἴῃ Ψ εἶδνν. ΟΥΪΥ 1036 (ἀ.0.). Ημχ,, Ρε., 

ΜΟΙ], ἴαϊκα τῆς οἴδυβε 85 τεὶ., “" τυλοΞς ἀπγρδε5 σοῃβἰβῖβ ἰπ ὑγἶε ἀπὰ Ὀἱϊ ἴο ἴδιας 

ἀ; τε ΜΟΙ], “ΤΕΥ 1} ποῖ ἀρργοδοῦ πες," Ῥε. “οἵ εἶβεὲ {πε ν}}} ποῖ 
οοτὴς πίρῃ απο ἴπες; Ἐν. Εἰ. ΑΝ.» ἱπί. τ Ὁ“ πγυσὲ θὲ τηυΖζΖὶεὰ, οὐ ἴπετε 

ἦβ πὸ ἀγανὶηρ πεᾶγ ἴο ἴῃ ες." Βαϊ νΌ. Ὁ52 ἰβ δὴ Ατδιηδὶς ψογά, ποῖ υβεά ἴῃ 

ΟΤ., δπὰ ἰβ Ἰαῖβ.0 Ὁ. ἴμεῃ ἴα κεβ νΌ. 65 Ηἱρῇ. ἱπέ, 2.55 2. δ ἰβ ἀϊῖορ., 5ο 

νε δεῖ 3.0 ..--- 10. ὉΝ2ΔΝ307 Ρ]. ᾧ 2 .Ν5Ὁ π.πὶ. δαένες, σογγοτυς, σΥΐογ, εἶπνι. 3818 
695115. 5.35: 4 ες. 458 518 1.4. 112.13.18Δ. ΒΒ, Τα., ἰπβετ Ἴῶν Ὀεΐοσε ἔυ τοέεξεά 
να. Βαυϊ νὲ ταὶρὴϊ γαῖμεσ οπλϊὶ )230), πὰ 80 γεῖ ἃ ἱγϊππεῖεσ σουρ]εῖ. ΤὨς 
οτηϊββίοπ οὗ πγπν ἰπ ν.1 ψουἹὰ ἴπεῃ ρῖνε ἃ τἡπιεῖετ τεϊγαβιί οὮ. --- 11. 15) 
ΗΙρῆἢ. ἱπιν. 2 ρὶ. τεψυῖγεβ δἴϊες ἴξ Ὁ 88 Πα, --- 3 τυ "Ὁ2] 85 221 112 3611 6411 
9418 97}. 

ῬΘΑΙΜ ΧΧΧΠΙΠΙ., 4 5τᾷ. τοῦ. 

Ῥϑ. 33 ἰ8 ἃ βοηρ οὗ ὑσαΐβθ. (1) Α 041] [0 ψοσβμὶρ ἴῃ 1π6 ἴοπιρ]6 

Μὴ ϑοηρ, πιο, ἀπ δμουτίηρ (ν.. 5), θθοδιι86 οὗ 186 τἱρβίθοιβηθδβ 

δηὰ Κίπάποθβ οὐ Ὑδανο (ν. "ἢ. (2) ΑἹ] πιδηϊκίπᾶἃ ἀγα οδἹἹθὰ ἴο 
ἔδαν ὙδαΤΘΒ, 1π6 ογοδῖοσ οὗ 411 Ἐπΐηρβ, δὰ ἀΐβροβοσ οὗ 411 παίΐοῃβ 
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(ν.5. (8) Υδδνϑ ἔγοπι Ηΐ8 ΒΕΔΥΘΗΙΥ͂ ἸΠΓΟΠΘ ἱπβρθοῖβ 411 πιδη- 
Ἰηπὰ (ν. 51) ; δηὰ νἱοΐοσυ 18 ποῖ ἀπ8 ἴο δσπιῖθβ οὕ ψψαστίοσβ (ν.. 77). 
(4) Ξε ἀεϊϊνεγεῖῃ ἴμο86 το ἔβασ Ηἰπὶ (ν. δ}; τποτοΐοσο Ηἰθ 
ῬΘΟΡΙΟ Ἰοὴρ ἴοσ Ηἰΐπι|, ἀσὸ ρἷδὰ ἰῃ Ηἰπι, αηὰ ἰσυϑὲ ἰπ ΗΒ Π8Π|6 ΦὺῸ 

νἱοΐοσυ (ν. 3). ΑΨ ρἴοββ ῥργαΐβεδ ἐμ Ὁΐδπη8 οὗ Ὑδαν θα 88 ονοσὶδϑί- 
πὶ βεουσθ, δηὰ 8180 ἴ[π6 ΒδΡρίπθβ8 οὗ Ηΐβ ββορὶβ (ν... 5). 

ΘΗΟΥΤ, γε τὶ ρῃίεουβ ἴῃ Ὑδην ἢ, 

Ῥγαΐῖβε ἰβ Ὀεοοπηίηρ ἴο ἴῃ υρτίρῃι; 

Οἶνε 1πδηκϑ ἴο Ὑδηννεἢ νυ ἴῃ Ἰγτς, 

ΜΈ τδς ἰεη-ϑίγίησοα Πᾶτρ Ρἷδυ ἰο Ηἰπὶ; 

δίῃηρ ἴἰο Ηἰπὶ ἃ πὸὲνν δοῆρ, 

ΡῬΙΑΥ 5 Κι} ΠΥ ἢ σῃουῖμηρ; 

Ἐοτ πε νοσγὰ οἱ Ὑδῆνεῃ ἰ5 ἀρτίρῃϊ; 

Απὰ 8ἃ]1] Ηἰ5 νου ἰ5 ἢ} (αἰ α]η 655; 

Ηε ἴἰονεϑ τἱρῃίεουπηςββ ἀπαὰ ᾿υϑίϊοα, 

ὙΤῆε εχ ἰ5 (8}} οὐ Ηἰβ5 Κη ἀπεββ. 

ΒΥ ΗἰΪ5 νογὰ τῆς ἤεανεηϑβ ψγεῦε πηδάς, 

Απὰ ὃὈγ (δε Ὀτεαῖῃ οὗ Ηἰβ ποιῇ 4]} {πεῖγ Ποϑῖ; 

Ηξε ραδϊῃεγειῇ ἴῃ ἃ ἤδϑκ ἴῃς ννδἴουβ οἵ ἴῃς 8568, 

Ῥυτειῃ ἰπ γεασυγο5 ἴῃς ρτίπγενα! ἀθερ. 

1.εἰ 411 τῆε φαγί Ὅς ἰπ ἔθαγ οὗ Ὑδῆνεῃ, 

1,εῖ 411 τ[ῆ6 ᾿Ἰπῃαθιιαπίς οὗ ἴῃ6 νου] ςἰδηά ἰῇ ἀν; 

ον Ηε 5ρᾷᾶζκε πὰ ἰϊ οᾶπιε ἴο ρᾷ55, 

Ἡςε οοπιπιαπάεά δηὰ ἰϊ 5κἰοοά ἰοτίῃ. 

Ηε ἀοιῇ Ὀτὶπρ ἴὸ παιισηῖ τὴς σου η56] οὗ παίίοηϑ, 

Ηε ἀοίῇ πιακς οἵ ποπὲ εἤδοι τὴς ρίδηβ οὗ ἴῃς ρεορὶςδ5. 

ΕΒΟΜ δοάνοη Ὑδῆν ον ἀοιῇ Ἰοοκ, 

566 }} ἴ1ῃ6 Ξοηϑς οἱ πιαληκίπα ; 

Ετοτη ἴπε ρίαος ἡ πογὸ δὸς 5[15 οπιῃτοπεα Ης ἀοίῃ ρίαπος, 
Αἱ 4] τὴς πῃ ὐϊαπι5. οὐ ἴ1πῸ δαί; 

Ηε ιῃαϊ ἰοτγτπιεὰ τπεὶγ πιϊπα αἱοροιθοτ, 

Ηε ται ἀϊδοεγποῖῃ 4}} {ποτ ογκ5. 

Τῆς Κίπα ἀοίῃ ποὶ ραΐη ἃ νἱοΐοτν Ὁν 5 στοαῖ ΔΥΓΉΥ, 

ὙΠε τηϊρῆϊν πιλη σςαπηοί Ὀς ἀοἠνετοιῦ ΌΥ 5 στεαῖ βίγοηρτῃ, 

Τῆς Ποτῖβε 5 ἃ ἀο]ιϑδίοη ἔοσ νἱ οἴου, 

Απα ὃὉν ἢ΄5 στοαΐ ἀγπὶν ἢ σαηηοῖ ἀο]ίνογ, 

ΒΕΗΟΙΡ, 1π6 ογὸ οὐ Ὑλην ἢ 15 Ἰοννατὰ Π6πὶ ἴἰῃδὶ ἔεασ Ηἰπι, 

Τον τὰ τἰοπὶ τΠαἱ ἤορὸ ἴῃ Ηἰ5 Κιπάπεβϑι 

Το ἀεῖϊϊνογ {πον ἸΠς ἔγοπι ἀθαπι, 

Ἀπὰ ἴο ρῥγόϑβοτνς {Ππεῖτ Πνο 5 1Π ἰἀπιίηα. 

Ουγ 500] ἀοίἢ νναὶτ ἰοτ ὙαΠν ἢ, 

Οὐιγ εῖρ πὰ 53}}614 15 Ης; 

Εοτ ἰπ Ηἰἴπι οἵἷιγ ἢδατγῖ 5 ρ᾽δα, 

Ἐοτγ 'π Ηἰ5 οῖν παπλὸ νὰ {γιϑῖ, 

1μεἰ ΤῊΥ Κἰπάπεϑβ, ΥΔη ἢ, Ὀς ὑροὴ ἃ5 

Αοζοταάϊηρ 5 Ὲ ἢορὸ ἰπ ΤΠοα. 
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Ῥβ. 33 ἰ5 ἂπ οὐρῆδῃ 5. ψῇπουϊ {1{|6, ἀπὰ τπετείοτε νγὰ8 ποῖ ἰπ δ οὗ ἴδε 

ταΐϊῃοσ οἵ πιᾶ)ογ Ῥβδὶϊεσβ. [1 νγὰβ ἰηβεγίςα ἴῃ 115 ῥγοβεηὶ ροβίζἴοπ Ὁγ ἴῃς ἤπ8] 

εὐἀϊϊζοτ. ΤὨὸὲ τῷ Δαυείδ οὗ 6 158 ἃ ἰαῖε ςοπ͵εοεῖυτε. Τῆς Ρ5. ἱπάεςάἀ 5ῆον5 {με 

ἰμῆμεπος οὗ πιδὴγ υτιτἰπρπ: ν.85 οὗ 15. 4210; νι) οὐ 15, 2316; ν,ἴ οἵ 10. 3833, 

να οἵ ση. 18; ν.}1 οὗ 15. 405 4610 ςτδ.8 ςςβνᾳ., ν.}8 οὐ 65, 114 142; ν.}δ οὗ 

Ζςε. 121; ν.}6. 38) οὗ Ὁι. 332; ν. 1 οὐ Ῥχ. 2181; ν. 3 οὔ Ρϑ, 9017, τ Μας. 315 15 
Ῥτοθα ἷγ Ὀαβεὰ οἡ ν.1 6. Τῆς υδβς οὗ ἴδε ματι οἰ ρ]ε5, ν.δ: 7, ἰος ἴδε βυΐϊε γετὺ 
ἰδ ἴῃ δῖε Ασγατηδὶο βιγ]ς. Τῆς Ῥβ. οδῃποῖ ὃς εαιϊϊες ἴμδη ἴῃς Ἰαῖε Οτεςεκ ρεηοά, 

δηὰ ργοῦδοὶν 15 Μδοσαθεαπ ου δοσουηῖΐ οὗ 15 τείεγτεπος ἴο ἀϊνίῃε αἰὰ ἱπ νἱεῖο- 
τίεβ ν.16. 11..19.30.21,. (ἢ Ἰογουβ ἴδ ρα ἡνουβῃΐρ νἱὮ δοῺρ, πιυβὶς, ἀπὰ 5Βῃουθηρ 
ν.1. ὃ; δηὰ υπίνετβαὶ τὴ οὗ οὐπ]οοῖς ν.δ: 10.18.1. ὍὙῊς Ῥβ. ἰβ σοπιροβεὰ οἵ 22 
Τουρ]εῖδ, σοτγεβροπάϊπρ ἢ ἴῃς παπιθετ οἵ ἴῃς Ἰείζετβ οὗ [πε Ηεῦτγεν δἱρδα- 
δι, ὕυϊ νἱϊπουϊ [Πς αϑὲ οἵ ἴδε αἱρβαθεῖῖς Ἰεϊϊετβ δ ἴῃς θερί ποίην οὗ ἴπε οουρ- 
Ἰεῖβ, ἐπεγεὶη αἰ εγίηρς ἴτοπὶ ῬβΒ. 34. ὙΤΒεγε ἰ5. αἰνγαγβ αἰβη σΌ]Ὑ ἰπ διγδηρίησ 

ΒΌΘΙΒ Ῥβ5. ἴπ ϑῖβ., δῃὰ βοῃοΐατβ ἀἰεσ ἰη [5 τεραγτὰ. [{ ἰ5 ὑργοῦδθ]ς [δαὶ ἴδ ες 

ςοτγεβροπάεηος οἵ ἴδε πυηρετς οὗ σουρίεῖ5 ΜΙ [᾿ς Ἰεϊίετβ οὗ ἴπε δἱρβαῦθεῖ νἂ5 
ἀπε ἴο ἴδε ἰπβεγίίοη οὗ ἴννο οουρὶ εἴ, ν. 1.12, ἱπῖο ἴῃς οτίρίπαὶ Ῥβ. ἔοτ τμαὶ ρυτ- 

Ῥοβε. Ὑμεβε σουρ]εῖβ δ θὲ ἴα κεη ουἵ ψιμουΐ Ὀεὶπρ τηϊββεὰ --- Ἰπάἀεεά, ἴο 

ἴῃς ἱπιργονετηςηΐ οὗ ἴῃς οουγβε οὗ ᾿ἱβουρδῖ ἰπ ἴῃς Ρ5., ψ ὩΪ ἢ [ΠΕῪ ἱπίετγαρί. 
1 ἰ5 [1μδ πὶ ἘΑ5Ὺ ἴο ἀἰϊνίάς ἴῃε 58. ἱπῖο ἔουγ ἔπ πιεῖες ἀδοδβιῖς δ. 

ΘίσΟ 1. 15 σοτηροβεά οἵ ἥνε βγῇ. οουρίεῖθ, ἴῆσες οὐ ψῇῃϊοἢ ἅτ 

8 0411 ἴο ψΟΙΒὮΙΡ ἰῃ [ῃ6 ἰδπλρίθ, ὑνο ρἰνίηρ ἴ[Π6 τεάβο ἔοσ ἰἴἴ. ---- 
1. δλομέ γε], ἴῃε βδογεὰ βῃουΐ εχργεββδίηρ ἴπε δηϊῃυβίαβτα οὗ 
2γαϊεε ἴῃ τὰς τεπλρῖα τνοσβῃϊρ, νυ ῖ ἢ ννᾶ5 ἀρρτορτίδϊε ἴο ἴῃς ρἷδος 

δηά δεεοριῖηρ' ἴο ἴῇοβε δηθΠ]εα το ψουβηΐρ ἴπετθ. ὙΤῆεβθα τὲ ἴῃ6 

γίρλίκοις ἢ ὠῤγίσἀί, ἴῃ τὴς δῖοι βεῆβε οἵ ἴῆοβε ζΖεδίουβ ἕοσ (ἢς 1νὺ 

δῃά ἰηβεα[]οἢ5 οὗἩ Ιϑγαϑὶ, δῃὰ 1ἰνὶηρ ἴῃ 5ιτιοϊ σοηίογγ τυ τΠογεῖο. 
--2. σίυε ἡλαπάς, ἱταρ! γίηρ ἃ βοὴρ οἵ {πδηκβρίνίηρ δοσοτωρᾶ- 

πἰδά νι ἱπβιγατηθηίδὶ τηυϑὶς οὗ ἴῃς δ'γέ δηὰ Ἰδιρεσ “η-ὐγπρεῖ 

λαῷ. ΤὍῆνα ἴῆχθα ἔουπηβ οὗ ργαῖβα ἃγ6 βιιτητηεα ἃρ ἴῃ ϑ: «δέησ, 2ίαν 

οἀἰ γεν, τοὐὰ φὐοωδίηρ. ΤὨδὶ ψῃ]οἢ 15 ἴο Ὀ6 βυὴρ 5. ἃ πεῖ σοῆρ, 

ἃ ἰτοϑῇ ουϊρατοῖ οὗ ῥγαίβε ; ποῖ ἰὴ ἴῃς 5β6ῆ86 παῖ ἃ πε σοτηροβί- 

ἴοη νὰβ τοπάδγαά, θυΐ [πὶ ἃ ἐγεβῇ Ἴχρεπεηος οἵ ἀϊνίηε ἵἄνουγ 

Βδά Ῥδβθῇ βηϊογβά, δηὰ νψὰβ δοκηονιεάρεά ἰῇ ἃ πε εϑίδὶ δββεῖη- 

Ὀὶγ ἴῃ τ1ῃ6 ἴξτηρ]ςε ἴοσ [8 ραγίσυ]ασ ρισροβα. --- 4. ΤῊΣ τϑάβο ἴοσ 

115 ΘΠ ΠΊΟῺ5 ἰ5 λέ τυογα οΥ γαλευεὰ δπὰ “ΠΕΣ τυογξ. ὙὍΉϊ5. οοτ- 

ῬταμΘη 5 411} [ῃ6 αἀϊνίπε δοιν! , 5 ἴἃ 85 θθθη Ἂχρετθησθά. ὍΤΒε 

ψοσά, ἴῃ 15 ἰῃβίγισίίοη ἀπά Ῥτοόμλίβεβ, ἐς μρόγίσἀί, ἃβ Ἠΐβ ρεορῖε 
ὝὮΟ σοῃίοστῃ ἴο ἰΐ ἅτ ὑρηρῃϊ; Ηἰβ8 νοῦκ ἰῃ Ἰυάρταεηϊς ὑροῦ 

ΘΏΘΙλ65 Δη4 τοάετωρίίοη οἵ Ηἰβ ρεορῖε ἰ5 τυὴὰ μα ἠγμίμεςς ἴο 
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Ηἰ5 σονεπδηΐ, οὗ. Ὠϊ. 324. Βιυῖ Ῥαςῖκ οἵἉ 411] ΗΒ νογά δπὰ νοῦ 
15 Ηἰξ ἰονε ἰῇ 115 τοσε δηοϊθηΐ (οσπ οἵ Κίπάπ685 δηὰ [5 ἰδῖεσ ἔυσπὶ 

οἵ αῇεοιίοη. ---ὅ. 276 ἐσυός γἱράϊεοιεεηιόσς, ῬτοΡΑὈΪΥ ἴῃς ἀοίηρ οἵ ἰἱ 
ΟὨ Ηἰδ5 ραγῖ 85 ἴῃς Ἄοοηϊαχὶ βυρρεϑβίβ, Ζηα γμς εξ, ἸΏΠΟΥΤΘΟΙΥ τθη- 

ἀετγεά “)υάρηηεηῖ" ἴῃ Εν", Πετα δηά εἰβαεύῆετθ ἴῃ [ἢ 5 σοι ἰπαιίοη. 
-- ΖΑ: εαγίλ ἴς μὴ ὁ ς ἀίπάμεςς Τὴ δοιίοη, ἴῃ Η!5 ψνοσκ 85 ἀῦονα, 

οὔ ττο. Τα αἰνίῃα αἰγὶ αϊε5 γα σοησείνεά 85 ψοτκίηρ [Ὠτουρἢ 

411} τὴς εατίῃ. Ὑδδῖ 15 (ῃς ὈῬδοκρτουπά οἵ τμεῖγ ραγιου]ασ γοσκίηρ 

ἴῃ ἴῃε ἐχρεγίθησα ΜΏοἢ ο4}}5 ἕοσ [ἢ (τεϑῇ βοὴρ οἵ ργαῖβθ. 

Βδιτ. 11. 15 σοτῃροββά οὗ ἴνο ραγίβ οὗ 5γη. σουρίεῖβ, ρίνίηρ ἴῃς 

ΤΕΆΒΟΏ [ῸΓ ἴἢ6 ἱπίοσν επἰηρ 5γΥΏ. σουρ]εῖ, δι πηπηοηΐηρ (ῃ6 νου] Ὁ 

βἰδηά ἴῃ ἂὐγε οὗ Ὑδῃναθῇ. --- α. Τῆς ῥϑβαϊ δὲ ροὰς Ὀδοῖ ἴῃ τπουρῃϊ 
ἴο ἴῃς ογδδίίοῃ, Ἔβρθοίδ!ν οὗ ζᾳε ἀσαυεης απὰ αὐ {λείγ ἀοεί, τῃαῖ 

5, ἴπ6 Παάνθηὶν ᾿ἰυταϊπαγίθ5, 50, πηοΟη, αηά 5ἴαγβ, ἴῃ δοσοσγάδηςα 

ψ ἢ της σοποερίίοη οἵ στη. 2' 15. 4οἷ 452, δηά ποῖ ἴῃε δηρϑὶς 85 
Ῥ585. τοϑ τ48΄, ΤΏεβε τὐέγε νιαάξ, ἰὴ τηοϑὲ βϑηθγαὶ [εσπὶ ΤῸΣ 

οτεαῖϊνε δοινγ, ποῖ ᾿πιρ  γῖπρ ΔΎ ραγουϊαΓ πηοάθ Οὐ ἵΠΕΟΓΥ οὗ 

στγδδίίοῃ. --- 8ν ϊς τυογα] , ἴῃς ἰπϑιγαμηθηῖαὶ τηξᾶῃ5 ἤδτα δπὶ- 

Ῥἱογεά ; τῃᾶὲ ἰ5, Ὁ σοπιπηδηά, 845 ν.᾽ ἴῃ δοσογάδηςς ψτ Οη. τ. 

Ὑγ πὴ τηϊβ 15 Ρᾶγα}}6] : 40. “7ὲε ὀγεαίὰ φΥ ΜΠ τς νιον, τὴς νογάβ 

Ῥτγοαιϊμεά ἐοτίῃ ἴῃ βρεεοῦ. ϑοπια πᾶνε ἱπουρῆϊ οὗ (Π6 ἀϊνίηε ϑρίτιῖ 

Βεσα ἴῃ δοοογάδηοα ψ ἢ αη. 12, της 5δαπιὲ Ἠεῦτενν ψογά θείης 

υϑεα ἴοσ “ Ὀγεαῖῃ " δηά “ϑρίγιι " ; Ὀυῖ {τε τείεγεπος νετα ἴο 

της ἀϊνίπε ϑρίγι τ νου Ὀ6 ϑριτι οὐ Ὑαῆννθῆ, αη ποῖ ϑρίτιι οἵ 

ΗΐΪ5 πιοιῖῆ. --- 7. ΤῊς οτγεαϊίοη οὐ δ[ι᾽σ τοῦς ὁ {16 σφεα ἴθ. ΠΟῪ 

ἀεϑου θεά. -- “ἦς 2γίηισυθα ἀδο 1, ργο  ὈΪΥ οὐ]ν της ἀσδριης οὗ τῆς 
8568, ἴῃ δοοοτήάαπος ψ ἢ 10. 328. 3, ἀπ ποῖ [ἢ 6 ΠΊΟΓΕ σΟΠΊΡΓΟ- 

Πθηβινα πηᾶ55 οὗ ννδίογϑβ, πο] Ἰησ [ἢ 6 δ σ᾽ οστα πολ δηἀ [ογαπολῃ 

νϑδίοιβ Ὀείοσε {ΠεὶΓ δαραγαίίοη, οἵ ὅπη, τὐἥ τ μὲ σαύπογοίλ ἐμ ἃ 

"4:11, αἴἴετ 6ὅ. πὰ πιοβῖ ἀποϊθηϊ ΑὟ55., ἃ5. ΠΊΟσα δι 10α τὸ ἴΠ6 

ιιηεα ἐπ ἐγεασμγίός, ἴπαῃ 30 (ΟἸ]οννο ἢ ὈΥ ΕΝ", καθ. ἃ Πεαρ.᾽" 

Τῆς σοποερτίοηβ οἵ [το αβυγὶθ5, νἤοτα (οὶ βἴογοβ 10 ἴΠ6 βῆον δη 

Βαὶ], απὰ οἵ « ἢἤδβκ, ἢ γα ν νναϊογτ-ϑκίη, π΄ μοῦ της Οτίθηῖα]ϑ 

ΠΑΤΤΥ 1Π6ὶγ νναῖεγ δηἦ νη, οτος (σοή 5ἴογοβ τ} τῆς. ϑναΐογβ. οὗ 

Βεάνδη, ἀγα ἴῃ 70. 38 δ, Ιπαϑηλι ἢ ἂϑ ἴῃ [0. 28 5 τη ῬΑΌΥ 56α 15 

ςοποείνεά 85 5ῃαϊ ἴῃ 5α (ον ἴῃ ἰἴ5. ρΙασα αἵ της οσγοστίοη ΜΠ θαΓβ 

Δηα ἄοοτβ, ἰἴ 5 πιοϑδὲ ργοῦθαῦ]ε Παὲ 411} τ1Π 656 ἴοσπὴβ οὐ [οὐ ατὰ αἵ 

1ῃε Ὀαϑἰ5 οἵ [15 ἀδϑοτίρίίοη, γαῖ μεσ τῃαη ἴῃς θα} τ οὗ τῃς 



288 ῬΘΑΙΜΘ 

νδῖοιβ οἵ ἴδε δὰ ὅεᾶ ἴον ἴῃς ραββᾶρα ἰπσγουρῃ μετὰ οἱ Ἰβγαεῖ, 

δοοοσαϊηρ ἴο Εχ. 15", ὙΠΟ. 5 Δηοῖπεγ ἀηά μοίεσορεηθουβ ἤρατε 
οὗ βρεεςῦ ἴο (δαὶ οὗ ἱγεαβυτίεβ δῃὰ ἴῃ ρογπηδῆθηοα οἵ ἴπ6 βεᾶ 

ἴῃ 115 ρἷδοθ. Ὑπὸ νεῦρα] ἔοσπηβ ἃσὲ ραγίοὶρίεβ, θὰϊ ποῖ οα μὲ 

δοοουηΐ ἴο 6 τείειτεαά ἴο “τῆς σοηίίηυδ! δοϊϊοη οἵ τηαϊηϊεηδῆςς 
85 ὙὙῈ6}} 45 ἴῃς οτὶρίπαὶ οσεαϊίοη," Κιγκ., θδοαυβα ἴῃ 6 ραγίί οὶ ρ] 65 ἀσα 
οὗ ἴῃς Ἰαῖα Αταπηδὶς βίγὶς, υβεα ἕοσ ἴῃς βηϊῖΐε νεγῦ, δηά τείεσ ἴο ἴμ 6 

ογοαιίοῃ 1196} 85 ἴῃ ἴῃ ραββᾶρε οἵ 70οὉ πιεῃιοηδὰ ἀρονα. ---- 8. ΤῊΣ 
[δοῖ οἵ τῆς οτεδδίίοη οὗ ἢεάνεηβ δηά 5εᾶ Ὀγ Ὑδηνεῇ ἰ5 ἃ ρτουηὰ οἢ 

ΜΠ] ἢ τῆς Ῥϑδ᾽ πιϊϑῖ συ πη Οἢ 5 τηδη ΚΙ Πα ἴο ἔδασ δ ἢ ἃ (τεδίοσ. ---- 

26: «ἡ 4ἀε ξανὰ ἢ αἠ τὴε ἱπλαδίϊαπές 97 “δε τυον 4, ΑἹ] ταδηκὶ πὰ 
ΠΟΓΕΝΟΙ [ΠΕ τηᾶῪ Ὁ6. ΤῊΪΒ ἰ5 80 υῃίνεῖβαὶ 50ΠἸΠΊΟΏΒ. ---- ὅς ὅφε 
"αν φΓ Υαλευεὰ 1} εἰακμαά ἐπ στους]. Τὶ ἰδ ποῖ Ῥσοόρδῦϊε ἴμᾶὲ ἴῃς 
Ῥϑδὶ πγὶβὶ ἰ5 (ῃιηκίηρ οἵ ἔδαγ ἤεσα ἰῇ ἴῃς γεϊρίουβ βεῆβα δρρσορτίαϊε 

ἴο 1ῃ6 φῬϑορὶε οἵ 6οά, 85 ἰῃ ν.., ψῆεγε ἴῃ6 δοουδβαῖῖνε ἰ5 υϑεὰ ; 

Ῥυΐ ἴῃ 186 τῆογε δἽχίεγηδὶ βεῆβε οὗ αἃγὲ δη4 βιι θη δϑίοη ἴο ἴδε 
ἀϊνίηα βονετγεί ηίνυ. --- 9. ΤῊ τεάβοη 15 σοδηϊογοεα ὉΥ ἃ τεΐϊσγῃ ἴο 

ἴ!ε σοποερίίοη οὗ ἢ οτγεδίίοῃ, ψμΙο ἢ 15 διαϊθα ἴῃ ἰετπιβ οὗ (ἢ Ὁ 

Ῥητϊεῖνε ογεδίίοη οὗ [πε ἸΙρῃῖ, δοοοσγάϊηρς ἴο ὅση. 1ὃ --- 2 γ 27 
σῤαζε αγπα ἐΐ εαριθ 1 ῥα5:}, ἴῃς νεῖν ψοτὰβ οὔ ὅπ, τ, ἐχργεββίῃρ 

Ὁγ τε ανν σοηβεο. [ῃς ἱπητηθἰαἴεηεδθβ οὗ ἴῃς οδεάΐϊεπος οὗ ἴῃς 

οτδαῖυσε ἴο ἴῃ 6 οτεδῖϊνε ψοσζά ; ρασαρῃγαβεά ἰῃ 1ῃ6 βγῇ. οἶδιβε : 
Ἢ εονιριαραδα, πὶ ἴῃ 6 βαπλθ ᾿τητη θα ϊαίθπμθβ5 οὗ τεϑυϊῖ, αμα τ 

«Ἱοοά γογίἀ]; τμδῖ 15, ἰ βργδὴρ ἰπῖο εχἰβίεηοςς δηά ργεβδεηϊδα ἰἰβεϊξ, 

ΟΥ βἰοοά οσιῃ 85 ἃ μοβῖ, υβϑίῃρ ἴῃς ᾿τηάρετΥ οὗ ν.᾽ δῃὰ Οῃ. 4], ἃ5 ἃπ 
ΔΙΤΩΥ 5ἰδηκβ ἔογί ἰῇ ΔΙΓΑΥ Ψηδη (ἢς βονεγεὶρῃ ἰδϑι65 ἴῃ σοτῃ- 

τπηδηή. ---10. ΤῊΣ οτεαῖίνα ρονγοσ ἢᾶ5 Ῥθεη τηεηιἰοηεα 85 ἃ νψάγῃ- 

ἴῃρ ἴο ἴπ6 πδίίοῃϑβ ; 1 ἰβ [πεγείοσε ἀρρτοργίαϊα ἰῇ 16 οἰΐτηιαχ τῃδὲ 

ἴδια ῥτον  ἀθηταὶ ρόνγεσ 5ῃου]ά Ὅς τείειτεά ἴο. ΤῆΪϊ5, ἃ5 ψὰ σου]ὰ 

Ἔχρθοῖ ἔτοτῃ ἴῃ ρύυγροβε οὗ [δ βἰαϊειηθηῖ, ἰ5 ου 115 πορδῖνε 5ἰάσδ, 

ἢ τοίδγεηςα ἴο δἔε παδίορς ἢ 2:6 δεοῤέες. ΤΏΘΥ τᾶν ἴακα ἐσμμροῖ 
δΔηά τρᾶκα φέσρς ἀραϊηβῖ ἴῃ6 ρεορῖὶς οἵ Ὑδῆνει, Ῥὰϊ ἴῃ ναΐῃ ; ἴῸσ 

ΠἶἼ ἀρίὰ ὀνγίηρ ἴθ Ὁ παμρὴΐ [ νιαζε οὗ ποπε εῆεω. Ἠξε [πι5- 

ταῖθ8. 811 [Πα βοῦθπλεβ οἵ δοβίι γ ἀραῖΐηδὶ Ηἰβ Ῥθορὶθ ; δηὰ τἢϊ5 

15. τ(ὴ6. οἸϊτλαχ ψὨΙΟἢ υ51ῆ65 1η6 ἱποϊυβίοη οὗ [6 οδπεῖγε 811. ἰὴ 
τῃ15 Ρ58. οἵ ῥγαίβε. 

Α Ἰαῖογ ἀϊϊοσ, νὶβίηρ ἴο εταρῃδϑίβε ἴῃς τβουρῃξ οὗ ἴδε 1αϑὶ 

οουρ]εῖ, Δἀἀ5 ἃ τοιγαβιοἢ ἴο ἴῃ6 511., πὰ Ἰηϊειταρῖβ ἱμεσγεῦυ ἴῃς 
Ῥτορταββ οὗ 1πουρῆς ἴῃ ἴῃς Ρ5. 
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Τῆς οουη56ὶ οὗ Υδην ἢ Ξςἰαπ οἰ ἴογονευ, 

Ἴδε ρῥίδῃϑβ οἵ Ηἰβ5 πιὶπὰ ἴο 41} ψεπεγαίίοῃβ. 
ΗΔΡΡΥ ἴδε παίΐοπ ψῇοβε Οοὰ ἰ5 Ὑδῃνεῆ, 
Τῆε ρεορὶς Ης 85 σβοβεὴ ἔοσ Ηἰβ5 ἱπῃεγίίΐδπος " 

11-12. 71ε εοωρεεὶ ο7Γ γαλευελ || τὰς ῥίαης οΥ ΗΠ» νιἰπ4], τὰς 
Ῥίδηβ ἰοιτηθά ἱῃπ Ηἰβ ταϊηὰ, αοα Ὀεΐηρ οοποείνεα ἃ5 ἢανίηρ ἃ 
ταϊηά, ͵υ5ῖ 45 τηδῃ, ΗἸ5 ἱπηασο. Ὑἢεδ6 ψοσὰ8 ἅγα ἴῃ 5 ΠἸ Κίηρ ΔΗ ἢ. 

ἴο ἴῃ σουηβεὶ δηὰ ρδῃβ οὗ ἴῃε παίΐοῃβ οὔ ἴῇς ργενίουβ σουρ]εῖ. 
Α5 Υδην ἢ ἐπιβίγαϊεβ {Παὶσ σουηβεὶ δηὰ ρ͵δηβ, Ης τηδιηἰδὶπβ Ηἰ5 

ον σουηδεῖ ; ἰἴ εὐσηάσλ ἥττω, ποῖ σάρϑ0 ]ε οἵ πιβίταϊίοη, ὑποῆδηρο- 

ΔΌΪς, Ρεστηδηθηῖ, ἀπά ἱπάδεὰ ,ηγενεν ἢ Ὁ αἦ ρεπεγαδοης. ΤΉΪΒ ἰ5 

ἃ στουηά ἴοτ σοηρταίυϊατίοη ἴο ἴῃ6 Ῥεορὶς οἵ Ὑδνθῃ, ἴοσ τ σϑη- 

ἄετϑ ἴμθτι βαοῦσα ἰὴ ἴῃς δηάβ οὗ [πεῖς Οσοά ; ἱπογείοσε ΤΠΕΥ ΠΊΔΥ 

βίη : 12» ἐς παΐοη ἢ τὰς ῥεοῤίς, δι. ἴο 1 τῃς οἴδεσ ῃδιϊοῃβ 

δΔηὰ Ρξορ]εβ, θεοδυβα {ΠΕῪ ἤάνε ἴῃ6 ἰῃθϑοστηδ οἷς ργίνι!]ερε οὗ οπα 
τυλοσεέ Οοά ἐς γαλευεὰ; δρὰ τῃ 5 ποῖ β ΡΥ Ὀεσδυβε {ΠΕῪ Πᾶνα 

σδοόβεη Ηΐτπι ἴο Ῥὲ {πεῖς σοά, Ὀυϊ Ῥδοαυβε 127. ἀκς ελοςόηι τῃθ τὶ 

“ον Ηἥἶΐξ ἱπλεγίίσπες, ἨΪ5 οσῃ βρεοῖδὶ ὑσορευῦν ἰῃ δοοοτάδησς ψ ἢ 

τῆε οτίρίηα] σονεηδηῖ, Εχ. τοῦ; οἴ. Ὠϊ. 45 ο᾽ 5. .,29 Μῖο. 15 1815. 
το 76. τοἰδ Ῥε5. 289 680 η43 )85571 ο45.} τοῦδ Ὁ.Α ὄ51}}} Ἰαῖοσ δάϊ- 
ἴογ ἰπβεσίβ ἴῃ [πε Μϑ85. υπάουγίηρ (6 δὴ δάάϊίοῃ ἴο ν.Ὁ, (οἹ]ονγεά 
ὃν Ἐ δηὰ ΡΒ. “"δηὰ Ἵδβίειῃ ουἵ [ῃς σουηβεὶ οὗ ῥγίηςαβ," νης ἢ 
ΤΑ 65 ἴῃ6 σουρίεῖ ἰπῖο ἃ {τἰρίεϊ Ὁγ ἃ [Ὠἰγὰ βγη. οἴδυβε. [{ ςετ- 

ΤΔΙΏΪΥ ὰ5 ποῖ ἴῃ ἴῃς οτὶρίῃαὶ Ρ58., ῃο ἢ ψγ88 σοπηροβαα Θῃς σεν 

οἵ σουρ]εῖδ, δἰ Πουρῇ ἰἰ 15 δὴ ἰάεα δ ΠΓΕΪῪ ἀρρτορσδῖα ἰὴ ἰϊ56 1, 
δὲς. 11. 15 σογῃηροβεά οὗ ἴῆγες βγηίῃ. σουρ]εῖβ, ἀθβοίηρ τΠῈ 

αἰνίῃς ἱπϑρθοϊίοη οἵ τηδηκίηά, (οἰ ονγεὰ ΌΥ νο 5γη. σουρ]εῖς ἄγαν- 
ἴῃς ἴλ6 σοπβθαυθῃοαβ, [ἢδΐ νἱοἴοτυ δηὰ βδίειυ ἀγα ποῖ ἀϊτε Ἂητγεὶν 

ἴο Πυπηδη ρονοῖ5. -- - 13-14, γονι λεαυέπ], ετωρμαῖῖο, ἢ φᾶς φίσεε 

«ὑλέγέ 472 τἱΐς ἐπιλγοηδα, ἴῃς αἀϊνίης τἄσομα ἴῃ [6 ΠεανΘΩΪΥ ΡΑ]- 
ἃςε, Ψ. οὐ 20} «οὖ το ̓5 15, 64:6 66). --- Υγαλευεὰ ἀοίὰ ἑσοξ ἢ “ἐδ 
Ι σἰαπεε], τ[ΒῈ αἰνίπε ἰηϑρεοΐοη οἵ πιδηκίηά, ἃ5 1τ΄' 14ἷ. -- σα Τὲς 

σοης 97 νιαηζίρ»α ἢ αἦ ἐὰλε ἱπλαδίέανιές ὁ ἐὰε σαγίλ]. ἨΗΐβ ἴπβρεο- 

οη 5. υπίνετβαὶ, ἃ γτϑϑυπιρίοη οὔ ἴμῈ6 τπουρῃὶ οἵ τἢ6 υῃίΐνογβαὶ 
τνατηΐηρ οὖν. Τῆε ἱπβρθοτίοῃ 15 ἃ ᾿ποστου σὴ οης, ποϊίηρ ἐβοᾶρεβ 

ἰϊ: -- 15. 272εὲ τλαΐ “ν»ιεα λεῖ»γ »εἰμ41), οτεαϊεά ἴῃς πιϊηὰ οὗ τηδῃ, 
᾿οπίγυοίϊοα ΟΥ ἰοτπηδα ἰΐ 858 ἴΠ|}Ὺ 45 Ης ἰοττηδά ἴδε ὈΟὰΥ ; οἵ. 
Οη. “27-5 Ζε. 12] Ρ5. 945. Ι{ 15 ρΡοββί!]ε {παὶ ἴῃς βεσοῃηὰ ϑίογυ οὗ 

υ 
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τῆς οτοδίοη νγᾶβ ἴῃ ἴῃς τηϊηά οὗὁἩ ἴῃς ῥϑαϊπηϊθὶ 85 νς]] ἃς (ἢε ἤτεϊ, 

δῃὰ τῃδῖ ἢς εχίεηάϑβ ἴῆε σοπϑιπιοῖίοη οὗ ἴπε ὈοΩγ οὗὁὨ πιᾶῃ ἴο τῇῆβι 

οὗ τῆς τηϊηά αἰδο. Βιῖ ᾿παϑιηυςἢ 85 ἢ6 1 1ηΚ5 οὗ ἴπε πιϊπάς οἵ ἢϊ5 
ςοηϊεπιηροτγατίεϑ, ἴῃς Τογπηδιίοη οὗ ἴῃ πιϊπμὰ 15 ποῖ ἰῃδὶ οἵ ἴῃς ῥτίπι- 

τνς πιαη, Ὀυΐϊ τηδῖ οὗ 4}} τηεη ἰῃς ποτ] ονεσ. Τῆς ρϑαϊπυηὶσῖ ἀοθ5 

ποῖ, ΔΏΥ τῆοτα ἴῃδη [15.ὖ, ἀἰϑιϊηρυ πῃ ἴῃς οτεδῖνε δος ΝΥ ἔτοτα ἴδε 

Ῥτον! ἀεητίαὶ. Ηδ σογίδιη]ν ἀοθϑ ἢοΐ οοησεῖνα ἴΠ6 Ἰαῖοσ ἀϊσπηςσιίοι 

είν θη ογεδιοπίϑπὶ πα ἰταδυςϊδηίϑα. Ης ἰπουρῆς τμαῖ εδοῇ 

δηά ἐνοτΥ ἰηἀἰνίάα] τη οτρίπαῖθβ, πη δηὰ Ὀοάγ, 85 ἃ σεϑυὶῖ 

οἵ ἀϊνίηε δεινν ; οἵ, Ρ5. 139.2}5ὁ., ὙῊΣ ἀϊνίηε σοηπιγυςτίοη οἵ 

1τῆ6 πὐἱπά νἂβ5 ποῖ ρατίϊαὶ Ὀὰΐ ἰοΐ4], σήορεάεγ. ὙΤΠετείοσε Υδηπεῖ 

Κηονν5 ἰἴ δἰγεδαγ ἴῃ 4}} [5 ροῦγεῖβ δηὰ δοιἰντῖθ5, [15 σά ρδοῖε5 δηά 
ἰϊ5 ΠΠπτατίοη5. Νοιῃὶηρ ψιμαΐενογ ἴῃ ἴῃς τηϊπα οὗ πᾶ σᾶπ ἐϑοᾶρὲ 

Η!5 ἱπϑβρεοῖίοη. Ηβδ Κπονβ ἴμε ἰπηεγ πηᾶη. Ηϊδ ἰ5 οὔς χζάαζ 41:- 

ἐογηολ αὐ ἡλιεῖν τοογᾶς. ΤῊΘ τοϑυϊτ οὗ 4}} [15 15. ἴῃαϊ τῆς πιηὰ 
Δη1 νογκβ οὐ πιθῇ ἅτ νΈΎῪ τηυςῇ Ἰἰτ θὰ ; τΠΘΥ ἅγα ὑπάθσ ἴδε 

ἐεητῖγε σοηΐῖτγοὶ οὐ ὑλῆν ἢ. --- 16-17. 7.6 ζύι 61, ἱῃϊπκίηρ ῥγοθαδὶν 

οὗ τῆς Κίηρ οὗ ϑγτία, (ηε σγεαῖ Ἔπεῖηῦ οὗ ἴῃς Μδοσαθεδῃ {ἰπ|ὲ5, 

Ι “τε »ολδ' »ιαη, τῆς τταϊηθα νναγγίοσγ, || 2. ἀογσς, ἴῃς σαναϊτη 

Οὗ τῃ8 ἀγῆγ. Τἤ656 ἅττα σοησεϊνεά ἃ5 ΜΠ ἃ σγεαί, ἃ Ὡυτηδτοιξ, 

ἀρ», ΘΟΤΉΪΠΡ Ὁ} ἀραϊηϑῖ [5γα6] δηᾶ σγεϊγίηρ προ {Πεῖὶσγ ονεγν εῖπι- 

ἸΏ ῬΟΜ ΟΣ (Υ τήν, Τῆς τεηάογιηρβ οὗ ΕΝ", ““βανδ,᾽ “" βαϊνα- 

τη, ΟΥ̓“ βαίοιν, ἡ ἀγα ἴοο ροηετγαὶ, αηὰ ηοῖ βυϊτεά ἴὸ ἴῃμε σοπτιόχι. 

Πης Ὀοαυν οὗ [ἴπ6 βυ ΠοηΥ ποι 5. {που ρ ἢ 5 ΒροΙ ἃ ΌΥ τεηάετγίης 

τῆς βάτὴς ΜΌΤα “ ποσί ΟΥ̓ “ΔΓΠῚΥ " ἰη ν.} δηά “ 5ἰγεηρῖῃ " ἴῃ νἷ, 
ἀ5 {τς Ἰαίτου τοίοσγο τὸ τῃ6 ἤοτβθο, ΤῊ τνουἹά 6 δὴ Ἴχαρσεγα- 

τἰοπ Οὗ 1 Πότβο, σίνιηρ τ 4 σουρίεῖ ἴο ᾿156}{, ἀηὰ ἱπάθεά ἴπ τῃὲ 

οἸπηαχ Οὐ της 51, ἃ5. σοτηραγεῖ ψ ἢ τῆς Κίηρ ψῆο νουἹά ἤᾶνε 

γι ὁπς ᾿ς, ἀπο ρἢ ἢδ ἴθ δ ἢ βϑϑεα Ὀγ ἴῃ8 ροϑιτίοη οὗ ἴῃὲ 

Δ ΌΓΠ ἴῃ νος, ΤΗς ΚΙηρ 5. τολ}]γ τῃ6 δυθ]εοῖ οὗ ν. Ὁ, ἃ5. ψῈ]] 5 οἵ 
νι, ὙΠῸ Κίηρσ τὴ Κ5. ἢῈ ολη ραΐη ἃ νἱσίοσυ ὉΥ ἢῚ5. ργεαῖ διπιν. 

Τ11Ὶ: σαναϊγν, ἴῃ ΜΠ ]Οἢ ἢ ΟΠ ΘΗ͂Υ ττυδῖοα, ρον. ἃ ἀεδ]υβίοη. [ἢ- 

5(ολα οὗ νἸπηϊηρ ν]οίοτν, ἢ6 ἰς ἀοίραιο, ἀπά ἴῃ 5. ἀείεαϊ ἴῃς 

ἝΊγοη σι} οὗ ᾿ἷ5 ναττγίοτς σαπποῖ ἀοΠν τ [Π6π|, ἀπά ἴῃς Κίηρ ΒΙπι56} 

σαπποῖ πη] “ΠοΠ νόταπος ὃν ἢἰκ ἄτην. Τῇ οοπίοχἔ ᾿πήϊοαῖεϑ τμαϊ 

4}} 1Π15 ἴσ πὸ τὸ ἀπ ἀἸϊνίηθ. ᾿πβροοιίίοη δηα ἱπιεσροβιτίοη 50. {Π]Ὶν 

δἴατοι ἴῃ {πὸ ῥγονίους σοι ρ]οῖθ. ΕῸΓ 1815 δἰ τυδιίοη ἴῃ ὨΙβίοτΥ, οἵ. 

ι Δἴας, φ'"ς 
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ϑῖσ. 1. 15 σοπηροβαά οὗ ἵνο β5γῃ. σουρίείβ, βειτηρ ἐογίῃ (ῃ6 

ἐχρεγίεπος οὗ ἀε]νεγαησθ, [ΟΠ] ονγαὰ ΟΥ̓ ἴσα βυηίῃ. σουρ]εῖβ οὗ 

ἡογουβ Ργάγεσ. ---- 18. δελοία , οαἸ]πρ ῥρατιουϊατ δἰϊθητίοη ἴο τιμαὶ 
15 ἴο 6 54]α. ---- δε 4γε 97 ΥαλκτυφλΊ, ἰακηρ ἃρ ἴμ6 ἱηθρεςοῃ οὗ 

ἴῃς ρῥσενίουβ. ϑῖσ. Ὑδῆν θ᾽ β αὺξ 15 σϑϑίῃρ ὑροὺ Ηἰβ ῥβορὶς ἂ5 
ψν 6} δ5 Ὁροη ἴῃε ἡδίϊοηβ, ΟἹ ἢ ἃ αἰβετγεης τηοῦνε. Ηδ πὰ 
ἱπβρεοίεὰ ἴῃς πδίϊοηβς ἴο ἔπιβίγαίε {Πεὶγ Ρ]Δη5 δηὰ ἴο ρίνε [ἤδπὶ 
ἀείραι ἰηδίεδά οἵ νἱοΐοιγ. Ηδ ἰηβροοῖβ Ηἰβ5 ρθορὶθ ψ τῇ ἑδνουτ. ---- 

Τοευαγά ἵλεηι ἐλαί “αν ΗΠ ει], στὰ τῃς τανοσθητδὶ ἴδαγ οὗ ψουβῃὶρ, 

Ι Τριυαγά λένε ἐλαί λοῤε ἐπ Ἡῖς ἰπάμε55}, Ἰοοῖς υρΡ ἴο Ηΐπιὶ ἕοσ ἴϊ, 

Ἔχρϑοῖ ἰΐ, ναὶς ἴο σεοεῖνα ἴἴ ; σεουστίηρ ἴο ἴῃς Κίπάπεββ οἵ νι", 

Ῥτγδῖβεά, 45 ἐχῃιι τε τγουρῃουΐ ἴῃς δατῖῃ. Τῆδΐ τ οἢ ἴΠ6 ρεο- 
Ρὶς οἵ Ὑδηνεῆ μορεά ἔοσ, Ἰοοκίηρ υπῖο Ὑδηνθῆ ἴῃ σΟΟΪΥ ἔδαγ, {πεν 

τεςεϊνοά. --- 19. Ηἰβ ἐγε μδὰ ἃ γεάδιῃρενε ρυγροβα ἤδη ἀϊτεοϊοὰ 
προ ἴπεπι: 70. ἐἀεἤνεν ἐλεὶγ ἐζἔα ἥονι ἀξαίά. ὙὍὴδ παίοη Βαά 

Ῥδδα ἴῃ εχίγειης ρεγ! θεοδυβε οὗ ἴῆ6 ρτβᾶὶ δγπγ οἵ ἴῃ6 Κίηρ οὗ 

ϑυτγῖα, [πγεδίεηίηρ ἴο ἀδβίσου ἴθι. Ὑδηνθῃ ἀεἰνεγοὰ τῃδπὶ ὈΥ 
εἰνίηρ τῃεπὶ {πε νἱἹοίοτν. ---- 454] 19 φγέφεγυε “λεἰ» ἄνες ἐπ γαρεμε]. 

1 115 15 Ὠἰβίοτίςδὶ, ᾿ξ πᾶν τοῖο ἴο ἴῃ6 ἰδτηΐπα οὗ ἃ Ὀαδίθρεα οἰγ 
ἴῃ ψῃίοῃ τ[ῃ6 ρστεαῖ Διγ οὗ ϑυγία ῃδὰ βῇυϊ ὉΡ Ιβγδεὶ, δηὰ ἤθη 

ῬΙΟΌΔΌΪΥ ἴο ἃ 5βἰεβρε οἵ [6γυβα]θπη, ΟΓΥ εἶδα ἴο ἃ ρεσὶὶ οἵ ἔδπχίης ἰῃ 

186 Ἰαπά, ονίηρς ἴο τῆς ἀεναβίδοη νγουρῃς Ὁ ἴῃς ϑγτγίδῃ ΔΥΠΊΥ. 
---Ἡ 20. Ὑῆὲε ῥϑβαϊηγιδὶ ποῦν ἴυγῃβ ἴο (ἢ6 ἤπαὶ ῥγδυδσζ. ---- Ομ σομέ]. 
ὙΠῈ ρῬεορίς ἂῖαὲ ἼἽοῃοεϊνεα 845 ανίηρ Ὀυΐϊ οἠς 8οὰϊ; ΟἾΪ {ΠῈῪ 

ΒΡεακ, ποῖ 85 δὴ ἱπαϊνί ἀυδὶ, “ ΤΥ 500],᾽" Ὀὰϊ 48 δὴ ἀρρτεραὶς οὗ 
Ἰπάϊν!άυ4]5 ἴῃ Ομ πδίίοῃ. --- ἀσχὰ τυαῖΐ )ογ Υαλευελ], ποῖ ἤδσα ἴῃ 

ἴῃς 5εηβε οὗ δηχίουϑίυ Ἰοοϊκίηρ ἔοτ δὴ Ἂχῃὶ δ οη οὐ Κίπάμθθβ ἰῃ 

ἀεϊϊνοεταηος; Ὀὰΐϊ ἴῃ [6 ἴδπιρ]θ, ἴῃ τεϊδηος ὑροὴ Ηΐ5 Κίῃη688 

85 δἰγεδὰγ δεβιονεά. --- 21-22. 20» ἐπὶ ἔπι οὐ ἀσαρί ἐς ρία ἢ} τοῊ 
“ισέ ἢ το λοῤε ἱπ ΤΑδε, 411} Α1}κα βγῇ. Ἂχργεββίοηβ οὗ ᾿ογοῦβ οοηῆ- 

ἄεηςε ἴῃ τπεὶς σοά ψῆο Πδὰ ἄοπε βιυοῆ ρτεαῖ [Ὠΐπρβ ἕοσ 16 πη. ---- 

Ομ ἀεΐῤ απά «ἠϊοα , 5161 4 ἴογ ἀδίεησς, μεὶρ ἴο ἀοϊνεῦ; οἔ, 
ση. τ᾽ Ρβ65. 4, 2οῦ -- "ὐὲς λον παριθ], ἴῃς τηδ᾽θβίς πᾶῖηθ τῃδὶ 
βεοῦγεϑ ν]ἱοίουν ἴῃ δοοοτάδησς ἢ 20 8, Τῆς Ρ5. σοποϊυἀε5 ψιτῃ 
ἃ Ρειτοη [μὲ τῆς Ζπαρμδςς Ἰυ5ῖ Θχρετθησθα ἴῃ ἀεα]ίνοταηςθ, ν..8, 

δηὰ ἡ Βῖοἢ πον ἢ115 [μ6 δασῖῃ ψ ἢ 115 τε ΤΏ, ν.ὖ, ΠΊΔΥ Ἔν Γ δρϊάα 
προ Ηἰ5 Ρθορῖδ. 
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1. {π|η.)] δά). (1) εονεεῖν " οὗ ποιθδῃ (Οἱ, τ 64, Ξο Ῥβ. 6818, ςἔ, ]ε. 63; 
ἔαςςε (ι. 216; πιουΐ (Οἱ, 45. (2)) «εδεν . οἵ πϑττ Βετα 85 147} (οἴ, 935); εἶσιν. 
Ρτε, 171 1910 26). --- 3, 22, 53)» Ὅσ,, ν. Τπῖτ. 8. 34. --- 8. 1 ττπ Ὁ] ἰς Ὀαβεὰ 
οἱ 15. 4210; εἶκνν. Ῥ85. 405 οὔἱ ο81 1449 140], ἃ τεβῃ ουϊθυγβὶ οὗ βοῃξ. ---- 15. .:} 

ΗἰρβΆ. μέ. 3 πὰ. ρ]. ἢ [399] νὉ. Οδἱὶ, δε διεαφέηρ, ς. Ὁ 6933; εἶσιν. ς. Ὁ δε τρε 
ον, 30 τοεἱϊ! τούδὰ, Οπ. 1218 (1) 4039 (Ε) θὲ. 8 1.76. 41. - Ηἰἴρβ. (1) ς. 5. ὧν 

ϑοοα 40, ἀεαὶ τυεί τοίδά, Ῥεδ. 4015 125 Ἐχ, ΤῸ (Ε) Οη. 1216 (1) Ἑ ; ς. δες. 
Ῥα. 5139 Ἀι, 816 ]ς, 1810, (2) αὖ διογομρσάίν, ρτοῦ. 364, α5 ΜΙ. γὅ ξ).Χ0(Ὁ) 3:.9- 
2ιἰαν τὐεὶ, εἀεμγοίν, μετα ἃ5 1 8. 16] 15, 2316 ΕΖ, 3383, (3) αἵ τοεδί, γερὰ. 
εἰ ίςδ!γ Ῥβ. 11958,. ---- 2})] ΡῚ, ἱπέ,, ν. Τπῖτ. 8 34. --- ΠΚΥΠ] “σεν εαὶ «ἀσεέ, ν. 275. 

--4. 0) γίρη (νυ. 711), ὧβ. ῥγεάϊςαϊς οἵ τῆς “3 Ὕ ΟἿΪΥ Βετο, θαϊ οἴ. ἔος τ8ς 

ςοτωσαδῃβ οἵ ἴ8ε 1ἂνν ἴῃ οἴμεγ ἴεπηβ 199 110131, ᾧ “2 πι. (1) φβεεοξ, ἀὲ:- 
εομγϑέ, σαγέηρ. ὈΤῸΦ “Ὃ 176 5018; πρ Ἢ 366; ΓΏΝΡ “Ὃ 222; Ἴ “Ὃ δέδεν ὡβεεοᾷ 
64"; 230 “ σοοαίν «ρεεεὰ ἴῃ Ῥοετῃ 453; Ἢ ΤῺ» 1105315. 3651 }ς, 440; “φοξεμ εονε- 
νεανεαῖ οΥ Οοα Ῥε5. 37: 6 το 330. Ὁ 1ος38 1.488, ῥτΟ Ὁ. 56: 11. 11; “Ἢ τον 1070 χ.4γ}8 
(ςἢ, ν.1δ) 15. οἵ ]ς. 425; 2γονεἶδε Ῥβ8. 10519. 42 10618.2. (2) δαγίρη, τεμέσπεες 
ὧς τον δίεη, ἐΐρεες οὔ οησ, 181 1378 Ὁι. 3246; 2Ζὲε ἤατο 85 ἀϊνίπε βεηίεηος Κ88. σοἱΤ 
τοςβ 1109 18. 17. 36, 28. 42, 48, 49. 67. 66. Τέ. 81. 89. 101. 106. 107. 114. 130. 120, 147. 160. 161. 169 

130} 147}. (3) νον, ας βανγές 97 τερείδρεσε, 71 195 525 5 53 κ66 τοοῦ, (4) 27αἱ- 
ἐν, αὔα:ν, ἀϑουϊ ψὨΪΟῊ οπς βρεδῖκβ, ρ]. ὅς 1ουϑ 1456 ()); 565. » “ 646 τ4τὲ; 
ΡΣ “1419 1Ο18; ΓΙ “Ὃ 3520, ἐαιε ἰπ Ἰυάρτηεηῖ 1126. (5) ΡῬΙΕΡ. 5 ὃ 
δεεαμδε οἵ, γον ἐλε ταξε οὔ, 455 795 Οη. 201} (Ε) Ἐκ. 83 (7). -- τι γο 53} 5Βουὰ 
Ῥε νου ΜΑΚΚΕΡἢ ἔος τοξαβαζε. -- ΠΝ} ποῖ 2 ἐφερμίας, ῬΒΝ., Ῥε., Ὀυῖ 

εἶ μεγ ἐμ 85 Θὅ, 3, ᾿ς. Ηυ., Οβε., Ὀτ., οὐ τούζά, Ἐν. πϑον πὶ ἥσσερεςς, 

τἰεα γαστέρες, βαεϊεέν, ἴὰ Ψ᾿ ΟἿ μα λγείνσος, ἐγωσέ. (4) οἵ Ὠυπιδη οοπάαοῖ 
375 (Ὁ); Μ Ὑνι τοῦ, { (ὁ) δ8 ἀϊνίης αἰἰγίρυϊς 8813 805. 8: 6.9. Ξῃεν ἢ ἴῃ νοτίας 

338, οοτηπιαπάβ 1196; ἴῃ δἰοτίοι 11976; ἴπ οὐ ἴο αν ὰ 8950; τεδοβίησ 
Ὁπῖο 5|κῖεβ 366; υπηΐο 811 ψεπογαϊίοῃβ ἱοοῦ 11959; Οοά ν}}} ποῖ ὑεὶϊε ἴξ 898; 

ἽΜῸ ΠΡῸΝ 119}38 (ςἢ, ἸῈΝ “15. 251); οἸοβεῖγ δϑββοοϊδίεὰ νὰ πῃ 8935 928 οϑῇ 

(οἴ, Ηο. 2533), ρτε, πῆ 9618 1431 (οἴ. 15. 118), Ξα᾽ ναίοῃ Ῥβ. 4011 (εἶσιν. οἵ σοὰ 
ΟἿΪΥ Ἀῖ. 3241. 338). ---δ. 55ν7 Οαἱ ρῖο. Ὑδῆνγεβ 50]. ---- ΠΡῪΣ] γι ρλἠεομστεξες 
(᾿. 49). --- 9 Ὁ} “κεδίοο (ν. 15). --- οΓἹ ἀἰράρεος, ἃ5. ν.1δ. 5. (υ, αἰ). --- τυ] 

ὈΠΏΘΟΟΒΒΑΤΥ δ]. --- Θ,, “5 2] 15 ΟΠΪΥ ἃ νατίαϊίοη οἵ “ "Ὃν οὗ ὅπ. 15, ψ δῖος τὩς 
δυῖμον μδὰ ἴῃ νίενν (ν.3). ΤῊ ἰ5 ενϊάεπὶ αἷβο ἔτγοτι ἴῃς ΝΥ, πο ἢ ἰπ Οπ. 2) 
τείειβ ἴο ἴῃς νος οτραπίβεὰ οτεαϊίομ, Ὀὰϊ Βεῖε βρεοϊβοδὶν ἴο [ἢ Ὠδδυ Ωγ 
Ὀοάϊε5 (νυ. 2410). -ττο νὴ τὴ] (νυ. 2818. 9,86) -Ξ- ὀγεαζά 97) λὲς νιορερίὰ ἰδ 5γῃ. ψ ἢ 
2 πὶ ἴδε υἱζετεὰ ποτά, 85. πιοϑὲ ἱπίεγργείει οὗ τηοάδγῃ ἔτηθβ. ὙὮε τηδ) ΟΣ 

οἵ ἴδε οἷάετγ ἱπϊεγργείογβ, βονγενεσ, {Ππὶπκ οὗ ἴῃς Ὀνπον πὴ οἵ σα, 12. Βαϊ τηϊς 
βεεῖῃβ ἐχοϊυάδεὰ ὈΥ ν»», νυ βϊοἢ ἰ8 πον βετε υϑεὰ ἴῃ οοππεοίοη ψΠὩ τῆς ἀϊνίης 

δρίτιι, Ῥε. βυρρεβῖβ ἴμαὶ ἴμετε 18 ἤετε ἃ υϑαρε ρᾶγβ}}εὶ ἴο Ῥβ. ᾿ο459. ὃ, σβετε 
ἴδε πνὶ οὗ Οοὰ ἰ5 ἴῃς βουγοε οἵ 1Ἰδ 85 1 επῖετβ ἰωῖο [Ὡς δηΐπιδ 8 τι αυϊοκει- 
ἰῃρ Ῥοννεῦ δηά ἱτηραγῖβ ἴο ἴμεπὶ {πεῖς πλο, 50 ἴῃ 70. 33}, ἴῃε ἀϊνίπε πτὸ διὰ 

ΔΌΦΣ ἂζε ἴῃ πε ἴῃς βουγος οὗ 6. Βαϊ [ἢ 5 ψου]ὰ Ἰεδὰ 5 Βεγοπὰ Ρε. ἴο ἴδε 

ἀοοιίτίης οὗ απ. 27, ψ Βεῖς [Ὡς ὍΣ ΓΌΦ) ἰ5 Ὀγεαῖ μῃεὰ ἱπίο Αἀδπιβ ποξίτιὶβ Ὁ 

Υδδν ἢ, ἀπὰ απ. 753 ᾿πὰρ}165 ἴμαὶ ἴμε Ὁ" ΠΥὰ ΓΌΦΣ οὗὨ 41} δπϊπιαὶς νεᾶ8 αἷϑὸ 
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ἱτηρατιεὰ ὈΥ ἴπε Ὀγεαῖῃ οἵ σοά. ΤὨΐβ, βονενετ, ψου]ὰ Ἰεδὰ ἴο ἴῃς τβουρδι 

1δαιϊ (ες κῶχ οἵ βεᾶνεπ δῖε ἤεζε τεραγάςα δ5 ᾿ἰνίηρ Ὀεΐπρβ, |κε ἴῃς τηογπίηρ 

βἴδιβ οἵ [οῦ, ἀπὰ ἴπε γείεγεηος ἤετα νψουϊὰ ὃε ἴο ογάετϑβ οἵ ἀηρεῖὶβ. ΤῊβ νουἱὰ 
νυϊάςη [ἃς ἀοοιτίηε οὗ ογϑδίίοι ἴο πε ἐχίεπι {παῖ 411 ᾿ἰνίηρ Ὀεΐὶηρβ ἴῃ μδάνεῃ 

δὰ ου δαί οὐνε ἴπεῖγ Πε το ἴῃς Ὀτεδίῃ οὐ {πε ἀϊνί πε του, --- Πγν 22] ἰβ 
ῬτοΟΌ. ἔου δῇ οτίρί αὶ γ2 12; οἴπεγινίβε ἴῃς 1]. 15 ἴοο Ἰοῃρ. --- ἤ. Ὁ)3] Οἷα] ρίο. 
1 [0)5] νὉ. Οα], σαζλεν ᾿ Ρεορὶς 1 (ἢ. 222 Ἐβι. 416; νναΐετβ ἤετε ; βίοπεϑβ Εο. 36; 
ψ Δ} 1} Ες. 23, ς(, ν. 33; ροτίίοπ ἔοσ ῥτίεϑίβ. Νε. 123, ΡΙ. σαΐλθρ Ἰορείλεν ἴοτ 

Ῥυμίβπιεηὶ ΕΖ. 2221; ἴον γεβιογαϊίοῃ 5, 1472 ΕΖ. 3923, ἩΠΏρΡ. φαλάδν ον σοί 

Τορείλεν 15. 283 --- ἀσα, 85 ἴῃ ἔχ, 158 5, γ813, οὔ Τογάδῃ 705. 318: 16 
(15. 171} ἀν0.), 50 3), Ηυ., Ρε.; θυϊ Ηδτε, Γόντῃ., Ηοτβὶεγ, Ηουῦ., Ενν., ΟἹΚ5., 

ΤΙΒςε., 8]., ἰο!]ονν τῆς γτββ. (εχοερὶ Ουΐηῖα) ἴῃ τεδαϊῃρ ἽΣ τ Ἴν2 ὀοζέε (ν. ς69). 

ΤῊς 568 8 τεργεβεηϊεὰ 88 βδῃυϊ ὮΡ 85 ννδῖεγ ἴῃ ἃ Ὀοῖ(]ε οὐ ψαῖεσ βΚίπ; ςΐ, 
70. 385:11, ν ῆεγε ἴΠε ῬΔΌΥ 568 18 βΒῃῖϊ ἴπ ἢ ἀοοῖβ πὰ ὕαγθ. [ἰ ἰ5 τετηριΐ πα 
ἴο τ ϊηκ οὗ (με Ὀοῖι]ε5 οὗ πε οἰουάβ; ἵπ 118 σαβεὲ ἴπεὶ ὩΡΡῸΥ ἃ8 νγεὶ] 85 ἴῃς 
Ἰονγεῦ τνναῖειβ νγεῦε ἱπ ἴδε ροεῖ5 πιϊῃά, ---- Ὁ} (τ΄. 2813) υδεὰ ἐγοαυεηιν οὗ 

νγαΐετϑ οἵ ἰῃς ο]οιά8 ; Ὀυϊ ὃ» (Ὁ. 2.32) εἰπεῖ οὗ 5εᾶ5 οἡ ἴῃ βαγίῃ᾽ 5 βυγίδος οἵ 

50 ΒΓ οτγαηθδῃ. --- ᾧ ἼΣΛΝ] Πιπγ., ἦπ Ψ ΟΠ]Υ Ρ].[. ἔογ τε βἰογεμουβεβ οἵ Οοά ἴος 
ταῖῃ, 5πονν, αὶ, εἴς.; εἶδνν. 1357 Ὠϊ. 2812 Π. 3823. 22 1ς, τοἹϑ τ ς τἰθδι --τ- ΠΛ λΠ0] 
ΡΙ.(. οὗ ζ ο πῃ ἢ. πὶ. ἀφ δίαεε " αἰνναγβ οἵ ναῖοτβ : (1) οἔ ἃ ρτεαῖ β5εὰ 367 107}Ὁ 

1355 1487; (2) οὗ ἴπε Βεὰ ὅεὰ αἵ ἴῃς ογοβδίῃηρ 77}7 τοόϑ; (3) οἵ ἃ τίνετ, ψίνίπρ 

ἀτίηκ γ816,. ἢ τναῖογία!]ς 4255; (4) οὗ βυσιϊετγαποδη ννδΐετϑ 715) (2); (5) οἱ 

τε ῥτίπιεναὶ βεα ἤεγε, ἃ8 1045. --- ὃ. 95} ῥτγοβαὶς β].» τηδκεβ 1]. ἴοο Ἰοηρ. --- 
9. ΝῊΠ 12] 2 Βεῖς δ5 ἴῃ νι" ρίνϊ πρ γεᾶάβοῃ οὗ ργαῖβε, ΝΠ εἰηρἢ. ἃ5 ἴῃ ραγα]]οὶ 
11ηε. τ ) ἼΩΝ ἰ5 θαβεὰ οὐ ἴῃε ογοαϊίοῃ οὐ ἴῃς Ἰίρῃξ απ, 18, Ρῇ. [ο]ον εὰ 

ὈΥ͂ 1 οοῆβεο. ἱπηρί. ἱπητηθάϊαῖε τεϑα]ὶ, --- 10. 0051 ΗἸρῃ. μή, 3. πι. ἔοσ. υϑυδὶ] 

θπ, δϑϑι πα ]δῖεὰ ἴῃ ἔοι ἴο νὼ π,, [5] νὉ. ΠΊρΡἢ. (1) ὀγεωζ, τὴς Τ[ὰνν 1913; 
(2) Μη εγαίο, Ἀετε; (3) σπιι 855 805) 01} ἀπ}. -- ἔ [ΝῺ} ν}. Δ] ΟΥ̓ 

Να. 3227 Κι. (υυῖ Ηΐρῃ. Ογ.). Πρ. (1) γσεγαΐὶη, γογ τω, νον Νὰ, 08: 6.9.2. 

»ρηκείγαίε, τπουρῃῖθ πετε; γχέγοε 1 (Ῥὰϊ ἀ0.) 1415; (2) χερέγαὐρ γον 

Νὰ. 327:9. τοῦ πρϑπϑ] πις (1) μολψλσ. Ὀπν "Ὁ 9411; οἵ Οο(, ν)5 Ὃ 33}; 
ς. ὃν 405; ἅτε ἐχοεεϊηρ ἄθὸρ 925; (2) εἰεττοον δίιν, ῥπμλδοσέ, ἢετα δὰ οὐδ, 

-- 11-12. ΤἬεβε ἅτε ἰεἰγαπιοῖογθ ἰπ ΤΠοἷἶγ ῥτοβοηῖ ἔοόγπι. 320 οὐ Οὐά ἰ5. 5. 2" 
οἵ τηδη, ἴῃς 5εαῖ οἵ πε τπουρῃϊθ ἀπ σουηβεῖβ, οὐ ρ᾽απβ (τ΄. 2915); εἴς 15. 408 

46)" ςιδ:8 ςςδεᾳ. --18, 5.2] οτρῃ., οὗ, 1.4.2. το 8.35} ΗΠΡΉ. Ρῇ, ἐπιρ)ν. ρτθβ- 
επὶ Ὁ2). -- 14. 5035} ΟΔ] ἱπί. οβῖτ, 5. 3 5..; 32:5 ργοβρπδηΐ βθηβςο, ε} ὠμάγον αὶ 

(Ὁ. 28).--το πο 95] ΗἸΡΕ. ΡΥ, Ἐ πον φίσρες αν εἶσιν. 15. 14} (ΟἿ, 2, -- 16, 535 5} 

Ἡετο Οὐά (οτπιβ ἴῃς 35, ἴπς πιο Ποῖα! διὰ πνόγαὶ παΐατο οὗ πιλῃ, ἃ5 ἴῃ Ζς, 1.2} 

Ηε ἴογπιβ ἴδε πῦὸ, τῆς ἀἰπροβίτίοπ οὐ [ πιροτ, τττ ἀγ5] (Δα μίοις 3:5 ΗΙΡΗ. 

ρῖς.; οι ΜΙ δτιίοϊς ἀπ η σὸ το], οἴαιβοβ. τ 16. ΣΝ 7 ἰ5 ουποϊγιοῖο ΜΠ μῖς, 

υὉ , 3,Ηω., Ὀτ,, Κίγκο, θὰς νπἢ ἴῃς ποὰπ Ὁγν Εοὶς τῆς (Ὀτγηῖοῦ ἰς τὰς  οιζοτ, 

οἵ καϊνπῆηρ τἱσίονν, ἃ5 Ἐν, ΕΠ 16... Πὰν ον Κίτκι τ 17. 6005] μοποτῖς 

δτίϊοϊε : [Π6 Ποῖθα ἰ5 πρὸ (715), ἃ ἐἰοσληίον, ἀνμείοην ἂς ΤῸ. 21"ῖς τι ἜΡῚΦΤ] 
τοίονν, ἴοτ οἱάετ πρυθν (ν, 53). Σ ποθη πνίς (1) ὠδτέγαλει ἐγ αν ΤΙΝ Ουὰ 
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τὨτουρα Βυγδη ΔΘΕΠΟΥ͂, 65Ρ. ἔτοπι ορργεββίοῃ δἀπὰ ἴῃ Ὀβίι]ε, δῃὰ 50 σέων 
Βεῖε δ8 1440; οὗ ἀεϊίνεταπος ἔγοπι ρεύβοῃδὶ ἱγουῦ]εβ 3789; οἵ οὗ πδιϊομδὶ 

ἀεἸίνεταηςς ὑπάετ ἤξ. οὗ ρεβομαδὶ 4011. 17 γ11δ; ΡΥ “5 4838; οὗ τηδῃ, γγΘῸ 
Ἵν ἀεϊνεταηος οὗ οὐ ἰῃσουρῃ πιᾶπ 6οἰδ -- τοϑ!8, οἵ, 1468; (2) πιοτε Ἔχο]α- 
αἰνεῖν βρίγίϊαδ] ἴῃ βεηβς α1}δ 1195]. δ], --ρ}} ΡΙ. ἱπιρί, πιοάδ] (ν. 225); 
Φ ΝΙΡἢ. ρα88. Τεβε ἔουγ 1ἴπε8 δἥοά ἃ ἔπε Ἴχϑιωρὶς οἵ ἀϊδιγϊδυϊεὰ ρμαγαὶ]εὶ- 
ἴδω. »ῶῺ οἵ ῷ Βα5 [15 ραγα!]εὶ ἰῃ πρυογι οὐ δ. ΟὟ2) οἵ Ὁ ἰΒ ὈαἸαποςὰ τῖτα Ὁ 
οἔ ἃ; Ὀυϊ δὴη 325 ἰβ ἰπ ᾷ'ὶ ἀπά αὦ, ΑἸ πουρὴ 3, ΕΝ". τερατά ἴῃς βεοοπμὰ δ58 ἴδε 

βίγεηρίβ οἵ ἴὰς Ποτβε. -- 18, ΤῊΪ5 1. 15 ἃ ρΡεπίαπιεῖοσ δ8 ἰὶ βιαπάς, θαῖ με σβδησε 
οἵ ὃν ἴο ἢ ἴῃ Ὁ ἰβ ἱπιργοῦ.; τὰ. οὐδ ὅμι, ὈσπιῸ ΡῚ. Ρῖς, Ρ].» ὅπν (᾿. 93.225); 
80 ν.33..-- 19. ΤΗΙβ ἰδ αἷδὸ ἃ ρεπίδτηδιου πε τηοβὲ παίυγα!γ, Ὁὰς Ὀσυτῦ ἰς 
βίταηγε; ἰΐ 8 ἃ οοπἀεπεαϊίοῃ οὐ Ὀγντ πυτπῦ, ΤΏΣ ἴγουδὶς οὗ ἐαπιΐηε ἰβ ἰῃϑιεδὰ 

οὗ 186 Ὀδίι]ε οἵ ν. 1517, --- νχπο} ἩΊΡΆ, ἱπί. ὃτ) 88 ν.}δ, ἢ} γλνυΐ ῬΊ, ἐπί. οὗ τοῦτ 
(ν᾿. 2237), ὕοῖ ἐχργεββίηρ ρύγροβθς. τῇ ἰπ ἴ8ε βεῆβε οὗ Δ[7ξ 15 ΟἹΪῪ ἐπ ΡοεαΥ ; 

οἵ. γ419. 860 1418.--- 30, 3)0}] ΕἸΩΡἢ. ρᾶγαρῆγαβε οἵ Ῥεύξοῃδὶ ὑγοῃοῦῃ τοὶ 
(νυ. 33).-το πρ:Π] ΡΙ. μέ, 3 δ ἔ [Π2Ὰ] νὉ. Οαἱ, τοσὲφ )ογ, ΟὨἹΥ͂ 18. 3018 (ς. 5). 
ΡΙ. λοηρ ον: ο. Ὁ Βετε 858 1οδὶδ, αἰβο ἴς. 811 645 ΖΡ. 35 -". 

ῬΘΑΙΜ᾿ ΧΧΧΙ͂Ν., 3 5τᾷ. 75. 

Ῥβ. 34 '8 ἃ ᾿πδηϊκδρι νὶπρ. (1) Α νὸν οὗ Ῥσχαὶδα ἰπ ψ ΒΊΟΝ 41] 

διὸ ἰηνίϊοὰ το υπὶΐο (ν.5); Ὀδύδυθα ὙδανγΒ 888 δηδνγεσοὰ ἴ8μὲ 
ῬΙΑΥΟΙ οὗ Ηἰΐδ8 αὐἴθἱοϊθά ῬΘΟΡΙΘ δηά ἀοϊϊνοσγοὰ ἴποπὶ ὈΥ ἐμοῖσ στιδσ- 

ἄϊδῃ δηροὶ (ν. Ὁ ; (2) δΔῃ δχμοσίδιίοη [0 βϑοῖς Ὑδαν θα, [86 ΒΟΌΣΟΣ 
οὗ 411 σοοὰ (ν."..1), νι ἱπδισισείου ἐμαὶ Ῥσοβρεσὶ εν ἄθρεη δ ροὰ 

φοοὰ οοπάιϊοϊς (ν..5δ) ; (3) 4 οοπίταϑὶ οὗ ἴπ6 ᾿υδίομῆι] οατο οὗ 
ὙΔΆΜΘΒ ονὰσ ἴπ6 τὶρμίθοιιβ (ν.} 5 1553) 1} ΗΪ8 ἀοδισυσιίοα οὗ τδ6 
σϊοϊκεὰ (ν.}7. 5). ΕΑ ὔπτυγρίοαὶ σἴο88 τγὰ8 δά ἀεὰ (ν.3). 

" ΨΊΠΙ, Ὁ1655 απ Ὦ αἱ 411} {πιεβ, οοη τ Δ} 5181} ΗΝ ῥτγαΐϑε Ὀ6 ἴῃ πὶ του. 

ΟΥἁ Υδῆν ἢ νν}}} πὶγ 5σοὰὶ Ὀοαβί; ἰεῖ ἴῃε δϑῇβιοϊεὰ (πιακε ἰς μεαγά) δπὰ ὃς ρίδά, 

Ο πιδρηϊγ Υδην θῇ νυ πιε; ἀπά Ἰεῖ 5 Ἔχδὶὶ Ηἰ5 ἥδε ἱορείπεγ, 
1 5ουσῃι Υδηνεῆ, ἀηὰ Ηεξ ἀπϑινογεὰ πῆς, δῃ ἃ ἔγοτα 4]] πὴῪ ἴδγτοτβ Ης ἀεἰϊνετεὰ τα. 

ὙΠΕΥ Ἰοοκεὰ υπίο Ηἰπὶ ἀπά Ὀεαπιεά, πὰ πεῖν ίδοα ψὰ5 ἢοὶ δραβῃδά, 
ὍΤῊΪ5 βαπλα δ οίεὰ ρεορ]ε οτὶεὰ, ἀαηὰ Ὑδῆν ἢ τοπι 8}} ἢἰ5 ἀἰβίγεβϑεϑ ξανὰ Ηΐπὶ. 

Τῆς δηρεὶ οἵ Ὑδηνει οποδιηρθα δρουΐ (μεπὶ ἰΠαΐ ἔδαγ Ηἷπι, απὰ γεβοὺς (μετ. 

Ο ΤΑΘΒΤΕ δπὰ 5εε παῖ Ηςδ ἰ5 ροοὰ ; Πδρρὺ ἴῃς τηϑῃ {παὶ ἰδ κείῃ τείαρε ἰὴ Η πι. 

Ο ἔδασ Υδηνθῃ, Ηἰ5 ΠΟΙ οὔαϑ; ἴον ἴΠότὰ ἰ5 πὸ ἐσεξ ἴο ἴῇεπι τῃαΐ ἔεατ Η πὶ. 

γόους Ἰίοπβ τὰ ἱῃ νηΐ ἀηὰ ἴπὲν βυῆεν πυηρετ; αὶ ἴπεγ (δαὶ 5εεῖς Ηἰπὶ ἐκωξ 

ποῖ ἂηγ φοοά. 
Ο οοπῖα, 50η5, ἢδασκϑη ἴο πιε; ἴῃ ἔδασ οἵ Υδῆνεν 1 νν ἢ] ᾿Ἰσαοὴ γου. 

ἍΜΏο ἰ5 ἴῃς πιδῃ ἴῃαὶ τα Κεῖ ρ]δάβατγε ἰῃ 16 Ἰονθῖῃ ἀδᾶγβ [πὶ Ὧς πχαγ 566 ρΡοοὰδ 
Κεερ (ὮΥ ἰοῆσαες ἔγτοπι ον], δηὰ τἢν 11ρ5 ἴτοπι βρεακίηρ ἀςδςείϊ; 
Ῥερατῖ ἔτοπι εν] αηὰ ἀο ροοὰ; 56εἰ ρεᾶςα δηὰ ρυζβυς ἰΐ, 
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ΗΕ ἴδος οἵ Υδην ἢ ἰ5 ἀραίϊηβὶ ἴπεπὶ ἴπαὶ ἀο εν], ἴο ουἱ ΟΗ͂ {Πεῖτ τπεσλουυ ἔτοπι 
ἴδε Ἰαπά. 

Τῆς εγεϑ οὐ ὙδΏν ἢ ἄγε ὑπο ἴῃς τἱρῃηίεοιι, ἀηὰ Η 5 δᾶ γ5 υηΐο {ΠΕἰσ ΟΥῪ ἕοσ Βεὶρ; 

ΤΕΥ ΟΙΥ δπὰ Ὑδηνεἢ Πεαγείῃ, πὰ ἀ δ νεγθι τμεπὶ ουἱ οἱ 4} [πεὶν αἰβίγεβϑεβ. 
Ὑδῆν ἢ ἰ5 πἰρ υπῖο ἴπε Ὀγοκθῃ-δατγιθα, ἀπὰ ἴῃς ογαϑβιιαα ἰῃ 5ρὶτϊ Ης βανείῃ. 
ΜδηΥ τε ἴῃς πιἰδίογίυ πεϑ οἵ τῆς τἱρμίδουβ: Ὀαὶ ουἱ οὗ ἴμδπὰ 4}} Ὑδανν ἢ ἀεἸὶν- 

δσείῃ πηι; 

Ηε Κεερείῃ δ]! ῃἰ5 Ὀοπαβ, ποῖ ομβ οἵ ἴμεπι 15 Ὀτοκβῃ. 
Μίϑίοτίυπε 5}4}] 5'αγ (πε νυ ἱοκεά, ἀπὰ ἴεν ἴπαὶ Παῖς ἴῃς τὶ ρῃίθουβ 5841} βυῖέεσ 

Ῥυπίϑῃπιεηΐ, 

Ῥε. 34 νὰβ ἴῃ 18, Ὀυϊ ποῖ ἰπ Δῃγ οἵ {86 πηαὐος Ῥβδαίετβ. Τῆς {{π|ὲ μὰβ ἃ 
τείδγετος ἴο ἴῃς ᾿ς οὗ Πανὶ, “ψ Βεη ἢς ομδηρεα᾽" οἵ ἀϊθρυϊεεὰ “ ἢἰς Ἰυὰρ- 

τωςαῖ," ἐεἰρηεά πιδάπεββ “ Ὀείοτς ΑὈἱτμεὶεἶς, πὰ με βθηΐ ᾿ΐπὶ ΔΥΘΥ δηὰ ἢς 

ἀερατῖεά," ἱπ δοοογάδπος ψῖϊὰ [πε βίουυ 1 5. 21}154., ἐχοερῖ ἴμδῖ τς ῬὨ ἰδιΐπς 
Κίῃρ ἰβ ἴ[βετε Ἵςδ]]εὰ ΑοΒΙϑἢ (νυ. [πῖἴτ. ὃ 272). ΤῊΐθ ομβδηρε πιίρῃϊ μανε αγίβεῃ 

(τοτὰ ἀείεδοϊίνε τηειηοτυ οὗ τὰς εὐἀϊζοτ, οὐ ἔγοπι 5 Ὀβιἰτυϊπρ ἴῃς σοπηπιοη πδτὴς 

οὔ τὰς ΡΒ ἰϑιῖπε Κίπρϑ ἔου ἴῃς βρεοϊῆς οπεὲ. 5, 56 18 α]50 τεΐεγγεὰ ἰπ τῆς {{|Ὸ 
ἴο [Βς βαπῖιε ρετὶοὰ οὗ Πανὶ "5 11ξε αἱ δίῃ. Τῆς εἀϊξοτ ἀϊὰ ποῖ πλεδῃ ἴο ἱπῃρὶ] 
τμαὶ Πανὶὰ ςοπιροβεά ἴπεβ8ς Ῥεβ. οὐ ἴπαὶ οοσαβίοη, θαὰϊ [παι [ΠΟῪ ταῖρῃϊ ὈῈ βὺρ- 
Ῥοβεὰ ἴο τεργεβεηΐῖ Ηΐβ βρὶ γἰϊ] επηοιϊΐοπβ δἱ ἰμαὶ {ἰπλθ. 5. 34 18 δὴ δοτζοβίϊαε 

οἵὗ 22 ὨΒοχδιηείευβ, πὰ [ἰἶϊες 4}} βιο ἢ ρΟΟπῚ5 τποτε οἵ 1688 γι ποῖα]. ΤΏστε Βεεπη5 

ἴο δανε Ὀδδη ἃ ἰγαπβροβιτίοῃ οὗ ᾿ΐπεβ ἢ" δῃὰ Ὁ. ΤὨΐβ ψα5 ἀπε ἴο δὴ εὐϊῖογ ψνῇο 
σοΒδηρεά ἴδε δες ογάεσ οὗ ἴπεβ8ε ἰείζετβ (υ. 1,8. 2, 3, 4, δῃὰ 6 οὗἩ Ρτ. 31) ἴο 

ἴδε Ἰαῖεσ οσγάεν οἵ δἷβ τἰπιὲ. Ὑῆς [8. 15 οτἱρίπαὶ, απὰ βμ:εν ᾿1{||6Ὸ ἀερεπάτῃηςς 
οἱ οἴδιεος υττηρβ. Τῆς σοποερίίοη οὗ ἴδε συδτγαΐδη δηρεὶ, ν.5, τεβε:} Ὁ]ε5 ἴμαὶ 

οἵ 35δ.6 ο111, δῃὰ ἰ8 ργορΑὈΪΥ δῃ ευ]ῖες σοποερίίοη οἵ ἃ βρεοΐαὶ δηρεῖ, μανΐπρ 

15τεὶ ἴω οὔδγρε, ψὩϊο βυρβεαι πΕ ἀενεῖορβ ἰαῖο ἴῃς οπς παπιεὰ Μὶςμδεῖ, 

δηὰ ἐπιρὶϊε5 ἴῃς Ῥεγβίδη ρεγοά. Τῆς ἴεγπι γ΄ Ὅ, ν.1δ, 18 οοσητιοη ἴο ἯὟΥ1.., θαϊ 

εἶν. ΟὨΪγ μεζε 5. 3751 15. 5916, ὙἼε σοηίτιτίοπ οὗ ν.19 5 ἀερεπάεπί οἱ 18. 57}Ὁ 

611 δηὰ γεβετοῦ]εβ 5. 5119, Τε 5. ἱπιρ]1ε8 ἴῃς Ὀερίππίηρς οἵ ὟΝ... ἀπὰ τς 
Ῥειβίδῃ ρετίοά, Ὀυϊ 5ῆεννβ πο ἀερεπάεποε οὐ Ρ. Τῇε Ρβ. οὐ ἴδε 11πε 1, ἃ5 

Ῥξ. 25, ἴῃ ογάες ἴὸ ψεῖ ἃ ἀϊνἰβίοῃ ἰηΐο (Ὦγες ϑῖτβ. οἵ βενεη ᾿ἷἰπεβ εδοἢ. [{ 888 

4130 ἃ Ξιρρ᾽επιεπῖαγυ ᾿ἰτυγρίοα] δά ἀϊτίοπ νν ἰςἶ 15 Ἐββε πεῖν ἴῃς βαπης 88 ὑπαῖ 

ἴῃ Ρ5. 25. Οπ δοοουπῖ ο ν.9 ἴῃς Ῥβ. νγδβ υβεὰ ἴῃ ἴῃς ΗοΪΥ Οοιτηπιυπίου ἱπ ἴῃς 
δηοίεης ΟΒυγοῖ ; οἴ. “42οείοές Ορρελϊἐμδίορς, 818) Ογτί!, (σαί. νεγεί. 511, Βίπρ- 

Βαπι, 45π|φ. Ν. 460. 

ϑῖτ. 1. 15. ἃ μερίαϑβιο, σοτηροβεά οὗ ἃ 5γη. ἰτἰϑιϊοἢ δηᾶ ἃ 5γη. 
τεισδϑο. --- 2-3, 7 τοὴδ δέδες Υαλευελ, ἴθ τμ6 Ὀεπϑάϊοιίοηβ ομᾶτ- 
δοϊεσίξῃς οὗ Ηεῦτεν ψοσβηϊρ, ἢ “7ιἐς 2γαΐτε, τ[ῃ6 ῥταῖβα οἵ Ηΐτω, ὈὉΥῪ 
τῆς υ8ὲ οὗ [ῃε Π4|1ε]5, σμβαγδοίετίβιϊς οὐ ἐεϑιϊναϊβ (Ὁ. [π|1. 8 35). --- 

ὅσας], ἴῃ ἴῃε86 4116, ὉῪ ἀδβοσ δίῃ Ὑδῆνεἢ 5 ψοηάτουβ ἀδεᾶβ 
οὗ 5αἰναϊίοη δηὰ ᾿πάρτηθηῖ. ΤῊΪΒ 8 ἴο Ὀεὲ α΄ σἤ “γιες ἢ ἐοηδπμ- 

σιν, ρΡεγρεῖυδὶ τνοσβρ ἴῃ ἴῃ 6 ἴδ πλρ]ς. ---- ἐμ »1} γιοι}, ἴῃ βδσσεᾷ. 
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50ῆρ58, ὩΟϊ ΟὨΪΥ τι τε δηά τοδά, Ὀυϊ συηρ δἱουά. ---- 2:7 “ὴε αὐείεα 
»ιαζε { ἀεαγἼ, Ἀδταεῖγ, ἴῃς ρταῖβε οὗ ν.ἦ, ἰακίηρ {εἰσ βῆδγε ἴῃ ἰϊ; 

580 ΟΥ̓ Δἢ ΘΑ5ΞΥ οσἤδηρε οἵ νονγαὶ ροϊῃίβ ρίνίηρ δὴ Ὄχοα]]εηΐῖ ρῥάᾶσαὶ]. 

Ἰηβίθδα οὗ ἴδε υϑιιδ] “ νἢ}} μθαγ δπὰ Μ1}} θὲ ρἰδά " οἵ 3Η ἀπὰ τϑϑ. 

--4. Ο »ιαρπὴν γαλευελ], 16}} οὗἨ ΗΙβ ρτεαῖπεββ δῃηὰ Ηϊβ ρτεαὶ 

ἀεεάς, || ἐχαΐ ἐς πάσις, ΗΒ ΒΌΡΓΕΠα ΠλΔ) 5. 85 Κίηρ οἵ [ϑ5γδεὶ 
δηὰ με ῃδιίίοηβ, οἵ. 40᾽ 995 1075 145]. -- τυίὰ »ιξ ἢ κέ πις ὡ- 
φείλεγ]. Ὑπε δϑῃιοῖθβα δὲ Ἔχῃοτίβα ἴο υηϊΐς ψὶτ [6 ῥβδὶπηϊδὶ 
ἴῃ [15 {πη κορίνίηρ. [{ 15 σοΟΠΊΠΊΟΠ ρΓαΐβθ, νοσβῃϊρ οὗ [8 ψῇοΪε 

Ῥεδορῖς, δπὰ ποῖ τρογεὶν οἵ ἱπάϊν! 415. ---- ὅ-6. ΤῊς τεδβοι ἴοσ 
ἴῃς ῥγαΐβθ 18 ΠΟΥ͂ ρίνθῃ 8ἃ8 ἂἃῃ δησουσζαροτηθηΐ ἴο ἴῃς Δ! οἴεα. -- 
7 τοεράξ Υαλτυελ]Π. ὙΤῇα νεϊεταῃ βαρ ρῖνεβ ἢ5Β. οὐ ΡΕΘΙΒΟΏΔΙ 

ἜΧχρεγίεῃοα. ---- απα 9,16 ἀποιυεγεα »14]. ΗΐΒ ΔΏΒΝΕΙ νγᾷἃ5 ποῖ ἰῷ 
νοτὰ, Ῥὰΐϊ ἴῃ ἀεεά, “7 ἀεἠοεγεά νι γγονε αὐ μιν “εγγογ"], ἀπε 

ῬΙΟΌΔΟΌΪ ἴο ἴῃ ἀρρτεϑβϑίοη οὗ 4 ρονεσγί] εβεῖηγ. Οἡ ἴδε Ὀαϑὶς 
οὗ [ἢ15 Ροσβοῃδὶ Ἔχροτγίθηςθ, ἴῃ 6 δῇιοιϊεα ἰακίηρ ρατὶ ἴῃ [ἢ 6 ἰεαρὶς 

ΨΟΙΒΏΪΡ ἀγα τοιηϊη δα οὗ {ποὶσ οὐγῃ ἐχρεσίδηςε : Ζἅεν ὥοζεα προ 

Ἡὐρε], ἴμαῖ {ΠῈῪ παρ οαῖοἢ τὰς ἸΙρῃϊ οὗ Ηἰβ σουπηπίεηδηςε, «ἢ. 

27}, δηῃὰ 50 δεαγισα 1, {πεἰγ δος ᾿ἰρῃτεά ὰρ Ὁγ πε Ἰρῃτ ἔτοτα Ὑδῃ- 
ψ ἢ 5 ἕδος; δηῖῖῃ. τ Π6ῚΓ σοηά!ίοη 45 ἴῃς δ] οϊςά. --- σπα 

ἠλοῖ» ,αες τοᾶς ποΐ αδαςἠεα , τὸ Ἰἰοῆρεσ οἰουάδα ψ᾽ τ ρίοοιω, 

Βυταϊ]!ατίοη, δηὰ ϑἤασηθ. Τῆς οἢϊεῖ δηοίεηι Ἧγεβ., 5, , Ἐ, 3, 
δα τΩΔΩΥ τηοάθγῃβ, ἴακα ἴμ6ϑ6 νϑγῦβ 85 ἱπιρθζαῖϊνεβ, ἰπ δοοοτά- 
δῆο6 ψῖ ἢ [6 Ἰπϑθῖνα αἵ ἴπε οἷοβε οὗ ἴῃς ᾿ἴπ6. Βαυὶ 3Ηη, ΕΝ"., ἀπὰ 

οἴδιεσ βοβοίαγϑ, τσ ΠΥ τερατά ἴΠ68ε νεγὺβ 85 ρεσίεςϊβ, δηὰ ἴδε 1πε 
85 500. ψ|ἢ [6 ῥσανίουβ δηᾶ ἐο]ονίηρ 1ἴπ65. -- 7-8. 71} ἐς σασεδ 

αἴἥιοίεα ῥεοῤίς εγ124]. ΤὨΘ ρῥϑβαϊπγιβὶ ροϊηῖβ ἴο ἴῃ 6 πδίοῃ ἴῃ 115 
ογρϑηὶς ἀηἱγ, σοι ἱηΐηρ Ὠἰπη56! Γ ν᾿ 41} τὴς Δ] οἰεά. ---- Υαλευεὰ 
)ονι αἱ ἀὶς αϊείνεσσες σαυεα ἀΐγι], ἴὰ ταβροῦβε ἴο ἴῃ8 δίῃ 5 

Ργάγεσ, οἵ. νι, --- Τῆς δοϊίν!γ οἵ Ὑδῆνθῃ πον Ῥᾶ5565 νεῖ ἰηῖο 

τῃαὶ οὗ δε αηρεί οὕ γΥαλευεὰ, Μ Ἀϊοἢ τηῖρῃς ὈῈ ἰπϊεγργείεα 85 τεΐεσ- 
τηρ ἴο ἴλε {πεορηδηὶς δηραὶ οἵ ἴῃς δηῃοίθηϊ ἢἰβίοσυ ἴῃ δοσογάδηςς 

ΨΠ ἢ 15. 632, δηά 45 ἱπιρίγίηρ ἴῃ 6 σοησερίίοη οὗ ἴπ6 δηρϑὶῖος σδπρ 

ψὨϊο ἢ ταεῖ ]δοοῦ ση. 325. Βαϊ ἰξ ἰβ πιοβὲ ργοῦδθϊα {πὶ [6 δυΐποσ 
Βεγθ, ἃ5 ἰῃ 85. 255 5 ο1}}, 15 [ἰηκίηρ οὐὗὁἩ [6 ρυδτγάϊδηῃ ἀηροὶ οὗ 
Ι5γδϑὶ, ψγῇο ἴῃ Ἰδίδθσ τἰγηθβ τοοοῖνεά [μ6 πάπα οὗ Μίςδδεὶϊ, θη. τοῦ ἢ 

12΄, ΤῊϊβ δηρεὶ ἰ5 τεργεβεηϊεα 85 οἢϊεί οὗ δὴ ἈγΠῚΥ δποδτηροᾶ 
. 8δουϊ Ι5γ86] ἴο ῥσοίεοϊ τῇδ ἔτοῃη δηθηλθβ, δηα ψΠο, ἴῃ βυςῇ 
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ῬΕΠ]5 5 ἀεβοσ θεὰ ἀῦονε, γέρεμεα ἤδόηι, οἴ, 2 Κὶ. 677, -- ἄεγι ταί 
,) αν “Πἰ»], νυ τὴς τενογεησς οὗ Ηἰ5 ρεορὶς ἔοσ ὑδῆνε. 

51: 11. 15 σοτηροβεὰ οὗ ἃ {τἰϑεϊοἢ οὗἉ 5ἴδι κα Ρᾶγα}}. δηα ἃ 5υπίῃ. 
τειταϑιῖςῃ. --- 9. Ο “αείε απά 946], τααῖκα ἃ {τἰαὶ, [εβδὶ ὉῪ δχρϑγίθῃςθ. 
--Ἧἰ ἐς ξοοα] , κὶπά, θεηίρηδηῖ, ἃ5 Ῥεϑίονίηρ ροοά τὨϊηρβ ὑροῦ 

ΗΪβ ρεορὶβ. Τηΐβ ἰ5 υϑεὰ ἴῃ τ Ρεῖ. 2 δηὰ δρρ|εὰ ἴο ΟἩσβὶ ἃ5 
Ιοτὰ; οἴ, Αἰϑο Ηδρ. 6" ὅ, ψἤετα ἰΐ 15 Δρρ!εὰ ἴο ἴμε ροοά τηΐηρ5 
οὔ δε Ηοὶγ ϑριτγιῖ. ---- λαόν 1ἀε νιαϑ], δῇ. ἐχοϊδτηδίίοη οὗ σοηρταῖα- 
Ἰαϊίοῃ, 85 1. -- ζέσί ἑαζεζ γέρε ἐπ Ηῖρι], ἃ5. 23. ---10. Ο μαν 

γαλευελ], τα κίηρ ὑρ νι" δηά τεϊτεγδίίηρ ἰξ ἴῃ ν. ἰδ, ---- ἄσν λα αν 
Ἡὔΐνι, ἢ ΤΠ ἶς ἀοέν οηες}, ΗΪΒ ρεορὶβ 45 σοηβθοσαϊβα ἴο Ηΐβ βοενίςβ, 

οἵ. τα Πι. 325) δὴ ἰάδα δβρθοία! ν ῥσοτηϊηθηΐ ἴῃ ἴῃς Ἡο]π655 οοάς 
(ν. Βι.βθ δὴ. -- “0 λέγε ἱς πο ἐσ ξ] οἵ ροοά τμΐηρδβ, Ῥεοδυβα Ὑδὴ- 

γε ἰ5 ροοά ἴο πεη. ΤῊΪβ 5, ἴἤθη, ἴῃ6 Ῥαβὶ58 ἴοσ [ῃ6 δητ ἢ 6515, 

11, Ῥεΐνεθῃ γοχηρ δος δηὰ “εν Τφιαἱ σεεξ ὔέρι, τὴ6 ἰοσγηοσ, ποῖ- 
νΠϑιδηϊηρ {πεῖς βίσεηρίῃ δηά ρτεεαὰ 85 δοῖϊνε δεδϑίβ οἵ ὑσδυ, 
γε ἐπ τυαπί, Ὀδοδυβα ΠΕΥ ἀο ποῖ αἰναᾶγβ ἤπα ῬγΕΥ, ΟΥ̓ σΔηποῖ, 
ἱΓ {πεν Βηά [ἴ, ἴᾶκε ροββεβϑϑίοῃ οἵ ἰΐ, δηά δοοοσάϊηρ!υ δῴεν των 

ἀμπρεν; Ὁυϊ [ΠΕῪ παῖ 5ε εἷς Ὑδηπεῆ, μόνενεῦ ἔεεῦ]α ἀπά δ] οϊοά 
1ΠΕΥ τΩΔΥ Ὁ, δηα υηδῦ]ε ἴο ΒΙΡΡΙΥῪ [μεὶγ οὐνὴ ψδηΐβ, σεξ πού στρ 
βοσαῖ, Ὀδσαυβ6 ΠΕΙΓ γᾶ ηῖβ ἀγα βυρρ)εα ὉΥ δῦναι, νἤοβα ομᾶγδο- 

τε 5Ε ς 15 [μαὶ Ηδ 15 ροοά. ---12 Ῥερίηβ ἃ βεοοηὰ Ὄχδοσγίδιίοῃ, ἴῃ 
ἴῃ 5ῖγὶε οὗ ἃ [θδοῃοῦ Οὔ βᾶρε ἴο ἢ 5 ἀἰβοῖρ]65 ; ΟὨΪγ ἤδθσα ἴῃ Ψψ, Ὀυϊ 

ἌοΒαγδοιϊογίβες οὗ Ὗ1.. ; οἵ. Ργ. τῦ α [π. 2.---- Ο εοηιφ, σορς], ἃ (4}} 

ἴο αἰϊοητίοη, (ΟἸ]οννεὰ ὈΥ 4 Ἄοοὐτάϊπαϊε ἱτηρεγαίϊνε, ἀέαγζοη “9 γιὲ, 
Ης διᾶ5 δὴ ἱπιηροτίδηϊ Ἰεϑδοὴ ἴὸ ρίνε: 7). εὐἱζ ἑεαεὰ γομ}. Ὑῆδῖ 

ΜΏΙΟΙ 15 ἰδυρῃς 5 ἢτδὶ βίαϊεα ἴῃ ἰἴ8 Β:ΠΊΊΑΙῪ ἔοσγῃι, ἦς ,α» οὗ 

γαλευελ]. ΤῊΪβ 15 ποῖ ἴῃ ἴῃ6 τῆοσε δηοίεηϊ 8εῆβε οὗ τε] ίοη, Ὀυῖ 
ἴῃ ἴῃς εἰ ϊοαὶ βεῆβε οὗ Ρσ. τ, ομασγδοίοσίβεῖς οὗ ὙΥῚ,., 45 1ῃ6 5υῦ- 

βεαιεηῖ οοηϊοχὶ ἱπαϊςδίε5.--- 13, ΤῊΣ Ἰεββοη 5 ἴο δε ἱπιρατίεά 
ττουρἢ [ἢ 6 ΔΏΒΟΙ ἴο ἃ αιπεβίίοη : ἤλσ ἐς 16 νιαρ 7] 85 255, “λα 
“αξείά δίασεγε ἐπ Ζ7,], νου] ποῖ οὨἱγ ᾿νε, Ὀὰϊ εη]ου [1 ; διῇ. 

ΜΠ τῆς ΔΒ] οἰ οἢ5 οἵ τῃς «ῇ]ιοιεα οὗ ἴῃς ῥγενίουβ 511., 85 5ῦ- 

βεβιβαὰ ὉγΥ με ὈῬεδπλίηρ ἴδος οὗ ν.", ---- υεζά ἀαγ.}, ἀδγβ οἵ Ἰε, 
ΤΊΔΩΥ ἀδγ5, ἃ Ἰἰοὴρ [Ἰ{6. ---- “αὐ ἀξ γᾶν “ε6 ροσα, ἴῃς νΌ. “5ες;," 

Ὀαβεα ὕροὺ ἴῃς ἐχμοτγίδιίοη “ ἰδϑῖς δηὰ 566,᾽" ν, δηά τῃς οὐ). 

“μοοά᾽ ὕροῃ ν.", ἴῃ ἴῃ βεῆβε οἵ ροοά τερεῖνεά, ργοβρευν ἴῃ 
16. Ἧς νῆο νουϊὰ πᾶνε 50 ροοὰᾶ ἃ Ὀ]εϑδίηρ οπὶ Ὑδηνεἢ τασδὶ 
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Βαᾶνε δε εἰ ῃὶςαὶ αυδ]!βοαιίοῃβ, 14-156. ΤὭΏεθε δῦ Ὀοῖῃ οὗ βρθβθςὶ 

δῃὰ σοηάᾳοῖ. -- Δε2], ἰῃ ἴμε 86ηβς οἵ “" ψδίοῃ,᾽" “φυτὰ. 1ἰ 
σοησοτῃ5 ὈοΪἢ σησμε δμα ἔῥε 85 ἴῃς οὔγρᾶηβ οἵ βρβδοΐ, Ῥαϊ 15 ΟἿΪΥ 

οὔ ἴῃς ποραῖϊνε 5:46 οὗ τεϑίγαϊηϊ, γγονι ευΐ ἢ γον “ῥεαξίηρ ἀἰξεεί!, 

ΤΙ ΐβ ἰ5 ποῖ ἴῃ ἴδε οἰάδγ εἰ ϊοαὶ βθῆβε, ἀραίΐηδὲ πεὶρῃθουτθ ἴο (0 
τῃεῖὰ Ἰη)ατγ, Ὀαΐ ἰῃ ἴῃς ἰαῖοτ βεῆβ6 οὗ δνοϊάϊηρ ενὶ] δὰ ἀεοεϊτίαὶ 

ΒΡΘΘΟΝ 85 βυςῇῃ, ἃ5 ἰῃ Ρχ. 4" 14} 21 Β5. 285 74. 5.5, Ῥαβθὰ ου 
Ῥεγβίδη εἰῃςδὶ σοησεριίοηθ. ὙΠῸ σοπάϊποϊ παιδὶ Ὀς ροοά, Ὀοιὰ 

Ῥοβιτἰνεὶγ ἂπὰ πἡδραιίνεϊγυ ; περαιίνεϊγ, ἀεῥαγέ γον εὐ], ἃ Ῥῆγαβθα 
οδαγδοιετίβιὶς οὗ ὟΙ,., Ρυ. 47 14} τ65 1,7 Τῇε εν] ἰ5 ἀοὶπρ εν] ἴῃ 
8ῃ οἰ οὶ] βεῆβε, 48 ἱπιρ] 1εἀ Ὁγ (ἢ ἀπείῖῃ.,  ροσά, ἃ5 ἴῃ Ῥ5. 315, 
ψΠετε ἴπε δηϊτῖίγε ρῆγαβα ἰβ υϑεά. Τῆς ροβὶτῖνε 5ἰάςε οὗ ἀοίῃρ ροοὰ 
ἷβδ τὭοσα βρεοϊοδιν ἀεῆηεά 85 σεέξ, επιρῃδϑίβεά ὉΥ φῴγεψε, ---- 

2εαεε], νἰτῃ πεὶρῃθουγβ, ρου ὈΪγ ἱπαρὶ γίης ἔπ επαβῃὶρ ; οἵ. Εοπι. 
14} ΗδΘὉ. 12} 

δέγ. 1Π1|. ἐῃοίοβεβ ἔνα ΒΥ πΟΏΥΤΏΟυ 5 11Π65, βεϊτηρ ἰοσῖῃ Ὑδῆν ἢ 5 

βαϊναϊίοη οἵ ἴῃς τἱρῃΐθουβ, Ὀδίνγεθη 8η ἰπιταὶ δηὰ ἃ Ἴοποϊυάϊηρ 

Ἰης, δϑῆγγπνίηρ ἰῃ6 ἀεϑβιίπιοϊίοη οὗ ἴῃς ψίοκεά. Τῇ ἰοπτωοσ ἢᾶ5 

Ῥεεδη ἱταηβροβεά μὴ (ἢς (οΟἸονίηρ ᾿ἰπα ΟΥ̓ ἃ ἰαῖς εὐἀϊῖοτ, ψῇο 

νυ ἰβῃςα τὸ (οἸον ἴῃς Δἰρῃδθεῖςαὶ ογάεσ οὐ 815 ἄδυ, δ [ῃ6 ἌἼχρεῆβε 
οὔ ἴῃς σοηρτυγ οὗ ἴῃ 1ἴη65 ψιἢ τηοῖγ σοηΐεχῖ. ὍΤῊΘ Θηετα 65 ἃγα 

ἀεδβοσί θεά, 17, 22, 5 ζάεγι ἐλαΐ ἀἦο ευϊΐ, ν τ, ἰὴ δηι ἢ 6ϑὶ5 ἢ τῆς 
ἐχβογίδιίοῃ, “ ἀο ροοά;,᾽ ν." δ, δηά αἷϑο ὉΥ ἴῃς ογάϊμαγυ ἴδστω, 26 

«υἱεξεά δὰ ἠἀεν τΤλαὐ λας λε γίρλίεοις, ν.Ψ, τὴε Ἰαίϊεγ ἀουθι]ες5 

ΔΓ. το ν.5, ὙΠεὶγ ρυπίβηπιεηὶ ἰ8 [μαὶ τὼς μαές ο΄ Υαλευεὰ ἐς 
ἀραϊπεί ἠάορι ἴῃ ΔΏΡοΙ, 45 80}, ἢ [ἴῃς Ρυγροβς Ὁ ἐμ ο ἐλεῖν 
ριϑο»}) ,γογι τᾳς ἑαημά, ν., 80 αἰτεῖν ἴο ἀεβίτου ἴθθτῃ πὶ [ΠΟΥ 

ΜῚ1 0 ἸοΏρΟΙ Ὅς τεπηειηρεγεὰ ; 1Π6Ὺ Μ0|] ρᾶ558 ἰηΐο οὐ] νΊοη, 85 οἷ. 

Χν.33 ρῖνεβ [ῃ6 βυποῃγτηοιβ γεγογήμης φαΐ οἰαγ. ΤῊΪΚ5 15. ἴῃ 5 τΚ- 

ἰῃρ δηιΠε5]5 ἴο ν. 3, ψῃεγε ἰὰ ἰ5 βίαϊεὰ παῖ Ὑδῆνε ἢ ψ}}} ἀεἰϊνες 
τὴς τἱρῃίθουβ ουὐ οὗ πιϑίοτίαηεβ, ἤοανοΓ ΤΏΔῺΥ [ΠΟΥ τᾶ Ὀ6. 

Τῆς οἰϊπιαχ ἰ5 ρίνεη ἴῃ ἴῃ σοπηρτεμεηβῖνε ἴογηι, σα τε ῥμη- 
ἐσληιοηΐ, ν. 3, Μ᾿ ὨΪΟἢ 15 ἴο θὲ ῥγείειτεά ἴο “ 3}4}} θῈ ἀεϑβοϊαῖς," ΡΒ. 

ΑΥ., ψνῃ ἢ ἰδ ραγσαρῆταβε δηά ποῖ ἰγδηβίδιίοη ; οἵ “ σοηδειαηδά," 

ΕΥ͂., νης ἢ 15 4 ροβϑβί δε ἰσδηβίδιϊοη, Ὀυΐ 15 ἴοο πιὰ ἕοσ ἴῃς οἸϊπαχ. 

-10, 18-21 5εἰ τοτἢ τῇς ἀε]νεταηςε οὗ 24. γίρλέεοως. 714 ἐγ): 
9 γαλευεὰ αγε μ»ΐο τἴετα, ἀπ ἢ. ἢ της ἕλος οὗ ΥὙδηνεὮ ἀραϊηβὶ 

ἴδε νίοκεά, ν."7, δηὰ 50 ἰῃ [ἢ βγῇ. οἰδυβε, Δ7ῈΕορ σαῦς τρριΐο ἴμϑῖὰ ; 



ῬΘΑΙΜ ΧΧΧΙΝ. 299 

ῬοΙῇ εγεβ δῃά δδῖβ ἃγὰ αἰίθηϊίννε ἴο {ΠεῚΓ Ὡδοαβϑ 65, ἀπ δοοοτγά- 

ἰησὶγ Ης ἐς πίρὰ μπίο ἑάλενι, ν.ϑ, ὙΠΟ γα ἀδβορεὰ 45 ἰῃ ρτϑαῖ 
τγουῦ]ε: αὐ μλεῖ»γ αἰϊδέγεσσες, ν δ, ιαπν αγε 1206 νιῤργογίμπες, ν. 

ἴμεν ἃτὲ ὀγοξζεη-ἀξαγίσαίὶ δὰ εγμσλδά ἐπὶ τρίγί, νι, σοποεριίοηβ 
Ῥαββά ου 15. 571} 61τ', οὗ, αἰβο Ῥβ8. 51} 1475; δηά ἰξ ἰβ βυρρεβιεά 

μα (εὶς ὀσηός ἀγα αἶβδὸ ἴῃ ραίῃ, ἃ5 225 15 1} 42, ΑἹ] τι}5 
ἀαβοσίθεβ ἴῃς βυβετγίηρβ οἵ ἴῃ «β]ειεὰ οὗὨ ν., ψῇοτι τ} 15 ῥβαὶ πιὶϑὲ 

8 σῃδεσίης ὉΥ 5 ἰηϑι πιοιϊίοη δηὰ ζοοά σουηβεὶ. [ἢ τ Ϊ5 βἰτυδιίίοη 
Ὑδμν ἢ ἀοα5 μοὶ αἰβγεραγα “είν Ω. 20» ἀεί, ν.δ; “ὅεν ο»Κ απ 
γαλευεὰ λεαγείά, νι; δηὰ (ἢϊ5 μεαγίηρ ἰ5 δβεοιίνε, 45 ἴῃ ἴδε 

Ῥ5δἰπηῖβι᾽ 5 Ἄχρεηδησε, νὅ, ΤῊΣ υδι8] ἴοτ8 ἀθβογίδε {Πεὶγ βαϊνα- 
τίοη : 247. ἐεἠοεγελ ἥάσνι, ν᾽ Ὁ, φραυοά ἑάσπι, ν᾽, ξεεῤείά αὐ 

τῃεῖγ δοπες, ν. Ὁ, ἀπ 50 σοῃρ] εἴεὶν δηὰ βδίεϊγν ἰῃδὲ ποῦ οπό 97 ἥλενι 

ἧς ὀγοξέν. 

23. Τῆς Ρ5., {πὸ 25, 5 ἃ ᾿ἰτυγρίοα! δἀάϊείοη, το ἢ πλαῖκα5 ἰΐ 

ἐηα ἴῃ βαἰναίίοη ἱπβίθδα οἵ ρυῃίβῃπηεηῖ. ΤΉ Ϊ5, ἰῃ 118 ργεβεηΐ ἔόγῃ, 

15 σοπῃηροβαά οἵ ἴνο τεϊταπηείετβ, Ὀὰϊ ἰἴ ταν Ὀ6 τεἀυςεα ἴο ἃ ἢΠοχ- 

Διμεῖθγ ὈΥ Οὔ βϑίοη Οὗ ὈΠΗΘΟΟΘθΑΙΎ ΜΟΓ5 ἰηβετίεα ἴῃ Ὀτγαοκεῖβ. 

(Υδῆν ἢ) στη ϑοτηςείἢ (ἣς [ἢ οἵ Ηἰ5 βεγναηίϑβ, 

ηὰ (ποηε) οὗ δεπι ἰΠαὶ ἰακε τείσε ἴῃ Ηἰπὶ 5}4}} συϑες ρυπίὶϑῃπιεηΐ. 

ὙῊΪ5 15 ἃ ζθησγαὶ βίδίεπγθηῖ, ἀρρτορτγίαϊε 85 ἃ ϑυπηγηϊηρ ἃρ ἴῃ 6 
τῇουρῃϊ οὗ ἴῃς δηξγε Ῥ8., δῃὰ σοσίδί ΠΥ πλᾶῖαβ ἃ Ὀεῖ[ου σΟΠΟ] ιϑίοῃ 

ίοσ ταὶ ρίουβ 156 ἴῃ ἴῃ βγῃδρόρια. 

3. ΓγΓὉ33] ἐπ οσ αἱ αἱ εΐπιες (υ. 105), τ, ἀεῇ. Ε΄ ἀβαρε. --- 8. ̓ῃΠΠ] ΠΕΡ. 
ἰσαρί. 3 ἴ, παΐξε δοαεί (ν. 486), ἀ5 τοσῦ; ςἔ. 6313, --- νϑ0}} Ῥαγδρῆγαβε οὗ ρεγβοῃ, 
7 (᾿. 535). -- 'ϑῃ}] Οαὶ ἱπιρί. ςοππεοῖςα ὈΥ 1 οοὔτά, νὰ ποσυ. Βαϊ ἰξ τραῖζεβ 
8: υγκυναγὰ ᾿βδηρε ἴῃ οοπβίγυςτίοι δῃὰ ρϑγα}}. Κὰ, ΗἸΡΆ. τ» 1 πῦτπ υἢ- 

ἀετειοοὰ - νεαξε {ΐ ἐο δε ἀεαγα, οἴ. 665 τοῦ3. ---- Ὁ5»} ἐς αὔιείεά (ν. 1017). ---- 
4. πρ 85} ῬοΪεὶ ἱπιρί. ςομοτῖ. 1 Ὁ]. γι, εασέξ. ΟἿΪΥ Βετε μασιε, εἶσιν. Οοὰ 
Ηἰπιβεὶ 303 οὔ." 1ογ52 11.838 1.4.6], --- δ. ἡ] Οδὶ δοτὶβί, ραβδὶ Ἔχρεγίξῃςς. 
π᾿ 290] γ οοὔτά, Οἱὶ ρέ.--- [20] π΄, ἑεγγον, εἶν. 15, 666 Ῥτ, 103}; οἴ, "Ὁ 
Ῥ5. 3116 δῃὰ νῦ. "2 2233. ---Θ. 025] ΗἹΡΗ. Ρῇ. 3 πι. 93). ---- Ὑ5}}] γ οοπ]., Οἱ 
Ῥί. 3 τὰ. ἴ.Ρ. ὁ 2 νὉ. ὄξανε, ὅδ γασίαγιί, εἶδνν. ΟὨΪΥ 15. 6οῦ. Βαϊ ΟΡ, ζ, Ἐ, 3, 

ἐπιν.; 50 (ῇς., Βᾶ., Ὀτ., Πα., Κίτ. ΤῊΪϊΘ ἰ5 ἰῃ δοοογὰ νυ ἱτἢ γλοπν Ὁμ, πΒὶς ἢ 
πῖτὰ τ 5 ἢερ. σἂπ ΟἿἿΥ Ὀς 7058. Ο4] οὗ ζ Ἴργπ, νὉ. ΟἿΪΥ πεζε ψἱτἢ 5 Ὁ]. Ὁ; 

εἶκνν. τι! )0 3.4, ΨῸΣ 3535 4ο᾽δ (-ΞΞ γο8) 7139 8218, 11 ἰ5 [ἤδη πεοαβϑατυ ἴο ἐοἷ- 

Ἰοῦν τ55. δῃὰ τὰ. Ὁ3.)0 ἴος ὉΠ) 38), ἀπ1ε85 γε βίρροβε ἴμδὶ Ῥοιῃ 5ἴβ. ἄγε, 85 
οἴϊεῃ, ἱπίεγρτείαϊίνε οἵ [Ὡς ποὺπ ἱπ δὴ οτὶρίπαὶ ἴεχὶ νιπουϊ ἴΠεπὶ. Βαϊ ἃ 

ςἤδηφε ἴο ἵπιν. ἰ5 δυτιρί πὰ ἱπηραῖτβ [ῃς ραγα]]}. [κ 15. πιοσς τοῦ, τμαΐ ὃν ἰ5 
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τι εἴτοῦ οἵ ἱγαῃϑροβίζίου ἴοσ νῦ, ἀπά τπδὲ ἴῃς υῦβ. αγε δοτίβιϑ αἂβ ἷπ ςοπίεχί. 
ΤΠε 500]. οἵ νὈ5. 15 Ὁ»})», νι δ, Τῆς 1 ϑῖτ. νγὰβ οπιϊεὰ 85 ἴῃ Ῥ5. 25. ἰῃ ογάετ τμαῖ 

1Πε δ᾽ ρῃμαθεῖίςδὶ ῥ5. τωΐρῃι Ὀς ἀϊνϊἀεὰ ἱπίο ἴἢτες Βερίδβεςο 8. --- Ἴ. π:} ἐπαρἢ., 
Ροϊπείηρ ἴο δίπι, [5 βαπις, τοίεσγηρ ἴο [Π6 ρεορὶς ἴῃ ὑνοβα πᾶπις ἴῃ 6 ῥ88] πιϊϑὶ 
βρθακ5 (Ὁ. 245). 2} 58. 90}}. ἔοτ ἴπε ρεορῖε; οἵ. Ὁ», νι (ν, φίἕδ). --- πνν] 
εἰϊπεν τῆς ἀϊνίπε παπὶς οὐ Ῥ»ῸὉ᾽ τηυϑὶ Ὀς ἃ ρὶ. Τῆς ἰαἰίεν την Ὀε ἐχρ᾽αἰημθὰ 85 

δάαριεά ἴο ν. δ, ἀπὰ τ" βεετηβ ἴο θὲ πεεάεὰ ἴῃ ἴῃς βεηΐεμος. --- ΠΥ} οὐ α τε, 
αἰϊείγεσσες,; 85 ν.1δ 2533 (υ. 203). ---ϑ. ΓΔ] Οαἱ] ρΡῖς. 85 δηϊϊε νῦ. οἵ Ἰαῖς 5'γ]ς, 

ἐπεαν (ν. 278); Ὀυϊ (ἢϊ5 18 ποῖ 'π δοοογὰ νὴ 1 οοπβες. ἴῃ ὈΣΟΝ ΡΙ. Ἱπιρί. 
3 τὰ. 8[. 3 Ρ]. γῦπ εδέϊυεν, γέδεμό (υ. 65). ἘλΠεν τπετγεΐοσε τ) Π 85 Ῥί. δοτῖξὶ 

(85 ν.ἴ), τοίεσγίπρ ἴο ἃ ραβδὶ ἀεϊϊνεταπος ; οἵ εἶβε ἴῃε 1 85 οοῦτά., τείεσγιηρ ἴο 

ἃ σοπίίπυουβ ἐχρογιεηοα. Ὁδε οσοπίεχὶ δηὰ ρᾶγαῖ]. ὑγρὲ ἴῃς ἔογπιευ ; 50 (βε. 

-πτ τ πν551 πιπὶ, (1) σερσσφηρον ἴῃς πὰ το 44, »Ὺ “Ὃ 7839; (2) ανιρεῖς 1032 
1483, πανΐπρ οᾶτγε οἵ ἴῃς ρίουβ 9111 (4}} ρ].); (3) πηῆν ἡνδο, ἴῃς δηρεὶ ςμαπιρίοπ 
οἵ β8τδε] 358. δ; 50 Βετε (345) εἰϊῃες δ5 ἴῆς συδγάϊδη δηρεὶ οἵ 15γϑεὶ, [με ΜΊΟΒδεὶ 

οἵ Ἰαῖετ {ἴπηε8, οἵ εἾ5ε 85 ἴῃς ἱπεορβϑηΐὶς δηρεὶ οἵ [. δὰ [υ. 5325, σοπβίδητν ςα]]οὰ 
τῶν ἽΝ. [Ιἢ [πὸ Ἰδαῖον οα86 ἴξ τοῖρῃς Ὅς ἃ τείεγεπος ἴο ἴῃς Ἠϊβίουυ οὗ ἴδε 

Ἐχοάυϑ, 845 15. 639, ψ ἤεγε [15 δηροὶ 15 οδ᾽]εὰ ἰῃς δηρεὶ οἵ Ηἰ5 ργθβεῆςς. Βυῖ 

τῆς οοπίοχι ἔανουτβ ἃ τῆοσε βεηετγαὶ τεΐεγεηςς, δηὰ ἴδῃ γε πᾶνε ἴο {ΠΩ οἵ [πε 

ξυλτάϊδῃ δηρεὶ οἵ [5γδεὶ Ὀείοσγε ἴπε {ἰπ|ὲ ἤεα ἣἢς τεςεϊνεὰ {με πᾶπιε ΜΙςἢδεὶ, 

Ῥη. 1τοἱδ' 31 χ 21, ---θ. γ0ΣΏ] ΟΔ] ἵπιν. 2 Ρ]. ᾧ Ὁ;7Ὸ νῦΌ. δ] ἐσεέε, ἵπ ρἈῃιγϑίςδὶ 
8686, 1 5. 1423, ποῖ ἴῃ Ψ, Ὀυϊ ἴῃ ᾿βυοδβοϊορίοδὶ βεῆβε, δεέγεζῖυε ὉΥ ἐχρετίεηςε, 

Βετθ. ΣΟ π.π. ποῖ ἰῃ Ψ ἱπ Ῥῃγβίςδὶ βεηβε, θαϊ ΟἿΪΥ 85 αἱ δεεγμριεμῖ, ἴτε ες 

Ζίομ ὉΡΌ 2.0 ᾿} ΓρΡῚ 11956; Ὁ» Φ εἦσηρε, αἱ μῖδο ἐδ αἰδεενρεριοη, ζεῖρνι σιαά- 

πιέσς 341 (6) ΞΕ 1 5. 2114|--τ Υ 2002 ἸΝῸ] 48 ὁΠ6 ἴοο ΤΩΔΗΥ͂ ἴομε5. Τῆς 

ἀϊνίῃε πᾶτης 8 85 υϑυδὶ ρὶ. 2. 88 ροοά ἴῃ ἴῃε 56η8ε οἵ δερεζργεα» (Ὁ. 258). --- 
ΠΡ Π}} ταϊδεννε οἴδυβα Οἱ] ἱπυρί. ἐγεααεηίβεϊνα, α͵50 ν.3δ (Ὁ, 213).--- 10. γι πρ] 
Τὲς ἐοπσεεν αἰεαά ογι6ς, οἵ ἨΟΙΥ τηςῃ, 48 765 Ὠϊ. 335. ---- ἢ ΟΠ] η.[π|.} ἔσεξ, τοαπεζ ; 
ανλοψ, θυϊ Τα. 1810 1919, ΨΌ, πὋπ υ.1], --- 11. ὈΝ 02] ᾿δρΡΕ. (Ὁ. ηγ18), γοερρ 
ἠίον5, 80 3, Ζ. (ᾧ πλούσιοι, Ἔ αἰϊνέδες, 580 38, ῥτοῦ. ἱπιεγργεϊαϊίοη 885 βσυταῖϊνε. 

ὙΠετε 5 πὸ βοοὰ τεδβοῃ ἔοσ δππεπἀδιίοη Βετε. ---- γ] Οδὶ μή. ᾧ νυ νὉ. ὁὲ ἐπε 
τυαρέ, εἶβν. Ρῖς, τὴν 2σο»" νιαρ 822 2 5.123 Ῥτ. 137 -Ἐ το ἴ, Ῥτ, ---"2}.}} 1 οοδγά. 
ΟμΒὶ νΐ. 3 ΡΙ. 1.0. Σ. 32»), δὲ ἀμήν, εἶδνγ. τῷ Ψ 5013: τ, 2γ τ 3315. πεν ἘΠῚ] 
Ρῖς. οδῖτ, Ρ]. (ν. ν. δ); πιεάβυγε τεηυΐγεβ ὈΥΑῚ 85 Βᾶ. --- 3.9] ξΖοοα ἴπ ἴδε 3636 

οἵ τυεγανγε, ὀαῤῥίρεες (Ὁ. 47). --- 13. Ὁ} Ὅ0] ΟΒὶ ἱπιν. 2 ρ]. οἵ 1", Ἔἐχβοτῖα- 
τίου ἴο διἰδπτίοη, ἃ5 469 665. 16 86 96], 80ῃ5, ποῖ οἰ! άγει Ὀὰϊ γουπρ πε, 

δἀάτεββεἀ ὈΥ ἃῃ ἐχρεγεηςεὰ νἶβα τηϑῃ, 85 ἰη ἍἯΙ,., ν. Ρτ. 882; ΟἿΪγ Βετεὲ Ψ ἴπ 

τῃϊ5. 56ηβε. --τ ΓΜ] δάε μαγ ο7 γαλευεά, ἴμε αςὶ οἵἁ ἐξατίπρ, ρίεῖὙ ψβεῖμες 

τε]! βίουβ οἵ εἴ ςαὶ, 88 58 οΟἾ} «1110 ττο88 (ν, 211), .---1δ. γι Ὁ]. ΤΈΪϊ5 ρἢτ. 
15 οβαγαοϊογβις οὐ ΝΝῚ,. 10. 2828 Ρυ, 37 1.319 165.17, ἴῃ Ψ εἶδνν. 3777. --- 39 π Σ] 
ἴπ εἰ ίςαὶ βεπβα 141-38 (Ξ 532.4) 38.317 (ν, 47). -το νος’ τ] ανλ. --- 16. δα 

ββουϊὰ θὲ δ ψἱἢ βεραταῖς ἴοης ἀπά Ὀσρυφ ΟΝ ἴοσ πρυφ ον, ἈΪΟΝ τααῖες δεῖῖες 
Ἰταδᾶϑυγα. 5.5, Ψψετε οἴεῃ δἀάβα ὉΥ͂ βουῖθεβ. --- 17. “,. 28] ο. 3, οἵ Βοβι εν, 
δηρβεῖ, 85 8017 (υ. 47). --- »ὰ Ἔ}] δθίτῃ. 2 ΠΦῚ ν.1δ, Εν} νατίδιίου οὗ 

τὶ ἰπρ, ποῖ οἵ ἔοτπι. ---- Πνλ551 ΗΤΡΆ. ἱπῇ, σβίτ, Ὁ Β Ὁ Ρύγροϑε ἃ5 ν.13, ΓῸ (νυ. 
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ἢ, τῆ γΝῸ 150 τορῖδ Νᾷᾳ, 214, θαϑεὰ οὐ ρεηδὶν οἵ Ρ., Η]., ὉΡ 2'΄ΦῸ ἴ,ν. 

1710 χοῦ δ. 5, Ὁπο᾽ “εν γενιεριόγαμε, οἴ, Ῥ5, οἷ Ἔχ, 171} (Ε) Ἀι. 2519. 4235, 
ον νοσὰ υ. 65. --- 18. ῬὉΣ 2] ΟΔὶ] ρμῇ. ερἢ., οοπεϊπυδιίοη οὗ ν.16, ἢ δ ;ὺ νὉ. ἐγ» 

οπ ,; δ5 77) 882 τογδ 3; ὙΩΤ ἰηΐοτνεπεβ ἀπὰ τρᾶκεβ {πε σοππεοιίου ἀϊθῆουϊι, 
ὙΤΠὶβ ν. οδῃποῖ τοίεγ ἴο ἴμε ρείβοῃ οἵ ν.17. [πὸ ἰδεῖ, ν.1δ' 17 ἤανς θδεῶ ἴγδῃβ- 

Ῥοβεὰ ἴῃ ογτάεγ ἴο σοηΐοτπι δῃ εϑυῖϊεῦ δἱρμαθεῖίςα] ογάεγ ἴο ἃ ἰδίετ, αἵ τῆς 
εχρεπβε οὗ ἴδε ἱπουρῆϊ. Εογ ἴπε οἱάεγ ογάεσ τυ. 1,8, 2, 3, 4 Ρυ. 31 (δ). 

(ὁ ονετοοπηεβ ἴῃς αἰ βηοαΥ οὗ οὔδηρσε οὗ 5.}}. ὉῪ ἰπβεγεηρ οἱ δίκαιοι, Ὀαϊ αἵ 

τῆς Ἔχρεπϑε οἵ ἴῃς πιεᾶβαζε, ---- ΠΥ} 50]. ετῃρῃ. --- 19, 22 5120} ΡὮγ. αἶδνν. 
15. 611; οἵ, 20) 35 Ρβ. 5119, 3 υϑν 1478. το ΠῚ ἸΝΞῪ] οἷ, ὈΝΝΣῪ) 325 15. 5716, 
αἶβο 5. 119, Τῆς ἀερεπάεποε ὑρὸπ [5.2 σϑπ Βαταϊγ θὲ χυεβιίοπς ἃ, Α5 ἴο 

{οτπιβ υ3 τ ΝΊΡΕ. ρίς. Ρ]. σβῖτ. Ἴ2 ̓ ν, Ὁ. αἰβο ν.3]: μι Ὁ], οβίτ. οὗ ἔ ΝυῚ δά). 
εἶϑνν. 15. ξηῖδ, -- 91, 68 Οἱ. Ρίς. 85 ν.δ' 38 οὐ Ἰαῖε 51γ]6. --- 32. "ον }] Οδὶ 
ἰπιρί, 88 ν. 33, ὁεαν διε τἀσιοηί. ΟΙ, Ῥτ, 3019 15, 245 7ς. 25 Ηο. «οἰδ τοῦ 14] 
Ζς. τι ΕΖ. 65 (νυ. 511). --- 38 15 ἃ Βρρ]επηεηΐατυ Ἰΐηθ ἢ δ; οἵ, 2553, 

ΡΘΑΙΜ ΧΧΧΝ. 3 5τ. τοῦ, 

Τῆθ Ῥβ. 1ἴ8β ἃ παίΐοῃμαὶ Ῥγᾶυϑγ: (1) μοι τἴοπ μᾶῖ Ὑ αν Β πιᾶν 

ἰπίθγροβα 88 6 Ὁμαπιρίοη Οὗ ΗΒ ῬΘΟΡΙ6, δπὰ ββρϑοΐδ!ν ὈΥ Ηἰ8 

ΔΏΡΕΙ, αραὶπβὶ οηθπιΐθβ ΨῈῸ ἱπουϊ σαιι88 μάνα βουρμξ ἴὸ δπίσαρ 

τδοπι (ν.} Ὁ Πα)... (2) οομμρίαἰπὶ ἀραϊηβὲ πὸ ποίρῃθουτθ 88 8188 

ἔτιοπᾶβ ΨῈΏῸ τοαγὰ 6] ἔὸσγ ροοά, δῃηὰ δη Ραμ ΤῸΓ ΒΥΠΙΡΑΊΒΥ, 

αἱ ροιείοη ἔογ ἀσϊίνογαπος (ν..}}); (3) Ρειτίοπ τμδὶ ἴμ686 

ΘΠΘΠΙΐΪ6Β ΠΊΔΥῪ ποί 6 ῬαΙμϊτ6ἃ (0 ΡῸ Οη ἰπ {πε ὶγ ἰγοϑοβοσοιβ οοη- 

ἄυςος ἀπά ἰπμαὶ ὙΔΕΘΙ ΤΠΔῪ ἱπίεγροβα ἴπ ἰυάρπιθης (ν.." “5. 53). 

ΕΔΟᾺ ρᾶσὶ οοποϊυδεβ ΜΠ ἃ ΤΟΝ ΟὗἨ Ργαΐβθ. Ο]οββϑθβ δ ΡῃΔ 8186 

186 ἱπιρσθοδίΐοπβ (ν. "δ 7), 

ΥΔΗΜΜΈΗ, ρ]εαά πὶν σαῖς, σηϊ ἢ τΠσπὶ τΠατ ἤσηὶ ρςν 

Τακς Πο]ὰ οὗ 5} 1614 απὰα ὈμοκΊογ, ἀπὰὶ σῖβε ῸΡ Δ5 κῃ» ΠΕΡ; 

ταν οὐ 5ρολτ (ἀπά αν.) ἴο ὁποοιυπίογ ἐπὶ ΠΠκἴ ρυτο5 αν 

5. αηἴο τηὸ, (Υαλν ἢ} : Τὴν βαϊνατίοη ἀπὶ 7, 

τ τὲπὶ Ὀς σπαθὶ ἀηὰ ὕγοῦμῆι τὸ ἰδ όπονγ τοροτθ ον ππμῚ 50 Κ μὲν ΠῸ; 

[εὐ 1 πὶ Ὀς τὰγπο Πα Κ ἀπ φοη!οα6 1 ται ονιδο μὴ ΒΓΕ; 

1,ε τπ πὶ Ὅς 5 οἰ οίοτο τὴς δ πα, 0} ἀπρο] ρατοαηρ λλένεῦ 

1. εἰ τποῖτ ἂν Ὀς ἴπ ἀατκπονς ἀπαὶ ΜΠ ρροτν ρίάςοσ, (Ἰμ]η 6} ἀπ ρο] {Πγιιδίπ ες ἑάδρι 

ἄἀονη. 

ὝΠΟ πὶν 5οὰ] Μ1] Ὁς Ἰον τι) ἰπ Ὑαῆν οι, ΜΠ] τογοῖοο ἴῃ ΕΠ 15 ΞαἸν ΠΟ ἢ; 

ΔΤΙ τὴν θοπὲ5. ΜῚ]} κὰν τ: “ Ὑαμν οὗ, ΜΠ 15 ΠΚὸ Ἵθς 2." 

ἍΧΙΤΝ ΕΣΒῈΝ οὗ 3 νἱοϊοηοὸ τίκοαρ, [δ α1 Οὐ Μ ῬΊΟΝ 1 απὸ ποῖ ἀννάτὸ ἢν τοηυῖτγο οἵ σεν 

ὙΠῸΟΥ τον γα πλὸ ΟΥ̓ ἔοτ σοορί, Πογολνοπιοηΐ ἴὸ γα, 

Βιυϊῖ 45 ἰοῦ πις, θη {πὸν οτο ἀθλαὶν νοσπ οα, 1 πλάι ο βὰς Κοίοτη »» οοῖμιπρὶ 
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Ι ΔἸ οἰεαὰ τὴν βου] νυν ἢ ΓΑϑιηρ, ΤΥ Ῥτάγεσ 85 προ "ν Ὀοβοῦι; 
Α5 ἴοσ ἃ ἔπ εηά, 85 ἰοῦ πηὶπε οὐνῃ Ὀγοίδεσ, { ψγεπὶ ἰπ ῥγοοαββίοῃ, ἰῃ Ὀϊδοῖκ 7 θονεὰ 

ἄονῃ. 
Βυὶ ψΒεδη 1 Παϊιεά, ἴῃεγ τεὐοϊοθά, απὰ ἴμεν ψαϊπεγεά ἰορείπεσ (ἴῃ ἰῶτοηρπ) 

δραϊηϑὶ μιέ. 

Θιαἑῖετβ ἴοτα πῆς, ἴοσ (ῃδὶ οἵ νν ἢ ἢ 1 δπὶ ποῖ ἄννασθ, ντῆουΐ σα 5ςϑἤοῃ : 

[ἢ τὰν Ροϊαιίοι ἴεν πιοοϊκεά, [ΠΕ Ὺ ρπαϑῃεα ἀροη πὶς νυἱἢ ἰδεῖς ἰεεῖῃ. 
Ὁ τεοουογ ΠΥ [6 ἔγοτι γοᾶγεῦϑ, ἔγοπι ᾿Ο ἢ 5 πλΐπς ΟἿΪΥ οὔς; 
Απὰ [ ν}} εἶνε ἴῃες ᾿ῃδημ5 ἴῃ ἴῃς στεαὶ σοηρτορδίοη, δηοης ἃ πυτηεγους 

Ῥεορὶε 1 ν}}} ργαίβε Τῆεε. 
1,Ἐτ ποὶ ἴσαι ἴδδὶ Παῖς πα νἱπουϊ οαυ56, τεοίος ονοσ της, νυἱπκίηρ ἢ τῃς ἐγε; 

Ἐογ ἰϊ ἰ5 ποῖ ρεδος ἴπδι ἴεν βρεαϊὶς, Ὀυὶ αραίΐηϑβί τὴν ἰγαηαυ τ 
Βεςείτδα! [Ὠρ5 ἴΠεῪ ἀενίϑε, δηὰ ἴΠεῪ ὀρεῃ νἱάς ἰῃεἰὶγ πιουῃ8 ἀραίϊηϑὶ της; 
ὙὝΠΕΥ 5αἰά : “ΑἾΑ, Δη4} οὐ εγς μαϊῃ βεδη ἱϊ.᾿" 
Του ΠαΞὶ 5Ξεεη, ΥὙδῆνςεῃ ; Κεερ ποὶ 5ἰΐεποε, Κεαὲρ ποὶ δαγ ον; 

δύγ υρ ΤἬγσΕαΙ ἔοσ τὰ  ἱπἀρτηεπῖ, τὰν αοά, ἀπ ὰ ἀννᾶκε υπίο τὴν οδυϑε ; 

7υάρε πιὲ δοοογάϊηρ ἴο τὴν τὶ βῃϊεουβηεβ5, τὰν αοά, ἀπά Ἰεὶ ἔμεπὶ ποὶ τεϊοῖος 
ΟΥ̓ΕΥ της; 

1ειιδεπι ποὶ 580 ἰη τΠεἰγ πιϊπά : “"ΑΠα, ουν ἀεϑῖγε  ννε ἢανε συνα!]ονσεὰ Ὠπὶ υρ." 
Μαγ Υδϑνεῃ Ὀς πιαρηϊδεά, ἢ. Πδιἢ ἀεἰσῃὶ ἰπ ἰῃς Ρεᾶος οἵ Ηἰΐ5 βεγνδηῖ; 

Μγ ἰοησξας νν}}} πηατιθυγ ΤῊΥ τὶ Ὠεουβη 655, 41} ἀὰγ ἰοὴρ ΤῊΥ ῥγαΐβε. 

Ῥβ. 35 ν 5 ἰῃ 18, θυϊ ποῖ ἴῃ δὴγ οἵ ἴῃε οἴδει Ῥβαϊίεβ, ΤΟΥ σψετε τίρδὶ. 

1 ἰ5 ποῖ ψε}] βυϊϊεὰ ἴο μυδὶῖς γουβηῖρ. [1 18 ἃ ρεπίαπιεϊετ, νἱἢ ταδὴν βίοβϑες 
ἔτοπι οἴμεσ 58. πὰ Ρυορῃεῖβ. Τῆσβε Ὀεΐηρ τειπονεὰ, ἰὶ ἀρρεαῖβ ἴο θὲ οοσι- 
Ῥοβεὰ οἵ ἴῆτεε 5βυπιπιεῖγι δὶ ἀδοδβιϊςἢ5, ἐδ σοποϊυάϊηρ Π ἃ Εείταϊη νονης 

Ῥυδ]ς ῥγαΐίβε. Ν 25:2 ᾿ς ἃ ρ]οββ ἔγοτη 705"; νι ἔτοτῃ 15. 4711}; ν ἱδ (γοῖῃ 
76. 211, Ιπ ἴδε οτίρίπαὶ Ρ58., ν δ 15 ροβϑβϑί ΪΥ ἀδρεπάθηϊς οὐ 25; ν."' οἰϊεὰ ἔτοπι 
ηοὗ τΞ 4016; ν.12 γοτηϊπάβ οἵ 15. 4783; νι οἵ [ε. 2312; ν"ῦδδ οὔ 1.4. 216; ν.} οἵ 

Ρ58. 691-12, ν1δ6. 3, πῃ οὗ 2225 401), ὙὭεδε ἀο ποῖ βδῆον ἀερεπάεπος, δυῖ 

ἃ 5] τὴ τ οὗἁ 5ἰζυδτίου ἀπὰ Ἰαησυαρε, ὙΟἢ βυρρεδὶβ Ὠεάγπεββ οὗ [πιὸ οἵ 

ςοπιροβίϊἰου, ΜΝ 10. Ἴ)2 Ὁ ἱτηρ]1ε5 ἔχ. 151}, δῃὰ ἴῃς βἰπρίηρ ἰπ ἴῃς τεπιρὶς 
βοῖὴς β0οἢ βοῃρ οὗ ῥγαΐβε, Τῆς δηρεϊ, ν.δ, ργοῦδυΥ ἴμῈ συδτάϊαῃ δηρεὶ οἵ 

1βγαοὶ, γθβειηῦ]ε5 345, 9111, ἀῃὰ βυρροβῖβ ἴῃς φαυῖϊεν βίαρεβ οὗ πὶ ἰάεσα. Τῆς 

υϑ8ε οὗ η)πι, ν.16, ἔογ ροϊ]υϊτίοι οἵ ἰδπὰ ἰ5 βἰπιίϊασ ἴο [ε. 31 ΜΙ. 411 5. τοόσῦδβ, ΑἹ! 

118 ἰδνουτβ ἴῃς 5ἰϊυδιίοη οὗ τῃς ἔεερ]ς σοπιταυ πὴ οὗ ἴῃς Ἐεβιογδίίοη, ον ηρ 
ἴο ἴδε Βοβι  Υ οὗ τ[μς πεῖρμυουγίπρ παϊίοῃβ. 

ϑίσ. 1. 15 οοτηροβεά οἵ ἃ βγη. {Ἰρ] εἰ στῇ ἃ ᾿ΐπε βυηῖῃ. {μετεῖο, 
ἃ 5γη. τειγαβιςἢ δηὰ ἃ 5γη. Ἴσουρὶεί. ---1. Ο γαλισεῖ, ίσαα᾽ πν 

ἐαμ 56}, 80 Ῥτο Δ ΌΪΥ ἴῃ ἴῃ6 οτίρίηδὶ, υϑίηρ ἴῃῆ6 σοιημοη ΡὮΓᾶΒΕ, 

ΨΠἰοἢ βουηθιπλεβ ἱπΡ|165 7. οἷ4] Ρτοσ 685 ; δἵ Οἵ γ {Ππ|65, ἃ5 ἤδσε, 
νἱηαϊοφίίοη ἴῃ δῖε, δηὰ 50  ,ρ.2 τοὐ ἡάενε “αἱ Ξρλϊ νισ. Δῃ- 

εἰςηῖ ἰεχῖβ ψετα τη δε ΌΥ τῆς Ιαϑὲ οἰδυβε ἴο πὰ ἃ ρδζαὶ]. υῖτῃ ἰΐ 
ἴῃ ἴῃς ῥγενίουβ οἰδυβ6, δῃηα 50 ὮΥ ἃ 5]15ἢϊ σὔδησε οὗ ἔοττη τηδάβ ἃ 
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ἀουδιδι!! ψοτὰ πῖτῃ ἴῃς τηεδηΐϊηρ “ἢ ἴδ πὶ ἴπαὶ σοηίοηα,᾽" οἵ 

δἰσινα, “ἢ π|ε." Τῆς Ῥεορὶα τὰ ἰῇ Ρῥεγὶ] ἔγοιῃ ννατῖ κα δηθ- 
τη]65.; ΠΕ ἃγθ υπαῦϊα ἴο ἀείθηα {παϑγηβεῖνθϑ, δηα 50 ἂρρϑεδὶ ἴο 

Υδῆν ἢ ἴο ἰπίεγροβα. ΥὙδῆνθῇ 15 σοποείνοα 8ἃ5 ἃ σπῃατηρίοη, ἃ 
Βετγοῖς νναγγίοσ, 85 ἔχ. 1οὃ Ὁϊ. 325 Ῥ5, 245. Ασοογαϊηρίὶγ, Ης ἰ5 
ἱπιρὶοσεα ἴο ἀσπὶ ΗΪπΊ5ε] ἃ5 ἃ ναττίογ : 2-8. 7Ζαζε ἀοίά 97 «ἀϊείά, 
85 3"; ἀπά ὀμεξίρ, ἃ5 οἷ; ἢ| ἄγατο ομἵ “ῥεαν (απάα )αυεζη)}. Τῆς 
Ἰαῖίοσ ψοσγὰ 15 4 σοηῃὐεοίαταὶ δπγεηάαιίοη, ἰη δοσογάδησς νυ τῃ6 

Αϑϑοσίδιίοη οὗ ἴῃεβ6 νογάβ ἰῃ ὑϑᾶρο, δηά τΠεγείογε ἴοὸ Ὀ6 ρῥτγείεσγεα 
ἴο ἴῃς εἐπιεπάδιίοῃ οὗ την βοἤοϊαγϑ, “Κ Ὀδτ116 ἀχο,᾿ ἢ ] ἢ 15. ἃ ἔοτ- 

εἰρῃ νογά, ὑπκηοόνῃ ἴο Ηδῦτγον υὑϑᾶρα 6ἰβενῆεγα, δηὰ 411 (ἢ τῆογα 

ἀυδίουκ, τπᾶῖ ἃροῃ ἰξ ἰ5 θα5εα δὴ δγριτηεηῖ ἴοσ ἃ ἰαῖοσ ἐἰδίε ἔοσ (ἢς 
Ῥ5. τῃδῃ οἵδε Ἔνίάδηςα ν}}}] αἰϊον. Τδε ἱπιρετγαῖϊνε οἵ 3Η, “ 5ίορ,᾽" 

ἴῃ τλε ργερπηδηΐ 56ῃ56, 5 ρΡ] γίηρ “1τῃε ψψαγ,᾽ τῃηουρἢ 5υδίαϊποά ὉΥ 

δῃςσίεηϊ δηα πιοάδγῃ ΝΊ55., ι5 ποῖ ϑδυϊτεα ἴο ἴῃς βυιδεαυδηῖ νογάϑ, 

ψ Π]οἢ ἸΠΊΡΪΥΎ, ποῖ τοϑἰδίδηος ἴο αἰἴδοϊκ, Ὀυϊ ἀρρτεββίοῃ, δὴ δάνδηςε 

ἴο πιεεῖ, Ὁ δρεοιίεγ ἀνε ἐλαέ ῤώγεμες γῖς ἢ γσε τῷ ἂς μιν ἀεζ. 

[πη τῃς οἸἰίπιαχ, [ῃ6 ροεῖ ἴὰγῃ5 ἔγοῦλ ἴῃ 6 δηθπ 5 ἴο δῆ εῇ : (86. 

το μῖ: Τὰν σαἰυαδον αὶ 7]. Τῆς ρεγβοηδὶ Οοα δηά νἱπάϊ- 

Πδῖογ οἵ [5γϑεὶ] ἰ5 1Πεῖγ βαϊναϊίοη ἔτοτὶ ἴΠ6 δη δηλ ε5. νῆο πιακὲ ἴῃ 6 
Ρτεβεηῖ ρεη!. --- 4. Τῆς ροεῖ Ὀερίηϑβ ἢΪ5 ἱπιργβοδιίίοη ἢ ἃ σοὺρ- 
Ἰεῖ ἔτοπὶ 70 Ξξ 40", 

[κεἰ τῆεπὶ Ὀε ἀϑῃαπιεά δηὰ Ὀγουρῆϊ ἴο ἀἰϑῃοπουτγ ἰορεῖμετγ (Παἱ 5εε κ πὶν [ΠῸ ; 

[εἰ τπεπὶ Ὀε ἰυγηεὰ ὈδοκΚ ἀπὰ σοπίουπαςα τπδϊ ἀδνίβε πὶν Πυτῖ, 

Ηε ἱπηρτεσαῖθϑ Ὡροη ἴῃς ΘΠ 6 ΠΊ165 ἃ ϑῃαιηθίι! ἀεἰοδῖ, Ἰηνοϊνίης 
ΑἸ τῃ6 υτί δηὰ δνεὴ ἀθαῖΐῃ τἢογ Πα ραηηδα ἀραΐηϑι [5γαε]. ---- 

δὅ-6. ὙΠε ρῥϑαϊπηϊδὶ πονν ἰηϊγοάυσες [Π6 δηρμοῖ ἃ5 ἴῃ 434. ΤΉΪ5, ἰπ 
τῆς τεχῖ, 5 “ δηρεὶ οἵ Ὑδην ἢ," Ὀὰϊ ρτοῦαὶν ἴῃ ἴῃ 6 οτὶρὶπαὶ ννὰβ 

7λίπε αρρεί, Ὀεοδιϑα οὐὁ πιδάβαγα; ποῖ ἴῃ6 {πδορῆδηϊς δηροὶ οὗ 

πε δηοίεηι τα, νῆο δ ἃρ [5γπὸ] οὐδ οἵ Εργρὶ ἰηῖο τῃς 

Ηοὶν 1.4πά, ονετι τον τη 4}} {ΠΕ ῚΓ δηλ ο 5; Ὀὰῖ τη 6 δηροὶ οὗ [5τδ6], 

νΠοπὶ Ὑαῆννθἢ ἢδὰ ρίνεη σπαγρα ονϑῖ [5γαεὶ, οἵ, οα}, ἃ σοποθρίίοη 

γὨΙ ἢ συ ὈΘΘα θη Εγ ἀενοϊορεὰ πο τλ6 ΜΙΠΊσΠ46] οὗ Παηΐεὶ. ΤῊΪ5 

ΔΏΡΕΙ ἴα καβ ὰἃρ ἴῃ ρυτγϑυῖ οὐ ἴη6 ὀησην αἰτοῦ δῆ ΗἱπΊβ5ε 

Πα ἀείεαιϊεά τῃδπι, δυγεμίησ ἄκη Π ἐπγμελίησ ἠλδρ στο, ΤΏ α 

νοτής ἤᾶνθ, ἴῃ αἱἱ ἴῃς τοχῖβ, Ὀδδη ἰγαπθροσθά, ἂἃ5. πτοϑῖ τηοήθγῃ 

ἰῃτεγργεῖευα {ΠΙΠΚ ; (οσ Ῥυγβα 5. 6 5ῖ δι τε τὸ [ἢ }6 οἰτηῖς ας ἐλ 
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ὀφογε τἀε τοἱπα; δῃηιὰ ἰὨτιβίηρ ἀονῃ ἴο {πε ἐἰσγάπεςς ἀπά ἐῤῥογ 

2αες ἰλῖο νι Ὠϊο ἢ ἰη (πεῖς Βίρῃι εν ἐὐαν Ἰεαα5 τῃ6τι. 
Τα γϑάβοῃ ἴοσ ἴπμε ρει οῃ ἰ5 πον ρίνεῃ, ἴῃ νὨϊοἢ ἴῃς στουηα}659- 

Ὧ655 οἵ {Πεὶγ ΠΟΘΙ 15 επ ρ 45,564, δηᾷ ἰΐ 15 [ο]οννεὰ Ὁγ τεηενεὰ 
ἱπηρτγοοδίίοη. ΤῊΪ5 ἀἰβίατοβ [ἢῈ σουγϑα οὗ πουρῃϊ δά τἢ6 5βίτυς- 
ἴατε οὗ ἴδε 8::., ἀπὰ ἱπάβεὰ ν.ἷ 15 ὑσειιδῖυγα. [ἰ 15 1μεσαίογε ἃ 
ξἰοϑβϑβ. 

Ἐοτν νἱϊπουΐ οαυπς ἴεν Ὠἰά ἕοτ πιε ἴδ εἰγ πεῖ; 

Α νὴ: νἱϊπουϊ σαυβε ἴμεν ἀκ [ΟΥ πα. 
1εὶ ἀεβοϊαιίοη οοπιε ροη ἴπεπὶ ὑπανναγαβ, 
Απὰ Ιεὶ Ηἰβ πεῖ, ἰῃαϊ ἢς εἰά, σαῖς ΐπι, 

Ἀπὰ ἰπ δε ρἱϊ Ιεὶ Ὠΐτα 241}. 

ἽἼ. }ον τυὐλοιέ ἐαμ56], πῖτῃ Ὧὸ βυβοϊεηϊ τεάβοῃ, σταζυϊτουϑῖγ, 
ἐπ ρ  γίηρς αἰγεδάγ, νῃδϊ 15 τῆογα ἔα ΐγ Ὀτουρης οὐἱϊ ἴῃ 51γ. 11., ἴ[μαὶ 

τῆς σοηάυοϊ οἵ ἴῃς Θῃεπλα5 γ85 Ὁηγε ϑοηδῦϊς Δηα σΟΠΙΓΑΤΥ ἴο παῖ 

οὐξῆϊ ἴο μανα Ὀδδη δηκοὶραῖϊθα. [1 ννᾶβ ἱπάβεάα ἰγεδοῆδγουβ : “εν 
λα 729» νιὸς λοὶν πε ἢ ὦ 2ὲ4 ἡλεν ἀμ 70» νιε], Ἱταρ  γίηρ ἴπ6 βᾶπια 
βἰτιδίοη 85 ἴμαὶ ἴῃ 9.5, [ες ἰπηαρα οἵ Πυηίειβ βθεκίηρ ἴο ἴτὰρ δῃϊ- 
ΤΩΔ]5. --- ὃ. ΤῊς ἱπιργεοδίίοῃ ἰβ σοηἀδηβεα ρδιν ἴτοτῃ 15. 47} δῃὰ 

ΡΑΠΥ τοῖα Ρ5. ο΄. ΤῆΕ ἔοστησσ ἰ5, ἐξέ ἐξοοέαἥονι ἐονις ἐβοη ἕλεν 
μἩπατοαγές ; τὴς Ἰαῖίεγ ὑσοῦδν ἴῃ ἴῃς οτρίηδὶ, σπα ἐδ ἀΐς πεί, ἐλαΖ 

λκ ἀϊά, εαίεὰ λὐρε; απα ἐπ τὰς διέ ἐξέ δύνει αὐ, τἰλ6 Ἰαδὶ οἴδυβε οὗ 
ΜΟΙ 45 Ὀδεη ῥτγεβεγνεὰ ὃὉγ 95, Ὀυϊ ἴῃ 39Η, (ὅ, δηα οἴ6ῖ  Ίββ. μ85 
Ὀεθη οὈβουτεά ὈΥ ἃ σοργίβε πικίϑιακίηρ ἴῃς ποσὰ τϑηδογεὰ “ ρἷϊ᾽" 
ἴοσ ταὶ στεηάεγθα “ ἀδβοϊδιίοη,"" δηὰ 50 ἴῃ ἱεχῖβ γοδά εἰσ “ ἴἢ 

1τῃ6 ἀεβοϊαιίουι,᾽" οἵ “ ντ τῃ6 ἀδβοϊδιίίοη ἰδεῖ ἢΐηι [411 τμοτεϊη." 

Τῆς 511. σοῃοϊυἀδ5 ἢ ἃ νοῦν οὗ ργαῖβα ΠΙσἢ τπηᾶῪ Ὀς τερατάεὰ 

85 ἃ σουρὶεῖ οὗ τείγαϊη, 45 ἰξ γεαρρεδῖβ ἰῃ ναγί θα ἴϑγηβ αἱ ἴῃ οἱοβα 
οἵ εδοἢ 51:.---ϑ-106. 7άεμ »ν το]. ὙΤῊΘ σοη)ποίοῃ ἐΆρ] 165 

τοπροσαὶ σοηβθαῦθησα ΜΠ τη6 συδήεοϊ οὗ νετῸ εὐηρῃαῖο. Τῆς 
ἸΠΏΘΙ Ὡδίυγα 5 5γΏ. ὙΠ [Π6 Οὐΐογ πδίυγε, [6 ὈΟΔΠῪ ἔταπιθ, α 

μιν ὀσογιός, ΜΉΘ βγταραῖῃϊβα ἢ [ῃ6 ἐπηοῦοης οἵ ἴῃ6 900], «πὰ 

(ὮΣ}}} ἢ ἸΟῪ ἤδΓα, 85. ΤΟΥ δοῆς σὴ ϑότσονν οἰβθνῃοζα. ---- τοὶ 

δέ γογγμέ || τοῖν! γεγοίςε]. ΤῊΪΒ νὰβ ἀουθι1ε585 ἴο θεὲ Ὄχργοββθὰ 
ἴῃ Ρυδ]ῖς ῥγαίβθ, δηά ἰ5 ἰηάεεά ἃ νον οὗ βυςἢ ῥγαΐβαε. ὍΤῆς τποπις 

5 ΠΕ}ς ταναδοη, ταὶ 15, ἃ5 στουρῃῖϊ ὈΥ Ηΐηι, ἰη τς ἀείεαιϊ οἵ ἴῃς 

δηδηηΐοβ, δηά τπεγείοσε ἴο Ὀὲ ςεἰεγαϊθα ἴῃ δὴ οάδβ, 85 Εχ. 15. - 

ἤσλο ἐς ἄξε 7ΖλσεἼ, ῬοβϑιΟΙῪ τείειτίηρ ἴο ἴπαὶ οάς 1156], υϑεὰ αἵ 
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ἴῃς Ῥετγοα οἵ ἴῃ ῥβδ πηῖϑί ἴογ [Π15 νοτῪ Ρύγροβθ, ἴῃ ἴῃ6 ΠΌΤΟΥ 
οἵ τῃς τεηρ]ε.--- 10 δο. Αὔ Ἰαἴοτ εἀϊτοτ, (4]ΠἸὴρ ἴο 566 [5 γείδγεῃσθ, 
δῃηά τὨϊηκίηρ [Π6 σοῃο]υβίοη οὗ ἴῃς 51τ. ἴοο δυτυρῖ, ἀρρεηὰβ ψῇῃδὶ 
δε τῃϊηΚ5 δὴ δάδαυδῖε ἐχρ᾽δηδίίοη, θαβεὰ οἡ 76. 31}: 

Ῥεϊΐνετεσ οὗ ἴῆς αῇῇίοιϊεὰ ἴτοπι Ηἷπι (Παὶ 5 ἴοο βίγοῃρ ἴογ πὶπι; 

Υεα, ἴῃς «Πῇ οἰεὰ ἀηὰ πεεὰγ ἔγοπι ᾿ἰπὶ ἰἢδὶ 5ροίϊειἢ Ὠΐπι. 

δι. 11. 15 σοιῃροβϑά οὗ ἃ 5βυηῃίῃ. Ἴσουρίεῖ δηά ἃ 5ςγη. {Π ρ]εῖ θῇ- 
αἸοβίης ἃ 50}. {Πρ]εῖ, οοποϊυάϊηρ νι ἃ βγη. σουρ]ει.---11. γ[. 

πεσσός οὗ υἱοίξης6), ποῖ νἱοἰδπῖ ψ]ῖηαΈβδαβ, Ὀὰϊ βοῇ 85 τεβι Ὑ οὗ 

νἱοΐεηςε ; [ΠΥ γήρέ τῷ ἴο τεβιν ; γέφιῖγε 97 νιξς, ἀθτηδηα ϑαιϑίδο- 

τίοῃ, τοι υϊοη ἔογ νἱοϊδησα οἵ ψῃϊοῦ 1 ἢᾶνα πὸ Κπονίεάρε, οΓ 

«σλίελ 7 α»ὦῃῇ' ποί σιυαγέ; νυ ἴῃς ᾿ἱπηρ]ἰσαἴίοη τῃδὶ [ἃ ψψᾶ5 δἱῖο- 
δεῖμα ἃ ἴαϊἰβε δοουβδίίοη. --- 12. Ζ.εν γειυαγα »ι6 ευΐ 707 φοσα]. 

5τ86ὶ] δὰ ἄοῃε ἢΐ5 πείρῃθουτβ ροοά, δηὰ οηἱγ βοοὰ ; πὰ γεῖ {Π6 

σματροά πἴτι τ] ἢ δν]}, δα, ἰακίηρ ἴοσ ρτδηϊεα ταὶ ἢῈ νὰβ ρυ!γ, 

τεαυϊτοα πὶ ΜΠ αν]. ΤῊΪ5 εν] 15 ει ἢ δϑίβεὰ δ5 δεγεαυθρεθρι, 
ποῖ ἴο "ὲ ρεῃθγα ἰβεὰ ἱπῖο “ἀϊβοοτηίογί " οἵ βου], ῬΒΥ͂., οὐ. 5ρε- 

οἰ βοΑ} γ “ 5ρο ἴῃ οὗ ΤΥ 50] ΑΥ. ; ἔογ ψϊο ἢ ποτα 5 ἢῸ δυῖμοτ- 
[ἴ ἴῃ Ηδῦτεν ὑβᾶρα; ὈὰΓ Ὀαγεανθηιθηΐ οἵ οἢ]] σε, ᾿πρ  γίησ ἴῃς 

δἰδυρῃῖον οὐ ἴῃς σὨ]άσθη οὐ ἴΠ6 ῥεορὶες ὉΥ ἴπεβϑε δῃεπλθϑ, ἃ5 ἴῃ 
15. 4755; δηὰ τἢϊ5 5 τεαυϊεὰ 20 γιέ, ἃ5 Ῥ85. 41} 1.275, ἴῃς 5οὺ] 
ΠΕΓΘ, ἃ5 ΘἰβθῃοΓα, Ὀδΐῃρ ἃ ραγαρῆγαβε ἔοσ ἴῃ ρϑυβοῃ. -- 13. Τῆς 
Ῥϑαϊπιῖδὶ ποὺ ἴῃ ΝΟ {Πρ εἴ5 Ὀτδρδ οαἱ ἴῃ 6 Κιηάπεβθ οἵ ἢϊβ5. ρεορὶἊς 

ἴῃ διωραῖίς σοηίγαδι ὙΠ ἴΠ6 ὑπ ΚΙ η 655 οὗ ἴῃ 6 ΘΠΘΠΊΥ. --- δ᾽ ας 
ον ν"δ], δταρῃαῖϊς δϑβεγίίοη οἵ ρευβομαὶ σοηαᾳοί. ---- τοάτη λέν τὐεγό 

“εαάν τυοωρμάξα , ὉΥ {ΠΕ ῖγ δηθτωΐεβ ἴῃ ὈδΈ16, τοϑυ ηρ ἴῃ ἴῃ 6 ἀφαίῃ 
οἵ τῆς οἰ] άτεη οἵ {πεὶγ ρβορῖὶς, δητ τ. νη ν.15, ἀπά 50 ἴῃ τηουγη- 

ἵῃρ δῃὰ ἤιπεσαὶ ῥγοσθββίομβ. ΤῊΪβ 5 νεαίκεηθα ἰηΐο “ ψ ἤδη ΤΠ6Υ 
τγοΓα 5: οΚ," ἴῃ ΜΊΤ., νῃϊοῖ ἀοςα5 ποῖ βυἱξ ἴῃς σοηΐϊοχί οτ ἴῃς τΠουρδὶ 

οὔτηε Ρ5. Τῆδ οοηϊοχὶ 5615 ἔογῖῃ ρταρῃ σα! γ [ἢ 6 δηςσίεηϊ τηειῃοά 

οἵ τηουτγηΐηρ ἴοσ ἴῃς ἀεδά. --- 7 νααε σαεξοίοζλα ν᾿» εἰοίλέηρ , ἰηβατί- 

ἴῃρ ἴῃ νεγ ἴο σοτηρ]εῖς [6 τηδάϑυσα τοπὶ ἴῃ 6 σορπαῖα Ῥβ. 692. 

--- 7 αδὝιεϊεα »ῖν σοι τοὐὴ γα: πη], οἴ. 15. 585. --- γῖν 2γαγε᾽ τᾶς 
πον! μιν δον», ὈΤΑΥ͂ΘΤ, 85 ἴῃς οοηίεχί βυιρρεβίϑ, οἵ βυρ) }οαἰίοη 

ἴου ἴπε Ὀεσεανεά. Τῆΐ γὰ5 σοποείνεα δ5 ἢδατί(ε]ξ, γοϑτηρ ὩΡΟΩ 

ἴῃ Ὀοβοπι, ΟΓΥ Ὡροὴ ἴῃς μοατῖ, ψν Ὦ1]6 ἰξ ρυ]ϑαῖεα τ [ἢ ϑγτηρδῖῃυ, 85 
ΑΕ;., [ληῖῆετ, 41. ΤῊϊΐ5 8 σοσίδί ΠΥ ἂπ ἀηυβυδὶ εχρταββίοη ; Ῥυΐ ἰΐ 

κ 
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νὰ5 τηδάς ποτα αἰ συ ὈΥ 8ῃ δηοίεηϊ εἀϊΐοτ, νῆο ἰηβογιεα ἃ νετῦ, 

ψἰτπουΐ τεζασγά ἴο ἴ[Πε τηθάϑυγθ, υ508}}γ τοπἀθγϑά “ γτείυγῃθά,᾽" ν Ὠ]οἢ 
νγᾶ5 ὈΓΟΡΔΌΪΝ τηδδηΐ ἴο ἐπηρὶν ὑπαὶ [6 ῥτάγεσ, ποῖν Πϑιδηηρ ἰἴ5 
ΒΟΥ, τεϊυγηθα ἴο ἴπΠ6 ομς ψῆο τηδάς ἰξ νἰῖῃουϊ εἤεοῖ, ΒΑτ 

ΗδΦὉ., ΕΪ., αἱ., ἢ τς βυρσρεϑίίοη οὗ ἃ τενγαγὰ ἔτοπὶ Οοά, ἰηϑῖθδὰ 

οἵ ἃ τεναγὰ ἔτοηλ ἴποβα ἕοσ νῆοηι ἰὶ ὰ58 οἤεγεα, ΤῊ 566 πὶ5 ἴο 

Ὅ6 τῆς ἰηϊεγρτεϊδιίοη οἵ 6, 3, Κα., Ηυ., Κι. Τῆς τείεσεηςς ἴο ἴῃς 

Βοδά Ῥονεὰ ἄονπ ὑροὴ [μεῈ Ὀοβοι, Ὠς., Βᾶ., ἕογ νος τ Κίηρβ 

185 15 οἰϊεά, ἀο68 ποῖ βυἱξ ἴῃς 5ἰτπδτίοη οὐ ἴῃς Ἰδηριαρα. [ἴ πνου]ὰ 

δα ποτὰ Ὠδῖυσγαὶ ἴο τπῖπῖκ οὐὗὁἨ Ὀεδϊΐϊηρ ἴῃς Ὀγεαβί, ογ Ῥοϑοτῃ, 85 ἴῃς 

υδυ8] δΔοσοπιραηϊτηθηΐ οὗ τηουγηΐηρ, Νἅ. 27, 1 [6 ρῆγαβδε οουἹὰ ὃὲ 

80 ἱπιεγρτγείβα. ---- 14, 7 τυέηξ ἐπὶ ῥγοσότείοπ], τὴς ἀϑι8] ἔπ ογαὶ ῥτο- 
ςαββίοῃ, οἰδὰ ἐπ δέσεξ, τῇς σοϊουσ οὗ τηουγηΐηρ. --- 7 δοτυεά ἀρτυπ], 

τῇς Ροβῖυγε οἵ (δε τηουγηστ, οὗ, 487, [μδὶ 15, ψτ Πεδὰ Ὀονεά πὰ 

ἴδεε ἰὐτηεα ἀονηναγά. ΤῊ Ϊ5 ΠΙΟΌΓΠΙΏΣ τννᾶ5 85 βίησεσε δηά ἰηΐθηβε, 

ἄς γα ,ίεπα, δπὰ 511] ποτα ἂς 207 γεῖμφ σεῦη ὄγοζλεγ. 11 Ἠλ5 

Ῥαδοοπῖα, δονανοσ, ἃ ᾿1π||ὲ ἴοο τυςἢ ὉΥ ἴῃς ἱπβοτίίοη οὗ “ 85 οὔς 

τηαϊ τπιουτηδῖῃ ἴοσ 5 τῃοῖῃοτ,᾽" ὉΥ ἃ ἰδίεγ βαὐϊΐζοσ, αἱ ἴῃς ὄἌὄχρεῆβε 

οὗ ἴῃς τηεάβυγα, πη κίηρ ([Π6 ᾿ἰΠ6 458 ΜῈ]1] ἃ5 ἴῃ 6 τῃουρῆϊ ὈΥ 50 τῆς ἢ 

ονοτῇι]!. --- 156-16. Τῃ δηττῃ. πιῇ 15 ϑγπιραιῃειίς βϑοττον οἵ 
Ιϑγδεὶ ἴον 1[[5 πείρῃ θουτβ ννῇθῃ ἴμεν ψεσς Ὀεγεανοὰ οἵ (Πεὶγ δ] άγοη 
ἴῃ ψγᾶσ, ἰ5 [η6 υῃϑυτηραῖμεῖίς οοπάποϊ οὗ ἴῃ 656 πεῖ θΟυτ5. ---- Θέ 
τυλεη 7) λα ίεα, οὐ ᾿ἰτηρθά, 85 76. 20"; 85 ἰπ]υγβά ἴῃ τῆς ἐξεῖ δηὰ 

50 ἰῇ ἃ Ρεγουϑβ 5ἰτυδιίοη ; ἱπιθηβ εα Ὦγ ἐπ γιν δομδοη}, ρου οπ 
οἵ τε Ιαηὰ νψῖῃ τῆς Ὀ]οοά οἵὨ τῃε 5]αίη, οἷ. Νὰ. 453 76. 2. ΜΙ. 4", 
ΤῊΪϊβδ Πα5. Ὀδθη ἰηϊετργεῖεα ἰῃ ΜΤ. 58 ἃ ἰαῖες δά]. ἢ της τηθδη- 
ἰης “ ρτοίδηςβ," τείδγτίηρ ἴο ρείβοῃβ, πα κίηρ ἴΠ6 σοπδίτιοτίοη δηὰ 

πηρδηΐηρ αἰου!. Οὅ, Πανίηρ εἰἴπεῦ 4 αἀἰβεγεηὶ ἰεχῖ, οὐ εἶβα 
ΡΔΙαΡ ταβίηρ, δ 4}1] Ἔνεηῖβ τεραγάθα ἰδ τὶρη!Υ 85 ἃ νοτῦ. Τῆς 
οοηάυοϊ οὗ ἴῃ ΘῃΘτηΪ65 15 στρ σ}}Ὺ ἀδβογὈεα. --- δῖε» γοοίεεα 

δηττῆ. [6 ννεδτγίηρ οἵ βδοκο]οίῇῃ. --- σμα ἐλον ραϊλεγεά ἐορεύλον ἐπ 
“ἀγοηρς]. ΑἹ] νοῦ ἰηιεγεϑῖθα ἴῃ τῇς Ὠυμ δ οη οὐὨἨ Ι5γα6], δηά 

ποης ψου]α Ὀε δρβεηΐ οἡ (8 οσοδβίοῃ. --- ,ϑγι)22 7.5], 80. 6556} Ἐ14}}} 
3, Σ, Ῥε., ΜΟοΙ]., Κίτι., Βεῖξεσ [ἤδη “ ϑυτἰηρβ," Ὀἱονβ, (Ὁ, 5. Τα 
“ΔὈ]Θοῖ5 " οἵ ΕΝ"., Ὀαβεά οἡ ΚΙ., (αὶνίη, Οτοῖ., εχραἰηδά Ὁγ Ὁε. 

85 “ ἄτερβ οὗ (ἢες ρξορὶθ," 5 ποιῃίηρ ἴο 705: 1 ἴῃ ὑδᾶρα. --- 
7ΖΑεν ἐογε γνιό τοἠλοι εεσσαῆοπ)]. ΤὨΪϊΘ ν. ἰδ ἀπίῃ. πὶ ἴδ 
[λϑτϊηρ ἀπὰ ῥτγάγεσ οἵ 15γδεὶ. --- δεν σιοεξζεα], ἃ5 (ὅ, ψπεῖῃεγ (ἢ6 
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Κιηάτεά που “ἃ πιοοϊκίηρ ̓̓  δε οτίρίπαὶ οὐ ἄυε ἴο αἀἰτῖος. 138, Ὁγ 
ΔΏ εατὶν Ἔτῖοσ οὗ ἰεχῖ, ηδάθ 4 ρῆγαβα ὑπ κηονῃ οἴβονῇογα, ΜΝ ὨΪ ἢ 

Πᾶ5 ἐνεσ Ὀδεξὴ γεϑαγάβά δ5 αἰβίου ἰο θχρ᾽αίη. ΒΔ. ἢγβὶ βυρρεβιεά 

“ΤΏΟΟΚΕΙΒ [ΟΓ ἃ οακα,᾽ [ἢδῖ 5, ραγαβίῖεβ, ἰδυνηΐηρ ἢἤδίϊεγεθ, ἡ ῃῸ 

τῇᾶκα εβϑῖβ δηὰ τ ἱἘἸοἰβηη5 ἀραϊηϑδὶ Οἴμετβ, ἰἢ οΥάεσ ἴο ρίεαβε ἴῃς 

τίς ἢ δηᾶ ρονεγῇι, δηὰ 80 βεουτγε δηϊεγίαἰητηθηῖ ἔγοῦλ τ εἰγ [Δ Ὁ]6. 
Τῆηΐβ μᾶ5 Ὀδεη (οονεὰ ὃν ΕΝ". ἀπά τηοβϑῖ τηοάθγηβ, γῇο ἤανε 

δάμεγεά ἴο 3ζΗ. Βυῖ ἰξ 15 ποῖ βιϊεα το ἴῃς οοηίεχῖ, δηά ἱηἀεδεά 
5 [αγ- [ἰομοα ; 580 τῃδι πιοβὶ γεσθηΐ οὐτἶοβ ὑγεία ἴο (οἸ]ονν (5 οσ 
86εκ ἃ Ὀεῖϊζεγ ἰεχί, --- 7Ζ.εν ρπασλεα μῤοη μιό τὐὐὰ ἐἀλεὶγ ἐξείλ], ἃ5 

47}; τῃε πιοοκίηρ ραββϑίηρ Ἴνεσ ἰηἴο [ῃ]5 τηδηϊ δϑϊατίοη οἵ Ὀἰτεγεβὶ 

εηηλγ. ΤῊΪβ ἰβ ἴῃ ἤπα ἀπίῃ. ἴο ἴῃς ἰηΐδηβε ρτί θῇ δῃα πιουτηΐηρσ 

ΕἜχργεβϑδεα ὉΥ ὑἱδοῖκ ρμαγηηεηῖϊβ δηὰ τἢ6 (χΠεγα] ῥγοσδβδίοῃ (ῸΓ ἃ 

Ῥτοίμογ οἵ ν..". --- 17 4. Αὕ Ἰαῖεσ εἀϊῖου ἰηβεγίβ δἵ [ἢϊ5 ροϊπὶ δὴ δρ- 
ῬΕΔ] ἴο Ὑδῆν θῇ, --- γαλτυσή, ἄστὺ ρηρ τοδί Ζλοι, ἐροξ ο»], ἰῃδῖ ἰ5, 

νι ἢ ἰπα!βέτγεησθ, ἢ 1]6 δας τΠΪηρ5 ἀγα Ὠαρρβηΐηρ, βσιοἢ ντοηρ ἰ5 

ἄοπε. ΤῊϊβ ᾿ἴη6 ποῖ ΟἠΪγ ᾿5 ἀρατγῖ ἔτοτῃ ἴῃ6 πγδᾶβυγαβ οἵ ἴῃς Ρ5. δπὰ 

115 βϑιτορ σαὶ ογραηϊβαϊίοη, Ὀὰ1 γα! Ὺ Ἔχ ΡΓ 5565 Δη ἱπηραῖίθηςα νη] 
ἰς Τοτείβη ἴο ἰῖ5 τοῦαβὲ σοηπάσηοα. -- 17 δ. Ο γεέοτ'ον 21} ἐζε "1 νιΐπε 

οπὲν ομεΊ], 85 225} --- γονι γοαγέ75}, ἀπ εὐ θη ἀατίοῃ δ ΠἩ γα ὈΪγ συϊεά 
ἴο ἴῃς ρῥγενίουβ σοηϊεχῖ [ ἀἔολς, 580 Λε, Π)ὰ. ; ἃ σοῃηπιοη ἤραγε ΤῸ 

Ῥονεγι δπὰ ρτεεαν θηθπλϊο5. ΤῊδ “ἔτοηὶ {Π6}Γ ἀθβοϊαϊίοηβ ̓᾿ οὗ 
1Η, (οἸ]οννεα Ὁγ δηοίθηϊ απὰ πηοάθγη τβ8., 4065 ποῖ βιϊ ἴῃ σοη- 

τεχῖ, θνθη ἢ τῆς ίοτιῃ οὗ ἴμς Ηοῦτεινν ψογά σου Ὀὲ ϑυβιαϊηοά, 

11 τεαυῖγεβ ΠῸ ργδαῖεσ σἤδηρσε ἴῃ ἴΠ6 τεχῖ ἴο σεῖ ἴπΠ6 ἀρργορτίαϊε 

τηθδη πη, “ Τολγοῖβ,᾽" ἴῇδη ἴο σεῖ [ἢ ϑη18 νογ α5 νιἢ, δηά ἴῃς Ἰαῖ- 

ἴδγ ἰβ ᾿ρτγοῦαῦ!α ἴῃ της οτρίπαὶ τοχῖ, Π νι Ὀ6 ἃ ρίοϑθ5. --- 18. ΤῊΣ 

Ῥειίοη [ῸΓ τεοοόνεγυ ἴ5. (ΠΟ Ὁγ ἀπὲ τοίταϊη, οὐ νι Ἅμα 
7 τοῖν σίυσ Ζλεε ἡλανῖς ἐμ ἐλ σγεαΐ ἐσ σγε ΟΝ, ΡΟ αἹ 2146 }7- 

ομς ῥεοβίς 7 τοῦ γαῖ 7166}, ἴθ ρα]. τηαηκϑρίνίηρ ἴῃ τῃς 

ταπλρὶα ἰοσ παιίομαὶ ἡ οἰνογαηοο, α5. ἴῃ 22. “οἷ, 

δι: 111. ἰ5 σοπηροβεὰ οἵ δὴ Ἰηϊγον ὀσιο το γα βΈ ἢ, α σνη. οτγαβίς ἢ 

ἴῃ δητῖῃ. τΠογεῖο, απ ἃ σοπο]ι της 5ν ὴ. σου} ]οῖ, ΤῊς σΟΠΊΠΊΟΙ 

ἴόγαι οὗ ὈοΙἢ ἰ56 ἴῃΠ6 ργαγοῦ: ἀδροΐ τῃ6 ΘΠ Π105. γύζοΐγε οἵογ ΜΘ, 

ν.}9. 3. τῆαϊ 15, σοητίηιις ἴὸ (ὁ α5. {πὸ Ὺ ἀτὸ τοργοβοηῖοι 5 ἀοίηρ ἴῃ 

ν δ; απὰ ἴῃεη βαγίηρ, “λα, ν.3 5. -- 19, “κι με τού λομέ ἐξα με], 

τοϑιπηΐηρ ἴῃς τπουρῃς οὗ ν. ἢ, ΧΡ π6 ὦ ἀπ Ποσ βοατν ἢν ἃ Ἰἰαῖα 

δαϊῖος τῃγουρῃ {ΠπῸ ᾿ηϑοσιίου οὐ τπ6 ὅγη. : “ ]Π6 ΘΠΘΙ165 ΜΊΟηΡ- 
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ΠΠγ,᾿" δὲ τὰς Ἔχρθῆβα οὗ [ῃ6 τηθάβυτγα. -- τυΐμξίτιρ τοὐὰ ἐἀε εγ)6}, 

ἃ αἰγτουπιβίαηςα! οἷδε Ὄχργθϑϑίηρ (Παὶγ πιδ]οἰουθ ἰπϑιποογὶίγ. 
ΤῊ 5 5 ἐχρ αἰπεαᾶ 85 Ἵγαξι!η 655. --- 20. 20» ἐξ ἰς πο ῥέαεε ἐλαΐ ἐξ 
φῥεαξ), 85 ἴΠΕΥ ῥγοῦδΌ!Υ ῥγοίβδβεα, Ὀὰϊ (ἢ6 σϑνεῖβα οἵ ρεᾶςε; 
ἀφαΐπεί μιν ἐγαπιφεῖεν, 580 Ῥγοῦδοϊν ταῖμετ τἤδη “ ἴῃς χαΐεῖ ἴῃ ἴῃς 
Ιαπὰ," 32, [Ο]Ἱονεά Ὁγ πιοβὶ ἱπιεγργεῖθγβ, Μη οἢ 5 ποῖ βυβίδίηδὰ 

ὉΥ (ῦ, δῃὰ ἰ5 ἃ ρῆγαβε ὑπκηονγῃ Οἰϑαῇατο δηα ᾿ργορα Ὁ ]6 ἴῃ 
1561, τιακίηρ ἃ αἰδιϊηοιίοη Ὀεΐνεεη ἴῃς αυΐϊεῖ δηὰ οἴδεῖβ ἴῃ πε 

Ιδηά, ἤθη [6 δηίῃ. οὗ ἴῃς 5. 15 Ὀεΐψεεθη ἴῃς Ρβορὶε οἵ τῆς Ἰαπὰ 
δηά {πεῖς εηοπηῖϊθθ. Οπλείηρ “ τῆς Ἰαηά,᾽" νὨϊοἢ 15 ποῖ ἴῃ 6, δηὰ 

τοδί ἰδ πίηρ [ῃ6 τετηδϊ πίῃς νογὰ οὗ 38) ονὸγ δραϊηϑβὶ ἴῃδὶ οἵ 6, νε 
δεῖ τῇς ρεγβοῃδὶ γοίθγσεπος ἴο [6 [γαηα}}}}}Υ οὗ ἴΠ6 ρεορὶε, σῇ 
ΒΡΘδᾶΪς 8ἃ5 αδι4] ἴῃ ἴῃς ἢτϑδί ρϑίβοῃ, δῃὰ ἴῃ ἤηδ ράᾶγα]]ο] βπὶ ἴο ἴδε 

Ῥβδοε οἵ ἴπ6 ῥγενίουϑβ οἶδιδ6. --- 2) εεε μὲ ἐλέπρε τάεν ἀευΐσε], τῆεῖγ 

Ρίδηβ ἃτὲ ογαίιυ δηὰ ἀδοοί τ]. --- 21. Ζάσν οῤεπ τοΐαάῖε ἐλεὶν νιομζὰς 
ἀρφαΐπεί γι], ἴῃ ταυοῃ Ὠοβί]α βρϑακίηρ, ἰη δοσοογάδηοα ψ ἢ {Πεῖγ 

ἀεςοίτι] Ρ]Δη5, ἴῃ [4156 δοσυβδίίοηβ ; τεϑυτηΐηρ ἴῃς τπουρῶϊ οὗὨ ν.", 
δηα δοςογάϊηρὶν σπδηρίηρ (ἢς ἴδηβα ἴο ἴῃ6 ροτγίεοϊ, ἰη οἰτηρ {εἰν 

ταϑι οὴγ : Ζσν ἄσύε φαἱά: “ Α4λα, αλα ! ον εγε λαίὰ «εεπ {1", 

φδίηεῖγ, ἴῃς ἀεεάς οἵ νἱοΐεηος ομαιροα δραίηδὲ ἴῃ6 ρεορὶςε οἵ 
Υδην ἢ ἴῃ ν.", Ιμ 5ἰγΚίηρ δηιῃ, ἴο [5 οοπάυοϊ οὗ ἴῃ 6 ΘΏΘΠΙΥ 
Υ δῆ ἢ ἰ5 ἐχῃοσίθα ἴο ἰπίεγροβε, σεδυμλίηρ ἴμε ἰπουρῆῖϊ οὗὨ 8ιτ. 1. 
-- 22. Ζλομ λαεί σεέη, γὙαλεσεἠ, πὶ ἄρρεᾶὶ ἴο Ηΐπι 845 δῃ εγε- 
ΜΙ Ώ655 ΟΥΘΙ ἀραϊησδί ἴῃ6 ἴα]56 Θγθ- ] Π65565 οὐ [ἢ6 ΘΠΘΠΊΪ65. --- 
ζεοῤ ποέ εἰδσπες), ἰὰ ΤῊΥ ταβ  ΠἸΟΩΥ ΟἹ ΤΩΥ Ὀε ΑΙ, ---- ζφφ πιο αἴαγ 

4775, π᾿ τὰν πεεά, οἷ, 225}5. 35 9853 η12. “Ο Τροτὰ " δῃὰ “ ἔτοτῃ 
τας ᾿ ἅγ6 ὈοΪῃ ἈΠΉΘΟΘΒΒΑΓΥ ρΊΟ5565, τηακίηρ ἴῃς ᾿ἰης ονετία}]}. Οἡ (πὲ 
Ῥοβίτἶνε 5146 ἴῆε ρ]εα σοπίϊπαεβ. --- 28. .5.΄γ,͵ ῷ 7ΤἼγεε' ἢ ατυαζε], 
ΒΙΤΟΏΡ [6ΓΠῚ5 ἔογ δοῖϊνα, ργοτηρῖ ἱηϊεγροβίςίοη. ---- 30» »ι} 7μαρνιοη ] 

μη10. τι} ἐα56}, ἃ5 ν. ΑΡτοβαῖο σοργίϑε πᾶ5, ὈΥ̓ ᾿γδηβροβιτίοη, 

αἰϊδοῃεὰ τῇς νοτὺβ ἰορείπεσ δηά (ἤθη (ἢ πουηβ, ἴῃς ἰαίῖογ Ὀεὶηρ 

βαραγαῖϊβα Ὁγ ἴῃεῈ αἰνίηθ ἤᾶτηε : 227 Οοά, ἴο νοι “ Ιοσά ᾽ ἰ5 

δαάεά 45 ἃ ρίοϑβι Ροδίίοςο ὑϑᾶρβ ϑίνεϑ. βδᾶςῇ νϑῦὺ 1ἴῖ5 ἀρρσοργίδῖε 
δου ἰῇ ΡΑΓᾺ]]. ---24, γμάρε »ι6], ἰὰ τῇς βεῆβε οἵ νἱπάϊοδίίοῃ, 85 
ΔὍονε, ---- σεεογαϊηρ το πῖν γίρλϊεομ σης, 85 3; Ὀεβί βυϊϊεὰ το τμ6 
ςοπίεχί δηᾶ [6 σουτβα οὗ [πουρῆϊ ἴῃ ἴῃ 6 Ῥ5., υ] οἢ δδβοσίβ στρ ΐ- 
δουβ σοηάποὶ ΟΥΟΓ ἀραϊηϑὶ ἴῃ 6 [α]56 σἤδγρεβ οὗ ἴῃ6 ἐπεῃγ. Βυΐ 
3η, ΦῦὉ, δῃηὰ τηοβϑὲ ιβ8. ἤανε “ ΤῊΥ τὶρηϊεουβη 85, 8Δῃ ἀρρβαὶ ἴὸ 
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1815 ἀϊνίης αἴ θυῖϊθ. ΡΙΟΌΔΟΪ ἤεγε, 8ἃ5 οἴδβη, ἴπ 6 οτρίῃηαὶ τοχὶ 

δά ῃο 5υῇῆχ, 5ο [ῃδϊ εἰπεῖ ἰηϊογργείδιίοη τγᾶ5 ροϑβϑίῦ]ο. --- 25. 2. 

ἠάσνι ποῖ 54}}, τορβαίβα ἴῃ τἢ6 ποχί οἰδυβα [Ὁ ει ρῃδβίβ, Ὀυϊ ὉῪ 
εὐϊίοῦ δὲ τς ὄχρβθῆβα οὗ ἴῃ πιβᾶβυτζα. --- ἐπὶ Ζλεῖν τιῖπα1, ἴο τΠετὰ- 
56 |νεβ, ἰῃ {Πεὶγ σοηρταίυδίοτυ που ρἢῖ5, ΔΈ. ψ ἢ ἸΠεῖὶγ ῥσενίουβ 

τεϑι οηγ, νὨὶο ἢ ΠΟΥ ΠΟΥ ΒΌρΡροβα δᾶ5 πδά 115 οἴδοϊ ἴῃ τῆς δο- 

σομΩρ] Ἰϑῃτηθηΐ οἵ ἴμεἰγ οΥδ Ύ Ρ]ΔΏ5. ---- 4λα, οἱ» αδεϊγ4]. ΜΥε ἤᾶνα 
διιδίηβα [ἴ.----τῦς λαῦέ σναϊοιυεα λένε ΜΡ], ἱταρ  γίης Ὀοῖὰ ἴῃς σγεθά 

οἵ ἴῃς δῃοιηΐθα δηά ἴῃ6 ὀνεσν ῃα]υλΐηρ σοταρ εἴθ 685 οὗ ἀδϑιγυοίίοι, 
οἴ. 1243 1,8. ,.5. 

260-27}. Α ΜδαἼοοδθεδῃ εὐϊοσ ἰῃβοτῖβ δὴ ἱπιργεοδίίοη ἰδίκθη 
ἴτοτα 705 νἹτῃ 5]16ῃϊ πιοαϊβοδίίοηδ. 

[εἰ Ἰθϑῖὰ θεὲ ἀϑῃαπηεὰ δῃὰ οοπίουηάεὰ ἰορείμετν ἰμδὶ γεὐοΐοε ἴῃ πὶ Ὠυτῖ. 
[αὶ ἴπετα Ὀε οἰοιῃεὰ ν᾿ ἢ 5ῆδπηε δπὰ ἀἰβϑῃοηουγ δὶ πιαρη γ {πε πηβεῖνεβ ἀραϊηβὶ πιθ. 

1κἰ ἴδ 5μοαῖ ἔογ ᾽ογ δπὰ Ὀε ρ'δὰ (Ἰπ Τηδε) ἰπδὶ ἀεἰ σῆς ἱπ ΤῊΥ τἰριθουβηεββ. 
Υεα, ἰεῖ ἰμετι 5ϑῶγ οοῃτπυδ!γ, “" Μαγ Ὑδῆννεἢ Ὀς πιαρηίῆεὰ 1" 

Βεβίάες ἴπ6 ἀδϑίγα ἴοσ δὴ ἱπιργθοδίίοῃ, ἴῃς βαἀϊῖοῦ γᾶ ργοῦδὈΙΥ 
τοονα ἴο ἰηβεγί [ἢϊ5 ραγισυϊαγ οης Ὀεοδιιβα οὗ [με νυ 5}---- 97. “αν 

γαλευεὴ ὁξ νιαρη βεα, νι Ὠϊο ἢ νὰ ῬγοῦδΟΪΥ οτρίμαὶ ἴοὸ ουγ Ῥ8. ἂαπά 

τῃογαίοσα οοπητοη ἴο Ὀοίῃ. ΤῊΪϊ5 ἰ5 ἴῃς Ὀερίπηίηρ οὗ τῇς ἤπαὶ 
τείταϊῃ, οἴ, ν. δ 105. 18.. ΤῸ ἰ5 ἴῃ6 πηρηϊγίπρ Ηἰἶπι ἴῃ [ἢ σα εὈγατίοη 
οὗ Ηἰ5 ἀεεάϑ οὗ βαϊναιίοη δηὰ ᾿πάρηιεης ἴῃ ρα Ὀ]]ς Ἰνοσβῃ Ρ. ---- τυὴο 
ἀαίὰ ἀελρά ἐη “ς ῥεαεε 9 Ηρ τεγυαπῆ, τεβατηΐηρ ἴῃ τῃουρῆϊ οὗ 
Ῥεδοε οἵ ν.ὅ, ἀπὰ εἰηρῃδϑιβίηρ ἴπε ἴδοϊ οὗ τῃ6 ρεσβοηδὶ γοϊδίίοῃ 

οὗ (ἢ Ρβορῖς ἴο Ὑδῃνεῆ, ἃ5 ΗΪβ βεγνδηῖ, ἴῃ δοοογάδηος ἢ [Π6 
σοῃοορίίοπβ οἵ 7εγειηϊδῃ δηὰ 15... Ὑδηνεῆ ἴα κο5 ρίθαθυσε δπὰ 
ἀεῖρῆς ἴῃ ΗΒ ρβορῖβ, 85 ποῦν ἀρρεᾶτβ ψῈΠ ῥτορτίειγ δἰἴζογ [Π6 

ΒἴοΟΙΤη [ᾶ5 Ῥᾶβ56 4, δηά ἴῃ6 ἱπιεγροβιἐοη πὰ ὈΈδη ὑπ ΠΡ ΒΑΛΕ 

ΔοσοΙΏρ] ἰ5Πεά. ---28. 2» ἥοηρμξ τοί! νεκγηι»}, σῖνε νοσδὶ Ἔβχργεϑ- 
βίου ἴῃ ἴῃς τηθὶοαγ οἵ βδογεα βοῃρ. --- αὐ αν ἐρηρ], σοπεπυουθὶγ. 
- 7Ζν γἱιρήμεομδηπεςς, τὴς τμετηθ 45 Ἂχῃι τε ἴῃ τΠ6 νἱηαϊοαϊίοι 
οὔ [πε τἱρῃϊεουβηθββ οἵ Ηἰ5 ρεορὶς ᾿ὶ ΖᾺν 2γαΐξε. 

1. Π2.}] Οἱ ἱπιν. οοῃοτῖ. 2.23. υῦ. ΟΥδὶ (1) “γίνε. οὐὨἨ Ὀδι]ε Βετς ; 
(2) δίκα « «ἀπέ. οἵ Οοά Ὃ 35» “ 431; σἰϊμουϊ ῥτερ. 7433 1101δ6; 405. 
ψἰϊδουϊ 25) 1039. --- 25}} 56. 1 ρὶ. Ὁ [3.}] πι[πι.] σώνενεανν, εἶδνν. 15. 4936 
]ε. 1819 (ρυῖ ἀυδ. ἰπ Ἰδὲ ἵνο; 6δ᾽ μᾶ8 3.3), ῥτον. ἢετε αἰβο "2. "2 88 

1 5. 2416 ΜΙ. 7976. 5058 κ185 Ὁ τ μαξε μιν ῥατέ, --- Ὀπ 5} ἴτων. ἀπὰ "φῇ" ρίς. 
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᾿ρ. ζοπο Αράμ ἀρ δας, ἴὰ Ψ εἶσιν. 563-3, ΝΙΡΏ. σοτησαοη ἴῃ ΟΤ'., Ὀαϊ ἴῃ ἡ 
εἰσιν. τοοῦ. Βα. αἷξο "ἘΠ (ς0}}.) ον 38) Ρ]. "ἘΠ ἴῃ Ἤγάεν ἴο γῆγτης. -- 3. γιπα] 
Ηἰρῆ. ἵπην. ἑαξς ἀοϑα οὔ γα, α.λ. ψ, Ῥυϊ Νᾳ. 314 7ς. 623 Ζο. 1418. --- 25] 
διη.8}} «ἀτεία (ν. 34). --ο 21] ἴαγρε «ἀἑεία, εἶβν,, 515 οἵδ, ---- ΓΛ1}37. 2 δεσέπείαε, 

ἰῃϊγοάαοσίηρ ἴῃς ῥτεάϊοδῖς (Β28Β.), ας. μὲν ἀεζῤ, 85 επιδοάϊεὰ ἐπ ἃ ρεῖξου, 
27" 4018 44 τ --- 8. ΡΠ] ΗἸΡΆ. ἱπιν. ζ [Ὁ] νΌ. ΗἱρΒ. ἐρηβέν, ἄγαισ οκί, 
βδννογά ἔχ. 159 ΕΖ. 52.123 1214 281 1011, ῥοββί ΟΪΥ ἴπ οτἱρίῃδὶ ἰεχὶ οἵ Ῥᾳε. 189} 
Ἰαῆος, ΟὨΪΥ πεσε. 1 πεεάϊεββ ρἷ. --- ζ 0] π.ῖ. “ῥεαν, ἰαρεέξ; εἶπν. ψ, 4610 πιὰ 

ταείδρῃ. (1ϊοπ᾿β ἴθι) 575. --- 07 Οδὶ ἴσην. “ὩὉ νῦ. εἶσσε κῤ (ἴ8ε νυ), τἷρ, 

850 (ῦ, 3, Α4ᾳ., Σ, Θ, ἐδ, ΟἸ5., Ηε., Βᾶ. Ηδτγε, Κεπη., Οτοιίυβ, δίγεεϊ, ᾿ς Α. 

Εν., Νονν., τ, ἴακε ἰξ δ8 σάγαρις ὀαδίίε αχε. ΤὨΪ5 5 σοΓΙ ΔΙ ὨΪΥ ἰεταριϊηρ. 

θυ. Ὀάα5ε58 ου ἰΐ δγρυπιεπὶ ἴωγ Ἰαῖς ἀαίε οἵ Ρ8. Τῆς δαυγ ἀαίε οἵ Ἐς. 15. γαῖδες 

ἂη δγρυϊηεηῖ δραίηϑι (5 ἀππονη ΗεΡ. νοτά. 208. (μίπϊκ5. τεχῖ ςοττυρί. 

ΒΟΏΜΜΑΙΙΥ ἊΣ 5 ἱπηργοῦαθ]ε. Ἠδίενυ πο; (5. 595) ἰδ ἴοο εᾶβυ. (βε. που]ὰ 

τὰ, τοῦ γαυείΐη, κ5. Α85. ἐμζήσμ. Αοπδηρε ἔγοτῃ ἃ σοτητηοῃ νγογὰ ᾿5 ἱπιρτοῦ- 
ΔΌΪε. Τῆς οτἱρίπαὶ ννὰ8 ῥγοῦ. 1.» ααγώ, )αυείϊη, 705. 818 1 5. 175-46 70. 393, 
υϑυδ}}ν ἀββοοίαιεἀ ἢ τ) π,, [πὶ απροϊπηιεὰ τεχῖ 715 τηῖσῃϊ πᾶνε θεαπ πιϊσιδ κε 

ἴον "Ὁ, ἰξ Ἰεϊῖετβ ννεῖς ἰγϑηβροβεὰ ἼὮ3. --- ΣΝ Δ)5] ἰηΐ. οβῖτ. ΣΝ ἐμοομΜῦ, 

ἐηεπιῖεβ μετα ; μδ΄, οἱ Οοὰ 595, ΡῬγΟ. αἰβο 2518, --- "0 ] Οδὶ ρῖς. 56. 1 ρὶ. 
5Βου]ὰ [γε 1 86. ς0]}., 50 ν.δ, τ "0.5 20 μιῖς (τ. 58). πνν δδουϊὰ Ἀς ἱποειεὰ 
ἴο σοπιρεῖς ἴῃς ἸἸης. --- 4, τΞ 4015 τ-Ξ γοῦ, Ιπϑοτὶ ἰπ 1, 1, αἴτεον 4016, τὴ ἴὸ 

ςοπιρϊεῖς ρεπίαπιεῖετ. Βα βεσοπὰ νὉ. ἰπ 4010 γοδ 15 γγρπ", τ] Οἢ 15 ἰσαπςροβεὰ 

Βδτα ψΠ ἢ γ552» ἴπ πεχ 1. 80 αβὸ ἴῃ πεχὶ ]., 40}δ γοῦ ἢανε ὙΠ ἔοσ 'ϑῶτι, Ταὶς 
σἤδηρο ἰ5 Ῥγοῦδο]ν ἰποηιίοπδ], Τῆς οτὶρίπαὶ οὗ 4016, νι ἱςἢ ἰ5 ἃ Ἰδῖε αἀάϊτίου 

ἴο παῖ Τ5., 15. ἴῃ 7οϑ, τ πο: }} ΝΊρΗ. 7085, 3. Ρ]., 1 σοῦτά. ξ [552] ΝΊΡΒ. 
(1) δὲ ἀιετ αϊοά, ἀσλα»οαά, Ὀςίοτε πλὲπ 7451; (2) δὲ ῥνέ ἐο τάανιξ, αϊτοη- 

ομγρά, Θ91; αἴθ Πεῖς τῷ 4018 τ-, γοδ, ΗΙΡΉ. δη το “λανιό τ ἑμισνἐΐ, ἀπερεῖἠταίε, 

δν ἀοίοαι 4.410 τ Ὁ) Σ: 5351 Ρἢτ, εἶδνν. 3818 4ο᾽δ ς46 6310 γοῦ 8619 Εχ. 413 (1) 
76. 45. -ο΄ τοῦ δο] ΝΊΡΒ. 7055. 3. Ρ]., τς 1.48. το 30] ΡὮτ. εἶδιν. 415 140) 
(ἡ. σοὐὐ (ΕΣ) Ζο. γ10 511 1ς, 368 48: ΜΙ, 28, --- δι. πλτν ἽΝ.) α]5ὸ ν. Ὁ; 50 ᾽.(, 
οὗ ον πυπν ἦς α Ἰαῖοτ Ἰηβοτιίοπ 'π ΒΟΉ νοῖδεβ ἴος ἥν 7Ὰν ἀπρεί, ---- τισι] 
(αἱ γμῖο. πῆπ νὉς δηλ, δἔοσισέ, τὰ, Ὁσπ 85 65, Ηοτβὶευ, Ηουρ., ΟΙΞ., Πς., Ηυ., 

Ι 39 (Ὁ, ν3).. ὙΠοϑς μανς ργο ρα ὈΥ θεεη τγαπβροβεὰ, Ηα,, ΒΙ., Βᾶ. ---- θ.. τ} 
ΡΓΟ. ἃ ἰαΐογ αὐ πίη, ποὶ ποορβθαγυ, ἀπ τπηᾶκαβ 1. ἴοο Ἰοηφ. ---- ̓  τρδρ θη] 

ποθ]. “δέλλενν δίανσν τε 7ο. 2312; αἶδιν, Μανεγῖνι ῥγοπεῖτος Τα. α131, οἵ, ταϑ, 
-- . ὑπ} 50 νι Σ δ)π δᾶν, (21) ον οὐ γατοτεν, φΥ ας, φΥαὐμεείοτείν: 
ΜΠ ἢ ν Ὁ. 150 917, προτὶ νοΐ, μλν ν 19 6οὅ, Ὁτῦ τοοῦ, το τχο δ], -- τ π}. ΤᾺΣ 

ΡτΟροτ οἱ). 15. πριν (015) υρπὶ οὐ ομΐ, εἶσιν. γ1δ; οδ). γσπτῦ, ψ Πῖς ἢ 5Βουϊά 

ἀπο η να τταπεροβοί, τα κίηρ ἴΜῸ 50π. ᾿ἴπ65; 50. 35, δγς, ἤουδ., (ῃε., Ηυτ5- 

ἴεν, ΤΉΝ σορ]ο ἰκ αὶ τοϊταπιοῖετ ρ]., ρινίπρ αὶ ῥγεπηδΐαγε τεᾶβομ. --- 8. -- 15. 

47}}", Ὁ ΒΊΟΝ ἰν οὐ μίηα] τ Στ ΠΝ Θ᾿ ΝΣ ἼΣΟΣ Ν2ΣῚ, σμαηρεὰ Βεῖς ἔτοτι 56ς- 

οπεὶ τὸ ἘΠ τι] ρότϑι, ἀγονταζοι Ὀν δ, γπὶ Ἰηϑιεδα οὗ ν᾽, δηὰ οπιϊββίοπ οὗ ὅν "8. 

Ὡς ὁπαπρς γον Σ 6]. νιν Ἐτν τὸ 3 560, ν.5, 5. βιτκίηρ, 6 δπὰ 35. δᾶνε Ρ]. σοσ- 

τοοῖ]ν ; 5α. οὐἹείπαϊςι ἴτομὶ αἰ τδοῃίηρ ἢ ἴο νΌ. ἔγοπι πουπ, ---- ΔΝλ}02} τὰ, ΓΙ, 2, 

5 νἷῖ (ᾧὖ Πὰς 
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ἐλθέτω αὐτοῖς παγὶς ἣν οὐ γινώσκουσιν, 

καὶ ἡ θήρα ἣν ἔκρυψαν σνλλαβέτω αὐτοὺς, 

καὶ ἐν τῇ παγίδι πεσοῦνται ἐν αὐτῇ. 

παγίς ετε 5ἴδηαβ ἔοσ ὩΜΊΦ, ψῃ ἢ σου]ὰ ΒΑτάΪγ ἈΝ τηϊβίαϊκθη ἔοσ γι, ῬοΟββὶ ὈΪΥ͂ 
ἴος γηφῷῷ Ἡογβίου, οὐ ππὴ Οὐ. θήρα 5ἰαπαάβ (οΥ ἢ ΟΥὙ ὙΥ ἰπ 65, Ραϊ πεῖ μετ 

501 140]ς Παῖς ἰῃ ρᾶος οὗ γῦῦπ, ΠΝῚΦ ἴῃ ν.δα 15 νετβεα ὈΥ 15. 471}, θαϊ ἴῃ νι 
Ὁπε ψου]ά ἐχρεοῖ βᾶπὶε ἴεγῃιβ 85 ἴῃ νυ ἴ, ὙΦ δηὰ γῆ, δπάὰ ἢ νῦβ. βυρρεκβῖ 

ἴ8επι. ἔπ πιῇ. ἀξεοῥαίίονε, εἶδνν. Ῥ5, 6310 1ς, τοῦ 471} ΕΖ. 2189 Ζρ. 116 70. 
305. 16. 287 Ὀὺ, Χ57 ,χ20)΄ ΤΏεβε γε ἴῆγες {τἰπιεῖοτ ᾿πε5 οἵ δ]. --- 9. ὉΠ 5002} 

Ξε 15. 6119, οὗ, 29. Ρ5. 169, οὐ 1.26,--- 10. Ὁ. Ὁ] οἵ. Εχ. 151}, πρὶ] γίηρ ἴῃς 

βἰηρὶηρ ἴῃ ρα )ῖς ργαῖβα βυςἢ ἃ γπὶπ ἴο Οοἀὰ (ν. 47 295); ἔοτ τῃἰ5 ρῇγ. νυ. γ119 
805. --- 85 ΡΠ] ΞΞ [6. 3211}, 15 ρ]. δῃηὰ 0)» αἷϑο, ἴο τεδατης 2} ὙΠ εἰ ρΡἢ. δἵ 

εχρεῆβε οὗ πιεᾶϑυγε. ΤῊϊβ ν. γεΐϊαγηβ ἴο {με 56. [0γ ἙπΈΠΩΥ ; Ὠοΐῖ 80 65 ; τὰ. 
“ Ὀιης, 5. οπιτεὰ ΒΥ 5}1Ρ οὗ εγες, δπὰ τὰ. δἷϑο νδ1). --- ᾧ Ῥ1Π] δά]. (1) σον, 

σἰομί, πεῖσαί, εβ0. οἵ μαπὰ οἵ “" ἀεϊϊνετίπρ [5γ86] ἔγοτη Ἐρυγρῖ ΠΡΙΓ Ὃ2 136}2 

Εχ. 32}} (ἸΕ) θι. 488.- 4 ἴ. 76. 3231; (2) 88 βυββῖ., α' σή γον 9716. ς. ἸῸ σΟΙΏΡ. 

Ξξ οριό 00 εἰγοηρ 707 Ῥ5. 5519 7ς. 311}; οἵ “15. 4010, ΟΥΒεσ τππρϑβ. ποῖ ἴῃ Ψ. 

--  Ὦ δα] ρῖς. νεγραὶ οτος ; ζ νΌ. εἶδνν. Ψ, 696, πουπ Σ "1) χοῤῥενγγ 62}. --- 
11. ὈΣῸ)] Οδὶ ργαβεπῖ, δγομαὶς ἔογπι. --- ὉΠ γ1}} τυΐφρδοσές ογ υἱούεηεε, ΜΓ ὮΟ 

ταβΈ ΠΥ ἴο νἱοϊεμος {πᾶὶ ἢ85 πενοσ θθθῃ ἀοῃα. --- ἀν ταὶ., ἀπε ββαεΥ ρὶ. ἴοὸ 

τῆλε σοπβίγασιίοπ πιοτε ἀἰβιϊ ποῖ. --τ ἈΝ] Πὸτα ἴπ Βρεςῖα! βεπηβε οἵ πού 10 

δὲ ἐρπσεῖονς οὐγ ατυανἐ οὐ, 30 ν.1δ; οἵ, 515. πο δ κθ}] ΟΥἱ ρτεβεηῖ, δκτ' ἴῃ ἴῃς 
βρεοῖδὶ βεπβς οὐρα, γέφμῖνγέ, οἵ, 1.373, --- 19. νγ 3505} ΡΙ, ῥγεβεηῖ (Ὁ. 2.36), 

ἐπ βρθοΐδὶ βεῆβα γέφημηε, γαυαγω, οἵ, 3821 ἢ (Ο]ον ηρ Ρῃτ. Π2 γπῦ ΠΡ 

(τ. ,118. 762}. τἈϊ5. ῥῆγ. εἶσιν. τορῦ ὅπ, 44 (7) 1 5. 2521 ς. 182) Ῥγ, 1γ15, -- 

δ 59 δεγεαυενιεη ογ εἀϊἑάνγεν, οὐ τἠαϊϊοσεηιόςς, εἶδνν. 15. 475 ὃ. ἴῃ ποῦς ρεῃ- 
εταὶ πιηρ. δίνεη ἤέγε ὈΥ βοτηθ, δα εΐρνι»η ἐγ, σαπποῖ δὲ 5πον η ἰπ ἰδηρυᾶρα. 

ΤΕ νῦ. 8 ποῖ υϑεἀ ἴῃ Ψ. ΤἼῆδ ρτόρεγ πγηρ. νου] ποῖ Ὀς 580 "δὰ ἴογ ἃ παϊϊομδὶ 

Ρ5.; ἴδε 5ἰδυρῆζεν οὐ ννδγγίουβ, (π΄ σμη]άγε οὐ ἴῃς παῖϊΐοῃ, δα ϊῖ5. 1πῸ6 ρυϊην 

οἱ τηουτηΐηρ οὗ βυρβεηυεπὶ οοπίοχῖ, (δ Πα δ:5 σρεηεῤῥέησ, ποῖ 80. ροοή. -- 

ὙΦ 0.5} πιυβὲ [με η δ ἴδ κθη ἃ5 ρου ῃγαβεῖς ρογβοπδ] ργοποῦη (77). --- 18. 9Ν}] 

εἸΡἢ. ΗΛΙ ΤΉ, -τ- ὈτλδΓ5] Οδὶ ἱπί. οβῖτ. 5(,  πῦπ νυ}. δὲ τοεαξ, εξ, ΟἿ Πέτα 

ἴπ Ψ, ὑπ|ε85 ννγεὲ οἤδηρε 7711 γοπ ἱπο γρλδπ, ψ ἢ Ισἢ, ΓΠουρΡἢ ἀτρεά Ὀγ ΕΤὰ., Ρε.» 

Βὶ., 15 ἱπῦρτγο., ἃ5 (5 βυκίαϊπϑβ ροϊπιϊηρ οὐ 38), ν ἈΠῸ ἀοτίνίηρ ἴγοπὶ Οἵ ΠΟΥ ϑἴ ἐπὶ 
οδπ ἴῃ ἴῃ 8επβε οἵ ὀρ. Τῆς πιηρ. «ἰὐξ ἴ5. ποῖ βυϊζτε ἴο 1ῃ15 σοηϊοχὶ ; ροϊπὶ 

ὈΓΌΓΣ, 8ἃ5 βυρρεβίε Ὀγ (δ᾽ παρενοχλεῖν, τολόνι λὲν τοῦῦὸ »ογέαέν τοοιεΐφω, 

ἼΒε νϑ. Τοῦπ δίόγεο, τοομηαἶ, αἶσαν, Ψν, 1ο 035, τ δ γ: 2251 οἷν ἔτ ρῃγ, 6013, 
Α νοτὰ ἰς ποεήςα [0Γ πιφάβυγο; αἰτοῦ 601" 5ΒυΡΡΙΥ ΠΌΝΟ, ττ πὴ] ΕΟ ΡΥ Ὶ 5. 
Σ τὸν νῦ. 1Π|. δὲ δοτυει ἄστονς αρητοίεα ̓  ἴθ Ψ σον Οαὶ, Ἐδὸ ἀϑλεομοί Ὅτι} “τοῦδ 

Ζε. τοῦ, ΝΊρῃ. ἔ ἐὸ αὐιὲεηοα Ῥ5. τἀο 0} 15, ς 37 58}. ΡῚ. (1Ά δ μηδέσ, ηετοδαν εἶεν 

αϑ[έω - τπάϊνίάσαὶ! (Όν ἱπιρτβοπιηθηι δη ὈΟπ 15) 5, τοςῖδ; ἃ παίίοη (Ὀν νγὰγ 

οτ ἰῃ Ὀοπάδρε) 94; αὐ παϑν οἵ ᾿)ανῖ 5033; Ὁ (2) αὐηο, 5. αὶ ἀἰποίρ!πε (σὰ 

ἀρθηιϊ) 885 οοἱϑ τ1915 Πς. 85. 8.101. Κα, αν Το, 64}} Νὰ, αἼ5 15.1.4. 3; Ὁ (9) ἀλρ- 

δέε, τοεα ξέν ΟὉ]. τ: Ρ5. 1023; ΣῸΣ ογιόνοδ Ὀν ἰαπιῖηρ 7513 Τν, το τ 4 τὶ (Ρ) 
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15. 588.δ; εἶσνγ. ἴῃ [Πὶ5 βεηβε Νὰ, 3015 (Ρ) 70. 3733, Ῥὰ. ἔ δὲ αὔήιιεεαι, ἴτι ἀϊ- 
εἰρ!πε ὉΥ αοὰ Ρῥβ5. 1107] 1321 15. «3. ΗΠΏρ. ἐόε αὐὲοίεα, ἴπ ἀἰθοῖρ] πε ὉῪ 

Οοά ΡΒ. 1077. το Ὁ) Ὁ..2} Ρἢγ. 6011 «ἢ νὉ. 522. ζοὴΣ μαοήέηρ, εἶδνν. Ὀπα 

1οο 39, οματγαςίετβες οἵ ἰαῖε ὑβαρε, Ξυδεαυεηῖ ἴο Νά. ; ςἔ. Νε. οἱ ΠὨη. οὗ ΕΞι. 43. 
-- ΡῈ Ὁ] γεσίλρ ῤονι. ποῖ οἵ Πεδὰ θονψεὰ οὐ ἴῃε Ὀτγεδβῖ, Βᾶ., Πα., ἴδε 

Ῥίαγεσ ροίηρ ἴο ἴμε Ὀοβοπὶ ἱμβίθδα οὗ ὑρννᾶσὰ οὐ ουὐϊνψατά ; ποῖ ἢ ΗΙΡΒ. 
2'ΦῸ ἱπβιεδὰ οἵ Οδἱὶ, απιὰ 80 γεφιέίαί 88 ΒΏΌΒ. δ8 Ἐ5. 79}2 15. 655. 1 76. 1215; 
Ρυϊ οἔὗ ἴδε ῥγαγεῖ τεβέϊηρ ὑροῖ ἴῃς Ὀοβοῖη, 88 ἰΐϊ τγεσε ργεββϑίηρ' ὕροῖ ἰξ νυ Β!]ς 

δρίταϊεὰ ἩῖὮ της Ρυϊβαϊίοη οὗ ἴῃς Βεατί. Τῆς νΌ. 5. ἃ ρ]., ψῃ ἢ ἀουθι]εςς 
ἱπαρ Ἰεὰ τοιτ υϊίοι. ἴῃ βεῆβε οἵ ἰδῖεσ εἀϊΐοτ, θαϊ 'ἴβ ποῖ βυϊϊεά ἴο σοῃῖεχι δπὰ 
ταδῖκοβ ἷ. ἴοο Ἰοῃρ. ΟἸΒεν υ5ε8 οὗ ΣῊ π.[π|.} ἴῃ ἡ ἃτε: ς. 2 80δ᾽, ψῖτὰ 3.02 
741}.--- 14, ΡΠ] 45 ἴπ 432 ἔοτ ἔχπεγαὶ ῥρζοςεββίοῃβ, --- ὍΝ 5359] 553» δά, 

»ιομρρεἶγερ, ΟἿΪΥ Βετα Ψ; οἵ, απ. 3γ8δ6, (5. 65 52, ψμουϊ ὉΝ. ΡΆγ. 5 ἃ ρὶ. 

οἵ εχρἰδπαίίου, ἀπε ἴο δάδρίαϊίΐοη οἵ παϊομαὶ 5. ἴο ρεύβοῃδὶ τεϊδιίοῦϑβ. --- 
 Ρ]) 85 287 4210 4,32, }} τὰ 155 ἴπ βοπὶς ἔοττη, ὁφ ἐπ ὀδσεξ 85 ταουτπετ. --- 
16. ὙΟΧΣ] Ῥ͵ΟΡ. 3 ἰειπροτγαὶ ; ΘΠ ΡὮ. ἴῃ ροϑβίτίου, ἰπ δητἢ. τὴν π.[τῇ.} δένηρ- 
ἐρρ, τἐμπιὀἑέριρ, εἶδνν. 3818. 76. 2010 70. 1813, --τἼρ0Ν}}} ΝΊΡΒ. Ρῇ, 3 Ρ]. ν σοῦτά., 
τερεαϊεὰ ἔοσ ετρῆ., θὰϊ ἱπιργοῦ.; τὰ. ἱπί. αΌ8. οἵ ἰηϊεπϑι βοδίίοῃ ἔοσ βεςοηά, 

ΠΛΌΝΠ. ---τ Ὁ22] Ρ]. οὗἩ Τ 3) δά]. α.λ.; 8ῺΒ τνεξδέδρε ονιὲς ἴταρτοῦ.; ΚΙ., ΕΚ“, 

Οἷϊν., Ὀς., 8]., σζγεεῖς ᾿ὰ5 ποῃίηρ ἴο πεν ἰξ ; ΟΙ5., ΒΙ., Βᾶ., Καὶ, ὉΛἋΣ αὐίέης 

Βεαπι5 7 υπιῃεὰ ὈΥ [ΟἸϊονγίηρ νὉ., θὰϊ ποῖ ὈΥ δηίίῃ, ἰτρίεῖ; Θ΄, 35, μάστιγες 

δίοτους, τροτγεαῖς τα Ὁ) ἴοτ Ὁ59 Ρῖο. 72), 50 3 2εγειίορρέες, Σ, Ὦ, Ἡ οτβὶεγ, Ηυ δ 

-τ ὩΡν κο}] ταὶ. οαυβε, “ὙΠΑΣ 1 τὰ ποῖ ννδΓα." --ο δι μἢ}] οἰτουπιβίαπιίαὶ 

οἷδυβε, τοϊξλοιί εεεσαίίονε. ---- 92] Οδὶ Ρί, Σ »ᾺΡ νὉ. ἀβιδ}ν 2εα» ξατταςηῖς, θαϊ 

αἷβο νασίουβ οἴπμοσ βυυοσάϊπαϊε τηηρβ.; οἱ Βετε ἰῇ ψ. Ηα., Ὦτ., αἱ., 85 Ηο. 

135 ἐκαν, ἃ5 “11 Ὀεδϑίβ οσ στιοὶ (οεβ, τηοβὶ ργορδοϊε ; (ὃ διεσχίσθησαν, 3 «εἰπ- 

ἀερΐες. ΟἹ., Βᾶ., ΝΥ ε., α]., ἡκαρ' τοὐδὰ τυογ ἦς, γαϊέ, ννὨϊο ἢ Πᾶ5 ὯῸ ἀβᾶρςε ἴο 705} 

ἴϊ, τ 16. ν52)02} οϑβέγ. Ρ]. 2 τ δα]. 2γογανε, ἐγγοέϊσίομς ῥρεύβοῦβ. ΤῊ 5 ἔοττα 
εἶδνν. 10. 3618 50 »ρ)πι; Ρ]. 15. 3315, 5. 15. τοβ οἵ παιίου, 916 οἔ ἃ πιδπ ; οϑίσ. ρὶ. 
Βετε Ῥείογε Ἵβῖγ. μὶ. 18 βίγαηρε. Β,., Πα., τὰ, ἢ) 2 δηὰ δἰίδοι ἴο ρτενίουϑβ Ἰ. 
ΟΦ ἐπείρασάν με -- .))712, 50 Οτ., ἰετηρτπρ, γεὶ ποῖ βυϊϊεὰ ἴο σοπίεχί ; τὰ. ᾿ο 

ἰπέ, οβῖτ. ᾧ 2, ἐτε σεν ῥοἐμδέονε, α5 τοδῆδ, ςἔ, 7ε. 311 ΜΙ, 411, --- γῸ .)0]. Τῆς 
Βτβὶ νοτγὰ ρἷ. οβῖγ. οὐ )γ5 δά], α.λ. σιοεξονε, ἘΥΨῸ εαξε, εἶσν. ουἷγ 1 Κ,, τη. 
ίοτ ταν, δηῃά 50 σιοεξονε: ,»γ α εαξε, Οτεεῖὶκ κνισοκόλακες, ψωμοκόλακες, Μεὰϊ- 

δενδὶ ἱδείη ὀμεεοίαγἐέ. ΑἹ] τ ϊ5 15 ἵπιρτορ. (δ ἐξεμυκτήρισάν με μυκτηρισμόν, 

Ῥ τὠὐταππανενμτοῖ πῆς σμῤοαρερεαίίονεθ, δ᾿) Ἀγ ἰβ ἀουῖ]ε58 οοττεοῖ ; 50 Ὀυ.; 
Βᾶ. ") »ὴ ποῖ 8ο ροοά. [1 ἰβ ἴπεπ ρύοῦ., ἃ5 ΟἿ. ἰς ἴοο Ἰοηρ, ἴβαῖ Ὁ οτ σίπαϊεὰ 
ἰπ ἀἰϊτίορ. ---- ΡΠ] ἱπῇ. δθ8. ὅ γῚΠ νυ. ργιαφή, σγίνα. ς. ὉΡ Ὀνλλῦ εἶδυν. 3712; ἴ5ὸ 
8. ϑἱτμουϊ ὉΡ 1120 1.8. 216, ς, 2 70. 169. --- 17. ».1Ν} 15. βυβρίοΐουϑ. --- πρ:} 
ἄστυ ἤοννβ; ΟἿΪΥ Βετε ἴῃ ψ, αἷβο 70. 719, ΤῊϊβ τυϊπηεῖετ 1]. ἰ ἃ δ]. ---- ὉΠ Ν5᾽3]. 
Φ ἀπὸ τῆς κακουργίας αὐτῶν ; ΟΪ5., Ὀγ., Οτ.» ὈΓΩΝΦῸ γον ἑλεῖν γοαγίησ, νυϊ 

πεϊϊδεν βυϊϊεά ἴο || οὐ ϑῸ; ε., θὰ., ὈΣΝΦῸ γοαγέγς, Ῥτοῦ. οοττεοῖ; οἵ, 

ὑπ - πεν ν.8, τυ ργοῦθδθ]ςε ἱΓ ἰαῖίετ οὶ, α5. αῦονε. νυ αἹλ, νεῖ βάπιθ ταῦ. ἰ5 
ἀουθίεβ5 {χῖ. εἶτ; Ὁ Βεῖε 8 ροββι]}Υ ἀϊϊῖορ. ἔτοτη Ὁγ")095. --- 19. ον Ὁ Ν 
Ὅ»)π ᾿). 6οῦ μας ὈοΙᾺ ρῆτβ. (οἴ. ὙΦ᾽ ν 3829). ΤῊε οἱ ἰ5 ἃ ρὶ. ἴο ἴδε οἰβεῖ. 
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ῬΙΟΡΔΌΪ ἴῃς ἰαϊϊεν 5 οτὶρὶ παὶ οὔ δοοουηΐ οἵ Ὁ) 858 1 υ.ἴ. --- Ὁ» ἘΣ}. 6 ἀπὰ 
3. ἰακε ἰϊ ἀ5 τε]. οἴδυβε δπὰ ἱγδῃβὶαίε ΌῪ ρίς. ΥῈΡ ο. ΥὉ Ξξ 2έμελ τάς ἐγε, τοῖα 

»παδέεϊοιμεῖν, 50. Ῥτ. 618 τοῖο .-- 20. .2] οδυβαὶ, (5 μ85 55, ἀουθι]685 οὔτ, ἕογ 
νὴ ἘΉ, 3, Σ, Α4., 55. --τ- 21 ΥΝ )) 99}]. 668 Βα5 καὶ ἐπ᾽ ὀργῇ δόλους διελογί- 
ὥοντο (ὀργήν ὥν- 4.8); Ἔ εἰ ἐν ἱγασμράϊα ἱεγγας ἐοφιενεέδς, αἰοίος «ορίέαδανε; 

3 τεὦ ἴτε γαβίπα ἐεγγας νεγύα “ηαταμέερία ἐοπείμρατ, ὙΒαβ6 τεβὶ οἱ ἀἰβεγεηὶ 
τεχὶβ ἔτοτι 35. ΥΝ 15) α«λ. ἀπά ἱπιργοῦ. (δ μαὰ ῥυοῦ. 1)᾿, θαϊ ποῖ γν, νυ ἢ 
8 ἐχρ᾽ἀπδίοσυ ρὶ., ἸμουρᾺ ἱ ἴῃ 85. δὰ οἵπεν ι3885β. Βα. 9. »ιν τΤαημφεῖ δεν. τττ- 
»2] ποῖ ἴῃ (δ, 33, ἀηὰ ἀουθι1ε85 δ. --- [538 π0} Οδὶ παρῖς 3 ΡΪ. ἀγομδὶς ἔογπι. 

- 21. 120}]} 0 σοηβες, εἴτ. ἕογ } οοῦτά,, ΗἸΡΒ. ἱπιρί. 3 Ρ]. 2π οῥερε τοΐαΐξ, 
Βεῖε οὗ τουο ΠΟΘΕΙ͂ ἰῃ ϑρεακίηρ, 85 15. 57γ'. Τῆς ἰδϑὶ ἵνο ψογὰβ οὗ νυ. 9 

ταλῖςς ἸῺ ἢγβὲ οἰαυδε οὗἉ ν.3] ἃ οοτηρίεῖς Ἰἴπε. --- ὕ ΠΝῚ ΠΝ} ἱπίετ)εοῖ, λα 7 
ΔἸνναγ5 ἱπίγοάυςεα ὈΥ ὍΝ; οἵ. ν.35 4016 -- γο, αἰβδὸ 15. 4416 ΕΖ. 258 262 362 

70. 3955. ---25. πρλκᾺ] Οδὶ ρῇ. 2 πι. ἔν υνεϊτἴθπι, ταί οστίηρ ἴο ΠΥ", δη ἢ. το 
πὰ οὗ δάνεγβαγίεβ. ---- ἽΝ} 8. ρ]. ---- 5} ἰβ α͵βὸ ἃ ρἷ.--- 28. πυρ5] ΗἸΡΆ. 
παν. οοβοτῖ., | ΠΡ (δᾶτπηε ἔοστη), βῃου]ὰ ρὸ ἔτοτι ργοβαῖος ογάδγ ἴο 1ϊ5 ποὺπ 

Ὁ} νροθοῦ. --νπμ] Εἰ. 5 ν.38,- -- 94, ρ:ν] 50 ὦ, ἘΠ, ναὶ 3 Ὅν; ῥοῦ. δέ, ποῖ 
ἴῃ οτὶ ρί παὶ, θὰ τασδὶ θὲ ἱπτεγρτγεϊδοη, Εἰιμετ ΠΥλν οὐ ὑπ Ν δὶ.) ργοῦ. ἴῃς ἐοττηετ. 

-- 9δ. πη] ἰ5 γτερεαϊεὰ ἰπ 65, ἘΓ, ὅγτ. Ηεχ., Ὀυϊ ᾿τυρτοῦ. ---- 02} Ξξ σῃεγ ἀἰδεῖγέ, 
85 2712 418. --- γον ὉΝ] ἰ5 τερεαϊεὰ ἴοσ ετρῆ., δαὶ ἀεβίτογίπρ ἴμε τηθαϑυσε. ---- 
26-38 το Ὀε οσοτηρατεὰ ὙΠ 401618 -- γοδτδ, ΕἾτβι 1. οἵ 70] τ 4014 ποῖ ἴῃ 3535, 
εἰἴδετ ῥγεθχεὰ ἴῃ ἴῃοβε ραβϑβϑᾶρεβ οὕ οπιϊτιεὰ ἢετε. Ὑ. 355 859 νατὶαϊίοῃ οἵ 
Ὁ) ἼΦΡ3Σ, 70 τΞ 4016: ΠῸΦ ἰβ ἴῃ δοσοτάδπος ψἱτἢ 3519.3} ἀηὰ 50 Ὀεϊίετν βυϊξεὰ 
ἴο ἴῃς Ῥ5.; τπετγείοτς, ἱζ δὴ δάάϊίομ, ποῖ ἃ τηθοδηϊςαὶ οπε ψἱϊμουῖΐ δ ϑϑἰπια- 

ἴοῃ. Μ 35) ᾿ς ποῖ ἱπ 708 -- 4ο1δὲ, δαϊ [ΠΟΥ πυρβιίϊυϊε 346, ἐχοερίηρ δαὶ 
ΩΡ ὙΠ ἴδϊκεβ [ἢ ρῥἷδος οὗ ἸΏΡῚ "τ, Τῇηΐβ ἔδνουζβ ἴῃε οὐ μα γ οἵ ν. δ, 

ψΒϊ ἢ ἰ5 ἃ ροοὰ 5γη. ν.2δα, --- ον ὈὐΥ 255] ΗἸΡΆ. ρῖς, Ρ].; οἵὨ ἐπεπιῖεβ, ρῆτ. 
οἵ 3817 ς 518 ΤἸς, 43325.42 70, τοῦ, οἵ. ΕΖ. 3518, γοῖα 15 ποῖ ἴῃ 3555. 27, "ὰϊ ἼΣΝ 
ΤΙΝῚ ΠΝ σαυλῃ 5 υ8 οὗ 3521. 35,.--- γρ5}.} Οἱ [ι85. ᾧ ὔϑῦ νΌ. Οδ], με ογὲ (οπε᾽5 

οὐ") σαγηιοη, εἰοέάες ορεσοίζ, ᾿ξ. ποῖ ἴῃ ψ, Ὀὰς ἤρ. οἴϊεη : Ραβίαγε ἢ βοοῖ5 
6514; Ὑδῆν εἶ Ραϊβ οἡ τηδ᾽εϑὶν 93}, βίγεπστῃ 93}, Βοποὺγ δημα πλδ)θϑὶν 104}; 

Ῥτίεβίβ μαΐ οὐ τἱρῃιθουθπεββ 1329; τηεη ρυΐϊ οἢ 5ῃᾶπις 9535 10029, ουγβίηρ 1008. 
ΗΙΡΆ. εἰοέλε, αγγα} τυ, ὙδΆν Ἔἢ ΟἹοί 65 ῥτίεβϑίβ Ὑἱ βαϊναϊίοῃ 1.215, ἐη6- 

τοΐςβ ὙΠ 5πάτης 13218, --- Σ ΓΥ2} π.ῖ. σἦσπεε, εἶβνν. 4016 (τ γ04) 4415 692 
13218 10. 83; ρὮτ. “2 πὉ» 5. τορῦϑ, --- 37. 2.00} ἕοτ γρυῦν 7οδ; Ἴ2 Βα5 (]εη ουϊ 
οὗ ν.275 ᾿γ χί. εττ. ὙΦΡ9Ὸ 59 γοδδ τ ΡΣ Ὑδγ Πεε ; ἴῃ σθδηρε 88 θεεπ 

τηδὰς ἴῃ 70, ἔοσ "Σ 5 βυϊϊεὰ ἴο τῆς οοπίεχὶ οὗ 352} ἀπὰ ἴῃς δηἢ. οὗ ν.ἷτο, 
γεπὸ -Ξ- γοὔδ, ἐχοορὶ {μαῖ 1, μεῦε δ κβ σοπιρ]ειμεηῖ ρίνεπ ἴῃ γοδδ ἼΓΡΥΦΥ 32 πν, 

ἩἘΪΟΒ ἰακεσ ἴῃς ρἷδος οὗ ΥἹ2» Ὁ γρπη. --- 38, ΤῊΪ5 ν. Βα5 ποιῃϊηρ ἴο οοττγε- 
βροηὰ νυ τ ἴῃ γοδ; Ὀυϊ τὰς Ἰαῖῖεν Β85 132 0 Ὁ} 88 3510, πὰ οοποϊυάεβ ψκ 

1. δἰγωΐϊας ἴο 118 θερίπηϊηρ. --τ- ΠΓ 7.9} οἵ, ἴον ΡὮγ, 7138 15, ςοὅ 10. 275. 
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ΡΘΑΙΜ ΧΧΧΥ͂Ι. 

Ῥϑ. 36 ἰ8 οὐπιροδὶϊθ.ιυ (1) Α ἀϊάδοιίς Ῥβ. ἀδδοσίδίπρ 186 σἱοκοὰ 
ὑπάοσ [86 ἱπδρίσαϊίου δπά ἤδιζοσυ οὗ ρεγϑοηϊδοά ἰγαπδρτοδδίοη, δηὰ 

ψιίτθους ἴοεστοσ οὗ Θοά, ῬΙοτεηρ, δροδικίηρ, δηά ἀοίπρ 411 ΠΊΔΠΠΟΣ 

οὗ εν] (ν.3 ). (2) Α ΡΒ. οὗ ρσγαῖβα : (8) οοπιρασίηρ 86 ἴουσ 

ἰοῦ αἰἰγίδυϊεθ οὐ Ὑδανοῖ το [86 ἔοι σγοδὲ οὐ͵θοϊβ οὗ παῖΐυσε, 

88 ἃ ὑδδὶ8β 70. ῥσαϊδίηρ ΗἰΙπι ἴοσ βανὶῃρ πιδὴ διὰ Ὀεαδὲ (ν.") ; 

(δ) νταϊδίπρ Ηΐδ Ῥσγεοίοιιβ κἰπάπϑββ δ πιδηϊζεδιθὰ ἱπ (86 ἀεὶ σ μὲ 

ΟὗἨ ψΟΣΒΕΙΡ ἰπ [86 ΤΘΙΏΡΙΟ, ἀπά ἰπ [86 1ἰξε ἀπά Ἰίσδς δὶ ἰδϑϑι6 ἔσοπι 

Ηΐπιὶ (ν.5 1). ΘἸοβϑοβ (8) ῬσδὺῪ ἴον ΗΪ8 κίπάηθβϑθ, σὶ ρμεθουβηθβδ, 
διὰ ΒΕΙ͂Ρ ἀραϊπδὶ τμ6 ψἱοκοά (ν..115), (2) δηά μοὶπὶ ἴο δα ρῖδοιε 
ὝΒΕΣΤΟ [86 ΘΠΘΙἾ68 ΔΙῸ Τ4116ῃ [0 ΣἶθῈ πὸ τποσὸ (ν..3). 

4. ν.3 5, 65. 

ΑΝ υδέεγαποε οὗ Ὑταηβρτεββίοῃ (ΘΟ πη 65) ἴο ἴῃ σίοκεαὰ πρᾶν ἰῃ (86 ταϊάσι οἵ "5 
ταἰϊδὰ: 

ΎΏετα ἰ5 πὸ ἀγεδὰ οὗ ἀοά Ῥεΐοτγε 5 Ἔυεβ: 
Ἑοζίϊ ἀοιῃ δΒαίίογ Πἰπὶ 45 γτεραγάβ ἴῃς ἡπαϊηρ ουἱ οὗ ῃἰ5 (μαϊεία}) ἰηί φυΐίγ. 

Τῆς νογάς οἵ ἢϊβ πιουτῃ ἀγα ἰἸσου Ὁ] δηὰ ἀδοοὶϊ, 6 παῖ οεαδεὰ ἴἰο δςὶ οἰγουπι- 

βρεοῖϊγ. 

Το πιδῖίε ἰγουῦ]ς ἰΠογουρὮν ἢς ρίδηβ ὑροη ἢἰβ Ὀεὰ ; 
Ης ἰδκεϑ5 μἰ5 βἰδηά ἰῃ ἃ ΨᾺῪ ἴῃαῖ ἰ5 ηοὶ σοοά, εν} ἢς τεδιϑείδ ποί, 

8. ν δῦ 2 51. ὃ 

ΜΓ ΑΗΉΨΜΕΗ, ἱπ βεαᾶνεπ ἰ5 ΤῊΥ κί πάπεϑϑδ, 
ΤῊΥ (Αἰ Πέα[πεβ5 (τες θῖ ἢ) υπίο ἰἢς 5Κίεβ, 

ΤῊΥ τἱρῃιεουϑη 655 ἰ5 |ἰἶϊ6 (ἢς πιουπίαίη5 οἵ ᾿ΕἸ, 
ΤῊ }υδίϊος ἰ5 ἃ στεαΐ ἀδβερ; 

Μδη δπὰ ὑΡεαβξὶ Του βαναϑῖ, 

ΔΗΜΨΈΗ, δον ῥγεοίοιυβ ἰ5 ΤῊΥ ἰκϊη η 6558. 
ἼΠΕΥ ἅτε τείγεβηεα ψἱἢ τῃς τίοἢ τὨΐηρβ οὗ ΤΥ δουΞο, 
Ἀπά οἵ πε ὕτοοῖ οἵ ΤΊιγ ἀδἰπεῖεβ Τποὺ πιακεϑὶ (ἤει ἀτίπὶς ; 

ον νἱτἢ Τῆδο ἰ5 ἰἢς Ἰουπίαϊῃ οὗὨ [πε ; 

νΒεη (Του 5 ϊηεβι, ᾿ρῃιϊ ἀοίἢ ἀρρεδτγ). 

Ῥβ. 36 νᾶβ ἴῃ 18 δπὰ 193} (υ. Ιπίτ᾿ 88. 27, 33). Τῆς ἴεττα πνῚν Ἣν ψΠᾺ 
Βανί οοττεβροπβ τ 181, Ιἰ βεεπιβ ἱμεγείοτε ἴο βυρρεβθῖ βϑοῖὴς οὔρίηδὶ 
σοπηροιίοῃ, οὐ δββοοίαιΐοη ἢ 8. 18, ΤὨῖβθ σου]ὰ Βαγάϊν σοπὶς ἴσοι 933. 
Τὰ πυυβὲ ἢανε σοπῖε ἔγοτῃ 8, ἱξ ποῖ αἰγεδὰν αἰϊαςμβεὰ ἴο ἴᾷε Ῥβ. ψῇες ἢς υδεὰ 

1, ὙΠετε 15 πὸ δἰβίοτίςαὶ βἰζυδιίοη βυρρεβίεα ἴῃ ἴῃς ῥγεβεηῖ {π|6, θαϊ ᾿ξ πεεῖι5 

Ῥτοῦδῦϊε παὶ με πᾶῃ γὯο ργοροβεά ἴμεβε ψοτγὰβ ννδ5 1] πἸἰκῖηρ οὗ 54.]"5 τηδὰ- 
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Ὧ655 8ἃ8 ἃ Ξυρρεβίίοη οἵ εν]], ἀοοοτήϊηρ ἴο 1 5. 1614-28 1810: Βυϊ Πε πιυβὶ 
μᾶνε Ἰϊνεὰ δἵ ἃ τοῦς ἰαΐες ἀαὶς πῃ ἴῃς δυΐμπογ οὗ ἴπε86 ρββϑᾶρεβ, οὐ ἱπάδεεὰ 

ἴδε δὐἴδοτ οὗ ἴῃς βἰπιῖϊατ τ Κ. 2229.-28, σῆεῦς ἴῃς βυρρεβέϊίοη οὗ εν]] ἰ5 αἰ ρυϊεὰ 
ἴο ἰἢς ἀϊνίης ϑρίτίϊ; ἕοσ (μἰ5 εὐἀΐϊῖος ἱπίεγργεῖβ ἴῃς βίοιυ οὗ 540] ἀπά Πανὶ ἴῃ 
δεοογάδηος ψἱ ἢ ν.ἷ, ν Βετε Τγαηβρτεββίοῃ ἰἴ5ε][ 85 ἃ ρετβοηΐῇεα εν] πηδῖκεβ [Β8 
Ξυρρεβίίου. ὙὨΪΐ8 σοποερίίοι 18 οετῖαί ηἶγ εαγὶΐες πη παῖ οἵ ϑαΐδη, ψῇο 
ΔΡΡεδζῖβϑ ἤγβὲ ἰῃ Ζο. 31:3, ΤᾺε Ρβ. ἰ5 ἱβεγείογε ργοῦδοϊυ ἔγοσῃ ἴῃς {ἰπιε οὗ 76τε- 

τηϊδῃ, τε η ῥγορμεῖβ οὗ [Δ]βεῃῆοοά δρουπάεὰ. ΤΪβ ἀοεβ ποῖ ΔρρΙΚ ἴο ἴδε 

σΠο0]ε Ῥ5., Ὀὰϊ ΟἿΪγ ἴο ἴμε ρεπίατηεϊεγ μεχαϑβιϊος, ν.5ὅὉ, ΤῊς τεπιαίπάογ οὗ 

τῃε 5. 15 τηυοι ἰαῖετ. ΤῊΣ οτρὶπαὶ 5. 4130 ἰβ βἰτηϊϊαγ ἴῃ ν.ὅῖο Μὶ. 2. Νοὸ 
οἴδεν υτῖτρβ να Ὀεε υβεΐ, ΑΙ ΠΟ Ρἢ ἴῃ βοιῃς τεβρεοῖβ πε ϑἰτασίίοι ἀπὰ 

ἴοῃς οἵ ἴδε ΡΒ. τεβεῖῃῦὶς 9-10, 14, ἀπά οῃ ἐμαὶ δοσουπῖ ἰΐ ταηῖρῃὶ θὲ τείεγγεὰ 

ἴο ἴῃς φ«αυ]ν ἀδγϑ οἵ ἴῃς Ἀεβιίοταϊίΐοη. Βαυΐ ἴῃ ν]ἱοκεὰ Βετα βεεπὶ ποῖ ἴο θὲ 
ἐπευγΐεβ οὗ ἴῃς παϊΐοῃ, θυϊ υυἱοϊεὰ τπε ἀτλοπρ ἴῃς Ρεορὶε; δπὰ ἴῃς 'βε οὗ 

τοῦ δηὰ ἰοηριε ἰ5 ἰπ]υτίουβ, ἀπ ποῖ 5βἰσηρὶν [4156 ; ἀπὰ 50 ἰΐ ἱπρ] 165 εἰ ῖο5 

οἵ Ξρεεοῖ, εαυ]ῖεγ ἴμδη ἴΠε Ρετοά οἵ Ῥεσγβίδη πῆἤσεποθ Τῆς ῥ8, ἴῃ [18 ργεβεηῖ 

ἔοττα 5 ςοπιροβῖϊε. Α Ρ5. οὔ ἵνο ἔγϊσηείεσ ρεπίδβεῖο 8 μα8 Ὀθεῃ δάάεὰ, ν. 610 
Ὑμὶδ υδε5 ἴῃε ΜΙκίαπι 572 ἴῃ νι8 δῃηὰ 5711} ἴῃ νδ, [1 αἷἶβο 8 θαβεὰ οὐ (ἢς 
ςοποερίίο οὗ Εάεμ, ὅπ. 219, ἴῃ ν.9, Ἄβρεο δ! 68 δρρίϊεὰ ἴο ἴμε τετηρὶς ἴῃ 
ΕΣ. 4715. (ρου ν᾿ Ἀῖοἢ αἰβο Ζο. 145 70. 418 ἀερεπμά). [Ιζ 15 αἰδοὸ ργορδθϊε δαὶ 

]ς. 218 1η18 ἀπάετθε ν.19, ΤῊς Βυπιδη ταταπίϑυι οὗ ν.ἴ 15. ροϑβϑι- ϑευϊεγοποιηῖς. 
ΤΆε δυΐβδοσ οἵ ν. ννδϑ8 ΓΔ π}}]}18γ ἢ 1Ἔθαποη ἀπά Ηειτθοη ἀπά ἴῃς Μεάϊϊεγγα- 

πεδὴ ὅ:εᾶ, δῃὰ ροβϑβίγ μαὰ ᾿ἷἰβ Βοῖης ἴῃ ποτ ῃννεβίεγῃ Οδ]1ες, σιμεγε ἴῃ ε5ε 

ΜετῈ ἐὐοῦ ἴῃ νίεν, Ὅς 5᾽ῃ)} 65 αὔὲ 80 ρτδρμὶς ἴμαὶ ἴμεν οουἱὰ Ὀεβὲ δὲ 

εχρί αἰπεὰ Ὁ δῇ δυΐμποσ βιδπαϊηρ οὰ οπε οἵ (δε βυπιτη 8 οὗ 1, εράποη, ψἤεγα 
411 τ8ς5ε τηϊηρβ ψουἹὰ σουὴθ πδῖυγα!υ ἱπῖο Ἠΐ8 τηὶπὰ, Ὑηεβε ἵνο 85. ψεῦς 
Ῥτουρῇῖ ἱπῖο ἃ βοτῖ οἵ απίβοῃ Ὀγ ἃ ἰτϊπιεῖεσ τε γαβιο ἢ οὗ ρεϊϊίοι, ν.1-, ΤῊΣ 
Ῥβ., 85 ἴῃ σοῃϑίγυοϊεα, νγγα5 ργορδοϊνυ πιδάς ἔοτ 8. Α ἰδῖεσ εἀϊΐοτ, ρτορ δὶ 
Μαοοδρεδϑῃ, ρψανε ἴδε 58. ἃ τείεσεηςς ἴο παίΐομδὶ δηθαεβ ὈῪ ἴῃς δαάϊτίοι οὗ 
ν.18. ἡ ΒΙΟΒ 88 ργορ αν Ὀαβεὰ οἱ 5. 1.4. 

ῬΘΑΙΜ ΧΧΧΥΪ. 4. 

Τῆς Ρϑ5. ἰ5 σοτηροκαὰ οἵ ἴνο βγη. {πΠβι]οἢ 5. --- ῶ. 45 μήξγαμες 
9 7γαποργεείοη}. ὙΓΑΠΒρταββίοη 15 Ρεβοη θα 85 βίη ἰῃ Οη. 47 

(οἴ. Ρ5. 19.). Ὑδοτο, {κα ἃ Ὀεαβί οἵ ῥρσϑυ, ἰξ {{|65 ἴο ρεῖ ροββεβϑίοῃ 
οὗ ἴῃ τηδῃ δηά ταὶς ἢἰπα ; ἤετα ἰξ ἢ45 ΔΙγεδαγ ἰδ Κθὴ ροββθββϑίοῃ οὗ 
Βῖπι, δηά 45 [ἢς βρὶ ΐ οὗ ρσορῇδϑυ, βδυρρεϑίβ ἴο ἢϊτη 85 ἴο ἃ ὑσορῇεῖ. 

Ιῃ 411 οἴεῖ ραββϑᾶρσεβ 1ῃ 5 αἰΐεγδησθ σοτ65 ἔγοιῃ Ὑδηνθῆ ἴο ἃ τϑαὶ 

Ῥτορῃεῖ ; βεσγα ΟἿἱυ, γδηβϑρτεβδίοη ἴα κεβ ἴῃς ρίδος οὗ Ὑδῆνθι, δηὰ 

80 ὈδοοΙΏ65 ἃ ροά ἴο ἴῃς ν]οκαα πηδη, ἱπβρί της ῃΐπὶ ἢ πο κΚαά- 
Ὧς585, 80 ἴδαὶ ἢ Ὀεσοῦη65 ἃ ὑσορδμεῖ οἵ ἰσαηβρτεδϑίοη. ΤὨΪϊβ 15 4]]} 
τῇς τῆοσε ἱπηργεθδῖνα ἴο ᾿ΐπὶ [μὲ ἰξ ἄοαθϑ ποῖ σοπῆς ὩΡΟᾺ Ὠΐπὶ 85 
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Δ} Θχίθσηδὶ ΘΠΟΓΡῪ ἔτοτι ψἱπουΐ, 45 ἴῃ (ἢ ς οᾶ5ς οἵ 58υἷ, τ 5. 161. 53 

185 1, Ῥυΐ 45 δἰσεδάν στη τα: ἐπ δὰξ νεἰάεί ο7 ἀὲς νεῖπα, ἀοταὶ- 
παιϊηρ ὨΪ5 πλϊπὰ ἔγομι 115 ΝΕ οεηῖτα. Τῆυβ (ὅ, 9, Ῥ, 3. Βυι 3}, 
[ο]οννοὰ ὃὈγ ΕΧ"., [45 σῃδηρεά ἴῃς τεδάϊηρ ἴο “ μεν ἀεαγι" εἰἴ ποῖ 

ῬΥ ΠΟΡΥ 515 ΕἸΤΟΙ, ΟΓΥ ἴο ἀνοϊ [ἴῃ 6 πραγ]! δε σοποδρίίοη οἵ δῃ 

ἱπϑρίγαϊίοη οὗ ἃ ννὶοκεὰ τηδῃ 'π ΔῃΥ 56η86 οἵ ἴῃς ἴεττη. [ζ 15 ὑσοῦ- 
4016 ταδὶ ἴῃ 3} ἰταπβρτεββίοη νγὰβ οὐ βί ΠΑ !Ὺ ἱπιεγργείϊε ἃ 85 ἴῃ 4η οὔ- 
͵εςῖῖνε σοῃδίτυςί ταϊδιίοη, ἃ5 Σ, [Ὁ] ον θά Ὀν 6 685., ες ΥΥ., 4]. : “δὴ 

αἰΐζετάποςα σοηςσοτγηΐηρ, ἴῃς ἰταηβργεϑϑίοη οἵ ἴῃς ψὶοκεαά ἰ5 ψ ΠΏ ΤῸ 
Βοαγὶ,᾽" τπιδκίηρ ἴῃ 6 ρϑδὶ πιϊδὶ ἱπβρίσεά, γσαῖῃεσ ἴδῃ ἴῃ ψ]ο κα τηδῃ. 

Βαυϊ 5υςἢ 4 σοηβιίγυοοη οὗ ἴῃ6 πνογὰ “υἱζογδησς ᾿᾿ 5 δραϊηβὶ 4]} 
αβᾶρα. --- Ζεγεέ ἐς πο ἀγεαά 97 Οσά Ἴ, ἀῃι ἐχρδπδίίοη οὗ ἴῃ 5ἰτυδ- 

Ὄοη ὉΥ [δε ῥϑβαϊπιιϑί, ἱπιρὶ γίηρ ἴηι Οοά ἰ5 ποῖ ῥγϑϑθηΐ δηὰ ν1}} ποῖ 
81} ἰο δοσοιηῖΐ, 45 τοῦ 14} 527. ὙΓδηβργαββίοῃ [85 ἰάκδη ἴῃς ρἷδος 
οὗ σοά «πὰ ἰ5 Ὀεσοπιε ἰῃς ροά οἵ 1ῃϊ5 ψ]ο κε τηδη. ---- ὄφζγογε ἀὲς 
ἐγε5]. Ηε ἰρῇογεβ αοά, οδῃ πὸ Ἰἰοῆρεσ 866 Ηΐπὶ ἃ5 ργαϑεῆηῖ; [οτ 

Ὡς ἴ5 580 Δβουθεά ἰῇ ἴῃ6 ῥσεϑεῆος οἵ [τδηϑρτθββίοη δηᾶ ἴῃς ἐχρε- 
τίεηςς οἵ 115 ΒιρρΕ5 ΠΏ η5. --- ὃ. 20», ἐὶ ἀρίὰ βαϊζεν ἀΐρι]. Ὑτδηβ- 

δτεβϑίοη ἀοαβ [15 ἴῃ ἰἴ5. αἰΐεγαπος ἴο ἢΐπι; 50 τηοβῖ πδίυσαιγ, Ἐδ., 

Ὀε., Βᾶ., Κιτ. “Ηπδ ἢδιίογεῖῃ Πἰπλβο  (,᾿᾿ ΕΛ"., Ὧδ5 {π||6 ἴο }υ 507 

ἰϊ. --τ ἐπ λῆς ἐγες ἰβ ἃ βίοβϑβ, ποῖ ἴῃ (ϑ. ----᾿-σς γεραγας ζλε  ηπαϊπρ ομΐ 

47 ἀὶς (λαίζμἐ) ἐμίφμί, Ὁγ Οοά, ἴῃ δοσογάδηςς νι [με ῥσενίουβ 
ςοπῖοχῖ. Ηες δά πο ἀτεδά οἵ σοά, οἵ Ηἰ5 ργεβεῆςε, οἵ οὗ Ηἰϑ ἰη- 

νεϑιϊρατίοη οὗ Πὶβ σοπάποϊ ; ἱτηρὶ γίηρ [Πεγείοσε ἴμαὶ σοά που]ά ποῖ 
δηά ουἱ 5 ἱπΙᾳυϊΐγ. ΤὨΪϊδ ἱπίψυ!ν [6 ῥϑδϊτηἶϊδὶ ΘΠ δϑῖϑεθς 85 

βοιηειίηρ ψῃϊοἢ οὴθ ἰ5 Ὀουηά ἴο παῖς, ἰδκίηρ ἰδ 85 ρεγυπάϊνε, 
ἀερεπάεηϊς οἱ ἰῃιυ Ὑ, 50 Θβϑϑθητ ιν, “ δου ϊηδὈ]ς 5ἰη,᾿" ΡΒΡ. 

Βυϊ “το θὲ Βαίεξι] " ΑΝ, ““ἴο δὲ μαῖδά" ἘΕΝ., εἰαρῃαβίθε {π6 

ἀἰβοονεῖν οἵ ἴῃ Ἰηϊφυϊν ὉΥ Οοά. [Ιἱ ἰ5 α]5οὸ ἀϊβίοαϊς ἴο 58ε6ὲ ψὮΥ 

ἴῃς Ηπάϊηρ ουἵ, ἢ 85 Ῥδθὴ ρυβῃεά ἱἰηίο ἴῃς Ῥαοκρτουηὰ οὗ 

Ὧ15 τηϊηὰ Ὁγ ἴῃς ἢαϊίοτηρ νοῖοςς οὗ (τδηβρταββϑίοῃ, βΒῃουϊὰ ον ὉΣ 
ΕἸ ρΔϑβαα ἴῃ ἴῃ6 οΟἸἰπίαχ. Ὅς νᾶτίουβ εἴτα ἴο ἰτῶργονε ἴῃῈ 
τεχῖ να 411 αἰϊκε ργονεά υπβαιβέδοϊοτυ. --- 4. 7: τυογαῖς 97 δὲς 
γισω21}. ὙΠα ἀδβοσριίοη ρᾶ5565 Ὄνθσ ἔτοπὶ (Π6 τηβηϊδὶ βίδαϊε οὗ 
ἴῃς νιἱοκοά τηδῃ ἰῃηῖο ἢϊ5 Ἔχίθσηδλὶ ὈῬεῃανί ουσ : δῃὰ ἢτϑί Ὦ15 βϑρθθοῇ, 

δ15 ψοτάβ ; ἴΠ656ὲ τὲ σομόξ απμά ἀξεείί. Ἠΐβ ΞΒρθεςῇ, 45 υπάδσ ἴῃς 

ἰῃϑρίγαϊίοη οἵ ἃ βαϊίεγεγ, 15 Ἠδιτετίηρ, δηὰ 50 ἀβοεῖνεβ δη τηδκεβ 
ττοῦδ]ε ἴοὸ ἴποβε ψῆο ἀδρεπᾶ ὕροὸρ ἰξ. Τῆς νὶοκεά βρεεςῇ 15 
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δοοοτηραηϊδἃ ὃγ νὶοκεὰ ἀεεάβ; ἀξ ἀσήᾶὰ «ατεά Ὁ σεί εἰγαιη- 
“ῥεον]. Ηδξ [ια5 Ἰαϊά δϑὶάβ 41} ργιάθησε ἴῃ δοϊίοη, Ὀεοδυβα ἢ 

[88 πο ἀγεδὰ οἵ Ἷοῃββαιθῃςβ5. ---ὅ. 70. »ιαζε ἐλογομσλζ]. Ὅῆε 
Τηθάβυσα τεαυΐγεβ ἴῃς αἰἰδοῆτηεηϊ οὗ 115 ᾿ηβηϊθνε ἴο τῃ6 ἠουη, 

φομδίς,; ἴῃ δεοογάδησς ψ ἢ ΜΙ. 5 ΤῊΪΒ ἰ5 ἐδνουτεὰ Ὀγ ἴπε υὑ58 

οὗ ΜΙ. χ,΄. Τῇῆδε υϑ0α] τεπάεσίηρ, “ ἴο ἀο ροοά;,᾽" 45 Ἔδχρίδηδιίοῃ οὗ 
δεῖ αἰτο ΒΡ ογ, ὈΓ., ΟΓΥ 85 ἀδρεπάεηϊς ἀροη ἰϊ, Κιγκ., ποῖ ΟὨΪῪ 

ΤΩΆΪ 5. {παϊ Ἰἰηθ6 ἴοο Ἰοηρ, Ὀὰϊ 4150 ρίνεϑ δὴ αννκνατζά τδυϊοϊορίςαὶ 

αἷοββ ἴο ἴμε βϑηΐδθησα. --- ἀξ δάσηις μῤορι ἀξς ὀεα]. Τῆς ἀεβογίριοη 
δοαβ Ῥαοκ ἴο ἴῃς τηεηΐδὶ ἴδ, ἴῃ 6 ρ] 5 βιιρρεϑίε Ὁγ Ττάηβργοϑ- 
βίοῃ. ΤΏδβ6 ἃ16 σδγεί]Υ πιαϊαγεα ἀυτίηρ ἴῃς αυϊεῖ οἵ τῇς πϊρῆϊ, 

ἴο 6 [ποτοῦ ρὮ]Υ σαττὶ ἃ ουΐ ἰῃ 1[Π6 τηογηίηξ. --- 176 ἑαζες ἀϊς σἰα»α]]. 
ΤῊΣ {ἰπ|ὲ ἔοσ δοιίοη ἢα5 σοηβ, ἀπά ἢδ ἰβ ἀβδίθστηηεα ἴο σᾶστν οὐϊ 

Ὠῖ5 Ρίαπβ. Ηδε ἴακεβ ἢ ροβ ἴοῃ ἢ ἀδοϊϑίοη δηα βγηλη 6885. --- ἐπ 

α τον ἐλαΐ ἰς πο φορά, ἃ ΜΑΥ οἵ Ἰ{6, ἃ σουτβα οἵ σοπάαςϊ, Μη ϊοἢ 

15 ἴῃ6 περαῖϊνε οἵ ἴῃε ροοά νὰν γτεαυϊγεά Ὁγ (οά᾽5 [νν. ΤῊΪΒ ἴῃ 

τῆς οἸἸπιὰχ ἰ5: ευἱ ἀφ γεγο ποῦ], νι ἢ 15. 5 τι ἢ 85 ἴο 58 Υ, 

ἔτοπῇ Ω0 εν}] ἀοεϑβ ἢ6 βῆσιηκ, ἢ6 ὑπ ογίακαϑ ἰϊ 4]}, νι τοὺ τοϊαοίδηςσα 

δηά Μιὰ ΓΕΠΊΟΙΒΘ. 

ΡΘΛΙΔ ΧΧΧΥῚ. Δ. 

ΘΓ. 1. ἰδ ἃ 500}. {ΓΙ ΓΘ ΊΟΙ τα ΓΑ ἢ, ΨἸ ἃ συ πῆ. πηοηοϑιοῃ. ΤῊΣ 

ἔουτ οἤϊοῖ δεϊγι θαῖος οἵ Ὑλην ἢ ἀγα σοπιραγο ἢ τἴῃ6 ἰουγ στοαὶ 
οὐ]εοῖς ἴῃ παῖιτθ. οι Ὀ0|655. [Π6 ΠΡ ϑα]υηἹοῖ, Εἰ Π6Γ ἴῃ Ἱπηαρὶ παῖίοῃ 

ΟΥ ἴῃ τε] ἶγ, σῖοοά Ὡροη οης οἵ [ἢξ 5ιιπιηγ 5 οὗ 1 θαποη, νἤογα 4}} 

{Π656 ψεγα ἴῃ {}]}} νίενν. --- 6. ΑἸὐκμωδιος 51, ἴῃ 6 ἀϑααὶ ποαηΐηρ οὗ 1ἴῃ6 
Ηδεῦτοιν ψοτγά, Ἔβρθοα! ν᾽ ἢ 6 ἢ ἴῃ σγη. το] ατοη ν ἢ “(Δ ΔΙ] Π 655." 

Υδῆν Ἔ ἢ 5. Κἰπήάηθϑβ ἰ5 2η) ἤδατλι, 50. τηοϑῖ ἡδίσγα!γ, τη Κίηρ οὗ 

Ἀδάνθῃ ἃ5 αἴ Οὔςα ἰΐ5 5δοῖιγοθ δηα 85 {Ππ|ίγατίησ 115. ἹΠηΠΊ σα σι γα 

δηὰ 4}}-σοπιργε θη ϊης ταϊαιοη58. ΤΗϊβ 156. αη ΟἹ Τοβίαπιοηῖ 

Ρτοϊαάς τὸ ἴῃς Κπον)εσς βγραβθῖπσ ἴονε οὐ ρἢ. 4“. ΤῊς 
Ρἤγαθα ἰ5 ἄοιθιε85 Ὀαβεά οὐ Ῥ5. 57}} (οἴ, το 3}}} “απο ἴῃς 
Πδανθηβ᾽" ; Ὀὰαϊ [15 ἀοα5 ποῖ 1151} 5. ἴῃ ἱπτογργοῖηρ ἴῃς Ηεν. 

Ῥτεροϑιτίοη ἤδτα ἴῃ δῇ ὈΠΙΒῚ] 50 η56, “τὸ ἴῃ Ποανοηβ,᾿" ἃ5 ἦὸ 

Βᾶ., Κιγκ., α]., ΟΥ ἴῃ βαγαργαβιησ, “ ἀ5 1πῈ πϑανθηβ," Ρα.; οσ ἴῃς 

αὐἴθοῦ ἀοι Ὀ1]655 πηδάθ [Π6 σμλησο ἰοσ ἴΠ ρασροκο οὗ σἰνίησ ἃ ΠΟΝν 

ἴσῃ ἴο ἴπε τπουρῃῖ. Ηδ σἤαηϑοσ [6 Ρτοροβιτου5 ἰοῦ νατ εἰν οἵ 
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ἱταάσεῖγ. --- Τὰν Με ωμέμεςς (σεαελείλ) φρο τὰς «ζίες]. Ἑαιμὶ- 
Ὧ655 15 Δ8η δἰ(Πυῖα ἴΠαὶ τηᾶγ ὃς σοτηρατεά ἴο ἃ Ἰοηρ σεᾶςῇ, γαῖδμεῖ 

ἴῆδη ἴο σοτηργεμδηβίνε ἐχῖεηϊ. [1 15 ἱπεγείογε οοησείνεα 85 γεδοῖ- 

ἴῃς ἴδτ ὑρ ἱπῖο ἴῃ Ἄχρδῆβε οἵ ἴῃς 5ἰκῖθβ, νι ϊοἢ Ἔχίεπα οὴς δῦονὰ 

ΔΠΟΙΠΟΙ [ἢ πηγβίογίουβ δηα ϑυδ] πη ὨεϊρῃῖϊβΒ. ΤΏδγε 15 ῬσΟ ΔΌΪΥ 
Πασε δὴ δηιίῃ. ἴῃ ἴῃ ροεῖ 5 τηϊηὰ 85 ἴῃ 852, Κἰηάῃοββ σοπιίης 
ἄονῃ ουΐϊ οὗ Πεάνεῃ, (Δ Δ] η 655 ἀϑοεηάίηρ ἴῃς Βεὶρμ 5 οὗ Πεάᾶνεῃ. 

--Ἴ. ΖΤᾺν γιρλίοσηπόος ἐς ἠξε]. ὙΠΙ5. ἰ8 ἃ σεᾶὶ 5ἰπ}}]6 --- δἐε 
πισιγίαΐης οὗ ᾽Ε1], τε στεαῖ, της ρίδης τηουηϊαίηβ, σις ἢ 45 ει- 

τῇοῃ δηὰ 1,οὑδηοη, ἤοβα ἰΟΙΥ ϑυτητηϊῖβ, οονεγεὰ ἢ σηον ἴδε 

βτεαῖεγ ρατὶ οἵ ἴῃ6 γεϑδγ, βυρρεβῖ ἴο [6 ῥίουβ τηϊηὰ ἴῃς ϑβρεείδὶ 

ῬΓΈβΈΠΟ6 ἃπα ρονεῦ οὗ ἀοα. ϑ80 ἴδε ρἱραηίὶς σδάδτβ οὗ 1, Ὀδηοη 

8τε οδ]]εὰ τῃ6 οεήδτϑ οἵ Οοά, 8ο᾽ το4.5. ὙΠα ῥϑβαϊπηῖϑί ἰ5 ἀουδί- 
1655 τη Κίηρ οἵ ἴπε πιουηίδί 8 45 ἤγηι, βιδ]6, εὐἀυτηρ, Ἔνετδϑίηρ, 

τηδ) εϑίίς, δηα 411-σοταδηαϊίηρ. --- Τὰν με]. Α5 ἴῃ ἴῆτες οἴδεῖ 

5Υ. ἴεγπΠὴ5 ἃγὰ 4]} 5ἰηρυΐαγ δηὰ 41} δι υΐεβ, δὴ διγθαΐα ἴῃ τῃς 

ΒΙΠΡΊΪΑΥ ἰ5 τεαυϊγεα ἤθτα. Βαῖΐ ἴ ἢᾶ5 θδδὴ οσμδηρεὰ ὈΥ 8ῃ δἈΠῪ 

Ποργὶϑβὲ ἴο ἴῃε Ρῥ᾽αγαὶ : “ δοῖβ οὗ Ἰπάρτηεηι,᾽" δἀηὰ 80 1ἴἴ ἀρρεϑῖβ ἰη Ἦ 
δὰ 3.--- διε σγεαέ 422]. Α τρείαρμοσ ἰακίηρ ἴῃς ρΐδες οἵ ἴδε 

δἰ γΉ}] 65, 80 3. ΤΠβ 5 πόσα ρορίϊςαὶ ἴπΔη ἴῃς βϑιηθηββθθ οἵ ἃ 
Ῥαγίίοα οἵ σοπηρατίϑοη ἤδγα, ἃ5 ὑτρεὰ Ὁγ νε., ἃ]., ἁἴῖεγ . ΑἹ- 

1πουρὴ (Π15 ὀχασὶ ἴθγηὶ, σγέασί ἄεωδ, ἴα Ἰουηά οἰβενῃογε, ση. γ" 

Απι. 7} 15. σα, ἴῃ τῆς βἴοτυ οἵ τῆς ἄἀδϊαρε, γεῖ τἰ5 ἀοα5 ποῖ 750} 
τῃε ταη θγηρ “ στοαὶ βοοά," 5 Μοὶ)ὶ]., Βᾶ., (μη κίηρ οὗ ταὶ ρστεαὶ 

Ὠἰβίοτις δεῖ οἵ ἡπάριηθηῖ, ΤῊΪ5 πορῃῖ ὃ6 τῃουρῆς οὗ ᾿ξ τε Ρ]αγαὶ 

)υάἀρπιεηῖβ γαῖα ἴο Ὀε τοϊαϊ πε, ἀπα {ΠΕ ΙΓ ἱγταϑιβι! Ὁ] 6 ρόονγοῦ οἵ 

ἀδοϊγαοσίίοη, ἔτσοπὶ ἢ] ἢ ΠΟΠ6 σαη Θβοᾶρ6, πιρῃς ἴδῃ ἢανε Ὀδοη 

ἰπ τῆς πη οὗ ἴῃς ροοῖ. Βιῖ τῃαϊ τνου]ὰ Ὀς ἱποοηδίβίθης ψ τ ἴῃς 

ΘΠΊΡΠαβῖ5. ὉΡῸῚ ΚΙπ 655. ΠΟ, σΟΠαγαοίθσιβεβ [15 {π|6 ῥ5., δηὴ 

Μ ἢ τΠε οἸπαχ οἵ βαϊναιίοη ἴῃ τῆς ἰαϑὲ Ἰης οὔ πε ϑῖτ. ΤῊδ ρτεαῖ 

60 15. ἰηάθθ ποία ρῃοτῖοαὶ οὗ τῇς ἀϊνίης 7υβιῖςα, ἢοΐ οἡ [ἴδ 

τοι ατνο 5᾽16, θὰ Οἡ 115 νἱπαϊσαίοσυ 5146; Ὀδοδυβα οὗ ᾿ΐ5 υπη- 

(ιΠποιηαῦ]ς ἀ ρτἢ5, [15 πιγϑίοσίουβ πχονοιηθηΐβ, ἀηα 15 ναβίηθϑς οὗ 

ὀχίοηϊ. --- ν᾿) απὦὦ ὀεας }, σοταρτο δηάίηρ ἴῃς δηΐϊπηδὶ ἢ πηδη, 

ἴῃ της βόορδ οὐ Ὑαῃνν ἢ’ 5. αἰ ρυῖε5, οἵ, τοφῖ 5, Ζάοι τατετῆ. 
ΤῊς (Ουγ ἀττ υ165 Γο 4]}1 σα πη γε ἀρ ἴῃ ἴῃ 6 νους οὗ βαϊναϊίοῃ. 

ϑίτ. 11. Πα5 ἃ 50η. {{|5ῈΊ ἢ δηά ἃ ϑγῇ. σουρ]βῖ. --- 8. γαλευεὴ ἰ5 
δἰιλοῃο τὸ της ῥτονίουβ ᾿η6 ἴῃ 30, πιακίηρ [ἴ ἴοο Ιοῆρ. [1 αἰϑὸ 
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ΔΡΡϑαῖβ αἱ ἴῃς οἷοβε οἵ [5 ᾿ἴΐπε ἴῃ 3, νῆετε 35, Οὅ βανὸ ΣΦ φλίρι. 
Εὐολένι ἰδ τα ρτο 40 ]6 ἴῃ [15 Ρ56. ὍΠα τηδάβυγε 4]]ον5 οἵ Ὀυὰϊ οὨδ 
αἰϊνίηα ἤδτλθ, ἀπά παῖ ἴῃ ν. 5. --- ἴστε φγεσίομς, Θχοϊδυλδίίοη οὗ 

δαπιγαϊίοη δηὰ ννοηάεσ, οχραἰηθά ἴῃ βαρβεαυξηὶ σοηίεχί, ---- ἐς ΖᾺν 
ξίπαάμεςς, τεβαμαίηρ ἴΠ6 τπουρῃϊ οὗ ν.δ5, Κἰῃάπεββ δἵ τῃε θερίπηΐησ 

οὗ τὰς ῥγενίουβ 511. Ὀεϊηρ ἴπΠ6 τηοβῖ ργοτηίηθηΐ δι υῖε, 45 βϑῃονῃ 

4150 ὈγῪ ἴῃς οἸϊπιαχ οὗἉ βαἰναϊίΐἼοη. 38: δηὰ γββ. πᾶνε ἃ ἰεἰγαπιεῖοσ 
Ἰης: 41:4] τλε εὐ ῥέγερε οὗ νιέη ἑαζε γεύωρε ἐπ τὰς σλαάστυ οΥὙ Τὴν 

τοΐμρε. ὙὨϊβ ἰ5 ἃ ἔδυ ]Ἕαῦ ἰά δα ἔτοπι κγ2, οἴ. 6τὸ οτ' Επδν. 212, στἢ 
ἃ 500]. να ϊοἢ 5 δι ακίηρ ἀπά αἰ βσα!ε ἴο Θχρ δίῃ ἴῃ (15 σοηίεχῖ, 

11 ἰ8 ἀουθι1ε85 ἃ ρίοββϑβ. --- θ. 714) αγε γογεςλεά. Τῆς 5υ}]. 15 
δεηογαὶ, ἰπάθῆηϊία, τοίοιτίηρ ἴο ΜΟΥΒΙΡΡΟΙΒ οὗ γδῃνεῖ. [1 18 

ὉΠΗΘΟΟΘΒΑΤΥ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 84 5ι0)εςί. ---- τοὴὰ ἠὰε γἱεὰ ἐλίηρε ὁ 7ΤᾺν 
᾿λομ5ε]. ῬτΟΌΔΡΙΥ ἴῃς 5δογίβοίδὶ τηθα]β οἵ ἴῃ τψοσβῆὶρ ἴῃ ἴῃς 
1ειαρ]ς δὲ [Π6 εβεῖν4}5 τε ἰῃ ἴῃ τηϊπὰ οἵ ἴμ6 ῥϑβαϊπηῖβὲ ; θυΐ [Π 6568 
δᾶνε σεσίδ ΠΥ ὈΘΘῺ βεηεγα Ἰ5θα 50 85 ἴοὸ ἱποϊυᾶς 81} βρί ἴσα] θθηα- 

15. --- 454 οὗ τε ὀγοοῖξ οὗ 7Ὰν ἀαίηηες]. Τῆς ἀαίηιε5. γα τὸ- 
βατάεα 45 50 οορίουβ ἴπᾶὶ {ΠΕῪ ἀγα ᾿ἶκα ἂῃ ονεγῆονίηρ 5βίγεδγι. 
11 τὴᾶν ὃ6 [παὶ ἴπ6 τίνεῦ οἵ Εἄδῃ ἀπά εη] 65 ἴῃ6 τμουρἢϊ, Ἔβρθοία!ν 

ἴῃ ἴῃ6 ἴοτιὰ ἰῃ ψ] ἢ ἰξ ἀρρεᾶτβ ἴῃ ΕΖ. 4." ", 25 ἃ τίνοσ οἵ [{{π 
βονπίπρ ἰοττῃ τοτα ἴῃ ἴθτωρῖς, δηὰ βἰπηαγ ἴο ἴῃς τίνε οἵ ἴῃς οἷὙ 

οἵ σοά, Ρ5. 465. -- Ζάοι πιαξεεί τάενι ἀγίμῷ]. ὙΔΆν ἢ ΗΪπλβοῖῖ 

15. ἴ[ῃ6 Ὠοβὲ δῃὰ ἴπεὰὺ ἂτὲ Ηἰβ ρυεβίβι Ηδ ρίνεβ {πετὰ {πεῖν πηθαὶ 
δηὰ ἀτίηκ.---10. 2.07 τυὰ 7Τῆεε], τμαὶ 5, ἰῃ ΤῊΥ Βουβε, ΤῊΥ 

ῬΙέβεῃςς, ἐς δῴε γοωρίαίη ΟΣ ἤ741, Ῥτοθαθὶν δὴ δρρτγενίδιίοη οἵ 

Τουηϊδίη οὗ ᾿ἰνίηρ ναΐειβ οἵ 76. 25 1γ}8, ἃ ρεγεηηίαὶ, Ὡθνοῖ- ἸΠπρ 

βίγεδιῃ ἤονίηρ ἰογίῃ ἴοι Ὑδῆνε ἢ 5 ργεβεησα 85 ἃ ΨῈ]}}- 5 ΓῺ ΟΥ 

οτίίηδὶ βουτζοδ. --- λεη 7Τάοω «ἀΐηεεζ), Ἰεϊίεβε τῆς ᾿ἰρϊ 5ῃϊπα 
το ΤῊΥ ἴδςε, ἃ5 Ῥβ5. 4 44’ 80,5, ἰακίηρ ἴῃς ΗδΌ. νοτὰ 85 ἰηΐ. 

οϑῖσ. ἰῇ ἃ [Ἐπλροσαὶ οἴδυβε, ἰηδίεδὰ οἵ ἴῃ6 υδυδ] ἰηξοτργεϊδιοη 45 

ἃ πουῃ, “ἴῃ ΤῊΥ Ἰρδι,᾽ τ] οἢ δθεῖωβ γαῖμεσ ἴδτηθ, δηὰ ἰηνοῖνοβ ἴῃ 6 
τερεϊἄοη οὗ (Ὡς βᾶπὶθ πουῃ νι ουΐϊ ΔηΥ πον ἰά6δ. --- ρλ ἀοίλ 
αῤῥεα»], ἴῃμαΐ 5, βῃίης ἔοι ὑροὰ ἴῃ6 πο ουβίρροῦβ, ρἰνίηρ ἴῃ τὰ 

Ἰσῃῖ δπὰ Ἰου, ἰακίηρ ἴῃς ἴοσττη 85 ΝΊΡμαὶ ρί. ὍΤῆδ υδιιδὶ ἰγδη514- 
οη, 85 ΟαἱἹ, “ )ε 53ες Ἰίρῃι," ἱπιτοάυοες ἔοσ τῇς ἢἤτβε τἰτηθ τϑὶ 

Ρεῖβ. Ρ]. ἱπῖο (6 Ῥ5., ψῃϊ ἢ Θνεσυῇοτα εἶδα υ865 ἴῃ6 24 ρεῖβ. 
Τρ]β ἰηϊεγργεϊδιοῃ 8 ἀουθ.]655 ἀπε ἴο (ἢ6 151 ρεῖβ. ἴῃ ἴῃ6 ρίοββ 
τῃαΐ (Ο]]ον5. 
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Ο ἄταν ουἱ ΤῊΥ Κίπάηε55 ἰο ἴπεπὶ δαὶ κῆονν ΤΉςΕ, 

Απὰ ΤῊΥ τἰρῃϊεουβηςεϑβϑ ἰο ἰἢς τὶ ρἢι-πιϊπάεά; 
1 τοι ἴῃ 6 ἴοοὶ οὗ ῥχίάθ οοπις δραίῃηϑβί πα, 

1εῖ ποῖ ἴπ6 μαπὰ οὗ ἴῃς ν]οκεὰ τπακε τὰς ἃ ἐυρὶνο. 

11-.12. ὙΠΪ5 ἰὐϊπιεῖεσ ἰεἰσαβιοἢ 15. 4 ρϑετίοη ψἢϊο ἢ σοταθίμδ5 
ἴῃς τῃουρῆϊ οἵ ἴῃς ἴννο Ρ5858. Τῆε ἢτβὲ σουρ]εῖ ἰ5 ἃ ρει οη ἔοσ ἴῃς 
ἀἰπάμεος δπὰ γίρλϊεομοηέες οἵ ἴῃς βεοοπά ρατὶ οὗὨ [ῃϊ5 Ρ5., Ὀοτῃ 

σου ἰηθα ἢ τῃ6 54π|6 νετρ, γστυ σι, Ῥτοϊοηρ, ἴῃ ἴῃ6 Ὀεβῖονμι). 

-- 70 τορι ἠλαί ἔποιν 7λεε], νῖϊῃ ἴμῈ Ρῥγδοῖοδὶ, ἐχρογ τα η1δ] 

Κπον]εάρε οἵ ψόυβῃὶρ ἴῃ ἴῃ6 τερὶς δηά ἴῃ δηὐογπιθηὶ οὐ ἱϊ 

ξοοὰ τίηρϑ, οἵ, ν.Ὁ ἢ, ---- ο τ{ε γίρλενιμ δ 85 7} ττὖ 32}} -Ε, τῃοβα 
ψΠΟ56 τη 5 ἅττα ὈρΡΓΡΗϊ ἴῃ ΗΒ ψοσβηρ ἀπά ἴῃ οὐδάϊεπος ἴο Ηἰ5 
σοτητηδηάβΌ. Τῇα ϑβεοοηά σουρίεὶ 5 4 ρει! !Ποη ἔοσ ἀσ]νεσδηςς 
ἔτοτῃ ἴδε ν]οκθα τηδῃ οὗ ἴμ6 ἤγβι 5. -- Ζῆε ,οοΐ οὗ 2γι42], ᾿ἰξιοά. 

ὉΡ ἰῃ Παυρ τη 655, βίγαϊηρ δίοηρ ἢ βοοση] ἱπαϊ δσεησα οὗ 

οἴμεῖβ [| λαηπά ο΄ “{ε τυϊεζεα], [6 Ὀἴυτγαὶ ἰακίηρ ἴῃς ρἷδες οἵ ἴῃς 
βίηρυϊας οὗ ν.ἦ. -- οὐγῖό ἀραΐπεί »:5]. Τῆς ρεϊοη ἰ5 ἴπαι Ὑδηνεῆ 
Ψ ρσενθηΐ τς δαὶ ἔτοτῃ πιονίηρ ἰοσνασὰ ἴο [Π6 δἰΐδοκ. -- παῖζε 
νι ὦ ἡωρίυε), ονετοοτης πὰ δηᾶ ραυΐ πιὲ ἴο Ηΐρῇῃϊ, 50 ἴμαϊ 1 ν1}} 
δᾶνα ἴο ψΔηά6Γ ΑΨΑΥ ἴῃ 6χὶ]ς ἴτοῖ ἴῃς βδοσεὰ ρ]δος. 

13..,4ἃβὶὲ Ἰἰδῖεγ εἀϊεοτ, ργοῦδθὶγ ἃ ΜαοἼδβεαδπ, νυιβηΐηρ ἴο ἱπιδγρτεῖ 
τὴς ψὶοκεα οὗ ἴῃς Ῥ5. 85 πδίϊοῃδὶ βῃθτηΐθϑ, δηὰ ᾿υ51|Πεἀ ἴῃ 5οπια 

τηθάϑυσα ὉΥ ἴδε ρυταῦῖνε ἰδηριαρε οὗ [ἢ ῥσενίουβ ρει οηβ, δά 5 

ἃ τἰὐτηϑίοσ σουρῖδὶ βεζείηρ ἑοσῖῃ (ἢ 6 (ἸΠΙπλοηΐϊ οὗ [Π6 ἐχρεοϊδθοης 

οὗ [με Ρϑορΐα ἰπ [6 ἀονγῃία)} οὗἩ ἴῃς ἐπείωγ. 

ὙὍΒετε ατὲ ἴῃς ψόσεῖς οὗ ἰγουδ]ς ΓΔ] α ; 

ΤΏὮΕΥ τα ἴὩγυσε ἀονῃ διὰ Ἄοδῃποὶ τίϑε. 

ΖΆενεἼ, Ροϊπείηρ ἴο ἴΠ6 ῥίδςε, 45 ἰῃ Ῥ8. 145, --- γέ 26 τυογξεγε 

4 Ττομόές γαἤεμ], οὐ τῃ6 Ὀδῖηε- 6]. ---- Ζΐεν γε Τάγμεί ἀσιυπ], 
ὈΥ δῖον ἔτοτλ ᾿θΆρΟΙΒ --- σηπα] ἐαπηοί γίρε], ἴΏΟΥ να {8]]6ὴ ἴῃ 

ἀεαῖῃ ἴο σίβε ὯΟ τῆοσε. 

ΧΧΧΥ͂Ι. Α. 

2. γϑθ"ὉΝ)] Ρῆγ. ἀ.λ. ῸΝ) πιὰ, μηεγαρεεε εἶϑνη.: (1) οὗ ἃ ῥγορβεῖ Νὰ. 
248.:4.0.1δ.2 5, 231 Ρτ. 301; (2) Ὀεέοτε ἀἰνίπε παπιεβ (εχοερὶ 7ε. 2351) Ἀ5. ττοὶ 

15. ς6δ, ψγνεσε δἷομς ἱξ θερίῃβ βεηΐεηςς, εἶδνν. οὔἴεῃ ἴῃ τηϊ ἀ]ς, θαϊ πηοϑὶ ἔτε- 

ας αἵ {πε ἐπὰ; ἰουπὰ ἴῃ 41} [ες ῥγορβεῖβ ἐχοερῖ Ηῦ., [οπ., θαϊ ποῖ ἴῃ 
Η., 10. (ἐχοερὶ μεη Ρᾶγα]}. Κίηρβ), σἢγ., η., 19, οσ Μερ!οῖμ. γ»ϑ ἰ5 
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Ῥειβοπίβεά, δ5 γνπ Οεμ. 47, οὗ, Ρ5. 19,4, Βιυῖ (6 ̓ 45 ὁ παράνομος, Ἔ ἐν)ηδέμς 
Ξε γῦϑ, ἱτυρί γίῃᾳ ἃ βεύβοῃ, ργορδῦὶν δῇ εν]! βρίγίξ, οὐ Ῥοβδί ΟΙῪ Ὁ οὗ ἴδε Ἰαῖεσ 

1Βεο] ΡΥ, 85 Ηογβῖεγ. 38) μαβ 1ἰῃς τθογε ργίτηϊτῖνε ἰάεα ἀπὰ ἰβ πιοσε ργοῦδοὶς 

ἴῃ 156], --- »Ὁ70} 48. υβυδ], [με ρεγβοῃ ἴὸ βοτι ἴῃς υἱϊεγδηςε Ἴδτης, 3 ἐπερίέ, 

(Ὁ [65 τοῦ ἁμαρτάνειν, Β τ αεἰέηφμαί Ξε ΣΕ, πΒΊ ἢ 8 ἀραίηδε υϑᾶρε δῃὰ ἰτω- 

ῬτΌΌΔΌΙς ἰπ ἰϊπε]ξ, ---- 3. 3103] τείεττίπρ ἴὸ Ῥϑαἰτοϊὲ, πρό Ό ]ςε, ἐγτοσ οἵ σοργ- 
ἷδι. Φ, Ἐ, 2, 3, Ββανε 5, Ἡ ΒΙΟΔ ἰβ ἰανουγεὰ Ὁγ [Πε ῬάγΑ]]. γ.)»» δῃὰ 15 ἀουδε!εβς5 

᾿οττγεοῖ, 88 τηοϑὶ τηοάετωβ. 20 ἴοτ {86 πιδῃ Ὠἰπιβεὶξ, 88 5.85, - ὉΠ ΚΝ] Ὀεσαῦβε 
ἀεῖιν νγαβ Ρείοτε ἴῃς τηϊπὰ, ἂβ 14. ---- 8. νυν ρῶπη] ΗΙΡΒ. ρί. ρῦπ (519) Μαεν; 
50). γρ, Ἔχρ]αἰπίπα ἴῃς ὍΝ), ο. ργθρ. ὃκ, ΝΜ ᾧν Ῥχ, 296, (6 μα5 ἐνώπιον αὐτοῦ, 
νΒοἢ ταρῃς θεὲ ἃ σοπάεπβαϊίοη οἵ γὃν στὰ Ὁ)}»»8; Ῥαϊ 38) ῥγοῦ. ρῖνεβ ὰ5 ἃ 
ςοπβαιίοη οἵ ἔνγο Ἄατὶεσ τεδάϊηρβ, ἀὰς ἴο ἴμε ἱπθυςσηος οὗὨἉ }»}}} » ἀθονυς, οπς 

οἵ νὩΐςἢ, ῥσοῦ. ἴ8ε Ἰαζίετ, 15 ἱποοττεοῖ, --- ΝΣ] ΟΑὶ ἰηΐ, οβῖσ., τῆδυ ὃς ἰηΐετ- 

Ρῥτεϊεὰ εἰἴδεν οὗ Μημαΐηρ, ἰὰ ἴῃς βεῆδςε οἵ σή »ἴνρ, σεεονιῤῥἑἑδλέμσ, οὐ ἴῃ ἴῃς 

8.56 οἵ ἀέξεονενγ. Μοβὶ ἰπεγργεῖετβ ἴαϊκε ἴῃς Ἰαϊίεσ, αἴτεον (ῦ, 3; οἴ. (πη. 4418. 
-τ νοῦ] Οἱ ἱπί, οβῖτ., πιαῦ δὲ ἴακεὴ τ Ἢ 66 65 5γτι. τ κσο, πὰ ἱπιθηβιίγ- 

ἱπρ [πε ἀϊβοονειν οὗ ἴῃς ἱπίαυϊγ ὈΥ ἴῃς Βαϊϊηρ οἵ ἱξ, [μαΐ 15, Ὁ Οοά, (δε ἰεγγοσ 

οἵ ΨΒοαι ἰ8 αὐβεηὶϊ ἔτοτι ἴῃς ψϊοκεὰ πιδῃ; 80 ΕΝ,., ἀηὰ πιοβὶ ἱπιεγργεῖειβ ; οὐ 

85 βετυπὰ σα οαϊεραίμνε 3, υα] γίηρ τς ἰαϊαυϊγ, αδονεέρεαόίε ῬΒΝ. ἐο δε ἀαίε- 

»μὼ ΑΝ. Ὡς ἢ 5 ῥρτείεσαρ]ς ἰῇ πΠῸ ἴεχὲ Ὀς οοττεοῖ, Τὰ οοπδισυςομ ἰ8, 
Βονγευεσ, ἴῃ εἰμεν σαϑεὲ 50 ανν κυναγὰ παὶ ἐτηεπάδιίϊοη 15 ἰετηρίην. Ὦγ., ὅτ. 
Ῥτοροβε δ ἢ ἐρέφμδέν ο ἀΐς ἐοησμε, Ὧα, τη κκ5. οσὺ δη Αταπιαῖς οἱ. --- 
4. νρ .Δ3] 85 ὈΠΟΙΡ "ΣῪ 176 5015, ἀπά Ὁ γἿΟΝ 1τ0]δ 544 781 1384, --- Π 5, })κ} 
Ῥῆσ. α.λ. Ψ; ; οἷ, ἩμῚ ὈῸν 1οἿ 9οοἷ0, οἴ, 5 511, ---- Σ ὅπη} ΟΔ] Ρῇ. (1) ἐδατέ, ἐονιέ [0 
ἄρ ἐραΐ, ἐέατ το ὁε, Ὦϊ. 15}} Τὰ, 5.1.1; (2) ἐέαφέ, ἑεανε οἵ, ἀἰδείτέ, Ἀετς ἃ5 
Ῥε. 495) Ὀι. 235 6. 419 (Ε) ]ε. 4415... ὈΣΕ ΤΟ] ΗἸρἢ. ἱπῆ, Ἵβῖτ. οδ]εςιϊίνς, 
“εἴ τοὴρᾷ εἰγεμνεβεείίονε (νυ. 219). ΟἹ, 143 ἴοτ ἃ 5ἰπιῆϊαγ τπουρΆΣ, ---- 3.950] 
Η!ΡΆὮ. ἱπί, οβῖσ υϑυ δ} ἰηϊεγρτεϊε ἃ 85 5γη. σὴ ῥγενίουβ νὉ., 50 ΕΥ̓ 5,, οΥ ἃ5 

ἃ βαδοτάϊπαϊς ἰηΐξ. ἴο ἰϊ, σ᾽ νίηρ 58 Ὁ ἴῃς τηεαπίηρ οὐ εορϑίον οὐ γέραγα,; 80 

6, , 3, Κιτκ. Βαϊ τπῖ5 ψογὰ πλαῖκοβ 1. ἴοο ἰοῃρ ἀπὰ ἰβ ἤεεάςὰ ἴο Ἄσοταρϊεῖς 

τὰς πεχὶ 1. Αἷνε ἴξ τπετείογε ἴῃς βεῆβε οἵ αὖ τυείί, ἑλογομρήϊν (νυ. 333), ἀπά 

ἴδοι ἴξ ἴο ἯΝ, 85 ἷξ 5 αἰϊδομβεὰ ἴο »ὴ ΜΙ. γ. -- δ. 29}} Οὐαὶ ἱπιρί, (ν. 103), 
2.α», ἀευΐτε; οἴ. ΜΙ. 21, ψ Βετε αἰβο 29 9Ὸ Ὁ} (46) ἰ5 υϑεὰ, τιδκίηρ ἰξ Ῥτοῦ. τμαῖ 
ἴδε ρῥβαϊπιῖϑὶ πξεὰ ἴπε ργορδεῖβ τῃμουρῆί, 

ΧΧΧΥ͂Ι. 8. 

ΤΆε ΡΒ. ποῦν σῃδηρεβ ἔγοπιὶ ρεπίδιπηείετ ἴο {τἰτηεῖεγ, δρὰ μ85 δ δηισεῖν αἰ ἴετ. 

εἰἴ ἴοῃθ. Αποῖβεσς ἱπάερεπάςηϊ Ρβ, 15 δαάςά. --- θ-Ἴ. ΤῊς υατίεϊίε οὗὨ αἰἰτί- 
Ῥαϊς5 ποη (46), πον (9,), πρτν (99) ἰανοῦτγβ ὈρθῸ (16) α͵5οϑ. Τῆς Ρ]. ὙϑονῸ 
ὶς ἃ ἰαῖεν ἱπίεγργείδιίοη, ποῖ οοηβίβιεπὶ τ οοηΐεχῖ. ΜΝ. 15 βι πηϊαγ ἴο 571} 
4{ΞΞ τοβδ), Ὁ 73 ἴοσ ον Ψ ἴδετε, ἰ5. απ ἰηξεπίζομαι οἤδηρς, ποῖ ἔχί. εττ. 85 

θυ. [115 ἃ πιοῖς ἀϊβῆου]! τεδαϊηρ ἴπδὰ ἜΣ, ψ ἰσἢ 15 ἴῃ βγη. οἴδυβε δηὰ νυ Ὡ]ο ἢ 

πουϊὰ πᾶνε ἰανουτεα αβϑἰ π]αἰΐοη γαῖ μεσ ἴἤδπ ἴῃς τένεῦβα. --τ ὅν 535] ςἔ, 5οἷ0 

σιοιεραΐης ογ᾿ Κἦ, ἴοτ ρὶρατιτῖς τηῖϑν νῖοΒ Ης αἴοης οουἱὰ τπᾶκε ἀπά νβετε 

Υ̓͂ 
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Ης ἀννεῖς ; οἵ. Ὀκ Ὑπν 8011, Ὀκ 52919 18. 1418, Ἐὸτ ὃν συ. Ἰηΐτ. ὃ 32. (ὦ ὡσεὶ 
τερεδίβ 2 Ὀεΐογε Ὀ)ηΠ, 80 δε. [1 15 ροββίυϊε {παὶ 1ξ [85 (8]]} δ ΟΗ͂ αἵϊει Ξἔ. 1. 

--- Ὁνπ0] ψῳ. 5337. ---- νυ} τρδκε8 1. ἴοο Ἰοηρ, δῃὰ 5 πεεάεὰ ἴῃ πεχὶ ]. --- 8. "Ὁ] 
Ξξοὸ 2γείίοοα 3, τίμιον Α4., Σ, Ουἱηΐα, 50 Ὅτ, ἰ5. ἃ πιοῖς αἰθιουε τεδάϊηρ δθὰ 

τΒεγείογε τότε ργοῦδῦ]β ἴμᾶπ 2", ἐπλήθυνας οἵ (δ, νεμέίβἐεασέ ἘΠ 530 ε5ϑεπ- 

εἴα! γ 5, ἡ ΒΊ ἢ 18. σοπιτῆοι ὙΠ ποτ, Σ Ἢν δά). (1) 2γεεΐομις, ἀϊγάδν ναδκεά, 

υϑυ δ} οὗ βίοπεϑβ, ἰῇ Ψ εἶβυν. 4510 116}δ; (2) σίέογέοτς, ερέοπα αἱ (οἴ. Ατατὰ.), ἴῃ 

Ψ ΟἿΪΥ 88 βυῦ5ῖ. 2729, οἴ, 70. 3135. --- ον π5ν}]. Τῆς πεχὶ οἷἶδυθε αὐτὰ Ὁ 512} 
(86) ἰ5 οῃε ψογὰ ἴοο ἰοπρ ἂπὰ 15 5 γι κίηρ ἴῃ νἷενν οὗ ΟἿν δρονε; δπὰ ὐσπὸμ 

ἴῃ τ 8 Ὑδμν  βιὶς 5. 15 ἰτωργοῦδῦϊε. 3. πδὰ "νη, ϑηονίηρ νατίαπι ἴεχι. ΕἸΒες 

θοΙἢ ρ]οββεϑβ οἵ ἃ]. πυυβὶ Ὀε ἔουπὰ πάει γὶπρς μετα. . τὰβ. ὈἼΝ 2 ἸΜ2) ὙΠ κ 

δίϊιεν 653, Βαυῖ νε βδῃουϊά ταῖμεγ ἐχρεοῖ βοπμει ὶπρ ϑυρρεβίεὰ ὈΥ σοηϊεχῖ, φὰς ἢ 
88 ἼΓΟΟΝ, ΤΆεα νγὰ τηὶρῆϊ γεραγὰ ὈΝΟΝ 885 ἔοσ δῷ οτ ρίπδὶ ὃν ῥτερ. ἱπίεγργεῖεὰ 
85 ὅν, σοώ. Βυϊ τῆς οἴαυβε ἸνΌΤν Ἴ)0)2 ὉΣ2 15 βίπη]ατ ἴο 572, οἵ, 616 οι" Βα. 213, 
δπὰ ποῖ δἰϊορεῖ πεῖ ἀρρτορτγίδῖε ἴο σοῃΐεχι πογε ; ἰξ ἰβ ῥγοῦδθὶυ, τ ἴμε ἔοτγε- 
ξοϊηρ, ἃ 6]. --- θ. 7.1 Οἱὶ ἱπιρί. 3 Ρ]. [}} (οττι, ἐξ γοσἐελεα, ταὐέοβεα. Σ τΥν 

νὉ. 4] ΟἿΪΥ ετε ἴῃ Ψ, οἵ, Ῥγ, 718, ΡῚ, «αήμγαίε, ἀγεπεά, Ῥβ. 6511}, ς(, 235. --- 

ἜΡ3 180] λείριεος, γιοὰ τλίρρε, (Ὡς [εβεϊναι! τλεαὶβ ἵπ [ἢ ἴεπιρὶς, οἴ. 6. 435 

76. 214, ζ γι πΐπὶ. μαδρεσς, Μεγ ε έν, 635 6512; βρίγίτυδὶ Ὁ] βδίηρβ Βετε, δα 
15. ς 52, 6 οἵ Γ5. 6816. 16͵.---- αν 5Π)} ρῆτ. αιλ,, Ὁ [15}} π.[π|.} ἐπα εν, ἀαίνεέν 
ῬΙ. 2 5. χτἦὉ (ἀ00. 8.)τὸ Οτο, ἩΡΞΆ.) 76. σ1Ὦ (ἀυ. ΡΣ ΟἹε), εἶδβνν. ΟὨΪΥ Βετε, 

Ὁ τρυφῆς, 3 οὐείαγμνι, ΟἿΆ Ὁ ΓΥῚΞ ΟΠ]Υ Ρ]. απ, 4939 (ροετι) 1. 45 Ῥσ. 2917. 

Τι ᾽5 ροββί!ς {παῖ τότ πιὰ σε ἃ τοίεγοπος ἴο ἴ8ε Εάεπ οἵ Οπ. 219 δπὰ ἴϊς 
τῖνογ οἵ ᾿ς, 1 τῇς Ῥϑ. 5 ροβίοχι!ς, Εογ ἴδε βἴγεδπι οὔ 116 ἔγοπι ἔπε ἴεπιρὶς, 

οἵ. ΓΕ. 405 Ελ. 471": 70. 418 Ζς, 1.45, --τ Θ᾽] ΗΊΡΉ. ἱπιρί, 2 πὶ. 5. 3 ρ]. ᾧ [πρτ 
νὉ. Ὁ] ποῖ υϑε. ΝΙρἢ, πὶ, 88, Ῥα. 70. 2133, ΗἸρΗ. σήσε το ἀγίρξ.. αὐς. 

Ῥα. γϑιδς ς, δος, τοὶ ὅπΣ τό", 75 6οὅ, γππ' 6073, ΓΥΣ 2 805; δος, Ρετβ. οἵ [πϊπρ 

βίνεπ ἀτίηκ 1041}.13. τ 10. Ὁ πὶι Ρ57 τ Ῥγὶ 101} 1314 14,517 1633, τργῖηρ οἵ 
μι αῖη οὐ γος οἴ, ὈΝΤα ΝΣ ΡΣ 7ε. 213 1γ]8. Φ ΡΣ εἶσνν. Ῥ5. 6832 ῃ85 Ξξα πῆς 

πιῆ. ὅπ (τ. 75). Ὑλην ἢ ἀ5. ν, οἷς Πρῃϊ οὐ Ηἰϑ ἕαςςε 47 445 8015, Ὁ ππιο ὙΝ 

ς56}Ὁ 1}. 32, --τ πν Ὁ} (δὶ ἱπιρί. τ Ρ]., (δ, 3; ἱπιγτοάυοίίοη οὗ 1 Ρεῖβ. ἔοσ 3 ρετβ. 
οὐ τοπιαῖ πίον οὗ Π 5. ππργομαθὶς, λα, ταῦτ ΝΊΡἢ. ρὲ. πϑτ. ΤΉς 1ὲ 5 δετῖες 

τ ἴακο ἸΌΝ. ἂ5. Ὅλ] ἰπΐ, οβίτι οὐ ν᾽, ἫΝ ταίρι, ττο 11. ΣΟ] ράσες ἔποτοῖν 

“χε τ τὰς Καπον]οήρο οἵ τἱρῃίοους δά πογοηῖβι. Στ (Ὁ, “}} 35 το 71 αα3 

32}} 6411 9415 ογ"}, οηἷν ἰπ Ψ, ποῖ ἴπ ργοροῖϑ. --- 13. τῦν Ὁ1.] δγοπαῖ χοσῖ, 

τ 10} 2115.26 7 γ8 15. δ 1.3}} 2511 Ῥτ, 14} 2023, -- ΤΟΝ] ΗΐρἈ. }.55.. τῺ 

ἐαπμτὴ ἕρ τοα νιον αἰ οι οεείν ἃ5. (ἀρὶεῖνοβ, 45. 5912 (νυ, 2111). --- 18. οΤ] δ5 χα, 

Ῥίαδος οἵ ἀοίοαί,  -- πα) Γὰ. μἱ, αὐλι ππτ δι αὐτο, 

ΤΟΛΤΔ ΧΧΧΨΤΠΙ., 7 5τα. 65, 

Ῥ58. 37 8. ἃ ἀϊάδοιὶς 58. --- Εχμοσίδιίίου (1) ποῖ ἴὸ ΘΗΥΥ͂ 60]]- 

ἄοοτγβ, θὰϊ το ἰγυδὲ ἴῃ ὙδηΜΘΏ, ΨΠῸ ὙΨ011 Ὁ] ΕἸ ἸΔΊΟΥ τπδκο ἃ ͵π5ῖ 

ἀἰϑουι πιϊπαίίοη (ν..“); (2) ἴο δὲ τεδβίρῃβά δηὰ ποῖ δχοϊϊϑά, ἔοσ ἴῃ 
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ἃ ᾿πῈ1|6 τ Ὡ116 186 τυϊοκεοά 11 86 ΠῸ πιοσ δηπὰ 86 αὐδίοιοά «111 

ἐπμοτῖς ἴ86 Ιαπά (ν..}), (3) Ὑδανθ δυσί δὲ [μ6 ἀδνίοθθ 

οὗ τὸ νἱοκοά. Εχδοῖ τοισι δυϊζίοα Ὑ}11 οοπῖθ ὑροὸη ἴποπὶ; {Ποῦ 

ὝΈΔΡΟΙΒ Ὑ11 δὲ τὐτηθὰ δραΐπϑὲ π6πὶ|, Ὀὰϊ [μ6 τἱσπίθοιβ Ὑ111 Ὁ6 

Ὁρμοϊά (ν.1. (4) Υδδνθα Κποννθῖμ 186 ἄδγϑ οὐ ἴδ μοσέβοϊ, 
δυῖ [86 τοῖο 8841] Ῥασίϑῃ, ΒΟΤΕΥΟΣ Θχαὶτθᾶ ΠΟΥ πιΔῪ ὃ6. ΤΟΥ 

ὙΨ1 δὲ ουτδοά δηὰ ουΐ ΟΠ, 8116 186 τἱρμίθοιιβ ἂσὸ ὑ]θββοὰ δηᾶὰ 

δηΐου τμοὶν ἱπμογίίδποε (ν..5 3). (5) Α πιδη᾿ 8 βῖβ 8 δὲ βϑίδϑ) ϑμθὰ 
ὉΥ͂ Ὑδαν θα ; πὸ τὶ σμίδθουβ ἃσθ ΠΕΥ͂ΟΣ ζοσβαίκεη, ἕοσ Ὑδαν θα Ἰουθίῃ 
᾿υδένε (ν.5. 35). (6) Τῶὲ νι οϊκοά δπᾶ ἐποὶσ βθϑᾶά δὰ οι οὐξ ; θυ 
18ὲ τὶ ρδίθουβ παν τίϑάομι πὰ ἴπ6 ἀἰνίπο Γᾶνν, απὰ Ὑδαν ἢ Ὑ11] 

ποῖ 1οὲ τδοπὶ θ6 οοπάοπιποὰ (ν.3 5.5). (7) ὙΒουρῃ Ἐπ6 πιὶοκοά δ6 

δίτοηρ δηὰ δοιτίϑῃΐηρσ, [ΠΟῪ Ψ11 θὲ ἀεδίσογοά ; ψ 8116 {πὲ ἀρτὶσπὶ 

δηὰ {πεῖς ῬΟΘΙΟΣΙΟΥ͂ Ψ11 ΘΕΪΟΥ ῬΡθδοθ. Ὑδαν 68 Ψ}11 βάνα 411 ψῈῸ 

8εεὶς τεῖισα ἱπ Ηἰπὶ (ν. 5.9). Α Πἰταγρίοδὶ ρ]088 νγα8 ἱμβεσιὰ (ν.5). 

ἘΕΕΤ ποῖ 1 γ56} Ὀεξοδιιβε οὗ εν άοετβ, ἀπά Ὀὲ ποῖ εηνίουβ δραϊηβὶ ἰἤεπι ἴπαὶ ἀο 

ΨΙΤΟΙΡ; 

Α5 5τᾶϑ55 (6  νν 1] σρθεαγ ΠΠατ, ἀπά ἰκο ἰῃς το ϑἢ ρταβϑβ [Δά6. 

Τταβῖ ἴῃ Ὑδην ἢ ἀπὰ ἀο ροοά, ἱππαθῖϊ {πὸ ἰαπὰ ἀπὰ ρᾶβίιγε ἰπ οοηβάξδηςσε ; 

Απὰ ἴδλκε ἀεϊ σι ἴῃ Ὑαῆννθῆ, ἀπ Ηδ νν}}] κρῖνε ἰπδ6 τὴς τεαυοβίβ οὗ [ηἷπα Πεδγ, 

ΕΟΙ] ἀροη Υδηνεῆ πὰ ἰγυϑὶ ἰη Ηἰπι, απ Ηδ νἢ}] ἀο ἰτ; 

Απαὰ Ηε 1 Ὀτίης Του 45 {πε Ἰρῃι τὴν τίρτ, πὰ ἢν }υ5ῖ σα5α 45 ἴῃς ποοηῃάδγ. 

ΒΕ τεϑίρτιεὰ ἰο Ὑδῆννεἢ δπα νναἱϊ ρδιϊθητγ ἴοτ Η πὶ, αηα ἔσει ποῖ {Πγ5ε} (Ὀεσαυδα 

οὗ ἐν] άοςτϑ) ; 

(Βε ὕοι εηνίοιι8) δραϊηϑὲ Πἰπιὶ {παἴ τη κοῖῃ ἢϊ5 νᾺΥ Ῥγοβρεγοιϑ, ἀραϊηβὶ ἴῃς πιᾶπ 

μι ἀοοῖῃ ον} ἀδνίςοϑβ ; 

εβίϑὲ ἔτοτη ἀπρογ πὰ ίογβακο ἢοαΐ, ἔγεῖ ποίῖ {Πγ 561} αἵ τπε ἀοΐηρ οὗ ἐν]; 

Εοτ ἐν] ἀοετϑ νυ }}} θὲ οὐ ΟΗ͂, αἱ ἴῃ 56 (Πα νναἱῖ οα Ὑαμννεἢ ΜΝ} ἱππότης Ἰαηὰ ; 

Υεῖ ἃ {π|6, ἀπὰ τ1η6 νἰοκεὰ ΜΠ] θὲ πὸ πιοτὸ, ἀηὰ ἴῇοα νυ} αἰτο τ ν ΕἸ ΘΟΠ5ΙΔῸΓ 

Πὶ5 ρίαςε αηὰ ἢδ Ὁ }}} θῈ ΠΟ πιοτὸ ; 

Βαυῖ τῆς αΠήπιοῖε  νν}}} ᾿Ἰπποτῖ! ἴῃς Ἰαπα, ἀπά ἴακε ἀο! σιν ἴῃ ἀθυπάμληςο οὗ ρεᾶςα. 

ΤΗΕ νν]οΚοα ἀονίϑειἢ ἀραϊπϑῖ τς τὶρῃίοουβ, ἀπ σπαβἤ θη ἢΪ5 ἴθ ῖἢ αἱ Ὠ΄πὶ. 

Τῆς 1 οτγὰ ἰδ ρηει αἱ Πῖτα, ἴογ Η δ δέρῃ {Πλ0 }15 ἀὰν σοπιοίῃ, 

Τῆς ν]οκεά ἄγαν ἴῃς σπποογῶ, ἀηὰ {πὸ γ ἰγοχὰ τὸ δοτο ογ 5 αι  ἴοτ; 

ΤὨεῖτ σιυογα 50.4}} δῖε γ {ΠΟΥ ον ᾿δατί, ἀπὰ τῃοῖγ δοτος 564}} υὲ ὕσοόκοη ἴῃ ΤΠ εἰσ 

ΔΙΠΊΒ. 
Βεῖίετν 5 ἃ {Ππ|Ὸ τῃδι τῆς τὶ ρῃίθοι 5. παῖ τη 1πῸ τοὰγ οὗ πλὴν ΜΊςΟΚΟα πτὸῃ; 

Ἐργ [ἴῃς δὺπὶ5 οὗ {πὲ νυ ἴοκεα 5Π4}} ὈὉ Ὀτοόκοπ, βοοίηρ τπαἴ λυ ἢ ἀρΠο] οι τῆς 

τὶ ρηϊεουβ. 

ΑΉΜΝΈΗ Κπονεῖῃ πε ἀδν5 οἵ τῆς ρεγίοοι, ἀπὰ τοῖν ἱπΠοτ ποὺ 50.4}} 0ὲ Ἰοτόνοτ; 

ὙΠΕῸΥ 1} ποῖ Ὀε ἀϑῃατηθα ἴῃ τἶπις οὐ ἐν], ἀπ ἴῃ ἀκν5. οὗ πησογ τῃ ον 1] ὃς 

δα ι ϑθεά, 

Υεα, 1π6 νυἱοκεα 584}} ρεγίϑῃ, ἀπὰ τ 6 ὀρ πη ἶο5 οἱ ὙΠ ἢ (5Π.}}} ὁ σὰ ΟΠ; 
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Υεα, (νὩ 6 ἰὼ Ὠἰσἢ ἐβίθεπι, ἢ 1ε εχ! ῖς) {πεν ἀο νδῃβἢ, ἰῷ 5πιοκςε ἴμεν ἀο 
νδῃϊβἢ ἀννᾶγ. 

ἌΝΏΙΠε τς νυἱοκεοὰ Ὀοττον οί δπὰ τγοβίογεί ποῖ, ἰδ τἰρῃίθου ἀεαϊεϊὰ ρτα- 

οἱἰουπὶγ δηὰ ρίνει; 

Υ δ, ἴποϑε Ὀϊεϑϑεὰ οὗ Ηΐπὶ 11] ἱπῃετὶϊ τς Ἰαηὰ ; Ὀαὶ ἴδο5ε συτοεὰ οὗ Ηἰἷπὸὰ 588}} 

Ὀε οσαϊ οΕ. 
Ε Ὑδῆννεἢ ἃγὲ ἃ πιδῇ 5 βίερβ Ἂϑί δ᾽] με, απὰ ἴῃ 5 νὰν Ηδ ἴδε ρίεαξυτε; 

ΤὨουρὰ δα [4]}, ἢε 5841} ποί Ὀ6 οαϑὶ μεδαϊοηρ, ἔοσ Ὑδην ἢ Ὡρμοϊ ει ἢϊ5 μΒαπά, 
Α ῬΟΥ 1 δᾶνα Ὀεεῃ, ποὺν 1 8πὶ οἷά, δῃηά 1 ἢαᾶνε ποῖ βεε ἴῃς τρῃίεουβ ἐοσβαίεη; 

ΑΙΙ τὰς ἀδῪ πε ἀεαϊε σταοίουϑὶυ δῃὰ Ἰεημάδίῃ, δηὰ δἰ5 βεβὰ ν}} Ὀεοοσας ἃ 

Ὀϊ]εββίην. 

Ῥερασί ἔτοπι εν} απ ὰ ἀο ροοά, αηὰ δοϊάς ἔογενεσ; 

Εοτ ΥὙδανεῃ Ἰονείῃ ᾿υπεῖςε, ἀπ α ἐογβα κεῖ ποῖ Ηἰβ ρίουβ οὔεβ. 
( ΤΗΕ τη} 51) ἀτε ἀεβίγογεὰ ἔογενεσ, δηὰ ἴπε βεεά οὗ ἰῃε νἱοϊεὰ 'ς ουϊ ΟΕΗ͂; 

Τῆς τἠρῃίεουβ νν}}} ἱπμοσῖι της ἰδ, ἀρὰ (86 1] ἀννΕ}} ἔοσενεσ ἀροη ἱϊ, 

Τῆς ταουἢ οὗ ἴῃς τἱρῃίεουβ υἱογεῖἢ νυ ΐβάοπι, δηὰ 5 ἰοηρυς βρθδκεῖῃ ᾿υϑῦος; 
ΤὮς [νν οὗ μἰ5 αοὰ ἰ5 ἰῃ ἢὶβ πιϊπὰ, δπὰ ἢἰ5 σοίῃρϑ ν1}} ἢοῖ ἰοϊΐεγ. 

Τῆς νἱοϊκεά βρίει ἢ ἀροὰ ἴπε τἰρῃμίθου, ἀπ 5εβκοῖ ἴὸ ραϊ Πἰπι (1ο ἃ νἱοϊεπῇ) 
ἀεδιῃ; 

ὙΔΏνΜ δἢ Μν1}} ποῖ ἔογβακα Ηἷπι ἴῃ ἰ5 βαπὰ, δῃὰ ν}}}} ποὶ οοη ἄδιηῃ Πὲτα ἃ5 συ 

ὙΏεη Πα ἰ5 ἱυᾶρεά. 
1 ΠΑΝΕ, βεεῃ ἴῃς νἰοκεά (ἰεττιγίπρ πὰ πιακίηρ δίτηβο! Ὀατα) ; Βς ψὰ5 κε ἃ 

Ἰαχατίδηϊ (οεάδτ) ; 

Αμπὰ ἴδεδη 1 ραϑϑεὰ Ὁγ, δῃηὰ Ἰο, ἢς ψὰ5 πο τῆοζε; δηὰ 1 βουφδὶ Ηἷπι, Ὀυϊ με οουἹὰ 

ποῖ Ὀε Τουηά. 

ναίς (με ρεγέεοϊ πῆδῃ, δῃὰ ες ἴῃς ὑρτίρϊ; ἴοτ (6 ροβίεσιγ) Βαῖμ τἴ8ε ταδη οἵ 

Ῥεᾶςο: 
Βαϊ ἰγαπϑρυεββοῦβ ἀγα ἀεϑίγογε ἰορείῃετ, (ἢς ροϑβίεσιγ οἵ τῃς νἱοϊκκεὰ ἰ5 ουἱ οΗ͂. 

ΤΠ 5αϊναίίοῃ οὗ ἴῃς τἱρῃιθου ἰ5 ἴτοτα Ὑδηνεῃ, απὰ τΠεῖγ τεΐασε ἱπ (ἢ ἔπιε οὗ 

ἀἰίγεβϑβ ; 

Απὰ Υδῆν ἢ ν1}} Πεῖρ ἴπεπὶ, ἀπά Ηδ ν]]} ἀεϊνες ἴῃ πὶ τοπι ἴῃς ᾿υϊοϊκεὰ, ἀδὰ 

Ηε νυ] 5βὰᾶνε ἴῆςπι, θεοδυβα {πεν Πᾶνα βουρῆϊ τεῖαρε ἰῃ Ηΐπλ. 

ς ΡᾺ, 37 ν»88 ἴῃ 8, Ὀὰϊ ἴπ πὸ οἴμεγ Ῥβαὶἔθγ ἀπε] [με ἤπαὶ Ῥβαϊῖεσ. ΤῊ ντᾶβ 
Ῥεοαυβε οὗ [15 ἀϊάδοϊίς ομαγαςῖες δπὰ [15 Ἰεηρίῃ, πιαϊκὶπρ τ οὗ 1ε55. ναῖας ἔοτ 
ῬαΌΙΪς τνουβδὶρ ἴμδῃ τπᾶηῦ οἴμεῖβ, [Ιζ ἰ5 ἃ βειῖεβ οἵ δ ρῃαρείϊοδὶ μεχαγμείος 

ςουρεῖθ, Α5 Ῥβ8. 25 ἀπὰ 34 οπιϊττςὰ ἴμ 6 ϑέγ. Ὁ 'ῃ οτάογ ἴο δεῖ ἴῆτες ϑίγβ. οὗ 
βαύξῃ ἰεἰζετβ εδο ἢ, 5ὸ [18 Ρ58, οὔγἱϊεα ϑίτ. ἢ πῃ οτάοσ ἴο ρεῖ βενθὴ 915. οὗ (ἢτες 

Ἰεϊίετβ εδοβ. Τῆς ΡΒ. 15 σοιῃραγεὰ ὈΥ͂ Απιγγαϊά ἴο “ τηδὴν ὑγθοΐουβ βίοῃςβ οἵ 

Ῥεδτὶβ πο ἢ τε βἴτιπρ' ου οης 5ιτίηρ ἴθ οτς ΕΟ ΚΙδοα." ΠΟ ἸΙΖβ ἢ βαγβ Ὑἱ 

ΔΡργονδὶ, “ Τευί απ πᾶτθβ [8 Ῥβαὶπλ φγουϊαερξίας τῤεσμέμηε,; Ἰϑοάοτιβ, 

2 οο εορμῖγα μα ηε,, Ταῖθοτ, τέσές ῥίογερρ, δὶ σαϊξογίβίμπε. Πὲς σαναῖο- 

γμηι βαξἑενεία ἐπ) ὙὍὙὨε Ρ5. ἀε8]5 ψ τ ἢ ἴΠῈ βαπλε σοῦ] ἐπ 45 ἴῃς ὈοΟΚ οὗ [οὉ ; 
ΟΪΥ ἰδ ἰακε8 ἴῃ βαγ]ϊεῦ ροβίτίοπ οἵ ἴῃς ἐτίεμὰβ οἵ 7οὉ ἴῃ {μεῖς ἀϊβοουγεεβ, δὰ 
ἀο68 ποῖ τῖβε ἴο ἴῃς Πίρμεν βοϊαϊίοη οὐ ἴῃς ἀϊβοουγβεβ οὗ [00 Βἰπιβοῖ, Τε 
Βεχδατηεῖεσ σουρ]εῖβ Βανε ἴοσ ἴῃ πιοβῖ ρματί γεπιαίπεὰ ὑποβαηρεα. διίτξβ. Ἢ δπὰ 

3 ἢανε δε σοπάεηβθεα αἱ ἴδε Ἔχρεῆβε οἵ ἴῃς πιεᾶβϑυτε, 3 δἀπὰ γ' ἢᾶνς Ὀεεῃ 
επϊαγρεά, Βαῖΐ ἰξ 8 ἐᾶ8. ἴο τεβίογε ἔπθῖὶ ἴο {μοῖγ σογγεςὶ ἔοππα, 38) [85 ἰοβί 
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ϑίγ, Σ» Ῥυῖ 1Ὁ 15 γίνει ἴῃ ὅδ. 38 ῥγεῆχεβ κ ἴο διγ. γ, ὙΠοτε ἅτε β8ενεγα] ραββαρεϑ 

ϑἰ πη] ἴο ἴμοβε οἵ οἵπετ ντίτπρβ: ππτρ ὃν ν.}: 18 Ῥγ, 2419; ν.3, οἵ, φοῦ 0. 
143; νι., οἴ, 70. 2710; ν.1δ, οἵ. Ῥ5, 16, Ιπ 4}} τπεϑε σᾶ8ε8 οὐγζ Ῥ5. ννᾶ8 ὑγοῦ δ] 

εατῖϊοτ, θαϊ πὶ ἴπς (ΟἹ]ονηρ σα868 οὐγ Ῥβ. ννὰ8 ἰαῖεγ: “" Ὁ» 9Ὼ νι 229, οἴ, Ρτ. 

165}; ν.1δα. οἴ, ΡΒ, 24. Τῆς Ἰαηρυᾶρε οἵ ἴῃς 5, ἰβ ἰῃ βοῖὴς τεβρεςῖβ ρεου] ας 
δπὰ οτὶρίπαὶ: (1) α.λ. ἈΝΦῪ Ρ" ν.2, ΠΣῸΝ ΠρῸ νιὃ, Ὁ δογυιθη ν.Τ ἴῃ τηἷ8. βεηβς, 

ἸῺ ΠῚ ΟΣ, ὙΥῚ γὺπ νυ. 23; (2) ἴετπιβ εἶδνν. βεϊάοτῃ : ΓῺ πρ ν.ῦ Ῥγ, 8, 

ὈΡ ἸΣΏΓΣ ν 10 ΤΌ. 311, αν Ὁ» ν.1 Ζς, 38:18, ἫΝ τὸ σερε ν.δ ΗΡ. 26 10. 3135, 
ΠΡ 2 ν.}4 ΕΖ. 2188, ΠΩ ν.16 1.8. 221 ΕΖ. 2116, γπρυ νι 38. Ῥχ, 2036 Πη. 1143, 

ὅν νὰ ν.2} 7ε, 2228 70. 411, Γληρυίδιὶς ενίάεποε ἔανουτβ [πε βᾶπὶς ρετίοά 88 
1πε Τπουρῆϊ; παπλεῖγν, {πε βἰταδιίοη οὐ ἴῃ 6 7ογαβαίεπι σοπιπιαηϊ  Ὀείοτε ΝΕ ἢ 6- 

τοϊδ ἢ, ἐχροβαὰ ἴο Ὀἱκζῖεσ ἐπεπηῖεβ, ΚῆῸ ἅτε ἴῃ ῥγοβρετγίν Ὡς ἴῃς ρθορὶς οἵ 

Υδμν ἢ ἅτε ἰῃ δάνειϑιῖγ, ἼΠηὸ ρεορίε ἅτε ἀπάεγ ἴῃς ἰπῆήμπεηςοε οἵ ὮὨ., ἀπὰ ἀο 

ποῖ γεῖ Κπον Ρ. ὙΠΕΥ ἅττα ὑερίπηΐῃρ ἴο ὃς ἰηβιαεποθὰ ὈΥ ἴῃς ῥγίποῖρὶε5. οὗ 

Ἡεῦτεν ΑΝ ἰβάομι, θυ ἴῃς ΝΝὟΊ,. μδὰ ποῖ γεῖ θδβῃ νυτίεη, 

ϑῖσ. 1. 15 σοιηροβεά οἵ τἋῖἤτεε βυηίῃ. σουρ]ε --- (ουρ]εῖ δὲ, 

1-2. 2 γε πού διγεε 7, 5 ν.᾿." Ῥυ. 24}, ψ ἢ τῃ6. Πεαὶ οὗ ραϑββίοη, 

τῆε εδχοϊϊεηιθηῖ οὗ δηρογ, ἱπαϊρηδίίοη, οὔ ἠϊἰβοοηΐεηϊ [ έ ποΐ 

ἐπυϊομς, ἢ τῇς ἀγάοιγ οὐ Τεαϊουϑυ, πα κίπρ 5 οἢ) σΟτηραγίβοῃβ 

οἵ οῃδ᾽5 ἰοῖ ψ ἢ ἴῃαϊ οὐ σοι σεγς ᾿ς ἡἀφρι “ια! ὧν τύγοηρ, ἃ5 ἴο 

ἀπάυ]γ ἐχοϊῖα οηθβεὶ Γ τ τη 6 5εη586 οὐ ᾿π)αδῖῖςα δηά ντοηρ. ὍΤΠῈ 
Τϑᾶβοῃ ΨὮΥ [ἢΪ5 Ἔχοϊἰθτηθηῖ 5ῃου]ὰ Ὀὲ ἀνοϊ θα ἰ5 ἃ ργαςίίοαὶ ομς : 

ἢ 5 Ὡ66α]685 ; ἴῃς 5ἰταατίοη Ψν}}} ὈῈ οὗὁὨ Ὀτὶοῦ ἀυταίίοη. ΤῊΘ τθαβοῃ 

15 βἰαϊεα ἴῃ ἴῃ ἴογιῃ οὗ ἃ ϑἰπ)]θ. ὍΤῃ6 ῥγοβαὶς ᾿ηβϑογίοηῃ οὐ “ ἔογ᾽" 

ὙγᾺ5 ὉΠ ΘΟ ΘΒΆΓΥ, ἜΘΡΟΘΟΙΔΙΪΥ ἃ5 ἰζ ἰΠ] υγ [Π6 πη ΘαβΈΓΕ. --- 45 φγασς ἢ 

ἤἔξε τσ ,»εσὴ γ»γας:], 85 ἴῃ οοὗ 10. 14" 15. 4 δ", ἃ παῖπταὶ ᾿ηᾶρα οὗ 

{ταν δηα Ῥεγβ Δ Ό]ΘΉ 655. --- δι} τοῦδ σδεύώτν τοὐδιὲν ἢ γα 61. -το: 

Οουρίει 3. 8-4. Τῆς περαῖϊνε νατγηϊηρ οἶνὸ5 μίαος ἴο {πὸ ροβίἶνα 

ἐχμογίδιίοη, ἰὰγηϊηρ ἴῃ αἰτοητίοη ἔτοιι ἴπ6 Θν]ἀοεῖθ ἰο Ὑδῆννθῇῃ. 
Ζγμσέ ἵμ γαλεσελ ἀπο ἀν ροοί , ἴὰ δηιἢ ἢ “ἀο ψτοηρ," νὶ, 

--- Ζαζε ὠε ρὴξ τη ΥαλτοσλΊ, ἴα σοπηίοτι, 5αιϑίδοϊοη, ἀπ ἸΟΥ 

οἵ σοπιϊπυςα ἰγαβῖ. --ο ἐνλαῤίέ ἥτε αν 1, τὴς Ἰαπὰ οὐ γῥγτοῃλῖβο, 

τῆς ᾿Ἰδηὰ οἵ ἱπῃδγαποθ, 45 ν.ὅ, ἴῃ ροβϑθϑϑίοη οὐ ἴῃς σϑίυγηβα 

Εχῖϊαεσ, πρὶ γίηρ τπαῖ ΤΕΥ νου ποῖ ὑὲ ἀτίνθη τοῦ ἰζ ὉΥ 
{ΠΕ ῚΓ ΘΠΘΙΠΉΪ65. ---- αλιοὐ δας) 7, ἃ5. ἴῃς ἤοςοκ οὗἩ ὑαθννοῦ, ραγίακο 

οἵ ἴπεὲ γοοά [πϊηρθ οὗ πε ἰδηιῖ, ἐν ἐοη Πιύδητο, ἸῺ ΒΟ ΓΙ Υ ἀΠάΘΓ 

τὴς ἀϊνίπε ῥγοϊδοτίοη. ΤῊϊβ πηοδηίηρ [5 σίνεη Θβ5 ΘΠ Γ1Α}}ν ἴῃ Ρατα- 

ΡῬῆγαβε Ὀγ ΑΝ. “850. 5μα]ῖ τοῖν ἀμ. }} ἴῃ τῆς απ απ νογ]ν 1Π 01] 

5841 θὲ (βἀ." ἘΝ. “ἸοἸϊονν αἴτογ (αἰ ] 055, ἁΒΠοιρὶν παβίαϊηο ἢ 
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᾿γ Ὠε., Ὁγ., Κιγί., αἱ., ρῖνεβ. ἴτε Ηεῦ. νογὰ δὴ ὑπυβι4] πιθδηϊηρ, 

δΔηα ΕἸ ΡΠ δϑίβεβ ἴδε δἰ ῃΐσδὶ Ἵμδγδοῖεσ οἵ ἴῃς ν. δἱ ἴῃ ὄἌχρθῆβε οἵ 

ἴα ρδγδὶ!. ἢ τς (οἸ]ονίηρς οοηίϊεχί. ---- (ουρίεῖ ἃ. ὅ-6. Δοῦ 
μῥομ γαλτυελ)], ἃ5 225, οᾶγεϑ, δηχίειεβ, δηα ἴσου] 65. ---- αν, ἴοτ 

[Π6 ψο]Ὲ σουτβα οἵ 6, ἰδ ἃ ὑρτοβαὶς δά αϊίοη, αἱ [ἢ Ἴχρεῆϑβα οἵ 

τῃε τχβάβαγε, δηα ρῖνεβ ἴῃς τῃουρῆϊ ἴοο οἰ σα] ἃ ἴσῃ. ΤῊΘ οἸἰϊπιᾶχ 

ἰβ τεδοῃδά ἴῃ: σμϑμα ἥδ ἵπ πη], ἃ5. 415, ἃ 5: ΓΟΏΡΕΙ Ἔχργεβϑίοη 

τῃδη ἴῃς 1άε4 οὗ ρεσβοηδὶ ἰδδηΐηρ ὉΡΟΏ, τοϑιηρ' ὕροη Ὑδηνε, ν τἢ- 

οὐ δὴγ ΔΓ ΕΓ οᾶτα ΟΥ δηχίειυ. ὙὍΤῇα ὅ8:Γ. τεαοῇεβ ἰΐ5 οἰ πηᾶχ ἴῃ 

ν.5, ψ Ὡς ἢ, ἰῃ ἃ Ῥεδυς αι 5βἰτηῖ]ε, 5εῖβ Τοσίἢ [ἢ 6 βρεεὰν πυτωρῇ οἵ 

τὰς τἱρῃῖθουδ. --- 4π4 272 τυ ὀγίηρ “ογ1λ], ἔτοταηυ. ἴῃ 6 οὐδοῦ ΠΥ ἴῃ 
ν᾽] οἢ {πεῖν γίράζ [| μού ἐαμδέ Ὠδὰ Ὀξεη ρυδῃεά Ὀγ ἴῃς εν] άοεισ, 

16 οτιθὶ δηᾶ ογδῖυ ΘῃΘπη165. --- ας τε ἤσλΖ], ἴῃ βυμβῃϊηα ἢ ας 

“ἀξ ποοπάαν, τλι6 [}] Ἰρῃςϊ οἵ [6 ποοηῃίἰάε βυῃ. 

ϑέσ. 11. ῃ45 ἃ 5γη. {τἰϑιϊοἢ δηὰ ἃ {Πβοἢ ἴῃ ψ ὨΙοἢ ἴῃ βθοοπά 

Ἰης ἰβ 5γῃ. νι (ἢ ἤγβι Πδ] οἵ τῇς ἤγϑι ᾿ἰπῸ, δηὰ ἴμς τὨϊγὰ 1π6 ἰ5 

500. Ὑ] 115 Βεοοηα μα] (ουρϊεῖ “Ἴ 5 Βυρρ]ετηεηϊεὰ Ὀγ ἴμ6 ἤχει 
Ἰΐπε οἵ σουρὶεῖ ". -- 7. 386 γεείργισα, αϊεῖ, 511}}, σα]πι, ἀπ ρβάᾶςε- 

ζ] }} τυαΐ! ῥαήεηεν γον Ηϊΐνῇ, τῇς βιοδά αβι, ἰοηρίπρ Ἰοοϊκῖηρ απο 
Υδῆν ἢ ἴοσ Βεῖρ, θοῖῃ ἴῃ δηίιῃ. τ : ))|)2 πού Ζἀγεεζ, τερεαϊεὰ 
ἴτοτὰ ν.} δηὰ ρίνεῃ δραΐῃ ν.δ, ἢ 115 ῥάγαὶ]. : ξ ποί ἐπυέοις, 4150 
τοῖα νι; ποῖ ἰπ 3Η. οἵ  τββ., Ὀυϊ πεεάβα ἴοσ οοϊῃρ]εΐθηθβθα οὗ 
ΤηΘΑΒΌΓΕ ; 511} Τασῖῃεῖ Ἰητεηβἢεα ἴῃ 8, ἐκεῖ ἕονι σπρεῦ ἀπά )0γ- 
σαζε ἄεα,]. Τῆς δχοϊτηρ ἱπῆυδησε Πεγα, ἃ5 ἰῃ ν.}, ψὰ5 ὄεεασδε οὗ 

ευΐϊ ρον, ΜΏΪΟὮ τηυδὲ 6 ταρεδῖθα ἔτοπὶ ν.ἷ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἴῃ 6 τηϊβϑίηρ 

ψοτὰ οἵ ἴῃ6 τηδᾶβυγε, Αἰ Πουρἢ ποῖ ἴῃ 38Ὲ οἵ δποϊθης ΑΊΒβ. --- ἀὴπε 
“λα »5ιαξείά Δ τοαᾶν 2γοεῥέγοιδ, ἃ5. ἴῃ σοηϊοχί 5ῆονβ, βιςςεθά- 

ἰῃρ δῃὰ ργοβρογίηρ ἴῃ ἢἰβ5 ψοκεάηθββ ἢ ἦς γιαπ ἠἠαί ὥρεζλ εὐὴ 
ἄευΐεες, ποῖ ΟἿΪΥ ῥἱαπηΐηρς ἴθει Ῥαϊ 4150 δοσουαρ δίῃ τμεπὶ ἢ 

αἱ 1ἦε ἀοίνρ οΥ ευἱ], ἃ5. ἴῃ ρᾶγδὶ]. τεαυΐγεβ. Βυΐ 38) ἰπϑετῖβ ἃ 

Ράτίίο]α ἴῃ ογάεσ ἴο εἰ ρἤῃδϑβίβε [15 ἱπτεγργεϊδιίοῃ, “ΟΩΪΥ ἴο ἄο ενἱ],᾿" 
(ο]ονεὰ ὃν ΕΝ".; νης ἴ5 Ὀεοοίηθ5 ἃ ψαγηΐηρ ἢοΐ ἴο σα ΠῪ 
{πεῖν ππηραίϊεπὶ ἐγεῖτπρ 50 [ΔΓ ἃ5 ἴο Ὅς εν ]άοετα [Πα πΊβεἶναβ ; 80 

Ἰάεα ἴπιε δπά ἱπιροτίδηϊς δηουρῇ ἴῃ ἰἴβε]ζ, Ὀὰϊ Δῃ ἰπιγαβίοη ἰηϊο 

τη15 σοηίεχί. ---  9-11. Τῆς ἀπΈτῃ. θεΐνεεη ἴῃς φυΐλήρενς δηὰ ζάοϑε 
“λα  τυαΐξ οι γαλευεά, ἰὰ ἴῃς ὑνο ῥδτίβ οὗ ν᾽ ἀρρϑᾶγβ ἴῃ τῇς δπιῖἢ. 
νι ῇογα (ἢ6 ΤΌΓΙΏΕΥ ἃ.Ὲ βαρ ἴῃς σπίοκεά, τῆς Ἰδίῖογ ἴδε 

"ΑΒΠοϊεά, 45 ἴποβς βυβετίπρ ἴοσ τ ρἰθουβηθβ5᾽ βακ6. Τῆδϑε δηθιῃ. 
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οἶδ5565 ἢᾶνε τῃεῖγ δηῦιῃ. Ἰοῖβ ; [ἢ6 ἑοτγταοτ τυὐ δε ἐμέ οὔ, ὉΥ βυδάεῃ 
νἱοἸ]οηῖ ἀεαῖῃ. [ἢ ἃ νϑῖν Ππ|16 ψ 16, σπα γε α “πε, οἴ. “ Θρεβά!γ,᾽" 

ν.", τἴῃεν οὐ δε πο πιο], Μ1]] ρᾶ85 ουῖ οἵ δχίβίθποθ, σθᾶβα ἴο 

Εχίβι ; δηὰ [15 50 δῃτγεὶν ἴῃ 6 δτωρῃδβὶβ οἵ ἴῃ6 σοι θτημδυΥ 

Ῥατὶ οὗ ἴδε ἰἴης τῃᾶὶ [Π6Ὺ οαηηοῖ Ῥ6Ὲ ἰουηα ὈΥ (ἢς πιοϑβὲ σδγεῖι] 

Βεδιοἢ ἔοσ ἴπεπὶ: φάσω τοῦδ απεηηυεῖν ἐοημσδγ ἀΐξ ώστε). [πὰ Ὠϊ5 
ΟΥ̓ ΡΪδοο, ἤετα ἢς ννὰ5 δοουβίοιηδ ἃ ἴο Ὁ6, ἀηά ψῇστε ὃς οουϊά 

Ὁς ἰουῃά 1 δηγνθεγα, 6 Μ}}} ἢῸ ποτα Ἔχίϑί. Οἡ ἴΠ6 οἵἴδμεγ ῃδηά, 
ἴποβε δϑμιιοιεα ἴογυ Ὑδῆν δ᾽ 5 βαΐκα τοῦ ἐπλερὶ {ἦς ἑαπα, ν1}} σοη- 

πυς ἴο ἱπμαῦιῖς τς ἰδηά, οἴ. ν.ἢ, 45 15. ΤΡΉΓΙ] Παὶγτβ ο σδηποῖ 
θὲ ἀἰϊδροββαββθά ; τερϑαϊδα ἴῃ ν. ἴῃ ογάεσγ ἴο τῆς οἰϊπιαχ, “σξέ 

ἄείσλέ ἐπ αὐωπάαπες 97 ῥέεαςε]. ὙΤΏΘ δποηλϊθβ Πανίηρ δα ἀε- 

βιουγεᾶ, νὰ Πᾶς ἀἰβαρρεαγεὰ ψ ἢ ἴδηι, δηὰ ἴπεσα 5 ρξᾶςα, 50 

.}} δπὰ επτῖγα παῖ ἰδ ἰ5 σοηοεϊνεα 85 ἰῇ δρυηάδηςθ, δηὰ δῇδσ 

ἴδε ἐχρεγίεηςς οἵ δῇ] οτίοπ, δῆογαάϊπρ ἀεἰρῃϊ, οἴ, ν.5 3, 

ϑῖσ. 111. ῃα5 ἴνο δῃζῃ. σουρ]εῖβ δηά 4 ϑυηίῃ. οὔθ, 4}} ἀδβο  Ὁ- 

ἱπρ 5υγα τεῖ  υθοη ὑρορ ἴῃς ν]οκαά. --- (ουρ]εὶ Ἰ. 12-18, Ζῆε 
τυἱεζεά ἐευΐεείλ ἀραΐποί ἐλε γίρἀϊεοι], εἴ, ν., Ηἱἰ5 νἱοκεά ρίδηβ 
816 δοσοιηρδηϊθα νυ τἢ βυσἢ ἰπίδηβα ΒΟΒΌ ΠΥ ὑπαὶ κα ἃ δεαβὶ οὗ 
ΡΙΟΥ ἀκ γηπαελείδ ἀϊξ ἐείλ αὐ ἀΐριῇ. ΤῊΪϊδ ἰ5Β ποῖ δὴ ἱπάϊνϊ πα] 
Θῃδγ, δυΐϊ οΟἸ]εοῖίνα ἴοσ γαυ κα Θηθηλ65, Πδ ΟΠ. --- Ζζε Ζογα 

ἐαυράεσίλ αἱ ἀΐνε], ἀοι ὈΉ1655 ἃ οἰϊατίοη ἔτοπι 2΄, γἤετε Ης Ἰδυρθειῃ 
δἷἵ [ῃ6 παίίοῃβ ρ]οιτπρ ἴο ονετίῃγονν ἴῃ τὰ]ε οἵ ἴπῈ Μεβϑίδηϊς Κίηρ. 
ἼΔΕ τϑᾶβοῃ ἴοσ [15 βοόσῃ οἵ ἴῃ 6 Ἔπεηῃγ ἴ5, 207 472 τεείλ], (ογεβεοῖῃ 

τ8ε ᾿πηρεοηάϊηρ εν]]. ---- 2 ἀὴς ἀ4γ εοπιείλ}, ἴῃ ἀαγ οὗ ἴδε Ἰυάρ- 

τηθηΐ ὕροὴ ἢΐπι, [ἢ ἀδγ οὗ ἢἷ5 ἀθδίῃ. ---- (ουρ]εὶ Π. 14-15. 714 

τοϊεζεί ἄγατν λέ φευονε || ἐἀεν Ἰγεαά “λέ ὄστυ, «ιὐϊ τῇς ρύγροβε οὗ 

σέαμρλίεγ. ΤὨΪϊδθ 5 εηϊαγρθά, αἵ ἴῃ 6 ὄἼχρβηβε οἵ ἴῃ6 τηξάβυσγε, ἴῃ 

δηοίθηϊ ἰοχίβ δ ἴῃ6 δδβϑὶβ οἱ 3Ηη δπὰ ἴῃς Ί58. ἰο τεδά, “ Ἵσᾶι86 ἴο 
{41},᾿" τῃαΐ 15, ἰη ἀεαῖῃ, ἔτοτῃ σϑψογά δηὰ ον ; δηά ἴδε σὶρῃίΐθοιιβ ἅτ 

51}}} ἕσσῖμεσν ἀθβο θεὰ δ5 “ δή οιεα δηὰ πεεάγ,᾽" [|| “ υρηρῃς ἴῃ τη 6 
ΜΑΥ,᾿ ἴῃς Ἰαϊίει ἃ ρῆγαβα ΟἿΪΚΥῪ ἤδῦε (οσ ἴῃς υ8018] “ ὑρτίρῃς οὗ 

τη, τῇ ἢ ἰπἀ θα 15 ρίνεῃ ἴῃ 5. 3. Πὰ5 ἃ σοηβαϊίοη οἵ ὈΟΙῈ 
“τα ηα ᾿" δηᾷ ““νᾶγ." ΑἹ] [686 ἅγὲ ρίοββεϑβ, ἴογ ψΙ ἢ ἴΏΈσα 15 ΠΟ 

Ρίδςς ἴῃ ἴῃ 6 τηθάβυγα οἵ [ἢ ᾿ἴπ65 οἵ ἴῃ ϑιγ. Τῆς τειτ θαϊτίοη 15 Δῃ 
ἐχδοῖ οὔθ. Τδεὶγ ονγῃ συογα δηα ὀστυς Μ}}} Ὀ6 υϑεὰ δραϊηβί [6 ηλ. 
- «ἀαἠ ἐπέερ ἐλεὶγ σιση λεαγέ], ρίετος τμεπὶ ἴο ἴῃς Ποατῖ, δηά 50 
5[4Υ ἴπετὰ; σπά “εν ὄστυς «λαδ δε ὀγοξεη]. ----  (ουρ]εῖ Ὁ. 16-17. 
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ἼΏὩς Ἰαϑῖ εἴδυβε οἵ τό βϑῃουϊὰ Ὅε τεηάεοσγεά, ἰῃ δεοοσάδηςς σι ἴδς 

Ῥτενίουβ σοπίεχῖ, ἃ5 δὴς γοαρ οὗ γνιαην τυϊεξεά »ιδη], ἴῃ 6 Ὡοῖϑε δπὰ 

σοηΐαπίοῃ οὗὨ πεῖν του τυἀ65 ἀυσπηρ ἴῃς αἰΐδοϊ, γαῖμεγ τῆδη στῆ 

γτθθ. “ δυηάδηςε," ΟΥ “ βτεδῖ το θβ,᾽ ψϑα!ἢ, ν]οἢ Ἰηϊγοάυοες 

ἃ σηοπιε οὗ ΝΥ Ιβάοτῃ, βυ!τ0]6 ἐπουρῇ ἴῃ 1156]{, θα ἰηίγαβῖνε, δηὰ 

ἀἰδιαγθῖπρ ἴο ἴῃ6 ῥσόρτεββ οὗ ἴῃ ᾿πουρῃῖ. Τῆδη δάς ἀνέ Ἰλα! {ἐξ 
γίρλίεομς ἀαίλ 186 ποῖ ῥγορογίγ, Ὀὰϊ βίγεηρίῃ δηά δΌ ΠΥ ἴο τεϑὶϑὶ 

τῃῆς6 ἐπειηγ. ΤῊΪ5 15 ὀξηίόζ, ἢοὶ ἴῃ ἰϊ561{, θὰΣ θδοδυβα βισἢ ΤΕ ΤΟΔΥ 
ΤΕΥ ἀροη τς Ξ ρεγαδυιηάδηϊ 5γεηρίῃ οὗ γδῆνεῃ. ΤὨε οἸϊπιαχ οἵ 

τῆς 5ιτ, 5: σεείηρ ἡλαί γαλτυεὰά μῤλοίήφελ τὰε γίρλεοις], ἃ εἰτουτα- 

βἴδῃτα! οἰδυβα ἢ Ρῖο., ΜὨΪΟἢ 5 τῆοτα Ῥσοθαῦϊα ἴῃ [ἢ ]5 σοηίεχὶ 

τῆδιν {Π6 ἀ504] ἱητεγρτγείατίοη, τηακίηρ ᾿ξ δὴ δάνεγβαϊϊνε οἶδε. 

δίς. 1. Πὰς ἵν ϑυπίῃ. σουρ]εῖβ, ἀηα ομδ ἰηϊγονετεα σουρίεῖ, 

- (ουρίεῖ ". 18-19. γαλευεὰ ἐποτοσίλ], ἢ ἃ ῥγαςιὶςδὶ Ἰητετγεϑὶ 
δηἀ τϑάειηρίίνα αἰτςηιοη, 45. τὅ. --- δὲς 44}5], ἴῃς ἀυτγατίοη οὗὨ {πὲ 

ἴῃ 3η, "ῖ (5, “ναγ5," ἃ5 τ΄, -- οὔ διε ῥεγγες 7, ἴῆοβϑε ῆο ᾶτὲ Ἷοπὶ- 

ΡΙεῖς αηὰ ἐπίγε ἰῃ τποῖγ σοηάιυςοϊ [ γήσάλεομς, ν.Ἵ, --- ζλείγ ἰπ- 

λεγηε], ἴῃ τῆς Ἰαηάα, τερεαιθεὰ νῦν 5.9. ῳλαΐ δὲ γογειε»], 

{ΠΕ Υ ΨΜ}} πενογ ὕ6 τοηιονεὰ ἔσοπι ἰτ ΌΥ {πε ῚΓ ἐπϑηλῖεβ. Οὐ ἴδε 

ποραιῖνε 546 : 206} τοὴδ) ποῦ ἐφ ἀτλαηισα 1, ὈΕ Ῥὰξ ἴο βῆδπηα Ὁγ {ΠεὶΓ 

ΘΏΘΠ165, ὄν η, -ττ μι δίρις Οὗ κοΐ, ΝΜ Θη δνογυτῃϊηρ ἰ5 [Ὠτεαϊεηίηρ ; 

Ῥυϊ οπ 16 ροϑίτνα 5146, --- εν τοῦ δέ ταοβεά , ἢᾶνε Ἔπουρσῃ 

Δη ἴὸ 5ράτὸ Ἔνθ ψῃθη τῃ6 {{π|65 ἅΓ6 50 δν]] [ῃδῖ ἴΠΘΥ ἀγα 412}. 

ΟΠ ἀμησογ]. ΔΥΒΘη ΠΟῪ ἀγα υδϑιερεά, οὐ {Ππεὶγ δηθηχίες πᾶνὲ Ἰείς 

1πο 1 ΟἿΪΥ ἃ δναβίατο Ἰαηα, [ἢ δγ Ἀν}} 5111 ἢᾶνα Ρ] ΠΊΥ. ---- (ουρ- 

Ιος 3. 20. ΤῊϊ5 15. π᾿ ἀπίῃ. ΨΠ ἴῃς ῥγενίουβ σουρὶεῖ. --- Κα, δε 

τοϊοδοι, ΜΝ Ὸ ἅτα αἵ τη 54 Π16 {ΠΠ}6 ηδηες οὐ Υαλεσελ, «λαιᾷ ῥεγίεὴ 

Ι Δεν σλα δὲ ἐμέ οὔ ὙΠῸ Ἰαῖίογ 15 Ἰηϑασίθα ἴῃ ν. 35 (ΟΣ πηδᾶϑυτζε, 

ποτ 1 Πα5. θοοη Ομ το ὈΥ σΟΡΥ δ1᾽5. ἜΓΓΟΓ ; οἵ, ν. 3}, ψῃσοτα [ἴ ἰ5 
ΠῚ ψιγοκογνοῦ, - τ τολήρ ἰπ λιν ὀείσονι [| τολὶδ ἐχαῤίρα  , 50. αἴϊεῦ 

(ΚΞ, οι ἰ τὸ ΠῸ ργοίοτγγο τὸ 30, ννμεῖθογ Ἰητεγργεῖθα δ5 ἴῃ “ (αι 

ΟΥ̓ ἰδ}, ΖΦ, ΡΒΝ, ΑΝ, οὐ “ ὀχοοίεπος οὗ δε] 4 5,᾿" ΕΥ͂., ““6ρίεη- 

ἀοὰγ οὐ ἀπὸ τηολήον5," ΚΊΤΚ,, οὐ “ ρ]ογγίηρ 85 γογθ-οχρη," 3. Τῆὲ 
το ογόμος, τὼ ΔΉ] Πγ.]5. ἰσ ποῖ δυο] τὸ ἴπ6 νετὺ φαπμίρά, τερεαϊεὰ 

τ ἀπ ὅπη }1ὸ. ἐδ σνιολο ταρ δὴ «ποαν]Ί. Τῆς τεΐεγθηος ἴο ἴῃς 

ΠΟνοσα ἀ 1 τῆς βοῦν οὗ τὰς πηόλάονς. ἰδ ἰλνουγθὰ ὃγ ν.2, Ὀυϊ ὃν 

ποπὸ Οὐ {πῆς ἀποϊοης δ τπ. τ (σα θ]οῖ 5. 231-22. ὙΠμεβε νεῖβεβ ἅγὲ ἴῃ 

᾿ἰγον οσίς  γράτα]]}., θὰ αὐ τς κάπλὸ τἰπγε ἴΠῈτα 15. ἀηῖτῃ. Ὀοῖννο. πη 
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τῆς δαῖνε5 οἵ Ῥοϊῃῆ. Τῆς τεΐδσεηςς ἴο ἴἢς νος κοά, 85 οὔς (δαὶ 

δογγοινείλ αηα γεείογεζά πο, ἴῃ ἴῃς σοῃίεχὶ, πιυδὶ τοίου ἴο τῆς 

Βυτα αϊίοη οὗ ρονεγίγ, ψῃϊοῃ ταάυοαβ ἢϊπὶ ἴο ἴῃ6 ὨΘΟΘΘΒὙ οὗ 

Ῥοτγονίης δηὰ τηᾶῖκεβ ἰδ ἱπηροβϑὶῦ!]α ἴῸΓ Πἰπὶ ἜνῈγ ἴὸ σε ραΥ [5 

ἄερι. ΤῊΪβ 15. ἀπίῃ. στ [6 Ῥτοβρα ιν οὗ ἴῃ πραϊδουβ, ΜῆΟ ἃσε 
ΑΌΪε ἴο ρῖνα ρθῃδσουβὶν ἴο ἴῃς Ῥοοσ δηά πεεᾶγ. Τῆς πρῃΐεουβ 

τὲ δέος οἵ αμνεῆ, ἴπ6 ψίο κε τὲ ἐγ 97 Ηρ. 

δῖσ. Υ. μα5 ἴῆχες ϑγηίῃ. Ἴουρ]εῖβ. ---- (ουρίεὶ Ὦ. 233-24, Οὗ 
γαλευελ], ετωρῃδιῖς ἴῃ ροβιτίοη. Ηδ ἰ5 ἴῃ6 οΠρίὶπαὶ βουσγος οτα 

ὙΠΟΙλ ὦ »ηαη᾿ς οζῤε ἢ ἀϊΐς ταν, ἴῃς στ 8ο]Ὲ σουτδε οὗ ἢἰβ 16 ἴῃ 

νῃὶοἢ ἢ6 γαῖ κβ, αγέ σε αὐ ελεά, τὰς ἤττη δηᾶ βθουσθ. ΤῊΪΒ 18 

ΥδΔΆν ἢ 5 οννὴ νοσκ, σῖνεβ Ηἰπὶ ρταιβοδίίοη, ἀπά Ηδ ἑσζες 2ίζας:- 
γέ ἴῃ ἴῖ. [Ιη τἢ15 ψαὶκ, (πουρῃ ἀκ μαδ, ἂἃβ Ὧε τΏΔΥ ϑβογμδί 88, 

ονηρ ἴο 5[υπι ] ]ηρ- ὈΪοοΚ8 δηὰ ἱπιρεαϊπιθηῖβ οὗ νᾶτίου5 Κίηά5, γεῖ 

ἀξ σἀαΐ ποΐ ες εαϑί ἀσααϊϊοηρ]. Τὰ 5114}} ποῖ Ὁ6 ἃ δυτα!, ἀδηροτ- 
οὐ, (Αἴα] (4]1, ,“ο»γ γαλιυεὰ τῤλὙοῥάείά λἷς λαπα. Ἠϊπ Πιᾶ5 βυς ἢ 

ἃ Ὠοϊά οἡ 5 μαηά ἴπᾶὶ ΗἜ ἀοοθβ ποῖ ρεγηγξ ἢίτα ἴο [811] ἄονῃ 
ΟΥ̓ 58{πτ ἰη)υτγ. ---- (ουρ]εὶ 3. 395-26. ΤῊΣ ῥϑαϊτηΐϑβ βεχρεγθπος ἰ5 
ΤΟΥ͂Σ ρίνθῃ ἴο ΤΟΥ ἰδ [ΘΒ ΕἰΠΊΟΩΥ : “44 ὁογ 7 ἀαῦυε ὀέεέμ)]. Ἠδ τε- 

ς4115 ἢἰ5 γουϊῃ δηὰ δἷ5 ἰοηρ {6 οἵ νατίεα Ἔχρβθγίθῃςαβ. ---- ποῖ 7 α»ῇ 
οἰ]. Ιπ 4}} τὴν [ππ9.7 ἄσυε ποΐ στέφη 246 γίρλίεομς )ογεαζεη], Ὁ 

Υδῆσνε!. ϑυςἢ ἃ τπΐηρ Πᾶ5 ΠΈνΟῚ σοτηθ ὑηάογ ἰδ ΟὈβαγνδίίοη, ΟΥ 
ἰοττηεα δΔηγΥ ρατῖ οἵ ἢἰ5 Ἔἐχρεγίδηςθ, ψνῃθίθοσ 45 ἴο Ὠἰτηβα] οὐ οἴ εῖβ. 
Α Ἰαἴοσ οἀϊῖοσ, ποῖ τϑδ] ἰδίην ἴς ρόνοσ οὗ [5 ἴεγβα ϑἰδίθσηθηΐ, 

5668 ἴο ἱπῆρσονα ἰΐ ΌὉΥ τ[ῃ6 δάάϊθοη, “ οἵ ἢἰ5 βεβὰ ββεοϊκίηρ Ὀγεδά," 

νι ἰο ἢ 8 6 }} σατο α το τπ 6 σοηϊοχίὶ, ἰξ 15 ἴταθ, Ὀὰϊ ἢ 5 ἱπιταβῖνα 

Βετα, τηακίηρ ἴῃς Ἰΐπε ταυοἢ ἴοο Ἰοηρ ἕογ ἴμε τηθάᾶβυσα, Δπα 4150 15 

ΡΙατηδίυσε ἰῇ ἰΐ5 ταίθσεηοα ἴο 56βά, ψῃϊοἢ σοιηθ5 ἢγδὶ ἢ ῥτο- 

Ῥτίεῖγ ἴῃ τῇς πεχῖ ]1η6. --- 4) 26 ἀα» ἀξ ἀξαζά γγαεσίοωσίν ἀπά 
ἐπε]. Ἠδξ ἰβ 80 ρυόβρεζουβ, 85 ἰῃ ν ἧ, τῆι 6 μα5 δῃουρῃ δηά 
ἴο ΒρᾶΓ6 ; ἃπά 50 οδῃ ὃδ βεηδσουβ ἰῃ ἢϊ5 ἀθα]ηρβ ἢ οἴΠοΓβ, δὰ 

γεῖ Ἰεᾶνα δὴ δρυπάδηςε ἴο 5 οὐγῃ οἢ]άσγθη, ἀπὰ 850 ἀζξ σεφα τοῖς 

δεεονιθ ὦ ὀξκεσίπφ. Ιτ 1Ά5 Ῥτοῦδῦ]α ἴπαὶ τῃ6 ῥϑβαϊπηῖϑὲ ἢδ5 ἰῃ πλὶηὰ 

πε Ὀ]εβϑίηρβ οἵ ἴῃοϑε ψῇο Κεαρ ἴῃῈ [ἂν οἵ ὮὉ., δπὰ Ἂβϑρεςοίδ!ν 

Ἀι. 281: Οουρίει Ὁ. 297-28 4. Οπ τῃε Ὀαϑ5ἰ5 οἵ 1ῃϊ5 τεβϑε πη ν 
δΔηἃ ἐχρεήεηοθ 8Δῃ Ἐχῃογίδιοη 18 Δρρτορτίαῖθ. ΤῊΪ5 5 ἴῃ ἴθῦτηβ 

ψῖοἢ Ῥδοοτης ομαγδοίοτίϑτς οὔ ἴῃς ῥεῖν οἵ Ηδεῦτεν ὙΝ βάση, --- 
εῤανγή )ονη εὐἱ] ἀπά 4 ροοά 1, ὈοΙῃ οη [Π6 περαῖϊνε δηὰ ροϑβίἰνα 
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5ἰάε5 οἵ εἴη ῖςαὶ σοηάαοϊ ; νὰ τῃς ἱταρογαῖϊνε οὗ δροάοϑίϑ, ---- σηπδ 
ἐπλαδὶΐ ,ογευεν, 85 ν.ὃ, τὰς ἰσπά. ὙὍμὲ αϑδὲ ποτὰ νγὰβ οὔτε 

ἴῃ ἴδε ἰεχῖ ὉΥ ΠσΟΡΥ β[᾽5 τηϊϑίαϊςθ, αἴ [6 ὄἼχρεῆβα οἵ ἴδε τηεᾶϑυσε. 

ΤῊϊβ. Ἔχποτίδιοη 15 Τοσβεά Ὁγ [86 τϑάβϑοῃ, νι ϊο ἢ ϑυ πι|5 ἋΡ τους ἢ 
οἵ ἴῃς ῥτενίουβ σοηϊεχὶ οἵ [Π6 8ῖτ. δῃά ἴῃς 5. : 2ῦγ γαλεσεὰ ἐουεζά 

»μοπε6), ἰῃαϊ ἰ56, ἴῃς ἀοίηρ οὗὨ υδιίῖοα, ἴῃ ἴῃς νἱπαϊσδίίοη οὗ Ηἰ5 

Ῥεορὶς, 85 ν.". -- σπα ,ογεαζείά ποῖ], 85 ν.Ἦ --- ΗὔΠ ρ ῥίοις πες], 
δῃοίδοσ ἴεσιῃ ἴοσ τῆς τἱρμΐθουβ δηὰ τἢς δ! οϊεαὰ ρθορίε, 5 30" 31. 

δὲς. ΥἹ. [45 ὕγο δητῖῃ. σουρ]οῖβ, ψ ἢ δὴ ἱπιεγνθηϊηρ 5υπῖῃ. 
Ἄσουρϊεῖ. --- (ουρίεὶ 9. 298-29. 71: νηγωσέ αγέ ἐξείγογεα , 50 (ὃ 
Δη τΔΥ τεοεηΐ 50 ΠΟἾΆΓ5, ρίνίηρ ἴῃῈ Κ᾽ οὗ ἴδε σουρ]εῖ, τϊβϑίηρ ἴῃ 

ἴΗ, αῃιὰ α͵5ο τηακίηρ ἃ ἤηε δηττῆ. ΤΏ ἰοχὶ οἵ 3Η, “1ΠΕΥ ἅτε ὑτε- 

βεῖνεα ἕόγενεσ," (ῃουρῇ ΤΟ] ον εα Ὁγ 3 δηὰ τηοάστῃ Ὗτ58., ἰΒ ἄὰε ἴο 

ἴῃ. τηϊβίαϊκα οὗ ἃ σοργίβι, πὰ οςοαϑοηδα ΤΏΔΩΥ ὉΠΏΘΟΟββασΥ αἰ- 

οὐ1τ|65. ΤὭς τε υϊοη οἵ τς νὶοκεά, 845 υϑυδὶ ἴῃ τὰς ΟΤ;, 

ΠΟΏλ65 ἃροῃ {πεῖν σοεα α]5ο ; [ΠΥ Μ|1] δς ἐμ οὔ, εἴ. νδ. Ιῃ διῇ. 
ΜΠ τῆς Ραμ βῆμηεηϊ οὗ ἴμ 6 ν]οκεά 5 τὰς τεννασγὰ οἵ ἴῃς τὶρῃίθουβ 

ἴῃ ἰδεγπβ οὗ ν.δ δ 11.18.25. 5. Ορυρίεὶ Β. 830-31. ΤῊε σματδοῖογ οὗ 
18 τἱρῃϊεουβ ἰ5 τόσα ἤΠῪ ἀθβου θεα : 45 ἴο 5Βρθθςῖ ; 2 »πομτὰ δπὰ 

ἐοηρμέ, ἴῃ 6 ογρδῃβ οἵ βρβθοῦ, οὔ ἴῃ ροϑβι[ἷνα 546, -- κεὐζγεζά τοίΐς- 
(ἶρν»1, ἴῃς εἰῃϊςαὶ νἰβάοπι Ὀαβεα οἡ ἴῃς ἔδασγ οἵ Ὑδῃνεῆ, νης ἢ ἰ5 

ἤετα ἰῃ 115 δατὶγ θερὶπηΐηρβ, ἀπ 50 δϑϑοοίαϊεα τ “ῥεσξζείά με δε] 

85 ἴῃς ῥγενίουβ σοηϊοχὶ ἱπα!οδῖαβ, [ῃαἴ οὗ [86 1,Ἃνν οὗ Ὁ. --- ὰε Ζαεῦ 
4Γ λὲς σοά ἰς ἐπ ἀΐς νεΐπα, ἰὼ δεοογάδηος ψῖ Ὁϊ. 30} 6. 3153. 
Βυσῇ ἃ τηδῃ, ηοβα ταϊπὰ δηὰ βρεεοῦ γα αἰΐκε συϊεὰ Ὁγ νίβάοτῃ 

δηά τῃς 1ψ οἵ Ὑδην ει, 15 βεουσα ἰῃ ἢἷβ σουγβα οὗἉ 1 ; ἀξ σοίηρε 
τοῦδ ποῦ ΖοΖ67], οἴ. ν. 3. Ἐς --- ουρίει δ, 832-38. Τηε νἱοκεὰ τα 
80 ἰγαδοῃοσουβ τοναταὰ τῃς τἱρῃίεδουβ [Παῖ, {πὸ ἃ ογδῆγ ἔος, τὰξν οῷν 
μῤοπ Ὠϊπι, Βα ακίηρ ἴῃ ΘΝΕΙΥ ΜΑΥ ἴο Θηῖγαρ Πίπι ἴῃ βόηθα Κίπά οὗ 

γἱοϊδιίοη οὗ 1,3». {παξ ν1}} ἰῆνοῖνα ἃ 7υάϊοῖαὶ ἰηνεδι ραϊίοη ; δὰ 50 
56 εκ Ὁ 2μ λένε 19 α υἱοίσηι! ἀδαλ], ἴο ἰηνοῖνε Ηΐπὶ ἰπ οσῖπιε δηὰ 

15 ρϑηαὶῖγ, σαρὶἴ8] Ῥυηἰβῃτηθηῖ, Τὴ οτὶρίπαὶ ρῆγαϑα ἢδ5 Ὀδεῃ 

ΔΟῦυτενϊαϊο ἃ ὉΥ 8ῃ δἀὐϊΐοῦ δἱ ἴπ6ὸ ὄεχρεῆβε οὔ ἴπ6 τηδᾶβῦτο, δηᾶ 

ἴο ἴῃς αἰδρυϊδίπρ οἵ ἴῃς ἰεομηΐςαὶ τηθαηϊηρ, ψὨοἢ 15, Βονενεγ, 

αἰϊεβιθα Ὁγ ἴῃς (ΟἸ]ονίηρ ᾿ἴπε: γσλευεὰ τοδὶ ποῦ 7ογεαζε] ἴῃς 
τἱρῃίεδουβ, 85 ν. 5. 38; Ξιγεηρτῃεηεα Πετα ὉΥ τγεΐδσεπος ἴο ἴῃς βρβοὶῆς 

ἄδῃραοτσ, -- ἐπ ἀΐς λαπ 47, Ἰεανὶηρ Ὠἰπὶ δίοπθ ἴῃ (ἢ 6 Παηὰ οἵὨ ἢΐ5 βρυϊῃρ 
ΘΏΘΙΩΥ, ἴο ἀο δι 6 ν1}} ψ ἢ πη. Οἡ ἴδε σοπῃίγασυ, Ὑδανεὰ 
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15. σι ἢϊπι; Ης ΗἱϊπιβεὶΓ τακε8 οοηῖτοὶ οὗ ἴῃ6 ῥσοσδβάϊηρϑ, δθὰ 

τυΐεη ἀξ ἧς γμαϊρεά, ἰμϑιοδά οἵἉ ρἰνίηρ ἴῃ βεηΐεπος οὗ ἀεδῖ ἀεϑίτεα 
ὉΥ ἴῃς δάνοιβατυ, --- τοδὶ ποῦ εοπάφρερι ἀϊΐηι ας ριεὴν}, δῇ δτωρῃδιὶς 
βυρρεβίίοη οἵ ἴῃς ορροκίΐε, ν}}} ἀδοίαγε πὶ στρ ϊεουβ. 

ϑ::. ΥἹ1. ῃδ5 ἃ βγηῃίῇῃ., δῇ δηίιῃ., δηὰ ἃ 5γη. σουρεῖ. ΑὮ ΘΑΙΪΥ 

εὐἀϊΐοτ, ποῖ ἀϊδοεγηίηρ ἰπᾶὶ (ἢ6 δυΐποσ μαὰ ἱπιεπιοηδ!ν οπεὰ 
ἴδε οουρ]εῖ [Ὁ ἴοσ βίσορῃίοδὶ τεδβϑοηβ, δηὰ βηάίηρ ἴῃ6 δἱρῃμαθεῖοδὶ 
βίσασίατε ἀείδοϊνεα, βουρῇς ἴο ἰάρτονε ἰξ ὈΥ ἰπβοσίηρ 34, ἃ σουρ]εῖ 

μὴ 0. Βαυΐ 1ῃ15 8 ῥτοβαῖς ἴῃ ϑίγ]6ε δηὰ δῃ ἱπίδστυριίοη οὗ ἴῃς 

τπουρῆῖ, τυτηϊηρ ἰδ ἰηῖΐο δὴ εχδοτγίδιίοη, βυϊαθὶα δῃηουρῇ ἴοσ 

Ἰτατρίοαὶ ρυτροβαβ, Ὀὰϊ ηοὶ βυϊεα ἴο ἴπ6 ρυτροβε οὗ ἴ6 οτὶρίπαὶ 

δυῖδοσ. --- αἱ οι Υαλευελ, ἃ5 2 27}, απα ζσοῤ ΗἿἸς τοαᾶν απά 
“Ἴε τοῖὴἱ ἐχαΐ ἐἦεε 10 ἱπλε» ἦε ἰαηά, αν." 3, --- λεπ 116 τοϊεξεαῖ 

αγέ εμέ οἵὔ᾽, 45 ν.ὅ8, ἡάοι ελα] τες ἐΐ, 85 ν᾽. 8, --- (ουρ]εῖ ἢ. 835-86. 7 
ἄσυε «ἐπ {ἀφ τυϊεζε . ὙΤῊΪ5 δχρεγίθησα 15 ἴ6 δηῦίῃ. οὗ [ἢδϊ 
εἰνεη ἰῃ ν. ἦς --- γγύδ πη, 50 (6, ἰαϊκίηρ ἴξ 45 ρίς., οἵ, τοἱδ, νυ! οἢ 15 
ἴο θὲ ῥτείειτεά ἴο [86 πουῃ οἵ 3Η, “45 ἃ ἴευτὶῦ]ε οης,᾽᾿ οὐ ἴῃ ρᾶζὰ- 

Ῥῆγαβα οἵ Ε"., “ἴῃ ρτεδὶ ροψετσ." --- ση"Δ νιασζίηρ ἀξιοῖ δαγε], 

τὰσχουηρ αὐᾶῪ δὶβ ρατπηθηΐβ, 5: ΠΡΡίηρ Ὠἰπηβ6! ἢ ἴο αἰβρίαν ἢ 5 
βίσεηριῃ δηά τὨτεαΐθῃ σοπιθαῖ, οἵ, 15. 5 2.5; ΟΥὙ ἃ5 ὮΓ. ΡΑΓΑΡγΑβΕβ, 

“φΡυϊηρ ἑοτίῃ ἢἰ5 βίγεηρίῃ." “ ΕἸου ϑῃίηρ," ΡΒΥ. ; “βρτεδάϊησ 

δίτηβεῖ" ΑΥ., ΕΝ.., ἅτε σοη͵εοίυτεβ νους βυρροτὶ ἴῃ ἴῃ υϑᾶρα 

οἵ νοστά. Φῦ, “Ππἰηρ Πἰτηβε Γ᾽" ἀρ, Πδά 4 ἀϊβετεηϊ τεδάϊηρ, νῃϊοῃ 
15 Το]οεὰ ὉγῪ θυ. ὙΤἤεβα δηὰ οἴπεσ ᾿πἰεσρταίοιβ γα τηϊβ θα Ὁ 

οσομηφοίίηρ (5 ἰαδὶ ρίς. νι τῆς δέτε, ἤθη ἴῃ δοὶ 1ἴ ὈεΘ]οΏρ5 

ἴο {πΠ6 ἢτϑι ρατὶ οὗ [ες Ἰἴῃς ; 411 [ῃ6 ἴδγπὶβ οὗ ψῃ ἢ 5εῖ ἔοτίῃ (ἢ 6 

τειτ  γϊηρ βἰγεηρῖῃ οὗ ἴδε νἱοκεὰ θηεηγ. Τλε δἰπηϊα ρῖνθα δΔῃ 
δἀαϊτίομαὶ ἰάθα, Ὡδηλοῖγ, θα! ἢ δηὰ Ἰυχυτίδησς, ἀπά ἴῃ [ἢ]15 ἴῃ 6 

ΘΠΘΙῚΥ 5 σομῃραΓαα ἴο ἃ ἐμχυγίαρ ἐξα, [Ο]ονίηρ Οὅ ἴῃ ἴῃ 6 ῥτγεῖ- 

ἜΙΘ ΠΟΘ ἴοσ οδάδζ ἴο ἴῃ 6 ““ παῦνε ἴγϑς," “ἴτδε ἴῃ 118 ἡδῖϊννε 50}... 

οὔς ἴΠαὶ Π85 πενεσ Ὀδθη ἰγδηβρίδηϊεα οἵ ἀϊβιυτθαά, ἴηι 45 ἴΠ6γα- 
ἴοτα βίγυοϊς ἰϊ5 τοοῖβ ἀθεθρ, δῃὰ βῃοὶ ουὖἱ ψίῃ Ἰυχυπδηΐ βἰσεηρίῃ,᾽" 

Ῥε. ΤῊΪβ 5 οοσίδίην ἃ βυϊϊαθὶε ἰάθα οἵ 3, (οἱϊονεὰ ὃὉγ ΕΝ., Ὦτ., 

Κιτίς., αἱ., αμβουρῃ ἴθετε 15 ὯῸ βυρροτῖ ἴου 1ἢ15 τεηάογίηρ ἴῃ [86 

υβαρε οὗ ἴῃ Ηεῦ. νοστὰ, Τῆς τϑηἀεγίηρ “ βτθθη ὈΔῪ ἴτας,᾿ ΡΒΥ͂., 

ΑΥ͂., μᾶ5 πὸ δυϊμου Ὀεπϊπὰ 1, Ῥὰϊ νγᾶ8 πηθτα σοη]θοίαγα. --- 4π4] 

λλδη 7 ρας:εα ὅν, 30 Θῦ, 3, 3, ῬΒΝ., νῃϊοὶ 15 δεϑί βυϊδὰ ἴο {πε ρετ- 
ΒΟΏΔ] ἐχρεσίεηςε οὗ ἴε ρῥϑβαϊιηἰβίὶ, ἀῃὰ ἰπογείοτε ἴο Ὁ6 ῥγείετγεα ἴο 
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ΊΗ, “ δῃᾷ ἢς ραββεὰ ιψαγ,᾿ ἴῃ ἀεδαϊῃ, ΑΥ., οὐ 85 ΕΝ.., “οὴβ ρϑϑβεὰ 

Ὀγ,᾽ ν  ο ἢ 5 δὴ δινκνασὰ Ἵβοτίὶ ἴο ργεβοσνα ἴμ6 ἰεχὶ οἵ 38 δπὰ αἱ 
186 58πλ6 τἰτηθ ρεῖ [6 πιοδηΐηρ ἀδιηδηἀεά Ὀγ ἴῃς σοηίοχί. -- σηα 

ὦν, λε τᾶς πο μιογε ], ἃ5 νι; τῃ6 Ἔχρϑγίθδῃποα δι ρῃδϑίββα ὈΥ, ---- απάὶ 
7 τομρὴϊ ἀΐνι, δ5. ἴῃ ν. δ, θαὶϊ ἀξ εομία ποῦ φ γρμραϊ, 50 υἱϊετῖγ μαά 

ΒΕ ρεπβμεὰ τμδὲ πὸ ἴγᾶος οὗ δἰπὶ νὰ [εἴς θε ἢ ]ηά. ---- (ουρ]εῖ Ὁ. 

397-88. Ἡακὰ ἢ απά “67, ἴὰ ογάδσ ἴο ᾶνα ἴῃ6 βϑᾶτηβ ὄἽχρεσίεησε 
85 ἴῃς. ρῥβδὶ πηϊϑί. ---- ἦς 2εγγεεί, τὲς μῤγίσλ , Ἰμιθηϑιῆθα ἱπῖο Ζῴε 
γ»ιαη οὗ ῥεαςε}, ἴα πιᾶπ ἴῃ ἴῃ ροββεββϑίοῃ οἵ ρεᾶσε ἂπά ἴῃ ἴῇε 
Θηὐογηηθηΐ οὔ ἰϊ, γαῖμα ἴδῃ ἴῃς ρῬεδοθίηακοσ. ϑυςοῇ ἃ τηδῃ 

λας ὦ ῥοςέεγεν ἴὰ δεοογάδησς ἢ ν. 5 δηὰ ἴῃς Δηι ἢ. ἴῃ ν.Ἷ5; ἴοσ 
τῆε β4π|6ὰὲ Ηεῦτενν ψογά τηυϑὲ ἤᾶνε ἴῃ6 βᾶπηθ τηδαηΐηρ ἴῃ ἴπεβα 
Δη εις] Ἰΐπ65, ν. 5.8. Βυὶ 3. τηϊϑὶεὰ ΕΝ". το ἴῃς τεηδετγίηρ, 

θεϑβί ρίνθη ἴῃ ΕΝ. “τῆς Ἰαίίεσ δηά οὗἨ ([Πδἴ) πιδῃ ἰ5 ρεᾶςς,᾽" ἰῃ- 
ττοάἀυοίηρ, δὴ Ἔϑοῃαίοϊορίοαὶ ἰάθαὶ αἰΐθη ἴο ἴῃς τπουρῆϊ οἵ ἴῇε επττε 

Ρ5., ψῇηϊς ἢ απ ρμϑίβοβ, αἴεσ Ὁ., ρεᾶςς δῃᾶ ῥγοβρε τ ἴῃ τῃϊ5 [ἰἴδ. 
11 αἰ5ο ἀδβίγουβ {πὸ ἤπε δηιτῆ. οἵ τῆς σουρ]εῖ, ἀπά σαπηοῖ ΘΑ5}}} 
Ὅ6 τεοοῃο δὰ νι ἴῃ 6 σγηΐαχ οὗ ἴῃ6 ράββαρε. --- Βυὶ γσημεργεςςονς], 
ΔΏΟΓΠΕΟΙ ἴεττα ἴοσ ἴῃῆ6 ψίοκεὰ οἵ ἴῃς 5. --- σγέ ἐἰεζρογεά ἽἼ, ἃ5 ν.Ἄ., 
- ἐρείψεγ), ἴῃ οὴς σοπιηοη ἀἰϑαδίασ. Απα [5 Μ}}}} εχίεπα ἴο 
{πεῖν οβρηηρ : ̓μεῖν 2οεζεγίέν Μ11} θὲ ἐμ οὔ, 45 ν. 3. --- Γουρ]εῖ [. 

99-40. 714 «αἰυαδοηἼ, βατημλΐηρ ἃΡ 41} (ὩΣ Ὀεπεῆίβ οὗ ἴῃς Ρ5., 
δηὰ επιρἠαϑίβεα ἴῃ [6 βενοσαὶ βγῇ. νὉ5., ἀεζ, ἐφίσεν, σαν. ---- ἐς 
“ον γαλευελ], 85 ν.33, 1ὴε ογάεπηρ δηὰ ἊϑιδὈ] ϑῃΐηρ οὗ τμεὶγ βίερβ. 

-Ηε ἰ5 πλεῖν γοίμρε, 85. 27} 31 ὃ. --- ἐπ ἐλε ἥσισ οὐ ἀΐείγε:ς, ἃ5 ἴῃ 
Ἐπ)ς οἵ εν]}, ν., ὙῊΣ 148ὲ ψοσὰ 5 ἀρρτορσίδιεϊῃ : 2ὰεν ἀσυε τοωρὰϊ 

γμερε ἐπ ὔἔρι. 

1. ππρΠΓΑ] 580 ν.Τ- δ, ΗΠΠρ. 785. πη (188), ἩΠρ. ἀξαΐ οπεφεῖ ἐρε ϑεχα- 
Ζίονε, εἶδνν. Ῥτ. 2419,  ὩΪοΟἢ [85 βᾶπις 1. εχοερὶ ἔοσ ἰαϑὶ ἴψὸ ννογάβ, ἔοσ στ Ὡϊς ἢ 

Ὁ» Φ 2. ΤΆς Ρβ. ἰ5 οτἱρίηδίὶ. --- κ2Ρη το ΑΝ]. (ὸ ᾽65 μηδὲ -- ὈΝῚ τευϊγοα ὈΥ πιεῶ5- 

τε, ἔοσ ὃν ψβουϊ οοπ). νου] μΒᾶνῈ ΜακΚΚΕΡΆ ἴῃ ὈοΙ ἢ οα868. ᾧ [ΝΡ] νὉ. 
ἄεποι. ΡΙ. δὲ ερευΐοδις ο7., ς. 2 Ῥεῖβ. Βετγε, δἃ5 738 σπ, 3ο] (Ε) 371} (7); αἱ 
Ῥεῖβ. 5. τοδὶδ, ΦΉΪΡΒ. φγουοῖξε 19 αγαΐρτεν 7) Ἴεαίοιεν ανπα ἀπρεγ Ῥβ. γ85 
θὲ, 3216.31 ἘΣ, 88 (Ὁ). --- πον; »Ὲ»] τογονισαάοενς, ῬὮτ. εἶδυν. Ζρ. 35 18... ἢ πῶρ 
πιῇ. (1) ἐξεά 97) νἱοίξγιεε ἀνα ἐρζεέίεε , ΤΟ 12 8928, οἵ. Ηο. τοῦ 2 5. 35 γ10. 

που ΠΟ Οὐκ 5, 431; Ὑ ΠΡ 2371; Ἢ Ὁψο 588 1198 70. 3628; Ὀνν ΓΟ; 5. 
1258; (2) ἐργεδέίες ὁ τῤεεοὰ 10743 Μαὶ. 2515. κοὐ απὰ ὟΙ,; (3) ἐμ γε - 
κε ἴὰ βερεταὶ Ῥβδβ, 647 9216 Ἠο. 1οἷδ 2 (ἢ. 197 δπὰ ΜΙ, --- 3. 53] 
οδυ84], ἀμ}. αἰτίορ. οἵ ῥτερ. 9. --- κῶν γ΄ ΡὮτ. ανλ. ΤΡῸ πιπι. εἶσιν, 3} δὴν 
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ση. 18) οἱ (Ρ); τυρῆ ρ Νὰ. 22 (Ε); ΡῸῪ αἴοπε Ἐχ. 1τοἱδ (7) 18. 1.55.-- 
8. πΡΙΌΝ 7] 5γῃ. ψ τ γὰκ ὧν νι, Μοβὶ δποίεηι Ὗτβ8. γίνε πρὸ ἴῃς υϑ0α] 
ταῦ. οὗ γέεα ἃ58 ἃ βοςκ; Ὀυΐ τυΔηΥ τιοάσγῃβ τίη οὗ Πρ εἰϊ μοῦ 5 ἀποῖμοῦ 
δίεϊῃ οὐ 88 δῃοΐ ΒεΥ τηηρ. Οὗ βδῖης βίειω, απὰ σεπάεσ 85 501. Ὁ γι ίοτυ αὐεγ, 
85 ὅ5. (5)»3), θε., ΜΟΙ]., Ηυ.8, ΚΝν., Ὁτ., Κιγκ., οἀεγα ΘΌΒ.; Ῥυϊ τ8ε οἱάετ 

νἱενν 5 ῥγείεγαθϊε (νυ. υ.11). πρῸΝ δάν. δος, ἐγ εογάενες (ν. 373). ϑεοΐκετ, 

Ἡοισῖευ, Ενν., Βᾶ., τπδῖςς ΣΌΝ Ξξ σσεηγζέζν, σἰαδίἑέέν, 8. 15. 335 Ξ ΠῸΝ 15. 30", 

δῃὰ τεπάεν Με ἐμ “εσηγίν. (Ὁ ᾿ὰ5 ἐπὶ τῷ πλούτῳ αὐτῆς οἵ ΔῸΣ ν.1δ, 50 

Ηδτε, Ηουρ., ΠονΒ. --- 4. 225). (8ο ν.11) ἩϊΏρ. Ὁ [2] νῇ. Ρυ. δὲ ̓ λαϊνέίν 

ὀνγεά 7ε. 65. ἩΠΏρΡ. (1) ἐξ ο7) ἀαέρνέν λαῤὲξ Τλι. 2855, (2) “α{ε ἐχφιέσίίε ἀεέλράξ 
ἐπ; Ῥβ. 376. Ἡ ς, Ὁ;, 8ο 15. 5814 6611 70, 2235 2η10; ς, 2 τεὶ 15. 552; (3) σταζε 
ΠΟ συνε" ς, Ὁ» 153..575.---δ. ὭΣ 52] ΓῪ τίς ἴοσ 5} ἴτοπι δ5 γοί, 

Σ; «οἴ, 229 Ῥε. τ68, οι ὃν ἕοσ ὮΝ Ἴσνι 5 ἐχρίδῃ. ρὶ., ποῖ ἰῃ οἴμεν ραββᾶρεβ; 
Ἔ 22 οοτιαίη!γ οἰἀεβὶ οἵ {πε ἴῆγεε. (5 δα5 τ φρρρεσῦυεν,, ΤΑ ΓΕΒ. ]Υ στο. 
πτνὸν π03] 85 3116, ροββί!γ τῖτῃ ταςαηὶπρ ὋΝ 45, νατίαιίοῃ οὗ 2 Π22 ν.ὅ. --- 
ΜΗ] ἘΠΊΡΏ. --- 6. ᾧ ὈΥλσΣ} η.[πὸ.} ΟἿΪΥ Ρ]. »ε:αάαα», μοορ. 85 {ἰπ|ς οὗ Ῥγδύεῦ 
5518; 45 {ἰπ|6ὲ οὗ [}}} μεαῖ ο1δ; 85 {1}} βυ πδῃϊης, πὰ 50 5ἴπ. οἵ ργεαΐεϑδί [)]688- 
ἴηρ, Βεῖε 85 15. ς 810 -- - ἴ. ΚΟΑΧΆΝΙ Ἡ ΒΡ. τυαὲξ ἠορισίηρίν; ανλι ἴῃ 1815 βεῆβε, 

«οἴ. ῬοΪεὶ 70. 3515 (ΕἸ18) (τ. 298), ργον. Ὀοὶῃ ἃ ἀϊβετγεπὶ νὉ., ἃ νϑγίαϊϊοη οὗ 
ὕῃν (9.126), ᾧ Πα5 ἱκέτευσον, Αη. ἀποπαραδόκει, Κ ἐχρεεία. -- ἌΠΓΓΙΓΜ] 88 ν.ῖ; 
νψε 5δβου]ὰ εἰϊμετ ργεῆχ 1 ἴο ρεὶ βεραγαῖς δοσθηῖ, οὔ ΒΌΡΡΙΥ Ὁ) })»Ὲ23 85 νυ.ἷ, οἴ, ν. 
γσο; ἰπ ἴδε Ἰαϊϊετ οαβεὲ τψὲ βϑῃουϊά ἱπβετῖ, ἔτοπὶ ν.1, Ὁ ὍΝ, τ Ὁ Ν21 ἰβ ὑπ- 
ὨΘΟΟΒΒΔΤΥ, ἐχοερῖ [0ΥΓ πηεᾶϑιτεα., --- 8, ἽΝ] Ὦγτ, “ ΟἿΪΥ ἴο ἀο εν]. (ὅ Πα5 οπὶῦ 
ὥστε τ- 5. Ἵν ἰ5 εἰ. οἵ ἱπιεπβιβοδιίοη. --- γΠ0} ΗῚρΉ. ἱπέ, οβῖτ, γ»ὺ ψΒ ὃ, 
εἶτδεῖ φεγυηάϊνε 45 ἱπίεγργεϊςα ὉΥ ἽΝ, οὐ θεῖε 85 ν.}.8 σζ δὰς “οί ο7) εὐ]. 

Ικ ἰ5 ποῖ πεοθββασυ ψἢ Οτ. ἴο τὰ. » νοῦ. --- θ.. 105.:}1 ΝΊΡΕ, ἱπιρέ, {0}1 ἔογπι, 
ΤᾺΣ (Ὁ. 124) δὲ ἐμέ οὕ ΌὉΥ ἄεδῖῃ (ἔτοτῃ ἰαπάλ), 80 ν. 23. 38. 8ὲ. 88. 1ς, 2029 Ηο, 84 

Να. 2᾽ Ρυ. 2223, 11 ἰ5 τ18ςε τεσῃηὶοαὶ ρῃτ. οὗ Η δηὰ Ρ ο. 18, Ὀυΐ ἴῃ 15. ῥ5. 1ἴ 
5 5. σἱτπουῖ 15, δι. ΥΝ ΤῸΝ, τ ΠΣ] ὑππθοςββδΥ ορἢ., ἱπιραῖτα ἴῃς 

τρεᾶβασε δηὰ ἰβ8 ἃ 4].---10. ΠΣΔΣΓΠ.] 1 οοπβεο. ΗΠ Ώρ. Ρέ, 1}2 εσπρίαεν αἰ - 

σερείν, αὐορεένείν ᾿ς. Ὁ; ΟἿΪΥ Βετὲ δὰ 70. 311; ς. δος. Ρβ5. 1ογιδ 11956 70. 
37} τ, ς. ὃν 15. 14}5,---ὄ 13, ὉΚ}} ἀυΐτε ἀραΐρσί, βίο; ΟἿΪΥ Βετε ο. ἢ Ρεῖβ., 
405. ,γ8 Ῥτ, 302, κα. ἰπί, ὅπη, 115 Ὀϊ, 1919 Ργ. 3114. .- 18. ὁ ρπθν ΣΝ} οἵ, 2’, 
οἱ ΨἘΪΟΣ ἰξ ἀερεηάβ. ---- Ἰ81) Ν2)} ΡὮτ. 1 5. 2610 Ἐ2, 2180. 84 70, 1820 Τς, τοῦ. 81, 
ΟἿΪΥ Ἰετε ἰπ Ψ, ἀδΔΥ οἵ ἀϊδαβῖεσ οὐ ἀεδῖῃ. --- 14. πῦρ 2] ῥῆγ. ἐπιρῃ. ἴῃ 
Ροβίου, οἵ. ΕΖ. 2133; τ οἵδε νῦ5., δ᾽ Ἔχ. 1591, ηὔ᾽ Νυ. 2228 Ἐ.-- 

ἸΟΣΝῚ 2)» Φ950]. ΤὨΪβ οἶδυδε 8 ἃ ρἷ.; [τ τηϑῖκεβ 1. ονεσγίι ἀπά ἀςβίγογβ ἴπε 
ταξδϑυγα. --- ΠῚ) ΟἿΑ] ἰηΐ, οβίσ, ζ "29 νΌ. οὐαιράζεν, διμολεγ, ἀβυδὶγ οἵ δηΐ- 

τοδὶβ, Ὀυϊ Πετεὲ ροεῖ. οὗ τηξῃ, εἶβιν. 1.8. 221 ἘΣ, 2110, --- ὙὙΥ 05] ΡὮτ. α.λ., οὗ. 

Ἢ πρῶοὺ ΡΥ, 2051; εἶδυν. 2 τῶν (711); 50 Βεῖὲ δ, Ὀυϊ ἴξ 5 σευ! ἃ δἱ. -- 
16. ὈΠΊΣΦΡΙ] Βμὰ5 ἴνο δοοεηίβ.-- -16. 555] 10 σοπιραγαῖϊνε ς. Σ 755 Π.τα. 

(1) νεηγρεν, γον οὗ ταυϊιϊυάς οὗ Ρεορῖε 425 6ς5; (2) ἰαῖε υβαρε, σόπκρε- 

ἡἴανεε, τυεαδίλ, 15. 6οῦ, οἴ. Ες. 59; 50 ἀϑυ}}γ Βετε, οἴ, (ὅ οἵ ν.3, Ῥαϊ τῇς οοπίεχὶ 

ἕανουτε (1). -- 18. 02} 380 3, 5.; (ᾧ ὁδοὺς ΞΞ- "50, 30 Οτ., ὟΥ ε., (ἢς., Ὀαϊ ῥτοῦ. 
Δδδὶ πυϊϊαϊεὰ ἴο 15, -τ- ϑ9) 9] ἀείεςτίνε Ρ]. Ὁ (1.52). -- Π)5] ὑπηεοεββατυ δ]. 
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--- 90. τνῦν .3}Ν] ρδτ. α.λ., θυϊ ἰἸάεα σοτηπηοι (ν. 38). Α νῦ. 5 πεεάεὰ ἔος 
86Ώ586 85 γ7Ὲ}} 858 [οὗ τηεᾶϑβυγε, ὑγοῦ. ἸΓΓν, 85 ν.ϑ' 33. 238. δὲ. δδ Οτηϊἰεὰ ὈΥ εἴτοσ, 

Ὀεοδυδε οἵὨ 51] Αγ ἴο Ἴ0)3. --- ὍΝ» 42] 308., Πτ., Ξξ ξἐξε τὰς ρίονγν ο7) δζε 
2αείμγες, α(λ. ἴῃ 15 βεπβε, ἀὰΡ. (ὃ ἅμα τῷ δοξασθῆναι αὐτοὺς καὶ ὑψωθῆναι, 

50 Ἐ,, ἰαἰκίπρ ΒοΙΒ δ5 νῦϑ8. ἴπί, Ὀὰρ 3; Α4., Φῦ, τας Ὁ5}» τε δανιός; Σ, 3, 

Ὀ(Ν)Ν 2. ὋΣ 'π βεῆβε οὗ ῤαςζμγε 5 ἀυῦ. μεῖς δπὰ 5. 6ς}6 15. 3038, εἶν. ἰασεό. 
Βυγρεβ8, ἣγε., Βᾶ., τὰ. ἼΡ)}) 15. 1οἹδ, (ο]Ἱονγεὰ ὈΥ Ὁ51; Βυτρεβδ, ΝᾺ: σύες γοε,, 

Βᾶ, ΟΦ εἶνεβ {πε ἴκεγ, Ἃ}32 ἰπῇ. σβῖγ. Ἃρν τολέδε ὀεέηρ ἀξσὰδν εφέεεπεεα,, ἀτιὰ ὍΔ 
8150 ἰηΐ, οβῖσ. (912) τολέδε δείνρ' εχ αὐϊεά (υ. ν.8), Ῥτεῆχ "2 σϑυβαὶ δ5 ἴῃ ργενίους 

1., οὐνἱττεὰ ὈΥ εἴτοῦ θεσδυβε οὐ {οἰ ον Ργερ. 3. 80 Ἂββθῃτ δ} ν Ηουρ., Ηοτβ- 

1εγ, “41: ςοονι ας ἔλέν αγὲ ἴη ἀομοι; ας σον ς ἐλέν αγε ἐχαϊίεα.᾽" -- 81. πὰ) 

Ρὶ, ἐτεφυεηϊαιίνε, γέῤαν, τη. ΟἿΪΥ Βετε Ψ ; ἴοτ οἵβεγ τρῆρβ. οἵ νὉ. υ. 225. --- 

ἸΌΔ ΛΠ] ΡὮγ. α.λ., οἱ, ν.35. 1128, Εογ ὉΠ ν, 43. --- 33.. .2] ποῖ σαυπαὶ, 66, 3, 
δηὰ τηοβῖ, ἔοσ ψ Ὡϊσἢ ἴπετε ἰ5 ἢῸ ῥγορτίεςυ ἴῃ σοηϊεχῖ ; Ὀυξ αϑβενεγαδίίοη. --- 
28. ΥΠ.Ὲ] ερἢ., 10 οὗ βουτος οἵ ἀϊγεοϊίοῃ. --- 21} ΤΟΪΑ], δὲ δεέαὀῥἑελεά, 
εἶδυν, ΕΖ. 2818, θοῖἢ ἀν. Β,., θὰ., ῬοΪεὶ ")}}5 858 719, θὰϊ ἀππαοαββασυ σμδηρε. 

-- γοπῦ 51] νὉ. (1830) ῥἢγτ, α.λ.; Ὀαζ νὉ. ο. ΤῸΝ 518, δὖν Ὁ9 1158 1355, (Ὁ ΠΩῚ 
407 ς118.31---24. ὅτ. νὉ] ΗορΆ. ἢ [539] νΡ. ἐἩορῇ. δὲ ἀπεγίξαῖ, αἱ, εἰςνε. 
7ε. 2238 (υπῖο εχὶϊς), 70. 411} (πιδπ, δ βἰρῃε οἵ ογοοοάϊ!ς), Ρυ. 1638 (ςαϑὶ οὗ 
1ο1). ---- τ ῷρϑὉ 19] ἜΧρὶ!. βὶ. πιακίῃηρ 1. ὀνευί!]. --- 36. "5.25 ,2η» α ὀλετ:- 
ἑηρ (υ. 25); τδαῖ ἰ5, δουγος ἔογ οἴβεῖβ, αἃ8 217, Τῆς 1. ἰδ κβ ἃ νγογὰ ; Ξυρρὶγ 
τλπν ν Ὁ. 85 ἀδυδὶ νἰ τ Ὁ ἷπ τς 5επβε οὐ ὀέζοριε. --- 31. γῸ Ὃ0] ρῥῆτ. οἵ ΝῚ. 

5 3416 (ν. 695); αἶδο [15 σοτηρίειμεηΐ 2 δ ΠΕ ΟἿ ἀ8. ν.ὃ (νυ. 47), ΜΑΚΚερΡΗ σὰ 

ὕνο δοοςηί5. -- 238, γγ Ὁ) Ὁρν}5]. ΤῊΪβ οδπηοὶ δεΐοπρ ἴο 5ιτ. Ὁ, μι οἢ 18 δἸγεδα 
ςοτηρίεῖε. Τα "ἢ οὔ ἴπε πεχὶ ϑίγ. 15 τοιββδίηρ ἴῃ 3. (ΘΒ Πα5 εἰς τὸν αἰῶνα φυ- 
λαχθήσονται ἅμωμοι ἐκδικηθήσονται. ΤὨΪβ8 ἰ5 οοηβαϊΐοη. (5 ἡ. “:5 Α.Β Τὶ τὰ, 

ἄνομοι, 8ο Ἔ. ΑΒ ἄνομοι -- Οὔ, [85 τηῖρῃς θῈ ἃ τη ϊβπιεγργεϊδιίου οἵ οἷν, 
Ῥυϊ ἃ ψογά 54 τηϊββὶηρ ἴῃ ΔΩΥ οα56. [ἴ 5. ῥγοῦ. παῖ ἴμε οτρίπαὶ τεδὰ θοῖἢ 

τνογὰβ ὈΠῚ» Ὁ», ὁπς οὗ ψῃϊο ἢ Βανίπρ θεέ οπιϊῖςά Υ ἴχὶ. εἴτ, ὃ δπὰ ἢ 
τακίηρ ἀϊετεηϊ ομςβ; 50 Γοντῃ,, Βᾶ., τ, θὰ. ΤΒε ὃ οἵ 3 νουϊὰ ἴδεπ θὲ 

ἃ βυθβεαυςπὶ δἀάϊείοη. Ὁ 2) πνπὰ, α.λ. Ἅ, Ὀὰϊ ΖΡ. 35 70. 1851 277 2011 313, 
κυ ἘΠ ΝΊΡΒ. ρὲ. 3 Ρ]. ραυβε; Ῥαϊ τά. αἴϊετ 5 γυοῦὴ 85 ν.δ8, 80 ταοβὶ τιοὰ- 
εἴ8. [20] νῦ. Νίρῃ. δὲ αἰδεέγογεαι, εἶδνν. νι ὅδ 83}1 ογλ, ΗἸΡΆ. ἐξείνον 
τού38. δὲ 140-80. 7 5550} π.[. τολφαΐονε. 'π Ψ ΟὨΪΥ (1) «ξεί, οἵ βαῖ]οτβ το γῆ; 
(2) τυΐταΐονε, ῥ»γιαΐφρεεε, ἴῃ ταὶ σίουβ δἤαῖγβ, μετα 45 518 9013; (3)) τοΐξαΐονε, εἴμὶ- 
οδὶ δπὰ τεϊϊρίουβ : (4) οὗ αοά, ἃ5 ἃ αἰνίης αἰϊτϊθυαϊς οὐ Ἔπεῦρυ, 1045., οἵ. 7ε. 

1013 -- ςτἱδ; (ὁ) οὗ πιδῃ ῥ5. 111}0, οἵ, Ῥτ, 1533 Π0. 2838; ΓΔ} ἘΒ5. 495. --- 

81. κἢ} 32, Ὀυϊ Θ κῦν τεαυϊτεὰ ἔοτ ταθᾶβυζς. ---- 38, ἸγλπὉ} ΗἸΡΒ, ἱπί. 5ἔ. 355. 
2 κι το ἀεαίά, δέ , 8. κοἱ (ν. 174). ΕΑ νοτὰ 15 πηϊββίηρ, ργοθδθὶ γπτ ἰηΐ, δθβ. 
οὔ τδςε ῥὮγ. 20 δειῖ ὁ α υἱοΐφ»ε! ἀραξλ, ᾿6 Ῥεπ ΔΙ 88 βυρρεριεὰ ὈγΥ ἴΒς ἡυάσπιειξ 

οἵ [οἸ]ονίηρ σοπίοχε, ---- 84. τι55 ῬΙ. ἵπιν. (258), ς. ὃν 85 27}4, ΤΆῖΐϑ5 1. 5 ἀείες- 
ἔνε Ὁγ ἴννο ψγογάβ. ῥοῦν 15 βυρρεβίεα ὈΥ δι. γι, θὰϊ ῥτοῦ. ἴῃς ν. ἰ5 ἃ ρ. 

--8δ. ΣΥΥΨ] δά]. σωυε-ἐροβίγίσν ἑεγτον- γί ίησ, γμέλέρες,;, οἵἩ ἰοτταϊάδθὶς 
δάνετβατίεβ εἶβιν. 546 8614; μυϊ (5 ὑπερυψούμενον, Ἐ «μῤρεγεχαϊαίμ», ἴακε 

ἰι ἃ5 Ῥίς., ψΕὶς 15. θεῖῖεν βυϊξεὰ ἴο {Βε οοπίεχι, σγ ξέρε τοί σέ, ἃ5 1οἿ8 
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15. 4713.--- πυΠ 8} Ηρ. ρῖς. Σ [79] ν. Οδὶ λαν δαγε ἰοαπάαιίοπα Ῥβ. 1.377- 7, 
Νἱξε ἰῷ ἀδαιῃ 1415, ἘΉΠΠΡ. εἶκν.. 18. 4521 παῖζε ογεσεγ παξεά, οἵ ἀταπκεπ 
ποστοδῃ. ΤὮς νογὰ ες 8 ἀὰΡ. (ὃ ἐπαιρόμενον ἱπιρ]1ε5 Δποίῃεν νογζὰ ; Ὁ. 

δυρρεβὶδ ποῦ τ ἐῤδέηρ ἀϊσισεῖγ μῤ, ἔοττα εἶβνγ. ΟὨ]Υ 76. οτὉ ἀπὰ ἀν. ἔμετε; Οτ. 
ἀεποζω. π5» ἑκα ,»οέαφε, Ὀυϊ ποῖ ἰῃ ΒΙΡ]. Ηεν.; 3. ,ογεεείσπσε 15 αἶδο ἀυ},, 

ΦἸΙΒουρἢ Ροββίδ]6 ἴῃ ἱπιρ γἱηρ μὲ τ. βυρρεβίβ, φτέρη γογδὰ ἀϊς εἰγερσί, 
Ἰαγίῃρ ἴἃ θᾶτε ; ποῆς οὗ ἴῃ οἶδεν βυσροβίίοῃβ ἃγε 80 ροοὰ 85 [ϊ5. ((. γΥὺν ση 
15. 5210 25 ἃ νγαυγῖου βίγί ρ5 Εἰτηβαὶῇ ἔογ Ὀδίεε. --- ᾧ ΠΝ πιτη. ομε τβίηρ ἔτοτι 
ἴδε 501], παδῖσε, σοτωσιοι ἱπ ΟΤ', ποῖ ἰπ ἡ. Τῆς νογὰ δεσε 15. υϑυδ]}γ ἰπῖοτ- 
Ῥτεϊεά οὗἩὨἁ »αένε ἔγεε, αἴϊετ 3, Ζ, Ὀυϊ τ 5. ἀυν.; Φ, Ἐ͵, Ηουρ., Ὀγ., Οτ., Βᾶ., 

Ῥυ., τά. τον “αἶαν. ποῖ} Ὰ] δα)., εχ γέανί, “εὰς: οἵ ἰτεεβ ΓῚ 5.210, ΨΥ 

Ηο. 149; οἵ ρεζβοῃ5 Ρ5. 9215 (Ηξᾳ. 85 ἴτε658); οἵ οἱἱ 9211; Βοτε (Ὁ Βαβ 1)3, 850 
Ῥυ., Ηἰ., στ,, Ηυ.3, Βᾶ., Καὶ, θὰ,.; Ρυϊ 45. ὮὉτ,, ΝΥ ε., ΚΊτις., )»ν 5 ἀρρτορτὶ- 

αἷς ἴο τν. Αἱ τῃε βᾶπιε {ἰπ|6 ἴ8ε86 πουῃβ ἀο ποῖ βυϊξ ἴδε ρῖο. 1 ἴδε ἱτωαρε 
οὗἩ ἴδε οεάδγ ἴ5 τεϊαϊ πε, [με ἵνγο ρῖοβ. ρὸ ἰορεῖμεν δ8 τιδκίηρ ὉΡ ἱπιᾶσε οὗ 

τναττίοσ, ἀπά {με οεάαγ ἰβ ἃ βεραγαῖς ἱπιαρε. --- 86, “205.] ΟΔ] ἱπιρί. γυοοπδβες. τε 

α»πα ἑάόρ, βεηυεπος ἴῃ ἴπηε; δυῖϊ (δ, ὥ, Ἐ, 3, Ηουβ., Ηοσβῖεν, Κεημ., Βᾶ., 

θυ., Ῥτ., (Βε., ἌΣ νν, ὙΒΊΟΒ 15. σευῖδί ἢν οοττεοῖ. --- 87. 2 ὉΠ] δά). ἔογ πουῃ, 

εἶβυν. 645, οἴ. 70. 11 820 939. 31, 32 Ῥρ 2010 --- Σ ΓΥΎΓΙΝ] 858 ν.38, δοσίεγέν, 5οὸ τοοἱδ; 
τυ Βᾷᾶ., τ. (] »), θὰῖ Πα. μείεγε, ἰαξον ἐπα, α8. 73} Ὁι. 3230.39,. οἷδυν, ἡ 
οἵ ρίδοε 13099.--- 39. γρυῦγ] (3717), οἵ 38 εἴτοσ, ποῖ ἴῃ ᾧῦ, Ἐ, ὥ, 3; τ 8ῖτ. 
Ῥερίπβ Βεζε. --- 40. Ὀ8175.) 0 σοπβεο. ΡΙ. ἱπηρῇ,; τερεδίεὰ ἰπ 39) νἰϊπουῖ ν, θὰ 
ποῖ ἰπ 3; ἰδ εἷ. οὐ νατγίδηϊ. ---- Ὀ»)9}] ΗΊΡΗ. ἱπιρί. (938), 1 σοὔτά, αἴζεγ Υ σοῦ- 
5ες. ὑπρτγαιησηβίϊοαὶ δηὰ ἱποοπβίβιεπι ; (5, ζ, 411 (αἴυτεβ δῃὰ 1 σοῦτγάβ., τηοβῖ 
ῬτΟΌΔΌΙς. ---- 2 ἸῸΠ 32] 45 212, 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΥΠῚ,, 9 51. δδ. 

Ῥϑβ. 38 ἰδ8 ἃ 1,δπιθηϊδιίοῃ : (1) [8.86] σοπιρ] αἰπβ οὗ στοδί βιυβοσίηρβ 

οὗ ὑοάγ (ν.7) ; ἀϊδοουταροπιεθηῖ δηὰ δϑδῃδοππιθηξ Ὁγ ἔγίθπάβ (ν."} 1.) ; 

Θῃθπιΐθθ ΟΥΔΉΣΙΥ βϑοϊκίηρ Ηἷ8 συΐῃ, ΜΕ116 Π6 18 ΟΟΙ 6116 τὸ τοπιδΐῃ 

δἰἱεηὶ (ν. 5). ἨΗΠ8 ΟΥ̓ ΠΟΡ6 ἴδ ἐπ Ὑδανθα (ν.. 15), ἐποσγοΐοσα ἘΠΒ6 
3164] νεϊϊιίοῃ ἔοσ ϑαϊναϊΐοῃ ἔτοπὶ 818 Ὀπρσγὶ ποῖ ρ]θά θη θπλἶθθ, 80 

ΤΟΡΑῪ ἷπιὶ ΟΥῚ] ἔοτ σοοά (ν.. 3). Ικδἴογ δάδιτίοπβ οοπποοξ {86 
δυδβετίηρ τ δἰπ, δηᾶ πιδῖσθ ἐξ ἰπῖο ἃ Ῥεηϊζοπίὶδὶ Ρβ. (ν.᾽ δ 15). 

1.ΑΜ Ῥεηῖ, 1 ἀπὶ Ῥονεὰ ἄοντι Ἔχοθθάϊηρὶν; 
Ι ξο δϑουϊ ἰπ ὈΪΔΟΚ 4}} με ἀδγ. 
Υ δ, ΠΥ Ἰοΐπ5 ἅτα [ι}} οὗ ἴῃαἱὶ νος ἢ ἰ5 ςοπιοπηπαὰ ; 

Ἀπὰ {δεγα 15 Ὧ0 βου πα ῃε55 ἰῃ πὰῪ ἤςξϑῃ. 
1 πὶ Ὀεπυπιρεὰ ἀπά οτιιϑεαὰ ἐχοθεαϊ ηρὶγ; 
Ὶ στον] νἱἢ της στους οἵ ἃ Ἰίοη. 

ΑΙ τὴν ἀεβίγε 15 θείοτε Τῆςς, 
Ἀπὰ πὶγ στοδηίΐηρ ἰ5 ῃοὶ Ὠἰὰ ἔγοπι ΤΏςες. 
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Μγ Βεαδτγί ἱπ ἃ ἐεγηιεηὶ ἰοσβα κε της, 
Αηὰ τῇς ᾿ρῃϊ οὗ πιῖῃςε εγεϑ ἰ5 ποῖ νυ} 1ἢ πιδ. 
Τονεῖβ δῃὰ ἐτεπὰβ ατὲ αἵ ἃ ἠϊδξίδπος ἔγοπὶ πια, 

Απὰά πὶ πε ῃρουτβ κἰδηά δἵδι οὶ 
ΎΒΕΥ αἶϑο 1ῃδὶ 5βεεἷς πιγ 1ἰε ἴδ 5ηᾶεβ. 

ΟΥ̓ πιν ἀϊϑίγεϑβ ΠΥ βρεᾶκ, οἵ τυΐῃ ; 
Απὰ υἱῖεν ἀδοαὶῖ5 411} (ῃ6 ἀδγ. 
Βυι1 δή ἰΚοὸ ἃ ἀθαδαῦ πιδῃ ἴμδὶ ἢδαγείῃ ποῖ, 

Απὰ 85 ἃ ἀυπιῦ τπδη ἰπαὶ ορεπείῃ ποί ἢἰ5 τιου ἢ, 

Ἀπὰ ἰπ ψνῇοβε πιου τῇ ἃγὰ 20 διζυπιεηῖβ. 

ΕἘΟΚ 'π Τῆεε, Υδῆνεῃ, 1 Πορε; 

Του νυ δῆσννοσ, Ο πὴ αοά; 
1κ5ὶ (αὐΐδε Ἐπεπιὶς5) τεὐοῖος ονεῦ πα, 

ἍΝ Ώεη πὶ ἴοοὶ ἰ5 πιονεὰ, ἀο στεαὶ ᾿πίηρϑ ἀραϊηϑῖ πιὲ : 
Ἐοτ 1 πὶ τεδὰνγ ἴοσ ᾿ἱπυρίῃρ, 
πὰ πιγ βοῖτονν ἰ5 σοῃεἰπιι8}}Ὺ Ὀείοτα πιδ. 

ΟΙΝΟΕ τηΐης ἐπεπηΐες (νἱπουϊ οαυ56) ἅτε Ὡυτηεσουβ, 
Αά 1Πε} γε πιδὴγ ἴῃαΐ Παίς της ᾿γίηρῖγ, 
Απὰ γα τεραγίπρ πε εν] ἰοῦ ροοά; 
Ἑογϑβαϊα πιὸ ποῖ, Ὑδῃνεῇ ; 

Ο τὸν σού, ὃε ποὶ ἔαγ ἔγοπι πε; 

Ο ΠΒαβίε ἴο τὰν ἢεὶρ, τὴγ ϑαϊναίίοῃ. 

Ῥβ. 38 νγὰϑ ἴῃ 13 δηὰ ἴδε ἴῃ 2 (ν. 1πῖ|τ. δ8 27, 31). Ιἔ νγδβ ἔπ }ΕΠΕγ δεεϊριεὰ 
ἔοτ ἴῃς ππϑῖν οὗ ἴῃς Ἴπ)Ὸ (Ὁ. 1πἴτ. ὃ 39). (ὃ [5 εἰς ἀνάμνησιν περὶ σαββάτου, 
81}}} τότε βρεοϊβοα!ν ἀδβηΐηρ ἴῃς ᾿ἰταγρίσα! υ8εὲ 45 ἔογ ἴμε βαῦθαῖῃ. [Ιζ ἰ5 τὰς 

τιϊτὰ οἵ ἴῃς βενεπ Ῥεηίτεπιϊαὶ 858. Βιυὶ [815 ἰ5 επιγεὶγ ἀὰς ἴο ρίοββεβ: ν.3 

ἔτοτα Ρβ8. 62; νι" "δ ἔτοτῃ 15. 16; νι δ, οἵ. 170. 6'; νι, οἵ, 4ο18; ν,}9, οὐ, 325. 

Ἑεταονίηρ ἴΒεβε ρίοββοϑ, με 5. 15. ἃ οοτηρίαἰπὶ ἴο Ὑαμννεἢ Ὀεοαυβε οὗ ρετ]]9 

ἔτοπη σε] ἀπ ἀπβογυρυίουβ ἔος5, Δ 15 ἃ ργϑγετῖ ἔογ βαϊναιίοῃ. Ν᾽. 15 ἀερεπά- 

εἰ οἱ 15. 15; ν.ἷῶ οῃ Ρ5. 8819; ν,Ἱ9, οἵ, 15. 537; νι, οἵ, Ῥε. 3512, νι 33, οἵ. 
3523, νι 8, οἱ, γοδ. Ὑδεῖε ἀγὰ δὴ υὑπυπυδὶ πυτηρεῦ οὗ ανλ.: Ὑ2}}) νϑ; τοῦτο 
ν.11, θὰϊ ῬγΟΌΔΟΙΪΥ ΕΥΤΟΥ ΤῸ ἼΘΟΓ 1. 139 211; Ὁ} ὋΝ νιϊ, αὶ οἴ, 47. ὙΤΒετε 

ΔΙῈ 56 ΈΓα] ὑηυδυὰ]ὶ ψψογὰβ δηὰ Ῥἢτβ. : ὙΦ) ν.18, Ι001}1, Ὀυΐϊ εττοῦ ἔογ Ὑ2Ὁ"; 
᾿)Ὺ ὉΝῸ ν.17, Ὁ, 3256 Ῥᾳ, 9418; γὺνς ν.18, 3516 7ς, 2οἷθ; 3 9Ὸ ν.1δ, )5. 3210 6ο 
ὙΤΒετε ἰβ πὸ ενϊάςηςς οὗ ἰαὶς ἀαῖς, ἀραὶ ἔγοπι ρίοββεβ, ὙΤΏς ΡΒ. ἴ5 τε οοϊ- 
Ῥἰαἰπὶ οὗ ἴῃς δθιοϊε σοσωσασμιν οὗ [μὲ Ἐεβιογαϊίοη, Ὀθίοσε Νεμειΐδα. 

Τῆς οτρίπαὶ Ῥ5. ἢὰ5 ργεῆχαεά ἴο ἰΐ ἃ ρίοββ οἵ ἔνε ρεηϊαπηδίειβ, 

δἰ ρυῦηρ ἴα συβετίηρβ ἴο ἀἰνὶηα ἀπο Ρ] 6 θεσδυδβε οὗ 5ἰη. 

Υδην ἢ, οοττεοῖ πια ποῖ ἴῃ ΤῊΥ ψγαῖῃ, ποῖ ἰῃ ΤΥ πεαὶ οῃμδαϑίεῃ πῆς; 

Ἐογ ΤὨϊπο δύτονϑ ἀσὲ βοῃς ἀονῃ ἰῃῖο πις, δηὰ ΤῊΥ Παῃὰ τεβίει ἢ ὕροῖ τιθ; 

ὝΠΔεΕτε 5 ἢο βουπάῃε55 ἴῃ τὴν ἤεϑῇ, Ὀεοαυβε οὗ ΤὨίϊπε ἱπαϊρτιαῖίοη ; 

ὝΠΔετε 5 Ὡ0 ΨΠΟΪεΠ655 ἴῃ ἸῊῪ ὈοΠΕ5, Ὀεοϑιδε οἵἉ ΤΥ βίῃ. 

Μγ νουπῃάβ 5ιἴπκ, {πεν ἐεϑίεγ, Ὀεοδυϑε οἵ τὴν (ον. 



ῬΘΑΙΜ ΧΧΧΥΤΙΙ. 337 

2. ἰ5 ἃ ἴοοβα οἰϊαϊίοη ἔγοτῃ 63. --- ὃ. 2:0» Ζλίηπε αγγοτυς], ὙΔ ἢ 5 
νἱβϑιτδίοη, 85 [Ὁ. 6", ---- γέ ροης ἀἄστση ἐπίο μι], ἤᾶνῈ ρεηεϊγαϊδα 

ΤᾺΥ βεβῇ δηὰ 850 ροῆς ἀδδερ ἰηΐο τὴν Ὀοάγ, οσδυδίηρ πι6 ἰπίθηβα ραίῃ 

δηὰ βυβετίηρ. --- Τὰν λαμ γερίολ ῥόον ριΦ], Ὁγ εἰϊἰδίοῃ οὗ ἴῃς Ἰαβῖ 
Ἰεῖῖοσ οὔ [πὸ Ηδθῦτονν νοτά, ψνῃ]οἢ Ῥγορ Δ ]γ οτὶρ δια ἔτοτῃ ἀϊτῖορ- 

ΤΑΡὮΥ, ροιτηρ ἴῃ 5 ἃ 5γη. δηά σοϊῃπιοῃ σοηοδρίίοη ; ΨΏογΘδβ ἴῃ 6 

τερεϊ ἄοη οὗ ἴῃ6 βαπλα ψοσζά ἴῃ ἴῃ οτἱρίπαὶ ἱεχὶ ἰ5 ποῖ οὐἱ]γ ἰδυῖο- 
Ἰορῖςα], Ὀὰϊ ἰ5 ἱπαρργορτίαῖε ἴο ἴδε 86 οἵ ἴῃ6 ῃαηά οὗ γδῃινεῆ, ἀπά 

ΠοΟΙρΡΕ6Ὶ5 ἴπε γ55. ἴο σεβδοσῖ ἴὸ νδγιδίίοἢ5 ἰῇ ραγαρῆγαβθ, ψιπουὶ 

ΔῺΥ 5οτγί οἵ ᾿υ5ιΠοαιίοη ἴπηΠ ΗδεὉ. υὑβᾶρα. --- 4, θ. ἅτε Ὀαβεά ὕροῃ 
15. τό ἴῃ τῃεὶνγ ἀδβοχριίοη οἵ τῃ6 νουηάβ γεϑυϊηρ ἔτοσὰ ἴῃς ἀϊνίης 
ΒοουτρΊηρ. --- Ζἤεγε ἰς πο σομηάμέσς ἐπ νιν ἤε6}}, ρίνεη ἀραΐῃ νι, 
ψἤετο, μόοννεῦ, ἰ ἰδ νι πουϊ [Π6 τθάβθοη ρίνεη ἤεζγε, αἰ Πουρῇ ἰΐ 

Ῥιοθδῦϊγ ἱπάυοεα τῃῈ ἤ]1εγ ἀδβογιριίοη ἤεγα. ΤῊΪβ, [Πεη, ἢ85 ἃ 8 

15. 5γη. : δἔάδγέ ἰς πὸ τοὐοίφηεες 1π ιν ὀοριδς, ΝΜ ΙΟἢ 15. 51}}1 (ΤΊ ΒΕΓ 

ἐχρ αἰπβά ὉΥ, ---- τι» τυομπ ας σἠπᾶ ἢ {λεν γεοίογ, ἴεν ἀγα Ὀδοοπλα 

Ταπηΐηρ 50Γ65, 50 οι] ὈΥ τπηογιβοδίίοη ἴπαῖ ἴΠΕΥ ἅτε οἤεηδινε ἴο 

16 Ῥείβοη ὨἰπιβεὶΓ δηὰ ἴὸ 4}} ψῆὩο σοηγα Πεασ ἢϊπ|. Τῆς τεάβοῃ 

ἔοτ 1τῃϊ5 βδίαϊε οἵ τῃϊηρθ 15 ρίνβη ἴῃ [ἢγεε ράτα] !εὶ οἰαυδ65 : ὀέέαμδς 

Γ΄ Τλϊμε ἱπάϊσηα πολ, Οοα᾽5. Παπά5. δηα ἄγγονν8, πιονεά Ὀγ Ηἰβ 
ΔΏΡΕΓΥ ἀπά ἰηαϊρηαίίοη δηα ὑταῖῃ, ἤν Ὀτουρῃϊ ἀὐόουῖ 15. Βαγοι 5 

δἰταδιίοη --- ὄσεα μδε Οὗ μι} σἵμ ἢ οὗ τὴν )ο Δ", τῇ γθάβοῃ οἡ ἴῃ 

Βυτήδη 546, ΒΕΓ 5δ'η δηὰ (ΟἹ]Ὺ αν ργονοκεα (ἢ ἀϊνίπε νταῖῃ 

δὰ ἰηαϊρηασίίοη ἀραϊηϑὶ Ηἰ5. ΡΈΟρ]ς. --- 5. Α Ἰαΐεγ δότε ἰῃβεγῖβ 

Ῥείοσε τς ἰαϑῖ ἴνοὸ ᾿ἴπ65 ἃ [εἰγαιηεῖευ σουρ]οῖ ἀὁβοτ ϊηρ τῆς 51} 

ἔτγοπὶ δὴ δητίγοὶγ ἀϊπογεηὶ ροΐηϊ οὐ νίονν. ὙΠ. τηπϑῖ πάνθ σοπηα 

ἔτοαι ἃ τηαγρίπαὶ σἰατοπηθηῖ, θόσαιπα ᾿ἴ 15. ἀΠβῆσα]ς τὸ 566 ον ἰΐ 

οουϊὰ ἢᾶανε Ὀεξη ἰηβοτῖο ἴῃ 115. μίασα, σχοθρὶ ὈγΥ οὴ6. ΨῆῸ νγὰβ 
ἱηαϊτεηϊτίνε ἴο ἴῃς πηεδηΐηρ οὐἩ νι ηαΐ 6 'νὰ5 σοργίης. ὍΤΠ5. σου ]οῖ 

ςοπηοεῖνοβ οὐἉ ἐημίφμίσς ἃ5. α Ποοά οἵ νναΐοῦς ν Ποῖ παν Βα η]Ὺ 

ον οἸ πη τῃ6 πιὰπ ἀπὰ κα) μόλις οὐ ἀΐς ἀεδαύ, 580 παῖ ἢ 15 

ἀτονηΐηρ ἴῃ τῃδιη, οἴ, τ18᾽  6ο᾽ "ἢ; δηΐ αἷβὸ ἂς ὦ ἀεαὺν ὀμγΐδη, ἔσο 

ἀσαῦν 720»γ Ἠϊπι, ἔγοπιη ἴῃ6 ροϊηϊ οἵ νἱον ἴῃαΐῖ δη τοϑῖβ ἀροη ἴῃ 6 

ΒΙΏΠΘΓ ἃ5 Δη δχίοσηαὶ ἰοαά ψηϊοῃ ἢα5 ἴο Ὅὲ ΠΠ|ῶὶ δηὰ ςαττιοα 

ΔΌΑΥ ἴτοπὶ Ὠΐτη, 'ῃ ογάθγ ἴῃπαΐ Ὧ6 πλὰν ὃς τι οὗ ἰἴ ; ἃ σοησοριίοη 

ἀροη νος τς ΟἿ᾽. ἀοοίτίηε οὐ ἰοτϑίνοηθα. γοοῖσ, ΤῊΝ. 510 55 

γλᾶκο5 ἴηε Ῥ5. ἀρρτορτίαϊς ἰοσ ρομη ΐθηςθ, Ἔϑρ ΘΟ Ια" ν ἴοὸ τῃ 6. παιϊίοη 

1ῃ 115 ἀρροϊηϊο 5βάβοη5 οὗ τεροῃίδῃςβ. 

2 
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Θί7.1.. ἴῃ τἄγες βυηῖῃ. σουρ]εῖβ, ἀθϑογε5 ἃ ἴεστῖ]ς σοπάϊτίοη οἵ 

βιθοτίηρ, τ ΒΙοἢ τΔΥ πᾶν Ῥθθη ἱπάϊν!ἀυ], Ὀαΐ τλοσγα ργο δ ὈΪΥ νγᾶβ 
παῖϊοῃδὶ, 85 ἴῃ 50 τΏΔηΥ οΟἴθεσ 55. οὗ [5 ρεποά. --- Ἴ. 7 ἀνε ὀεπί] 

ὀοτυεα ἄστυ», ὉΥ ἃ ψεϊρμὶ οὗ σάτα, δηχίεῖγ, δῃηὰ βυδετγίηρ, ἀπὰ τἢ ϊ5, 

ἐχεεεάϊηρίν, το τὴ 6 αἱπιοκῖ ἄδρταα οὗ ἰηϊ ΘὨ 511. ---- 7 σο αὐοι τμ δέαεξ], 

ἃ5 ἃ ΤΟΌΓΠΕΓΙ, ἰαπηεπείηρ ἴῃ Ιο55 οὗἨἁ ἄδαγ ἔγίθηάβ, δῃα Ἔβρεο δ}}ν 
οὗ “μι! άτεη, εἴ, 2515; ῬΤΟΌΔΌΪΥ ἱπιρὶ γἱηρ }5ὲ βυο ἢ Ὀεγεανπλεηῖβ δἱ 

115 {{π|6 οὗ πιδηγ οὗ [6 ρεορὶε, θεοδιβα οὔ ἴῃς Ἔπειηῖεβ ἀθβοσ θεὰ 

ἰπ ἴῆε τηϊγτά 81:1. ὙΤΠΐβ σοηπίίημ65, --- αὐ Ζε ἤαν, Ὀδοδυβε οὗ ἴδε 

Ῥτοϊοηρδίίοη οὐ {ἢεβϑε Ὀεγεδνετμεηῖβ. ---- 8. γχα], ἱπιεηβῖνα, σοῦ- 
εἰδυδίίοπ οὗ ἴῃς ἀεδοτριίοη ; δηά ποῖ ,Ἔογ, ἃ5 ΕΧ"., ννῃϊςἢ Ἰηϊεγρτεῖ 

τῃε ἀεδβοτγριίοη ἡ πουϊ βυβῆοϊ ϊ τεάϑοῃ. ---- γι} ἐρίρ], ἃ5. ἴῃς ϑεδῖ 
οὗ βίγεηριῃ [γεν ἥεδλ, ἴο δηιρἢϑίβα ἴῃ6 ρἤγϑιοδὶ βἰάς6 οὗἉ [λῈ βυβετ- 

ἴῃ, -- ἀγὸ γε οὗ λα  τὐλίελ ἐς εοπίονιησά 1, τορατα 64 85 Ἱρῃοτηϊπηὶ- 

οὐ8, ἀϊβστασοίῃ!, τ(ὨϊηΚίηρ, ργοῦδγ, οἵὁἨ ρῃγϑδίςαὶ ννβακῆδϑθ ἴῃ τῃ6 
5θαῖ οἵ βίγοηρίῃ, ψῃ] ἢ ἰ8 ἱπ ρεηετγαὶ δοσογά δ ἢ ἴῃς δποϊθηΐ ΑὙ55., 

Δ 15 τήοτα βυϊζεά ἴο 1Π|6 ραγα]. ---- “λεγε ἐς πο τομπαῖπέςς}, τεξειτίηρ 

ἴο ΡΠ γϑίσαὶ εχῃδιβίίοη δηα βϑούθηβϑβ οὗ ἴῃς ἤδβδῇῃ γοῖὴ βυβεπηρ. 
Μδηγ πιοάδγηβ, θθοδυβα οἵ τῆς ἀδρεηάεξησε οα 15. 1τ΄, Ἔβρϑο δ] ἴῃ 

ν. "δ. τΠ]πηΚ οὗὁἨ ἀποῖμου δηα 5 πη] ]αγ νεσῦ, ἀπά 50 οὗ ἴδε Ἰοΐῃβ δ5 []] 

οἵ “Ῥατηίηρ," τῃε ἕενεγ οὔ ἴηε [δϑϊετίηρ ψουηά8. Βαῖ Π6 τείεσεηςς 
ἴο 510 ἢ ννοιηθ 5 ἰῃ ἴῃ ρῇοββ, δηὰ ποῖ ἰὴ ἴῃς οΥἹρίηδὶ 5. ; δπά 

τΠ6γα ἰ5. μοῖρ ἴῃ ἴῃς ἱπηηχεάϊαϊα σοηϊεχὶ ἴο βυρρεϑῖ αἰνίης ἀϊ5- 

εἰρίης. [Ιπάροά, τῆς ἀεβογριίοη τονε ἰῃ βδοπηονῃαῖ αἰϊβετγεηϊ 
ἸΠ165.--- 9, 7 ἀνῇ ὀεοημηεδεα ἀπά ἐγμσλεα . ϑιτεησίῃ Ὠᾶ5 50 ἀε- 
Ρατγίοα (τοὴλ πὰ ἀπαὶ ἢς Πᾶ5 ὈεσΟΠΊ6, ἃ5 ἴἴ 6 γα, ραγαϊγβθα δηά 

ἰπμοαραθες οὐ εἴοτῖ; ᾿ἰβ ΘηεΓρῪ δηᾷ νὶϊαὶ ρονεῦ ἢᾶνε Ῥθεῃ 

στασο, ἀπ τῃ 15. Πα5, ἃ5. ἴῃ ν.ἷ, θεσοῦλς ἰπίθηϑε ---- ἐχεεάϊ πρίν. 

Ης 5 δρόμο 6] 1655, ἀπά ἴῃ 6 ΟΥ̓ (Ὠϊηρ ἢ σα ἀο ἰβ5 ἴο 

σγοτοῦδ, ἃ5. ἀῇ ΔηΠηΔ], ἴῃ ἃ 5ἴαϊε οὐ 6] 016 55. ραΐῃ, --- τοῦ 1{ε 

«οτοΐν οὐ ἃ ἤοη], 580, Ὁν δὴ δαϑυ δάαϊίοη οἵ ἃ αἰπρὶε Ἰεῖζετ, 

ΜΠ ἢ Πα5 ἀρρατοην Ποη οἱ τῇς Ηεῦ. νοσά, Ὀεοδυβε οἵ 

ἀϑ Πα ἴὸ νος. ΤῊς ψογὰ “ Πεαγῖ᾿ ἰδ ἱπσοηρτιουβ νυ 

οἰ στοΜ]Π]ηρ,᾿ἡ ἀπ [6 νατίοι5. Κ͵γθ5. θαβεὰ ροη τ ἅτ ὨΘΟΘββατΥ 

ῬαΤΑ ΡΠ γαδοθ.. “ ΠΙδηυϊοῖηθ55. οὐ ἤθατῖ," ἘΧΝ,, Ια νεὰκΚ δηὰ ἀη]}05- 

πἤλθ]ο, 1105. ΒΘῖτ, Πὰ5. ΟΪγ ἴο ἀο νι τῃ6 ρηγδίοδὶ ἔγαπηα ; τῆς 

ΠῊΟΤΟ Ἰ τΤΟΤΠΑ] σαυτὴν οὗὁὨἨ δαγὲ ἈΡΡΕΔΙ5. 85 ομαγδοίογϑος οὗ (ἢ 

κοσθ ἢ] ϑιτ, 
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ΒΕΓ. 11. αἶθο πα5 ἴῆγεθ σουρ]εῖβ ΟἿΪΥ ἀεβοτίηρ ἴῃς βυβεπηρβ 

νὰ τείεγεηος ἰοὸ ἴῃς 500]. --- 10. ΑΔ, νιν ἀξεΐγε], ἴον τε]ϊεΐ, ἀ5 ἰ5 

ενϊά θη ἔτοτῃ ἴμ6 οοῃίοχὶ ἢ γπ} φγοαηιτις. ---- ἐς ὀφζογε 7446}, ἰλ ΤΥ 

βἰρηῖ, δορεῖθοι σε πὰ Κποόνη [| ἧς ποῦ λα γον Ζῆεε. ΤῊ Ϊ5 15 
ἃ 5ἴτοηρ ἅρρε4] ἴο Ὑδῆνθῃ᾽ 5 Κηον]εάρε οἵ [6 ἴευτῖῦ]ς σἰταδίοη 

οἵ Ηἰ5 Ρϑορῖβ, ἰῃ ογάδθσ. ἴο 4 Ἄοοῃιπυδιίίοη οὗ ἴἢς ἀεϑβοτριίοη. 
ΎΒετε ἰ5, ἱπάθεά, ἃ βοτὶ οἵ ἱπιγονεσίδα ρδζδὶ]. θεῖε τῇς ϑ115. 

ἴπ ἴηι ([ῃ6 στον] ηρ, νϊο οἷοβαθ ἴῃ6 ῥσγονίουβ ϑιτ., Ὀερίῃβ τ 5 

δι: στ 115. 5γη., ρτοδηίηρ. ---- 11. Μὴ) ἀεαγέ ἐπ ὦ Μεγνμιεη], 30 
ὉΥ 8 δαϑύ σἤδηρε οἵ ΗδΌ. ἰεχὶ, δῆεσ 14. 1τὉ δ᾽", το ἀνοίὰ 8ῃ υἢ- 
75} Ώ0]ε Ἰητετρτγεϊδιίοῃ οἵ ἴμῈ ΗΘΌ. ννοτά υβεά ἴῃ ἴπ ἰοχῖ, ψΒῖοἢ 
5 ἱποοηρτυουβ ψ] ἢ ἰἴ5 που ἴῃ ΔῺΥ τηθδηΐηρ ἴο Ὀὲ ἰουπά εἶ56- 
ψθοτα. Τῆς νᾶτίουβ τε ἀετίηρβ ΡΙΟΡΟβθα : “ ρδηίθιῃ,᾽" ΡΒΝ., ΑΥ., 

7Ρῆν.., “τὨγοῦθεῖι," ΚΥ͂., Κιτκ., τ. “ Ραϊρίταῖε5,"" 80 8Β., ἃτε ρυγεὶγ 

σοπ]εοίυτα!. -- ογεαζεζά »ιε], ἴὰ εχίγεσης αἰβεουγαροπλθηΐ, 80 ἴμδῖ 
Ι μάνα Ὧ0 Πϑασγῖ ΔΩΥ τροσα. --- Αηᾶ 2ὲε ἄρά οἵ »εῖηιε εγε5}, ἴπε ᾿ἰρδς 

τῃαῖ ΠΠἸυτη6 58 ἴἢ6 ογεβ, μα ηρ ἰδ πὶ ἴο 5ε6 ψῇῆδὶ 15 ἴο Ὀ6 ἄοῃο, 

εἰνίηρ οοηῆἥάδηοσς ἃπα σουγᾶρε. --- ἐς ποῦ τοῖζὰ γη6], ἰδ ὯῸ Ἰοῆξψεσ 
ἴῃ ΤΩ ροβϑεβϑίοῃ, 1 δηὶ ἀδϑβιίταϊα οἵ ἰϊ. --- 12. Ζουενς απα ἡγίοπας 
Ἰ τιν πείρἀδοιγε, ἴῆοβε ὕὑροὴ σοτῃ 1 οουὰ οτϊ ΑΓ τεὶγ ἴοτ 
ΞΡ λυ δηά δἱά. -- σγέ, οἵ στειηδίῃ αΖ ὦ ἡ“ ίαρος ἤγονε γις ἢ τἰαπᾶ 

4,αν» ο71. Τῇ Βᾶνα, ἴῃ ἔδςϊ, ἀραηδοηδα Ἀΐπὶ ἴο ἢ ]5 ἰοῖ. 

ϑῖσ. Π|Ι. πον ὈὉΠηρΒ ἰῇ δηθπλα5 ἰηῖο νίαν, ῇο ψετα ἴῃ ἴῃ 6 
Ὀαοϊερτουηα οὗ ἴδε ῥτενίουβ ϑ.Γ8., γεῖ ἴῃ τε4] ουδὲ οὗ ἴῃς βυῆετ- 

ἰῃρβ δηὰ τογγῖ]6 βἰϊταδίίοη. ΤΏΘΥ ἀτα ἀθβοηθεά, 13, 45 2λεν “λα 
σέεξ νην γε]. ὙΏΘΥ ννοῦα τηοσῖδ] Ἔπθηγλῖεβ. Α ρίοββ ἀυρ]οαῖα8 ἱξ 

ἴῃ “ΒΟΥ τῃδι 56 εἰς τὴν Πυτί, ψ Ὡς, Βοννενθυ, πιᾶῖκαβ [ἢ6 πηθᾶϑιγα 
ονεγία!!. Τῆς δοινιγ οὗ ἴῆε86 Ἵπαιηΐαβ ἰα ἀθβου θα ἴῃ ἃ 5 πίῃ. 
ἀΠρ]εῖ, ἀπά ἴῃς ἱμδὉ}}Υ οὗὁἨ [ῃ6 Ρεορὶε ἴο ἀδίεηά τπδυηβεῖναβ ἰῃ Δ 
δηϊ- Προ. Τῆς δῃαπγεβ αν “παγές], οἴ. οἷ, --- ΟΥὗὨ νιν ἀΐείνεςς 
(μεν “ῥεαζ) 97 γμΐμ ἢ μεν ἀδεεῖς]. ΑἹ] τΠ εἰσ δον! οὗ βΒρεθοῇ 15 

ἰγοδοἤδσουβ, βεα κίηρ ἴῃ ἜνΟΣΥ ΨΦΑΥ ἴο ἀεβίτου ἴῃς [16 οὗ ἴπ6 ρεορὶς 

οἵ σοά.---14-15δ. ΤὮς Ρεορ]ε μανε Ὀθεοοτῃς 50 γϑακ δηα ρδγαϊγβεά, 

85 5εῖἴ στ ἴῃ ἴῃ 6 ῥγονίουβ 5[Γ5., [πδὶ ἴΠΕῪ ἅτε ποῖ ΟὨΪΥ ἰθσαρδῦ]ε οὗ 

τεϑβἰβίδηςθ, Ὀὰϊ ΠΘΥ ἅτε ἱποαρδῦϊε οὗ βρεακίηρ ἰῃ {Πεῖσ ον ἀείεηςθ. 
-- 7 α»πεἜ' ἤἄξε α δα γ»πιαπ ἢ ας ὦ ἀἰμπιό γπαη}, ποῖ ἴμδὶ ΤΠΟΥ ἅττα 

Δ᾽τορεῖμεσ ἀποοηϑβοίουβ οὗ [Π6 τηδοῆίπαίίοηβ οἵ ἴπ6 Ἔπετην, Ὀυΐ [παῖ 
ἘΠΕΙΓ 56 η565 ἃγε 50 Ὀδεηυπ) θεά δηὰ ραγαϊγβεά, τ [6 ΟΠ ΕΓ Ρᾶγίβ 
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οἵ τμεὶς Ὀοάϊε5, (μαῖ [ΠΟΥ πλυδὶ Ὀθῆανα ὧς ὁπό “λα ἀδαγεί πο]. 
ΤῊΪΐβ ἰ5 τερεδίεα ἰῇ ἃ ναγίδηϊ ρίοβϑ, “" 1ὶ πὶ [ἰκῈ ἃ ἀδθαί τηδη ἴμδὲ 
Ὠδαγαῖ ποῖ," πιακίηρ τῇς 51Γ. ονογίι}], --- ζάαΖ οῤεποίά πο ἀΐς 
"ποι, σι οἢ 15 Ἐχρ ἰπθά ἴῃ 1ῃ6 οἸϊπιᾶχ: ἐπ τυλσϑσε νοερὰ ἀγε πὸ 
ἄρρεσι ς}, ἰῃαἴ 15, ἰῃ ΤΟΡΙΥ, 'ἴῃ ἀδέβῃοα δραϊηδὶ σδ]υπηηΐεβ δηὰ 

[4156 δοουδαίίοηβ. Τἢδ δυῖμοῦ ργοῦδῦϊγν μὰ ἴῃ τηϊηα [ῃ 6 βυβετης 
βεινδηΐ οἵ Ὑδῃνεῇ οἵ 15. 53. 

8ιγ. ΙΥ]., ἴῃ τἢτες βγηῖῃ. σουρ]εῖβ, τεβυπιεβ ἴῃς ἀδβοτριίοη οὗ 
5 Πδτηρ5, ἰῃ ογᾶθσ ἴο 5ϑῆονν ἴῃδΐ [6 ΟἾΪΥ ἢΟΡε ἰ5 ἰη σοά, ἴο νῇοπι 

τ[ῃ6 ῥἴεα ἰ5 πηδάβ ἴοσ βξαἰναίίοῃ. --- 16. 29γ ἐπ 71:6], εταρμαδίϊο, 
Τῆδα οἡἱγ, γαλευελ ἢ γι᾿ ν Οοαά, εἰαρμδϑιϑβεὰ Ὁγν τῆς ρίοββ, “Ὁ 
Τοτά." --- 7 λοῤε], ἴὰ ἃ ναϊηρ δι πά6, Ἰοοκίηρ ἴοτ ἀπά Ἄχρεοϊησ 

ΒΕΙΡ ; δηά τπεγϑίοσα ψ ἢ 5 ἀρρτορτίαϊα σϑϑυϊὶ : Ζάσφω τυ απσεσεζῇ, 
ποῖ νι πογάβ, ἢ σὰ νετα Βάσαϊγ ἐχρεοῖςά, θυ νῖτ ἀςεάβ οὗ 

βαϊνδιίοη. ---- 17. ΤῊΣ τηοῖϊνα ἴοσ [5 οἡ ἴπε περαίϊνε 546 νγᾶβ : 
ἐσεί τ“46) γοϑοίες ουεῦ μῖσ. Τῆς δηῃοίεηϊ ἰεχίβ ῥτσεῆχ, “ Εὸγ 1 οδἱά,᾽" 

ἂὶ ἴῃε ἐχρβῆβε οὗ ἴῃε τηξάβυσε, ἰῇ οσγάεγ ἴο ρυΐ τῆς βυρβεαυεηῖ 

οοηίοχὶ 8ἃ5 ἃ ρῖεα ἰῇ ἴῃς τηουτῃ οὗ τἰῃ6 ρϑαϊγηϊδί. (ὅ τεϊδϊηβ ἴῃ 
500) εοῖ δπεγιέες, οταϊεἀ ὈΥ 38, τεχυϊγεὰ ὈΥ σοπίεχι. --- ὧν ργεαζ 

φείηρε ἀραίποί 4], ἃ5 35 55}5, τακίηρ δἀναηίαρε οἵ τΠεῖγ ορρογ- 
ταηϊγ, ψ ἤδη ἴῃ Ῥθορὶς όσα ἰῃ στάνα ἱστοῦ ]α. ---- τυλέη γῖν ,οοΐ ἐς 

γισυεα 1, 45 9418 Ὠϊ. 3255, Δηα 50 υῃβίδ]6, ἰῆβεουγα. --- 18. }ὺγ 7 
ἄν γεαάν ,ογ δρνιῤίηρ], δυουςξ ἴο ᾿ϊπὴρ Ὀεοαυβα οὗ ἱη)υγΥ ἴο [6 

Κηδε; δηά 80 ὑπδῦ]ε ἴο βίδηά ἢσπι ἴῃ σεϑἰβίδηςε, ποῖ ἴο βρεακ οὗ 

δάνδῃςς ἴο δἰΐδοκ. Τῆϊβ 5 4}} ϑυτηπγθὰ ὑρ ἴῃ ἴῆς Ιαβὲ Ἰἰης οὗ 1ῃ6 
5". : σπα »ην σογγοῖυ ἴς εοπήπμαδίν ὀφίογε μιε]. 1 σαπποῖ ἐβοᾶρα 

ἰϊ, ἀη σδῃηοὶ 866 οἵ 1Ὠϊηκ οὗ δηγιϊηρ εἶβ6. --- 190... ΑὄὔἸδἴεσ εἀϊϊοσ, 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ τα βᾶπηθ 85 ἴῃ6 οπβ Ἅῆο ῥσϑῆχϑά ν.» 5, ἰπβογτίθ ἃ ἤεῖε ἃ 

ςοηίεββίοη οὗ 5ίη, υηϑδυϊεα ἴο (ῃς σοηίεχὶ, ψ]οἢ ἀοε65 ποὶ βυρροϑῖ 

ΔΗΥ͂ 5υοἢ τὨϊηρ ΟΥ̓ Δὴγ βοτί οὗ ἱπιρ!!οαιϊίοη. ΤῊΪΐβ ψγὰ5 ἰῃ ΟΥΕΙ ἴο 

δάαρὶ πε Ῥ5. ἴο Ῥυῦ]ς ψοσβῃρ ὉΥ σοηηεοίίηρ ἴῃς Ξυθβετηρβ ἢ 

βίῃ, δῃα ἴο βυρρεβῖ τἢαϊ {Πεῖὶγ σοηιοναὶ σου] σοπλε ΟὨΪΥ ἰῃσουρῇ 

οοηξεβδίοη δηά ρεηϊΐθηοα. -- 307, γεΐης ἐπίφιωῖν 7 ἀδείαγε], ἴο Ὑδῃ- 
ΜΈἢ, οὗ, 337 15. 3-.--- 7 αηι ἀπαῖοι 1, ἰλ ἃ βἰδῖβ οὗ δηχίεϊν ψῃϊο ἢ 
ἰηνοῖνεβ 4 ἀτεδά οὗ [ῃ6 σοηβεαιεηοαβ. --- 8») γεάσον Γῇ μιν τὔμ]. 

ΤΏετα 15 ἢο βυρρεβίοη οἵ νῃδὶ ἴῃ6 βίη τηῖρῃς Ὀ6. [ϊ 15 δηίγοὶυ 
ἃ δεηΘΙΑὶ βἰδίεπιεηῖ. Τῆς 5. ἰβ δὴ δββευτίοη οὗ ἴῃ ἱπποσεῆςα 

δηὰ ρυ] ]6θ5η6 85 οὗ τπΠ6 ῬδΟρὶῈ ονεσ δρδίηβὶ {Πεὶγ δηθηγῖεβ. Βαῖ 
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1815 νουϊὰ ποῖ Ὀ6 τδουρῃϊ οἵ Ὁγ ἴῃ ρ]οββαίοσ, ψῇο 15 τηονεά ὈΥ͂ 

ἔξῃοταὶ δηα δοσαρίθα ῥγηςίρ 65 ἰῃ [ἢ 6 νοσϑῃ!ρ οὗ ἢ στῇ [ἰτλα. 
δι:. . 15. Ἐβϑθῃτ αι ἃ ροι το ἕο βαϊναϊίοη, Ὀερὶπηΐϊηρ τ ἃ 

τϑᾶϑοῃ ἰῃ ἃ τ ϑτοἢ, Ρὰΐ ἴῃ ἃ οἰγου πηϑίδηι14] ο]διιβ6. ---- 320-21. ,δέπεέ 
»εἶρι6 γι δ» αγέ τιμηηδγομς ἢ αγό γ:45}}]. ὙΠαβα δῖα ρυδ]ῖς ἀπά 
τοῖ ρῆναϊα δα π,165, οἵ. 35, ΤΉΏΕΥ ἅγα ἀεβοτρεὰ ἴῃ 3Η, Οῦ, ἀπά 
811 ἀποϊθηϊ ἰεχὶβ ἃ5 Ὀείηρ “ αἰΐνε " οὐ “Ἰἰνεῖγ᾽"; δαΐῖ τηοβὲ στεοθηῖ 

Βοῃοϊδιβ τὨϊηἰὶς [ἢ5 γγᾶ5 δῇ δἴτοῦ ἕογ ἴῃς ΗδβΌ. ψοτγὰ οὗ 5: γ}} 187 
Ἰετῖετβ : εὐέζλσμ εαμδε, οἵ, 357 |[ λαίε »ιε ἐγέηρ»}, τμαὶ 15, ἰῃ τμεὶσ 

δαῖγεα το] 1165, Ὀθαγηρ [4156 νυ  [Π 685 || γεῤαγίηρ γιέ εὐἱ 707 ροορά, 

οὗ 3512, ΤῊϊΞς ἰαϊῖεσ ἰβ δι ρῃδϑιβεα ἴῃ ἃ ρίοβϑβ, “ ΤἬΏΘΥ ᾶζὲ ΤΥ δά- 

νεῖ βατῖο5 θεοδι56 Οὗ ΓΩΥ Ρυτϑυΐηρ ροοά;,᾽" 50 ΕΧ"., γῇ οἢ ἰβ ἐεχρὶαἰηθὰ 

ῬΥ Φῦ 85 “ τἱρῃιθουβῃθββ," 4}} ρἰνίηρ ἴῃς τεᾶβδοὴ οἵ [π6 ρεγβεουτίοῃ ; 
ΒΙΟἢ 5 ἱπισοάἀυοίηρ 4 ἰαῖεσ βἰταδίίοη ἰηῖο τη 5. Ρ5. --- ῶ22-23. ΤῊς 
βπδὶ ρει τοῃ 15 ποῦν σίνεῃ ἴῃ ἃ {τ βιιοἢ δηιῆ. το [ἢ ῥτγενίουβ Ομ δ. 
“ονγεαζε μῖς ποί ἢ δ ποῦ χίαγρ , ονι νιό ἢ Ο λαείς ἐσ »ι}) ἀεζ]. 

Ἑδοΐ οἣς οὗ ἴΠ656 νὍϑ. 15 εἰ ρμαβίϑεά ὈΥ 4 ἠϊνίηε ἡᾶπιε: Κσλεσεὰ 
ΙΟ »ἜμῬἘΡρ σοά, δϑὰ τῃ6 οἰϊπηαχ, γι») δαῤναδοη. Α Ἰαῖεσ ρ᾽οϑϑαΐοσ, 

ποῖ τϑα] βίην ἰἢ 5 βἰρηϊβοδης οἸϊπλᾶχ, ἰηβεσίβ, ΚΟ [ογὰ,᾿" δηά ἴδυ8 

ταδῖκοβ ἃ αἰ που ἴῃ πλδάϑυσα δηά σοηῃβίτγυοίίοη. 

8. ΤΗΐδ5 ν. 5 οἰϊεὰ Ἰοοβεὶν ἔτοπι 63, Τῆς βεοοπὰ ὃν τγαβ εἰἴμεσ οτηϊιτςα ὈΥ͂ 
Ῥτοβϑδὶς βοῦῖθε ἃ8 ὈΠΏΘΟΟΒΒΔΙΥ, ΟΥ̓ΤΠΕ πηξᾶβαγε 5 ρεηϊδτηεῖεσ ἀπά τῆς ἷ. ἃ δὶ. 

ὍΤΕ ΟἿΪΥ οἴδεν οπδῆρε ἴ5 ἴπε ὧδε οὗ ἣν ἔοτ ἴμε βαυ]ϊεῦ ἢν, --- 5 Σ5} τὰ, 
τυγαζὰ,; εἶπνν. Ψ, 1021}; ΟἿΪΥ ἴῃ Ρ οἵ εχ. δὰ 1. 2977; ποῖ ἴῃ 15.1, Ὀυϊ [6. 

1οἱῦ Ὁ 31,6.» 15. 3432 «45 6ο!0 Ζς. 132. 16 γ]} τς - 8. .ΧΠ] ἐπιρἢ.. ὀλίγα ἀγγοτος, 
ἔος Οοά᾽β νἱβίϊαϊίοπ οὐ ψγαῖῃ, 85 10. 6; βίγαῖϊασ ἰάεα, Ὀυΐϊ 50 αἰ εγ ΠΥ ἐχ- 

Ρτεββεά [δαὶ πὸ ἀερεπάεηςς 15 ενϊἀεπῖ, --- ΓΓ}} ΝΊΡΒ. ρί.; οἵ. ΡΊ. 1886 τα 
2 8. 223 οἵ ἴδε θονν ργεββεὰ ὮΥ [με ἀττῖβ (θυΐ ἀμ0.), ΡΞ. 651} οἵ ρτεββίης ἄονα 
ἕαττονβ οὗ ἰαπά. ΝΊρἢ. α.λ. δεπείγαίε, ΒΌΒ, ἀυΡ.; Ἀυ. τάβ. Οδἱ γγπ) ἐἀσεεεναῖ 
ἑπέο, οἵ. Ῥτ, 1710, Ἡ ΒΙΟμ ἰβ Ργοῦαῦ]ε ; 80 ν.δδ γῦ).ν Οδ] ἱπηρί. 1 οοπβες,, 500]. 
Βαπά οἵ Υδῆνεῃ. Βυῖ {(Πεβὲ ἂγὲ αἰ βελεηον ἱγαηβιαϊθα ἴῃ 6, ἐνεπάγησαν ἴοτ 

βΒεβῖ, θὰϊ ἐπεστήρισας, Ἔ εον"γ»ιατέ, ἴον βεοοηά, θυ. βυρρεβῖβ Ἴ22. 8ἃ5 32", 

πὶ σε. ΠΓΙΣ τ), 80 Ὁῃς. ΤῊ Ϊ5 ΗΙΡΆ. οἵ πὴ τνῖτ πὶ, οἵ. Ες. γ18; θὰξ ΟδΔὶ 85. Π)γῚ 

15. 2510 5 ργείδσδϊες βετε. Τῆς ἢπδὶ πὶ ργοῦ δου οτἱρίπαϊθὰ ἔτγοχῃ αϑβι πι]διίοα 

ἴο Ρτενίουβ νὉ.---4, θ. Ν4 δὰ5 ἴνο ρῬεηϊδπιείειβ ἂπὰ νι οἣς ρεηϊίδηιεῖον. 
ΤΒεδε ἴτας 1ἴπὲ5 ἀτε Ὀαβεὰ οπ 15. 15 ἀπά γε ρίοββεβ. ΕἘδοὴ ἊἽπὰ ἰπ ἴπε βᾶπια 

ΆΥ, ἼΟΡΙ Ὁ55, ΝΌΠ 205, ΠΘῚΝ 55. ὩῸ (96). --τ ᾧ γν] πιῇ λίγ, εβρε- 

οἴα!γ συϊεγ, Βετε 85 695, εἶβννυ. Ῥγ. 23 ἴ. ---- "ἽΦ22 ὉΓῸ 1)Ν] 58 πιεὲ ἃ5 ν. ὅδ; 0 
τεᾶβοι ἴογ τερειτοθ. ᾧ ὉΠ πιπλ. σοερρεαῖαεος, εἶδνν. 15. 16. --οὖν "Ν] 575. 

ἐεχργεββίοη. οὐορ λεσδά, οἴ. δὰ). ον ὅπ. 3318, νὉ. 70. ο΄. --α Ἰϑνν35} ΗἸρἢ. 
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Ρ΄. 1 Ὁν3 νΌ. ΗἰρὮ, ἐρεῖ α τἰἱμξὶηρ οασμρ, βᾶτας ἰάεα δ8 15. 15, Ὀυὶ νδεϊεὰ 
εχρτεββίου ; ποῖ εἶϑιν. Ψ, θυϊ ο΄. ἔχ. 1626 τ 5. 27}3, --- ῬῸ)}] ΝΙΡΒ. ρὲ. Τρϑ 

νῦ. ΝΊρῃ. “είν, ανλι ἴῃ τι ῖβ βεῆβε; Ὀυῖΐ γο Ζο. 1412.}3 οἔἹ ρίαρυε, ἀπά οὗ 
Βδανεηβ πηου]ἀοτὶηρ ΑΥΔΥ 15. 345, Ρἰπίῃρ ΔΥΔΥ ἴῃ ἀϊνὶπε Ραπιϑῃτηεηι ΕΣ. 4} 

2433 32101»ν. 2689. 8. ἩΙΡΗ. Ζς. 142, --- Τ 32} ἔγοτῃ 15. 15 σέγίβές, τσσερρεαΐε 
εἶκνν. ὅπ. 438 Εχ. 2135. 356 Ῥγ, 203) 15, ς 36. ---ὖ. υὔνμη Υ2) ΩΨ] Ρᾶσ. α.λ., θυ 
ἰάεα οἵὨ ρΡετὶὶ ΟΥ̓ ἀτοννπίηρ ὅορδ 1617, 50 αἷἰδο 1.85.8, 1}» (71.834), ἕο στεδὲ φυσι 
ν. 408, --- ἴ ΚΘὉ] π.π|. ὀκεγαίενε, ΟἿΪΥ μετα οἵ ἰπϊψυϊτῖε5, θὰ Ἰάφα ἔδυ ας ἴῃ 
ταῖς. οὗ νΌ. ΝΟ) γέγονε βὶπ, οοῃποαῖνεα 88 ἃ Ὀυγάξῃ ; ποῦῃ σογηηοι εἶν. ἔοσ 

ταδὶ Ὀυγάξςηϑ 85 οαγγίεα ὈΥ τ οὐ δ ΐπ|8}5, Ὀυϊ ποῖ ἴῃ Ψ. --- ᾧ 123] δά]. ἄεστν 
α.λ. ἴῃ ψ, Ὀυϊ σοταπιοῦ εἶδνν. ---- Υ122}}] Οδὶ ἱπιρί. Τε δά]. 15. ΟἿΪΥ πδεάςὰ ἔος 

τεϊγατηεῖοσ. Ιἔ τηϊσῃὶ δανς οτὶ ρ παϊςὰ ἔτοπι αἰτῖος. Βαϊ [Πἰ5 ν. Ἰοοϊεβ {κε ἵνσο 

ἰεϊγατλδῖεγβ, ἰπ ΒΟ Ω οαβε ἰϊ ἰ8 ἃ δὶ. --- Ἰ. ...»}}} ΝΊΡἢ. ρῇ, ὅ πῆρ ΝΊΡΒ. δὲ ῥέε, 

ὀοτυεά αρτυ»:, 80 15. 213 ἢ] 532), οὗ 2᾽ Ῥγ, 128, -- 8. 1] ποῖ σδυβαὶ, Ὀυϊ Ἰηἴεη- 

βἰνςε, γέα.--- ἰδ: πιπὶ, (1) ἀοένες 70. 1.557 1λν, χϑ 10.16.49. γ4͵, 80 μετα ἢ Ὑ3, οἵ, 
ν᾿; ( ἡ ψυχή μον ῥτοῦ. ἀερεπάβ ἅροῃ "530 -Ξ "2 Ξξῷ μραεγ ἰαπάΐηρ, (2) εονε- 

ἄέμες Ῥα5. 4913 781 Ῥγ. 32 [0. 8:4 31 Ες, γ35, -τπῦρ}] ΝΊρΡΗ. ρῖς. δ πὸ νὮ. γοαςΖ, 

.ΒΌΒ., Βετε ὀφερρέρρ, α.λ., 8ο Ὠς., Ὀτ., θυ., Κιτὶς., αἱ., ἴτε Ὀυγηΐηνς οὗ ἐενεγβῃ 

ψουη 8, θαβεὰ ου 15. 18, ΤῊς νὉ, 15 υπεὰ ἴῃ Ομ] [ςε. 2923 1,ν. 214 705. 511 (Ρ); 

Ὀυΐ ἀεποτα. Ὁ δπὰ ἱπιργοῦ. μβεῖο. (ῦ, Ἐ, Α4., Σ, ζ2, 4}} ἰᾶκε ἴΐ δ58. 15. 36 16}, 

ΝΙΡΒ. ἃ πὸρ δὲ ἐήράτίν ἐείεεπιφά, ΟἿ, ἘγΡ πιτὰ, Ῥβ. 83} 76. 4613 Ηο. 47:18 ΗΒ. 
218,50 Βᾶ. ΤΆΐ5 [8 πιοβῖ ρτοῦδθ]ε. ----θ. 5220) α.λ. ΝΊΡΒ. ῥῇ. Τ [230] νῦ. Οδὶ, 
ξγοτυ πιρεό οἵ Βαπὰ γ78 (40}.}); οἵ 2Ὁ Οπ, 4525, οὗ Τβοτδὴ ΗΠ. τ’ δὲ ἐπεῦεε- 
“ἔνε, ΝΙΡΆ, δὲ δερεμεπεὀεα " οἵ Ῥετβοι Ῥβ. 989 (ργοῦν. α]5ο 8816 νὸν ἔου 3ὲὶ πδριηε 
α.λ.). τοι 5] 1 οοὔτά., Νίρῃ. ρί. πὶ ἘΝΙΡΕ. δὲ ἐγ μελεά οὗ ΡἈγεῖςαὶ ἀϊ6- 

ἴγεβ8. εζγα, οὐ οοῃίτιοπ 5119; ν. 7010, --- [Π55}} π΄, ἀϑδ!γ ἱπιεγρτεῖεὰ ὃς 
ϑγοαρένη, Ὀυϊ ΟΠ Ποτὲ ἴῃ [85 βεηβε (γεῖ οἵ. νΌ. ἱπ Ῥτ. ς11 ΕΖ. 2438); εἶσ. 
δ στυνέριν, 15. 550 οἵ 8ε8 85 Ἰίοῃ, 80 τὰ. βεῖς ν)ὩὉ ἕο Ὁ (κ Ὀεΐοτε ᾿Σκ [85 
[4]]επ οὔ), 85 Η]., ΟἿβ., ὕσ., Βᾶ., θὰ., δι. --- 10. ν)Ν} ποῖ ἴῃ (, ἰ5 ἃ οὶ. δ5 

1. 15 βυβη οἰ ΘΔ ΕΥ Ἰοπρ νἱτβους 1ἴ. --- 11. ἼππΟ] α.λ. ΡΠΡ. “πὸ ῥαζῥέέαξες, ΒΌΒ., 

Ῥυΐ ΟΔ] ἀοε5 ποῖ ᾿υ5:}Υ τη ϊ5 τεπά ετίηρ ; ἱπαργοῦ., τά. αἴϊεγ Οσ. δ8 ἴῃ [Δ. Ὁ 
211 ΩΣ Ρεἰ δ΄ ' αἱ οἵ ξπ, ἴβεγε οἵ ον εἰβ, ἰῃ ἔδττηθηΐ οἵ ἀϊθῖγεββ ([] 35). Τῆς 
1. 15 ἴοο Ἰοηρ ; εἰἴμεγ 3" 5 ἰπβεγῖθα ἴοσ Ἔχρ᾽απαιΐομ, οὐ Γ2 18 ρὶ., ὑγοῦ. (δ ς 

Ἰαϊζον. -το 2 )}) ὋΝ] Ρῆτ. Ζ.λ., θὰ οὗ, 0250 ὋΝ ἐλ ο7 γάεε, οἵ Ὀτίρδε, “Βεετίαϊ 
ίαοε 70. 2929, νυ. 4. ---- Ὁ532}] ποῖ ἴπ (δ, 15 6]. ; πιαῖζεβ 1. ἴοο Ἰοῃρ. --- δν 5 Ν] 

ΡὮτ. α.λ. ἴῃ Ψ, Βαϊ γκ ψΠὮ 5 δηὰ 3 ἐγεαχυθηῖ. --- 13, ὙἹΡῸ 5) Ἴ)0] 66 δας ἐξ 

ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν, 50 ἘΠ, 55; 115 ἱπιρ᾽1ε5 ἃ ἴεχῖ ὙὙΌΡ" Ὑ9) ὑὭΏΣΕ. 

Βαϊ ΟὨΪΥ οπε ψογά οὔ ἴμεβςε 18 πεεεά ἴο οοπιρεῖς ἴῃς 1. ὙἹῸΡ" μῶ8 Ὀεεῃ ἰῃ- 
βειίεἀ 85 ῥὑγοβδὶς ἐχρίαπαϊϊοπ [| υ18}» ν. 135, ἴ5 15 ἰδυϊοϊορίςα] δπὰ ἐτυργοῦδοὶς 

ἴοσ ἃ ροεῖίς ψγίϊετ. Τηΐβ ἰεανεβ οἵ 38 5») ὭΣ, οἵ 46 922) 0; ὈΟΙΒ 92) 

οἵ 3 δπὰ υρ}) οἵ ( ἃτε ἀϊῖορ. Τῆε οτἰ σῖ πὶ νγαβ ὑοῦ. "1) σέ σα ἰδέα πες ὕγοπα 

»"δ, 85 τοῦ, ἢ [9 1οὶ 1303. --- Σ 5..}] πιπὰ. τγοξε, ῥίαρμε, ἃ5. 39}} 8053 οἵ]9 

15. 53". --- 18. γ02.}»] ΡῚ, ἱπιρῇ, 808. τἐγῖξε αἵ, ΟἸΪΥ μετα δῃὰ 109}1 (οἵ ογεὰ- 

ἰΐοσ, ο. 5). Βαϊΐ οὉ]. 5 Ἰαοκίηρ ; οἴ, ἩΠΏΡ. ς. "0.8.2 τγτξε αὐ μὲν γε τ 5. 285. 

Ταῖς ἰ8 ἰανουτεὰ ὑγ ῦ, 3. Βυῖ πιοβὶ πιυσάογηβ, Βα., γτ., Βᾶ., θὰ.» Ρὶ, οἵ ΦΌΣ, 
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ἐαν :ϑππαγές, οἴ, ϑὴ" (νυ. 917). Βα. τ ΐηἶκ5 τῃς ἔοττῃ ἀςποπιίπαῖῖνε. ΤῊΐβ ἰάεα ἰ5 
Ὀεῖζεν βυϊϊεὰ το ἴῃς σοπίεχι, ὍΤΏοτε ἰ8 ον] ἀθμτΥ δῃ δποῖςηϊ οοτγυρίίοη οἵ ἴδε 
τεχῖ, ἔον (ὃ βιρροτί5 38. 1. οοηβες, 5 ἱπιργοῦ.; τὰ, γ οοπ)αποῖῖνε. ἸΡῸ τυ 

ἰ5. βυδρίοίουβ ἱτητη θα ϊαῖεὶν δἴτεσ 1.0) υῶρϑο, ἴῃς Ἰαϊζεσ ἃ οοτσιοι Ὄχργεββίοῃ, 

τὰς ἐογιμεσ ΟἹΪΥ ΡΥ. 113 Δηὰ ἰαῖε. Ιἰ ἰ5 ἃ ρὶ., ϑ8ὺ Βᾶ. »η (ν. 2113) 15. ἴῃ Ψ 

αἰἰδομεὰ ἴο 3 9 πὶ 35, 415 140 οὐ ὕὴπ 406 -- γοἢ, τῇρ3Ὡ 7118. 39, ΛΠ 52] ννῈ 
βου !ὰ τεϑδὰ γ3- Π πὴ (12). ἸΡῸ ννδ5 ρυῖΐ Ὀείοτε [88 νὉ. ἴογ ἐπιρἢαβὶβ, α8 
ΙΙ γιθο. ΤΪ5 πιϊϑ]εὰ σοργίβι ἴο ἰηβετῖ ρῖο. τυ, ἡ ΒΙΟἢ τηδάς 411 (ἢ τηϊβο πιεῖ. 
-- 555] ερηωξδηρ γέρε, ἀεοένγμοίΐονε, Ὁ. 10, 580 ςοἾ2, Πότε ἃς οὐ]. “2; οἵ, 528 

οὐ). Ξὥζπ, ΤΒὸἊ 8300]. οδπποῖ θ6 ᾿ὉΡῸ ᾿Ῥϑνν, ἔοσ (παῖ τᾶ κεβ ἴδε 1. ἴοο Ἰοῃρ ; 

Ῥεβιά 8, δι]. 15 ενϊάεπὶ ἰῃ ῥγενίουβ 1. Εὰ. ΤΥ ΥἼ2 0) τ; π, -- 14. 9Ν}}] ἐπ ρἢ. 

πιροϑκ κὑ] τεὶ. οἴδυβε. ---- ἢ τι] δὰ]. αἴραγὶ 85. 585, {1 Ὅν δά]. ἀμρεό, εἶδιν. 
Ἐχ. 411 15. 3455 610 ἩΡ. 28 Ῥχυ. 318. τ ῦῦῦ ΠΡ ΝῸ] 88 ἰῃ 15. 537, δῖοι ἰ5. ἴῃ 

τοϊπὰ οὗ αὐΐβοτ. ---1δ. ΣῸΦ κὸ ἼΦΝ ΦΌΝΟΣ "ΠΝῚ] ἰ5. αἰτίορ. οὗ ν. 145, δὴ ἂνκ- 
τνατὰ, ργοβαὶς βεηΐεῃοα. --- ΓΛΠ2] Ρ]. ἔ γῦρο πα, Ὁ (1) ἀγγμριεμ, ἐνφιῤεαεῖ- 
»εέριΐ, Ἀδτα 85 ἴ0. 135 23. ΗΡ. 21; (2) εογγεωίονε, γεδιεξε Ῥβ8, 3013 731} Ῥχ, 2018 
ἘΣ. 518 2511-- 16, γοῦν ΣΝ} 50 (ὃ ; οπς ἀϊνῖπε πᾶπις 5, βονενεσ, βυβηοίεηϊ. 
ΣΝ ρἿ. -- 11. ΟΝ 5] [815 18. ραγεηιμειῖοδὶ οἷ. --- Ὁ γιοῦν 10] πεεάβ 800]. 
1 ἴ5 φίνεπ ὈῚ ( 532"ν. --- 18. ὉΝ 32] εἸΩρΡΆ. --τ  γὉ} ὦν ἐἰνεβίησ, εὐμριδέένερ, 
85 3516 [ε. 201), --- .5)] ΝΊΡΒ. οἵὗἁ 110 δὲ 2γεραγεαά, γεαάν, ἴὰ τῃϊ5. 5688. οΪγ 
Βεζε Ψ. Ἐογ Ὡς ρῆγ. οἴ, Ἰροχῦ 7.0) ὋΝ 70. 1812. -- 2Κ95} σον γοῖν, ἃ5 3210 607, 
-- 19. ὍΝ Ὁ}57.2] Ὄνοπο ἀν τν, Τῆς 1. 85 ἴἴ βἴαπαβ 18 ἃ ἰεϊγαιπεῖεσ ἢ. 

ΞΌΡΡΙΐε8 τὴν ἀπὰ ὑπὔν ἴο ρεῖ Ὀοϊίοσ τηδᾶϑυτα, ΕῸγ }}" νυ. 783, τῶν ΗἸΡΕ, 

ἱπυρί. ὋΣ εορεγδες, ΟΠΪΥ 15. 39; οἵ, Συ Σ Ῥα. 3258, δε πιρῃϊ βεραγαῖε "39 δπά 15 

ἔγοϊῃ πουῃβ, δης 50 ρεῖ {τἰπηεῖετβ Αἱ ἴῃ 5ᾶπ|6 ἴἶτις, σοῃξεββίοι οὗ βίῃ ἰηϊοτ- 

τυρὶβ ἴῃς ᾿μουρῆϊ Βοτα, 15 αῦταρι πὰ ἰβοϊαϊεά. ---- Ν ἸΝ Οδὶ ἱπιρί. Ἐν Οἱ] 

(1) δε αμαίοις “07. ς. ἸὉ εγα, 88 7ς. 4216; ς, Ὁ 1 5. 9 1ο3; 08. 76. 178; 

(2) ἀγεαα. ς. δες. 15. 5711 76. 2819, --- 30. 05} 158. ποὶ βαϊϊεὰ ἴο || τὸν (726); 

τὰ, τῃεγεΐογε Ὁ, 88 347. 19 6οὐ, Ξο ἤουρ., Οτ., Βᾶ., Ὀτ., ΚΊγκ., αἱ. ---- συν} Οδ] 
Ῥί. 1.0. ΣΟΥ» νΌ. Οδ] δε »εργεεγοιίς, ἢεῖς ἃ5 405..18 6οῦ 1307. { ΗἸΡΒ. δε »σαΐξ 

“ΓΟ ἸΟΘΆ,----Θ1., "Ὁ }] ΡῚ. ρῖς. Ὁ]. οϑβίγ, (2235), Ὀεΐοσε πρὸ ποῖ ροοὰ 
ϑᾶρε; τὰ, "-. Οἱ, 5513 (ογ΄ ρῆτ. --- "2 ὕπΠ.} 5δουὰ ὈῈ ῥγοῦ. 2: ΤΡ, --- 
ὝΔΣΘΘ.] ΟΝ] ἴταρῇ. 3 τῦ., 8[.1 86. ἐξ μιν αάνεγεαν», ΤΊ εἶδν". 7118 τορί- 39. 39 
Ζς. 33. --ο Ὁ) 1] Κι,, τ» Οἵι (ν. γ3). ὙΒε ἰαἴϊετ ἱπί, οβίτ. ὀξεσῆθε οὐ την ῥηγ- 
σπεῖρρ ροοαϊ, ίοτ Μ᾿ Ὀἰοἢ (ὃ δικαιοσύνην, ν ΙΓ 5 ρτοῦ80]ς ἐχρί δπαιίοη οὗ 3 Βεγε 
85 εἴα]. Τῆς Ἰαίῖον 5 τῆογο βυϊϊοα ἴο οσοπίεχί, ἴπ6 ἔοππηοσ 8 πιοῦσα παῖυγαϊὶ 

οδδηρς ἰπ ἰδῖεσ {ἶτηεβ, Βᾶ. ᾿πβϑεγὶβ ἤετε 1]. οὔ (6 ἱπ ὅγγ. Ηεχ. Θ68-: καὶ ἀπέρ- 
ριψάν με τὸν ἀγαπητόν ὡσεὶ νεκρὸν ἐβδελυγμένον, ν»ὩΪΓἢ Πε ἰγδηβ]αἴε8 ἰπῖο 

Ἡεῦτεν ἴθι: ὩΞΡΓΣ 9 ὍΤΙ Ὁ; 50 Οτ., δυῖ Πα. οὈ]εςῖβ τρθεῖγ. [1 πᾶ5 

8 ἀϊδετγεηϊ πηεαβϑυγα. [Ιἰ ἰβ ἀουθιῖε85 ἃ 1. ἔγοτῃ βϑοπιὶε δηςϊθηὶ ρίεος, ἃῃὰ ποῖ ἃ 

Εἰ. ςοπιροβεά ὈΥ ἃ 5.οτῖρε. ϑυςῖῆ ἃ 1]. ἰβ ποῖ Κπονπ εἶβιν, Βυῖ 15. 1419 Βαὰ5 
ἃ 5᾿γλ]]αγ ᾿βουρδς τσ  τείεγεπος ἴο ἴῃς Κίηρ οἵ ΒαΡγ]οη : ὙἼΩΡῸ ΓϑοΦΠ ΠΓΙΝῪ 

ὈΞ3 52 ὍΣ ΣΝΤΟΝ ΥὙ 2Π ὩΡΌῸ ὉΠ ΦῺΝ ὩΣΓῚ ὝΩ». ΠουΡ 1685 (Ηἰ8 νγὰβ 
ἴῃ ταϊπὰ οἵ ρ᾽οββαῖου οσ δυίῃοσ, ἃ8 γε τηδὺ ἀεοϊάε. Τῆς ἰογπηογ ἰ8 ποτα ῥτοῦ- 

ΔΌΪε, Ὀεοδυβε ἴῃς ῥγενίουβ ϑίτ. (8 οοτηρὶεῖς νίτπουΐ τ ἷ8. 1.) ἀπά ἴῃς οοἰάὰ, (ὅ 
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ν Ὡς ἢ μανε ἰξ ατε ἴῃς οἷά οοττυρὶ εχ. [1 ἰβ ποῖ ἰουπὰ ἴῃ ΔΩῪ οἵ ἴδε 

οἴδες Κιββ. [ἐ ἰδ ἴοο βίτοῃρ ίος ἰ(5 οοπῃϊεχὶ, δηὰ ἰξ ἷἰς ποῖ βιϊϊςὰ ἴο Ὀερὶῃ ἃ 
πεν 81:.--- 38, πεν ὉΣΙΣΓ ὍΝ] οἰοβίπρ Ρο οι υϑυδὶ ἰῃ  ; οἴ, 275) γ1.}}, 
-πτ ϑὸ ὕπῖῃ ὉΝ] Ξξ 3533 γ113. ΤῊΪ νὰ πιὰ ἰδίας δ8 ἴνο {τἰπιεῖεγα, εθρε- 

οἶα ἢ πὰ τεαὰ ὅν ἴῃ 1. 2.--- 38, Ὁ ΠΦΊΠ] οἴ, 705 τ Ὁ πφὰι, α]50 
713. ἄρτι ΡΟ. τ ΣΝ} Ὀείοτε ΡΙΦΙ ἰ8 εἰμεν Ααοναν μιν ταὐναξέοιε οἵ 

ὭΡσΓ ὑπῦκ; (ὃ κύριε τῆς σωτηρίας μου, 3 Ζονεΐμε, ταϊμδὲς νεεαφ, ῬτΟΌΔΦΟΙ 
ΣΝ ἰς ἃ δὶ. δηὰ ἴἂς Ἰ. [ῃς οςοποϊυάϊηρ τπππιεῖες. 

ῬΘΑΙΜ ΧΧΧΙΧ,, 2 5τπ. 7. -Ἐ ἘΕ. τ, 

Ῥβ. 30 ἷ8 δῇ δἷθυ : (1) Α σϑϑοϊυτίου ἴ0 γορσεβδ οοτιρίδίπε ἴοὸσ 

βυδοτίηρ ἰῃ [86 Ῥγϑβθῆοα οὗ 186 τι ]οῖκοᾶ, τυ ὁΔη ΟὨΪῪ ῬΑΓΕΙ͂Υ δὲ 

οαττὶοὰ οὔὐἱ Ὀοοδιδα οὗὐ ἱἰπίοσῃδὶ δχοϊϊοπιθηῖ, δὰ τ δὶοδ ἐποσοίοσε 

[Δῖκο8 16 ἔοσπι οὗ Ῥσάυοσ μδὶ ὙΔΏΜΤΘΣ ΤΏΔῪ ταδῖζα εἷπὶ πον [6 

Ὀγονὶν οὐ 16 (ν.5.). (2) Α δέδίοπιθηϊ οὗ 186 τππϑυθδιίδητιίδὶ 
ΟἸΔΙΔΟΊΟΣ Οὗ πιδη ἴῃ πὶδ 16 δηὰ δοιἐν ἐγ, τ ἱ ἃ ρετ τίου το Υδῃ- 

το, ἸΒ6 ΟὨΪΥ ΒΟΡΘΟ, ἔοσς ἀδιΐγοσαποα ἔσοπι ἰσαπϑρτοδδίοη. ΗΕ [δ8 

βυδεογοά ἰπ δίϊθποθ, τοοοσηϊδὶπο τπδὲ πὸ δ αθδιοϊοὰ Ὁγ Ὑδανε ; 

Ὀυΐ ΠΟΥ ῬΥΔΥῪΒ ἴὸσ σε ϊοξ 1εδὲ Π6 πιϑῖϊ ΔὍΑΥ ὑπᾶρσ δἷ8 βεσοσα ομ886- 
εἰδασιθαὶ (ν. 122), ὙΠ6 τοΐγαίῃβ δβϑεσὶ (πδὲ πιδὴ ἰπ [86 Ῥσθϑθηςα 
οὗ Θοὰ ἰδ διτοσϑῖμοσ υπϑυθβίδηϊίδὶ (ν. 15). ΟἹο8868 ἀσὰ ει ἰοπ8 
Οὗ Δ ΠΊΟΓΘ ΖΌΠΟΓΑΙ ΟΒδσδοῖοσ (ν.}5}}). 

1 5410,“ 1 Μὴ] ἴακς μεεὰ ἴο πὶγ τνᾶγϑβ, ἴπαΐ 1 βίη ποῖ νυ ἢ τὰν ἴοπριια. 
1 ΝΠ] ἰακε Ὠεεὰ ἴὸ πὶν που ((Παὶ 1 ἀο πο ντοηρ), ψὩ 6 ἴῃς νἱοκεά ἄγε ἰῃ 

ΤΩΥ Ῥτεβεποα." 
πὰ 51ΠΠ|π6551 κερὶ 5|Πδηὶ, ἀραγί ἔγοπι οοπιίοτγὶ, δῃ ἃ ΠΥ βοῖτονν νγᾶ5 βἰἰγτεά. 
Μγ ἢεατγὶ Ὀδοᾶπιε Ποῖ νἱτῃΐη της, ἀυτίῃνς ΠὰῪ πιυπίην ἴῃς ἔτεα ἰεἰ πάϊεά. 

1 5Ξρᾶκε νὴ ἢ τὰν ἰοηρσαε: “ Ὑδηνεῆ, τηδ κα τὴς κῆπον τηΐῃς εηὰ, 
Απὰ (δε πιδάϑβυτγε οἵ ΤΩ ἄαγϑ, ννῃαῖ ἰἰ ἰ5, νῃδι τὰν ἀυγαιίοη ἰ5.᾽" 

Βεμο]ά, πὶγ ἀαγβ ἀγα ἢ πα γεδαίῃβ, δηὰ τὶν ἀυγαιϊίοη 15 ἃ5 ποιῃίηρ, 
7π Τὰν εἰσ τωγεἰν αἰορείλεν ναβονν ενεν7 νεαπ ἀοέλ τἰαπά. 

ΟΟΕΕΙΥ 85 ἃ 56 ΠῚ Ό]Δηος πηδῃ νυ] κοῖἢ δοουϊ, 5υ ΓΕ δἃ5 νάρουὺτγ ἢς Ὀυπῖϊες ἀρουΐ, 

Απὰ δα Πεδρείῃ ὑρ, δπὰ ἢς κποννειῃ ποὶ νῆο ἢξ 5}|4}} Ὀς {πὶ νν}}} ψαΐμεσ. 

Απά πον ναὶ νναϊ! 1 ἔοτῦ ΜΥ ἢορε ἰβ ἰῃ Τῆες. 
Ετοπὶ ΠΥ ἰγαηβρτεββίοῃ ἀεἰἰνεῦ της; παῖε της ῃοϊ ἃ Τεργοδοῦ ἕοσ ἴῃς ἱτωρυάεαί, 
1 ἂπὶ ἀμπιῦ, 1 ορεπ ποῖ τὰν τηουΐῃ, Ὀεοδυβα ΤὭοιυ Ὠαϑβὶ ἀοηςε ἱΐ. 
Ἐεπιονα ΤῊΥ 5ίγοκςε ἔτοπι ομ πγε : 1 οοπῖε ἴο δη επὰ. 
νουϊάξι Ὑ που ομαβίδη ἃ πιδὴ ἢ τεῦυ ες, 85 ἃ πιοίῃ ΤΏου ἀοκὶ τλλῖε ᾿ἰπὶ 

τροὶὶ Δ. 

(κ᾽ Τὰν τἰράδ) τμν εἶν αὐδορείλεν ναβον» ευε νεᾶπ ἀοίά εἰαπά. 
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ῬΒ. 39 νὰβ ἰῃ Ἐ9 δπὰ 3. 1ἰ νναβ αἷϑο ἰακδὴ ἃρ ἰπίο Τ533 (υ. Ιπῖτ. 88 27, 
31, 33), 8πὰ ρίνεηῃ ἴδμε βυρεγβοτρίίοη 1170) 9) (Ὁ. Ιπῖτ. ὃ 34). [ἢ [5 οτἱρίπαὶ 
ἴοττα ἰδ νγὰβ ἴσο ρεηϊδτηεῖεσ οοϊδϑιο 8, ἴῃς ἰαϑὶ Ἰΐπε οἵ δϑοἢβ Ὀεΐῃρ ἴμε βᾶσης 
τείταϊῃ, ὙΤΒετε γα ἵνο ᾿ἰτυγρίοαὶ δα: ΕἸ Ώ5, ---- ἃ τεϊγαιμεῖεσ σουρ]εῖ, ΡγΟ ΔΌΪΥ 

ἴτοπι ἴδε εὐϊῖζον οἵ 833, απὰ ἃ ἰτἰτηείεγ χυδτίεϊϊε οὗ Ἰαῖες ἀδῖε. ΤῊΪβ 1αβϑὶ 5 
ἀερεπάεπι οὐ 7Ὁ. τοῦ ὙνΠεῖμεγ σ᾿ ΟΠ. 2918 15 βαιϊϊογ οἵ Ἰδίεσ 15 ποῖ 50 

ενϊάςπι, Ὀυϊ ργοῦΔὈΪΥ εατὶϊετ αἰδο. ΤὨε οὐἱρῖπδὶ Ρ5. βῆοννΒβ πὸ ἀδβρεηάεῃος οὔ 

οἶδεν Ἰ᾿ἰϊεγαῖυσε. (4) Ὑβεγε ἃτε βενεσδὶ αἷλ.: ΟΠ ν.3, Ἢ») ν.δ, "Ὁ" ΓΟ νι, 
2) ΠρῚπ ν. (δὴ) ὙΒοτα ἃζς ͵8ο ἔογπιβ ποῖ αεἶδυν, ἰπ ἡ - ΟΦ ΠΩ ν.δ, θυϊ 15, 4215 

571}; .2Μ2 ν.8, Ὀυϊ 15. 171} 76. 1518; ΓγιρῸ ν.δ, θυϊ τ Κὶ γ35; Ὅν νιῖ, θυϊ Οπ, 
4135.40 (Ε) Ἐχ. 810 (7); τῦπιρ νιδ, θὰῖ 18. 3}8, 70. 411, (ὦ Τετε ἂἵτς ἔοττηβ 
ΤΆΤ υϑεά ἴῃ ᾧ : ὑΏΣΝΣ νδ' 10. 1195. 527, Ὧν. 4, εἶβυγ. ΟὨΪῪ Ῥβ. 52, υὃπ 
γ.5, 8048 [0. 1117, ΤΈῊς νοσαθυϊαιν ἕανουτβ Δῃ εαγὶν ἀδῖς ; 80 ἀοε5 ἴῃς 5βυπίαχ: 

(4) φοβοτῖί. ν.3- 3. 667), τῆς οοπάϊιϊοπαὶ οαυβε Ὑἱτἢ σπαπρε οὗ ἴεπβε, ν. 8, ΤὨς 
55 σἰτὰ τ(ῃς ἴοηριε, ν.2, 5 ποῖ ᾿γίπρ, Ὀαυϊ, ἃ85 οοπίεχὶ ἱπάϊσαϊεβ, ταυστηυ τίη 

δραΐϊηβὶ αοὰ Ὀεσδυβε οἵ Δβϊ οτοπ5, ἀπ εατὶν ἰάθα οὗ [,8.,7.. ΤὨς σοποεριίοῃ 

οὗ ἴδε Ὀτεντν οἵ ἸΣίς, ν.δ 54:, 19 4130 ομαγαοιϊοσίβιϊς οὐ ἴῃς ἂρε οἵ 7ε. ΤὨς ἰάεα 
οἵ ν.ἴ ᾿τωρ]εβ σοπβοίουβ εχίβίεπος δεν ἀδαῖῃ, θαϊ ἱρῆόγαπος οὗ ννβαῖ ἰσϑηβρίγεβ 

ἦπ ἴδε νου]ὰ, βυο ἃ5 70. 14. ΤΆε τεοορπίτίου οὗ ἴμε ἀϊνίπε ομαβιϊβετηεπῖ, 

ν.10. 15 ᾿ἶκε Τ0.; Ῥαϊ ἴξ ἰ5 τΒε ἰάεα οἵ 158.2 αῖο. Τῆς ΡΒ. ἰβ ποῖ εαὐ]ϊεσ τπδη 
7... ἀπὰ ρῥγοῦθδοὶῃ Ἰαῖες ἴμαπ [8. ἀπὰ 15.2 11 Πα5 ἴῃς ἐχρετγίεπος οἵ ἴῃς εχἣ]α θ6- 
Βἱπά ἰϊ, ἀπά 5 ἃ παϊΐομαδὶ Ρ5., οοτηροβεὰ ͵υ5ῖ Ὀείοτε ἴμὲ γείογπιβ οὗ Νεῃοθταϊδῃ. 

ΒῖΣ. 1. 15 σοτηροβαά οἵ ἃ ϑ5γη. Ἵοουρίεῖ, ἃ 5γπίῃ. σουρϊεῖ, ἃ 5γη. 

τηρ]εῖ, ἀηπὰ ἃ τηοποβιίίοῃ οἵἉ τείγαϊῃ. ---- 3. 7) «αἰ, ἱπιτοἀυοίηρ ἃ 
τεβοϊαἴίομ, ΟΣ ρύγροβθ, ἴῃε Ἵοηϊεηῖβ οἵ ψηϊοἢ ἀγα ρίνεῃ ἴῃ [ἢ 5 

ςουρϊεῖ. --- 7 τοῦ ἑαζε ἀδεά , τερβαϊβ ἰὼῸσ ετωρδ8,5, ---- 9 751} 
τὐα4}5}, τλογαὶ δοϊΐοῃ δηὰ Ἵμαγδοίεσ, ἃ5 5᾽ 49. σοὗδ, δπουρῇ, 85 
τῆε ςοπίοχὶ βἤῆονβ, [ῃΠ6 τείδσεῃοβ Ψὰθ ἴο ψδίοῃ ει] ταβίγαϊηϊ οὗ 

ϑρεθοῖ, δηἀ ποῖ ἴο σοηάυςοῖ, Δηά 50 [ἢ Ὁ μι} νιοἦ. ὙὍὙῆε ρυγροβα 
οὗ τῇῃϊ5 56] σοηίσοὶ ἰβ : “έαΖ 7 εἶπ ποί τοίχζὰ γὴν Ἰοησωε]), ἃ5 ἴῃ σοῃ- 

τεχὶ ἱπάϊοαῖεβ, ὈΥ πιυτιηυτίηρ ἀραίησι αοα οη δοςουπηῖ οἵ 530 Ε Πηρ5. 
-- λα: 7 40 πο τογοη)]. ΤὨΪ5, ἃ5 55, 15 τεχυϊγεὰ ὉΥ ρᾶγδ]εὶ. Βαῖ 
3Ώ, Ὁγ εττοσ, μᾶ5 ἃ ποῦ ὑπκηόνη οἰβενῃογε, ἢ ϊοἢ 45 οσοαϑιοηδά 

ἴῃς υπρτατητηδίίοαὶ τθηάετίηρ, ΚΙ 1] Κααρ τ τοῦτ ἢ ἃ 
Ῥτίἀ]ε," ΕΝ". Μοβὶ πιοάδθτῃβ ψῆο τοϊδίῃ ἴῃ6 ψοζᾷ (οἱϊονν 0 ἰῇ 

15 α56 οἵ δηποίμεγ νογῦ, δηὰ τεπάεγ “ ρυΐ ἃ τηι.22]6 ἴο την τηουτἢ.᾽" 

-τ- ὐλὲἐῤε ἐλε τοϊεζεά αγέ ἐπὶ μν ῥγέρεηοσ]. ΤῊϊβ ἄοεβ ποῖ ἱγιρὶν ἃ 

“κοηῖταϑβὶ οὗ ἢἰ5 ἰοῖ οἵ βυβεγίπρ γῇ [Π6 ῥργοβρετίιγ οἵ ἴῃς σψίοκαά, 88 
ΤΏΔΩΥ βρροβε ; Ὀαϊ [παῖ ἢς νου]ά ποῖ ρίνε ἴδε νος κεά δὴν ρτουπά 

ἴογ τερτοδοῃίηρ ἴῃ6 (οά οἵ Ι5γδεὶ ἃ5 παῦε ἴο βᾶνε Η]β ρβορίδ. -- 
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8. 7 τὐἠϊδέπεες, ἰπιοηϑίβεά Ὀγ, 7 ἀεί εἰμί, 51} δισῖηοτ ἰηϊθηβὶ- 

βεά ἴῃ 41] ἰεχίβ Ὀγν ργεῆχίῃρ, “1 νὰ ἀυταρ,᾽" ἴσοι ν.}Ὁ, δ ἴῃς 6χ- 
Ῥδῶβε οἵ ἴπ6 τηϑάβυσα ; 411 [5 ἴῃ (δ τηεηϊ οὗ τῃς σεβοϊαοη οὗ ν.2. 

Ἡονανεσ, ἢ6 νν5 51}}} σραγέ γγογι ἐοηυ7.}, 580 Θβϑθητανγ ἘΝ." 

ΤΡΟΝ., τ. Ηἰβ 5! σορσοββίοη ΟὨΪΥ τηδάθ ᾿ΐτα 511}} πηοσς ὑποοζω- 
ἰοσίδθϊθ. Βυῖ ἴπεσε ἰβ τοοῖὰ ἰῇ ἴῃς διηδίρσιοις εχ ἴοσ οἵβοσ 
εχρ᾽δηδίίοῃβ : “ὄνθὴ ἴτοῖῃ ροοά πογάβ,᾽" ΡΒΨ., οὐ “ ἐνεὴ ἔγοσζω 

ξοοά;," ΑΝ., ΕΝ. αἴεσ ᾧῦ, ἐχρίαἰπεὰ ὃγ Κίγκ., “ βρεακίῃηρ πεῖ πες 

βοοά ποῦ Ὀαά." --- σπα νιν σογγοῖν τας «ἤγγε. Ἠδξ οου]ὰ ποῖ 
ΤΕΡΓΕ85 ᾿ἷβ ἰηϊεγηαὶ ἐχοϊτετηβηῖ. --- ἅ. ,,1.ν λεαγί ὀέεανι ἀοσέ τοΐζλτηα 

»6]. Ἐδρταββίοη τῆλίκοβ ἴῃ 6 τεδοιίοῃ 350 ρτεαῖ ἴῃαῖ --- ἀμγίρσ 

»μίηρ τὼὰ6 3γε ἀίμάμα . Ὅῆς εἰοτὶ δὲ βεϊ τγαϑίσαϊπὶ ἱκερὶ τ8ε ὑ 
αἰτοηϊτίοη ἤχοαά ἀροὴ ἴῃς στον, δηὰ 80 4]} ἴῃ πιυκίηρ ἰεηἀεα ἴο 
ἰπογεαβα ἴῃς ραββϑίοη. [ἱ οουϊά 0 ἰοηζοσ δε τεβίσαϊηθα, ᾿ξ ταυβῖ 

δηά νεηΐ ἰῃ ἴῃς ἤδπηε οὐἨ νογάβ ---- “ῥαξε τοίὰ γ»ν ἐσπρωε]. ΤΉΪ5 
ΒΡΘΘΟἢ ἰ5 ποῖ, μβονονοσ, [ἢ 6 τηυττηυτίηρ Μη οἢ ἢ6 δα τερσεββεά, 

Ὀυϊ ἃ ῥγάγεσ ἴο σοὰ ἴον ἱπβδίπυοϊοη δηὰ ρυϊάδηςς, δηὰ τπετείοσε 
ποῖ 5ἰηΐι] οΥ Ῥγονοσδῖίνε οὗ ἴῃ6 βοοσῃ οὔ ἴῃς σοῖο, Ὀαϊ ταῖπεσ ἃ 

τηδεὶς οἵ τἱρῃίθουβ τγαϑιρηδίίοῃ. --- ὅ. γαλευελ, »ιαζέ γιὲ Ζηοιῦ], εἴ. 
90", ὙΤῊϊβ ἰ5 νἱ γι! τορεαϊθα ἴῃ τῃ6 τεχὶ οἵ 3η “ἴδ 1 πιᾶῦ 
Κηονν,"" οὐ “"Ἰδῖ τὸ Κηον,," 85 ἴῃς νεγὉ τυ Ὧδ νι ουϑΥ σοηἀογεὰ ; 

Ῥαυϊ ἴξ 5 Δἢ υπηθοσββατυ δα ἀϊτίοη, πα κίηρ ἴ[π6 ᾿ἰπ 6 ονογΆι!}}. ---- στέπδ 

ἐπα 1, [ῃαἱ ἰ5, ἴδε ἐπα οἵ τὴν ΠΠἴε, ἤονν 5ῃοτγί ἃ τἰπη6 ψ1}} εἰαρβε Ὀείοτε 

ἴῃς επὰ ἢ Ζε γιεασωγέ Οὗ νι») ἄαγε, ἴἑ6 τηδάβυσε οὗ [τῆ σοτρζε- 

Βεηάεὰ ἰη [πε ἀδγϑ οἵ [ἴ{6. ---- τυλαΐ ἐξ ἐς, εταρβαῖίς τε τεσδιοα, --- 

«ὐλαΐ τὴν ἀμγαδοι ἴς}, 50 Ὁγ ἃ σοττεοίίοη οὗ ἴῃς τεχί ἴο σοττεβροηά 

σι τῃ6 βαηθ ψογὰ οἵ ἴμ6 ποχίὶ οἰδυβθ, οἴ. 65, 3, οὐ ψὩο ἢ 15 

Ῥαβεᾶ, “ον ἰοηρ 1 μᾶνε ἴο ᾿ἷνε," ῬΒΨ. ὙΤῇε τγαῃβροβίοῃ οὗ ἃ 

βίηρὶε Ἰεῖῖεσ μ85 φίνεη ἴῃ 3Ηῆ ἃ ποτὰ νῇῃ ἢ 15 τεηάεσοα “ μον ἔτα!]} 

Ι διὰ," ΑΥ., ΕΝ., ἴοσ υῆϊοἢ τότε 15. πὸ Ἰ᾿ἰηρυίϊδεῖς δυϊῃοτν. ---- 

6. Δελοί 7, εταρῃαῖίς, Ἵδ!]ηρ διἰεη!οῃ ἴο ἴῃς ἴαςϊ ἴῃ [6 οἸἑπηᾶχ : 
νιν ἀαγ» αγέ λαπαῤδγεαα ας}, ταβαϑυγθά ὉῪ ἴῃς βῃοσίαδὶ τηθᾶβαγα, 

ἴδε βρδῃ οἵ ἴδε μαηά. ΤὨϊβ 5 τεϊδιϊνεϊγ 580 βῃοτῖ ἴπαῖ, ἴῃ (ἢ 6 
οἰΐτπμαχ, [ῃ6 ρῥϑβδὶ πηῖϑὶ [δος ᾿υϑειβεὰ ἴῃ βαγίηρ: γ) ὀμγαδοη ἐς ας 
ποίλίηρ]. Τὶ δπιουηῖβ ἴο ποιῃίηρ αἵ 8]} ; ἰΐ 15. βασάυ ψοσίἢ σοη- 

βἰἀετίησ. ΤὨΐβ βἰπηρὶε δηὰ ϑἰγοηρ ᾿ἴπε ἢὰβ Ὀδδη τηοαϊβοά αἱ ἴῃς 
οοβῖ οἵ [πε τηϑᾶβυσγε ὉΥ ἃ σοργίϑι ψῆο ἰῃβετῖβ ἴῃ 6 νϑγῦ, “ Ὑποὺ Βαβι 
τηδάς,᾽" ἴο ἐπιρμαβίβε αϊνίης δοῦν! δηα ταϑροηβὶ 1 Ὑ 45 ἴο ἴδε 
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Ἰεηρῖ οἵ υχηδη 1{{π; δηὰ ἴδῃ πε βοῆθῃβ (πε ἀββεσίίοη ἴμαὶ [μῈ 
ἀυταίίοη οὗὨ 116 νγᾶβ 85 ποιῃίηρ, ΌΥ αἰϊδοῃίηρ ἴο ἰζ, “ἴῃ ΤῊΥ 5ἰραι,᾽" 

τοδκίηρ ἰΐ τεϊδῖῖνε ἴῃ τῃ6 ροΐπι οὗ νίενν οὗ σοἄ. Βαΐ τῃϊ5 Ιαϑὲ νγογά 

τοαῖγ Ὀεϊοηρβ ἴο ἴῃ ἰαϑῖ Ἰίης οὗ Ἐδίταϊῃ ἃ5 ὨΘΟΘββαΓΥ ἴο σοτηρϊεῖα 
115. τηθάβυζα. --- ϑν γε 2}, βίσοηρ δϑϑενεγαϊΐοη Ἵμαγαοίεγίϑιῖς οὗ [ἢ }5 
Ρ5., νῖ 55, α͵50 οἵ. 23". --- αὐορείλεγ ναῤοιγ εν νιαπ οί οἰαπά Ἵ. 
Μδῃ, βἰδαπάϊηρ Ὀεΐοσε σοά, ἱπ ἴῃς ἀϊνίπα ργδβϑθῆςθ, 85 πὸ βυὺ- 
βἴδῃιαὶ ἐχίβίδηςθ. Ηε ἰ5, ἃ5 ἰΐ ψεσθ, οοϊηροβεά οἵ νδρουσ, ψῃϊο ἢ 

15 50 βρης δῃηὰ υπϑυρϑίδητίαὶ ἴμαὶ (ἢς Ἰεαϑὶ να ν}}} ἀσῖνα ἰξ ἀναγ. 
ὝΒετε ἰ5, ἰπάεεὰα, ἃ βεπουβ ἴσον ἱηνοῖνοα ἴῃ [ἢ6 νεῖν τπουρῃϊ οὗ 

δυςἢ δὴ ἀπίῃ] νὰ ροὺγ βιδηαϊηρ ἰη ἴῃς ἀϊνίης ΡὈγεβεῆςθ, δηά 
ἴϊ 15 751 (ῃ15 τῃας τα κ65 1 50 βυυϊδ]α 85 ἴῃς Ἐδταίῃ οἵ ἰῃς εἰερυ, 
τεδρρεαγίηρ ἰῃ ν.ῖδϑ, τῃουρὴ ἃ σάγοθβ8 βου ἢδ5 ἴῃθγα δΌῦγεν!- 
δἴεὰ ἴἰ. 

ϑ8ῖ:. Π|. μᾶ5 νγο 5βυῃίῃ. σουρ εῖβ, ἃ σγητῆ. Πρ] εἴ, Δη ἃ ἃ τηοποβίο ἢ 

οἵ Ἐείταίη. ---- . διυγείν ας ἃ φἐπιδέαπεε], ἴμαὶ 18, Δῃ ἱτῆαρα ταῖῃοΣ 
τῆαη ἴδε τδίηρ 1156], Δηά, 45 ἴῃς σοηϊοχί βῆονϑ, ἃ ϑῃαἀοννεα ᾿Π ΚΘ ἢ 6585, 

-- ας υαῤοιγ], ΔῈ ἀῃϑαδδβίδητίαὶ, ναροσουβ Ὀοάγ. ΤῊΪβ 8 50 Ἔνθ 

ἴῃ 18 ΔοΌ ν! γ, 45 ὃς τὐαίξεζά σου [ ὀμσίζες αδοιΖ, ΤῊΣ οδηρε οὗ 

ῬεΙβοῦβ ἴῃ 36), (οἰ]οννεά ὈΥ βοπιε γββ., 5 εχοβαάίηρὶυ ἱπιργοθδῦῖα. 

τ ννᾶβ ἀὰς ἴο ἃ σοργίϑι᾽5 πηϊβίακε ἰῃ διιδοῃίηρ ἴμ6 οσοηϊαποιίοη Ἷ ἴο 
τς ργενίουβ νεγῦ, 50 τλακίηρ ἴΐ 3 Ρ]. --- 4πὦ ἀξ ἀεαῤείά 4], ἴῃ ἢ 5 

Ῥυδηϊηρ δοινιγ. Τα οὐ]εςεῖ 15 ποῖ φίνεῃ ; ἴο ΒΌΡΡΙΥ ᾿ξ πιᾶῖκεβ ἴῃ ς 
1ἴηθ ονοτα}}. [Ι͂ἢ τς ΔηΏῃ., --- ἀςξ ξποισείὰ πο τοάο ἀξ τλαΐζὶ δὲ 

“λα τοίζ γαϊλεγ}. Ὑῆε Ιαϑῖ νετὺ 5ῃου]ά αἷἰϑδο ὃς ψίτῃουΐ 118 Οὔ] εοῖ. 
11 Πᾶ5, δβοψενεσ, Ὀθθὴ ΞΌΡΡΙΙεα ὉΥ ἃ σοργῖβί ἴῃ ἴῃ 5υῆχ “ τῃδτὰ,᾽ 
νοῦ σοομηροὶ ἰδ 56, ἰῃ 1πουρῃῖ, δὲ Ἰθαϑί, 85 ἴῃ οὐ)]εοῖ ἴο 

τῆς ῥγονίουβ νεσῦ. Βαΐ [Π6 ᾿ἴπθ 5 τῆογε ἰοσοθῖ! ψὶτπουΐ Οὐ) οῖ5 

ἱπ εἰΠογ οᾶ56.--- 8. 41π4 ποῖυ], ἴῃς Ἰορίςαὶ σοηβεαυδηος οἵ ἴμ6 

Ἰοτεροίηρ, --- ἤλασε τυαΐξ 7,20»). ὙθατΓα ἰδ πο το] οῖ τὨσου ἢ τὴγ- 
56] οὐ. δὴν οἵδεγ ἴο ὃς Ἔχρεοῖϊεα. ὙΠετα ἰ5 Ὀὰϊ οἠς [Ὠΐηρ ἴο 6 
τηουρῆϊ οὗ ὑυπάοτ ἴδε οἰτουτηδίαηοαβ: 24} ἀοῥέ ἐς ἐμ Τάεε]. [1 ἰ5 

ἢχεὰ οὐ Υδῆνεῃ ἀπά οἡ Ηϊΐηπὶ δἰοπθ. Ετοιῃ Ηΐπι ἴῃ 6 τοὶ ἰοῦ ν}}] 
ςοηθ. Ασοοσγάϊηρ! ὈΓΑΥΘΙ βρτίηρβ ἰοτίῇῃ. --- ὃ. γον μ» γαπε- 
εγεέσείον ἀεἰΐγεγ »:6]. ὙΠῈ ῥβαϊ πιῖϑὲ γεοορηΐβεβ ἴῃδΐ ἴῃ6 βυῆετγηρβ 
οὗ τπε Ρεορὶε ἃῖὲ ἀπε ἴο τπεῖγ ἰγαηβρτθββίοῃ ἀραίηϑδὶ αοά, 50 μαῖ 

ἤτϑὶ οἵ 41] ἐγεεάοπι ἴτοτὰ ἰγδηβρτεϑδίοη τηυϑὲ ὃς βεουγεά, ΤῊΪΐ5 15 
οοποείνεἀ 85 τεβουα. ΤῊΪΒβ νΌ. 15 υϑεὰ ογάϊηαηγ ἢ τοίδσθησα 
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ἴο Θῃδπγ68 δηα ἰγουῦ]εβ, βεϊ ἀου στ τείδγεησς ἴο ἴῃ, εἰβεννῆογα 

ΟἿΪΥ 516 γ95, ΡγΟ ΔΌΪΥ 450 στο}, Που 11655 ἴῃ [Π656 οᾶ565 ᾿γδῃβ- 
δταβϑίοῃ 8 σοησεϊναα ἰῃ ἴῃς ρα} ἀπὰ (Π6 πλίβεσυ ἴπαὶ ἰ 45 ἴπ- 
νοϊναά. --- »ναξέ νό ποῖ ὦ γεῤγοαελ]. 1 Ἰεΐς ἴῃ [ιἰβ τιβεγαῦ]ς 
ςοπάϊποη οὗ Ξυῆεγίηρ ἴογ ἰτδηβρτεββίοη, ῃῈ ψουἃ Ὅὲ ἐχροβθά ἴο 
ἴῃς τϑρτοδοῦ οὗ ἴΠ6 δπϑηϊθβ. ΤΏδθα Θῃθη 68 ἅτε ἀθϑο θεὰ ἃ5 
ἐρπῤμάεηῇ, εἴ, τ4.. ὙΠΕΥ ψου]ὰ 150 στερτγοδοῖ ἢἷ5 οά. --- 10. 7 
ἀνε μη ἢ 7 οῥέρ ποῖ νι} νιοιλ]. ΤὨδ σϑάβου ἰβ ἃ ἀϊεγεης οὔα 
ἴτότὰ τῃαῖ ρίνεη ν.᾽ ὃ, ἀπά, ἱπάεεά, δὴ δά ἀϊἰοηδὶ οπς ἢοὶ ἱποοπϑιβιε πὶ 

τποσονπῃ : ὀσέσμσε Ζ λον ἀσεί ἄρης ἢ. ὙὍὨα βυβετίηρ νὰ5 ἄυσς ἴο 
ἴἢε αἰνίης ἀἰβοὶρ! πα ἴῸΓ ἰταηϑρτεββϑίοη ; δηὰ τῃεγείοσε ἴπσα νγὰβ 
ὯΟ ΙΟΟΠῚ [ῸΓ σοτηρίδἰηῖ, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ ἴογ οοηίεββδίοῃ δηά ρεηϊΐϊθηςα. -- 
11. ὙΠὶβ ἰ5 (Πθῃ εχρ αἰ πε 85, -- ἄεσιους Ζν «'σοξε], ἱπιεηοὶ πο α 
ὉΥ ἴῃ μἷοβ5, “ σοηιεηιίοῃ ᾿᾿ 3Η, “ 5ιτεηρίῃ " Οὔ, “ οἵὁἩ ΤῊΥ Βαπά;,᾽ 
Ῥοιἢ δὲ ἴῃ6 ὄβχρβῆβθ οὗ ἴῃ8 τηθάβυζα. --- 7 εονιθ 1 ἀπ ἐπα ,1 Βανα 
δθουϊ τεδοῃδα τῇς ᾿ἰπιϊϊ οἵ ἐπάυγαηςε ; 1 δ τοϑαγ ἴο ρεσγίβῇ. --- 

ρου Ζάοω ἐλαείεη ὦ νιάᾶπ τοῦ ὰ γεόμζες]. ὍΣ ἀἰϊνίης ἀϊπϑοῖ- 
Ῥ πα, ᾿πουρἢ ὙυΒοϊθβοτηα ἰῃ ᾿εδάϊηρ ἴο τερεηΐδηςς, πᾶν γεῖ θα 
οδττϊεά 50 ἴδγ ἃ5 ἴο Ὀε ἀεβίγυςτίνε. ΤῊϊΪΐβ ἰ5 ψῃδῖ τῇς ῥϑβαϊπγίβε 

δΔρρυεμθηάβ ἰπ ἴῃ6 Ὀγαβθηΐ 6856. --- ας ὦ μιοίλ), ὙὯῸ εαἰβ ΑΥΤΑΥ 
βαττηθηῖβ δῃὰ 50 ἀδϑίγογβ [ἢ 6Π1. --- Ζάον ασεί »ιαξέ ἀΐνε εχ 

ιυα»}]. Οταάυα!γ, Ὀὰϊ βυγεῖγ, ἢἷ5. να] βὰρ 15 εχῃδυβίεά, ἀπὰ δε 
αἰδ5 ανναῦ. Τῆς Ρ5. σοποϊυάθβ ψη ἢ της βάπια ΒΕ εἰγαίη 85 6). 

184. ΤΗΐβ ἔπε εἴερυ, ἤθη ἴα ἀρ ἰηΐο 181λ, ννὰ5 ὑσορδΌ Υ 
δίνεη ἃ πΊοσα ρϑπεγαὶ ἀρ] ἰοαϊίοη ἴο σοηρτερϑίοηδὶ νουβῃὶρ Ὁγ τῃ 6 

Ῥειοη, Ο ἀεαν μιν 2γαγεγ, σπαὶ Ο ρἵσέε “47 ἵὉ νιν 977)» ἀεῷ. “42 

Ὁ} ἑσαγς ὁφ ποΐ σἱέση. Ἡδτε ἴῆτεε 5γη. νϑυῦβ, σα] πρ ρου Καλτσελ 

ἴο ρῖνε Πεῖρ, πᾶνε [Ὦχος σουτεβροηαϊηρ [ΕΥΠῚ5 [ΟΣ Ῥγάγασ. [115 5 ΕΠ- 

εἰεηΐῖ ἴο οἷϊε Κιτκ. : ΚΤ ἰβ ἃ ἈδΌὈϊηϊς βαγίηρ [πὶ ἴΠετα ἀγὸ ἴσος 
Κιπάς οὗ ϑΒῃρρ!!οαιίοη, εα ἢ ΞΡ ε του ἴο ἴῃς οἴδοτ, ργάγοσ, οσγίηρ, αηα 

ἴεαῖβ. ΡΥΔΥΘΤΥ ἰ5 τηδ6 ἴῃ 5:|]|6Ώς6, οΥγίηρ ψ] ἢ ἃ ἰουα νοῖςα, Ὀυϊ ἴδατα 

ΘΌΓΡΑΒ5 81} " ; δηά ἢ 6. : “ ΑἸοηρϑβιάδβ οἵ [πε ψογὰβ οἵ ὑγαυθὺ ΔρΡρεΕΑγ 

{πε ἴεατβ 85 ἃ ὑγᾶγδ υπάετβίοοά Ὦγ Θοά, ἔοσ ψθθη ἴῃς ἄοοῖβ οὗ 
ῬΓΔΥΘΙ ΔΡΡΘΑΓ ἴο ὃς οἰοβοά, ἴπε ἀοοῖβ οὗ ἴδᾶῖβ σεπηδίη ὀρθη.᾽" 

Α 511} Ἰαῖεσ εἀϊΐου ἀρρεηάεὰ ἃ {τ πηεῖεγ ἰεἰγαβϑίοι: 195-14. 

ΕογῚ ἀπ ἃ ριιεβὶ νυν ἢ ὙΉΕα, 
Α 5ο᾽ υγπεῦ ἃ5 41] πὴῪ ἰδία τ ; 

Ὁ Ἰοοῖκ αννᾶὺ ἴγοπη τὴς {πὶ 1 πηᾶὺ Ὅς οὨεοτγδαιῖ, 
Βείοτε 1 ἀερατγὶ δῃὰ ὑὲ ὯΟ τιοσα. 
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Τηΐβ δάάϊιίοη ἰ5 εἰθρίας, ἰῃ ἴῃς ϑρίγί: οὗ τῆς οτίρίῃαὶ Ῥβ8., Ὀυϊ 

ἴτοιλ ἃ ἰαῖδθσ ροϊπὶ οἵ νίεγ. Ὑὴα σοηοερίίοῃ ἴδαι [5γθ] νγὰ58 Ὑδῆ- 
ψν ΕΠ 5 φιέσί ἢ “οι π67, Δα αἰνᾶγα πα Ὀδθῃ βυς, ἴῃ 6 ργεβεηῖ 

ξεπετγαϊίοῃ, ας αὐ μιν γαίάσνς, ἰΒ ετωρἢϑβίβεά ἴῃ ἴῆς ῥρσγάγοσ οἵ Πανίά, 

τ᾿ (Ὠ. 295, γν ΠΙοἢ 8 ρσο οἷν δὲ ἴμ 6 Ὀδβὶβ οἵ [ῃϊ5 οουρὶεῖ. ὙΤΏΣ ἰαϑὲ 
σουρϊεῖ 18 Ὀαϑεὰ οἡ 10. το . Ιἰ ἰ5 ἃ ρει τίοη ἴοσ ἃ {π||6 γεϑρίϊα 
ἴτοτῃ βυβογίηρ Ὀείοσε ἀθδίῃ, ψῃϊοἢ 5 Ὠοΐ δϊορθίῃεσ ἴῃ Κεερίπρ 
στ (ἢ ΟτἹρίηδὶ 5. 

3. ποῦν] Οδἱὶ σομοτῖ. 1 58. τερεαϊςὰ ἴῃ 1. 2 ἴῃ 3). (ὃ ποῦν, 30 ΟἿ3., Ὀγ.» 
σε,, Βᾶ., θυ., (Βε., ἃ]., Οδ] οομοτῖ Ὁ): σαῖς δἴοης 185 βυϊϊςὰ ἴο υ56ὲ οὗ ", οἵ. 

Ὁ ΤΦ 1418. τ ὈΌΓς ] πιπὰ. σε κεείε, ΘΌΒ. α«λ. ἀπὰ ἀυδ.; οἴ, Βονγενδσ, ἔ Ὅῦπ 

νὉ. Πῖ. 255 ΕΖ. 3911, (ὦ φυλακήν; Ἔ εμείοαϊΐαπε, Ῥαταρῆγαβε; 35. ἱτηρ]ε8. ἰηΐ. 

σπῖτ, Ργοῦ. ὉῸπε [ κΌΠΕ. ΤῊΪΒ Ῥεβὲ βυϊῖ8 ῥᾷγδ!]. ἂπὰ ἴδε νῦ. οἵ 39. [π {15 
οδ8ε Ὁ ἷβ8 δῃ ἱπϊεγργείδίίνς 6]., πὰ ἸΗ ἰβ ἴο ᾿ς (ο]]ονγεα. --- 8, ΠΡΌ] σέδεηεε, 
εἶσνν. 623 (ἀν}.) 652 (ἀι}.) 225, (ὦ Πια5 νῦ. καὶ ἐταπεινώθην. --- ῬνΘ τι] ΗΊΡΒ. 
Ρί. πη δε τἰἰεμεέ,; Ηΐρῃ. ἐχλίδίέ οὐ δεερβ εἰέορεες ΟἿΪΥ Ὠετς ψ, θαϊ Οαἱὶ 58. 281 
10739, --- 3385} αραγέ γον» φοσάϊ, ρίεαβυτε, οοιμίοτι. ΤῊ ]. 15 ονετίι]}] ; οἵ ἴῃς 
ἴᾶτες 5γη8. ἴῃς εαβίεβὶ ΠΌΣΙΣ 15 ἴδε τηοβὶ ργοθδῦϊε ρ]. --- ἢ 221 πιὰ, δαΐν, :07- 
γοῖῦ, ΟὨΪ Βεζε ἴῃ Ψ, Ὀαϊ Ὁ. 218 165 15. 1711 6ς}4 7ς. 1518; οἵ, 2.90 Ῥ55. 3210 

385 605. ---- Ὑ}}»}} ΝΊΡΕ. ρί, ξ ἫὋΡ νὉ. «γὴν μρ, αἰδέμγό, ΝΊΡΕ. Ξξ ραββ, ἐξ την γαῖ 
πῇ, εἶππ. Ῥε. : 55, Βαϊ τεχὶ οἵ Ἰαϊϊες ἀυν. (Του, 908. τεϊεοῖ 11); (ὦ ἀνεκαι- 

νίσθη; Ἔ γερουαίμε δεί, ῬΔΙΆΡὮταθε. 80 Αᾳ., Σ, ἀνεταράχθη, 3 «ονέμγδαίμς 

διὰ 5, ΖΦ, --4. ὉΠ] Οδἱ ρὲ, 5 9: π δὲ οὐ φγσιν τυαγπὶ, Ὦεῖς ἤρ., οἵ, Ὀϊ. 196 
Ηο. γ7 7ε. 9 189,--- δ, »» 051 Ηἰρῇ. ἵτην. [ο]Ἱονεὰ Ὁ πρὶν Οδὶ σοδοτῖ, 1 535. 
εἰϊμετ δυδ]ιποῖϊνε 85 65, 3, οὐ αἀροάοβίβ. Ιΐ 15 γϑαὶν ᾿αυϊο]ορίςαὶ πὰ ἱπιραὶτβ 
ἴῃς πιεξάδυζε. --- Ὅ" ΓῚ] ΡὮτ. α.λ., οἵ, 70. 119 ἤρ. ἢ Πρ ἡ.[( σιεασηγε, ΠΟτΏΤΏΟη 

ΕΣ., 7ε. 2214. 2189 δΓ ξατταςιὶ 5. 1.332, ἀϑΌ}}}γ οἵ 5ἷζε, ἀϊβίδῃςς. --ο σππ Ὁ} οἴ, 
δά). 15. 535 ἰαεῤίηρ, Ἰδτε σὲ σέγα, ἐἐεεαίίονι, Ὀὰϊ ἰταρτοῦ.; τὰ, πῃ (1714) 85 
νυ" ἐμγαζίον οὗ Ἰἴ{ε, οἴ, 8948, Ιἱ ἰ5 ροββίθ!ε [μδὶ γε ββου]ὰ τεδὰ ἘΠ 85 Ὀεϊονν, 

ν.5, ψ᾿ΒΙΟΒ ἴαϊκε5 ἂρ ΒΟΙΩ Ὃν ἀῃὰ ποτ, Ἐ}) υβίηρ ὯΝ θεοαυβε οἵ ἰϊ5 τηϊβίαϊκει ὑγπῃ. 
--Θ. ξγλπρ9] τρσρς, ἀαπαδγεααναε, οὐἱγ Βετγε ἰπ Ψ, Ὀὰϊ ἴῃ τηεαβυγοβ 1 Κ. 7): ὡ 
-- ΠΓΩΣ] ἰδ ῥρυοῦ. ρ)]., 85 ἴῃς 1], 15 ονεγί}} ἀπὰ [18 ὉΠ Ώ ΘΟ ΘΟ 55ΔΓΥ. ---- Ν2] 85 πουῃ 

ΞΞ ας ποίλίμρ, τατε ἀδᾶρε, οἵ. 732 603; Ὃν. 18. -- 7} Ὀεϊοπρδ ἴο πεχὶ 1., σετα 

ὧν ἰδ πεεάεὰ ἔοτ πιεᾶϑυγε. [Ιὲ ἰβ ποῖ πεεὰςὰ Βετζε. --- 3.}} ΝΊΡΒ. ρΡί. (ν. 25). 

ὙΣ τηῦβὶ Ὀς αἰἰδοῃ δὰ ἴο τη δ νΌ., οἰ μβεγινίβα ἰϊ 15 ἀϊῆσυϊς. (Ὁ ζῶν; 808. Ὠτ., 

“ΒουρΡᾺ βιδῃάϊηρ ἤγηι." ---Ἴ. 55}] πιῖη. ἑπιαρε,, ἴῃ Ψ ΟἿΪΥ ἢρ. οὗἉ ἐτηριῖπ 688, 
ἐπδία Ὁ ]Π γ, ἀπ ἃ 5ο ργοῦ. βεπιθ]δηςς οἵ ταδὰ εβιεετηεὰ ὉΥ Οοὰ, ἢετε ς. 2 ἐτδερίῖσε, 

διυὰ γ3Ὁ᾽ --- 5.1 Οἱ πυρί. 3 Ρ]. {1} ἔογπι ; Ρ]. ἰπ ἴῃς τηϊάϑβι οἵ 58. 5 βίγαηρε. 
ξ [π05] νῦ. Οἱ (1) ψυστοί, ἴκε α ἀοξ 597:1δ; (2) πεμγγεμν, νεοσρ, 425 13 4.35 
ἴῃ ῥργᾶγεῦ 5518 7ηγ6; (3) γοαν, οἵ ψᾶνεβ 464 (7); δε ἐμρειἑζεροιες, οἵ ῬΕΟρ]ς85 467 

832 (αἶκο (ὦ 6.5); (4) δεκεέίε αὐστί, οἵ πιοῖβε οἵ βίγεεϊβ 397 15. 2221 Κὶ. τ4}.- 
“2::} Οδ] ἐπιρί. ἔξ Ὡ: νὉ. ΟδἹ, ἀδαρ μ, ς. δος, Οη. 4135:49 (Ε) Ἐχ. 8:0 (1), 
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ΗΡ. 110 Ζε. 9᾽ 70. 2735; Βετε δὴβ. Ὀὰϊ σθαι ἱπιρ]εὰ ὈῪ βυθβεαυεπὶ 5. --- 
8. π.»}} μα πσιυ, Ἰορὶςα] βεχυεπος, 279 275. ---- ")Ν} ἰ5 ρ]. -- πῦπλ}} Ὁ ποτα 
πιῖ. ἀσβε (εἴ. 715); εἶδν. 70. 411 Ργ, τοῦϑ αα7 1312 1.4. 318 --- Κ"Ὁ} 5 ΕἸΏΡΒ. ἔος 
οορυΐα. ---- 9. Ῥ»ΦῸ 535} δρὮ.; 59 τρακεβ ἴῃς ρῆτ. ἴοο Ἰοηρ ἴοτ ἃ 5ἰπρὶε ἀσςεπῖ, 
ἀπὰ ἰ5 ῥγῸ. ἃ δἷ. --- 522) ΠΡ] ΡὮτ. α.λ., Ὀυϊ οἴ, Ὀτν τι 227 (ν. 125 441). -- 

11. γν ΓὭΣΕ] ανλ., 45 Ρἢτ.; τηᾶϊαβ 1, ονογίι}} δηὰ ἰ5 ρὶ.; δἀπὰ δ8 ἴο ἔοστω 

ἘΠ τ, ἐονέερεδίονε, 85. Ἶ., Ὀαὶ 65 ἰσχύς ΞΞ Γγ}22 τᾶογς Ῥτοόραῦ]α. --- 13, })}» ὋΣ] 

Ἐχρὶδηδίοτυ ἷ. ---- "5 Π1] Ρδ55. ρίς. δι, εἶβυν. 0. 2030 15.449 ἀὲς ἀἰξείγεα ἐλένεσε 
508} ἔεῃι. πσπὶ Ὀὰζ Ἰαῖετ βῖ}]ε : 65 γ.2); ῥγοῦ. Ῥοῖμ ἱπίεγρ. ρίοββεβ. ὙἘΒε 

ἈΖ. ἰ6 ἀρθτγενίαϊεά, Ὀυϊ πηαβὶ Ὀς τεβϊογεά 85 ἰῃ ν.δ, --- 18. πνη}} ποῖ ἱπ (ῦ, ἰ5 οὶ. 
ἴο ἴδε ν., ψῃ ἢ ἰδ Ἰγουρδουϊ ἃ ᾿ἰτυγρίςαὶ 6]. Ιπᾶςεά, ἰξ βῆονβ ἴῃτεε βἴασες 

οἵ ρἰοβδι βοαιίομ. --- "»)Ν} ἔ]]οτ ἔοστη ἔογ ὡΝ, βεοϑυβε πεεάεά ἔογ ξυροῦ. ---- 
Ἐ3Ψ.] “ογοιενρεν ( 39») ΟὨΪΥ Ρ δῃὰ Ἰαῖς, ποὶ εἶβυγ. ἰπ ψ. ---14. ;:] ΗΊΡΒ. 
ἦπιν. ᾧ πρὸ Οὐαὶ, 110117, ς. 2 ἀοοξ ον» αἰερῃενείν. ΗῚΡΆ. α.λ. ς. 10 σοῖς στσαν 7". 
-πτ πρῦ3Κ] ΗἸρΒ. σομογῖ. 8.222 (1) ἀοοί ἐλεεῖ, 8οὸ Βετε δπὰ 70. 977 τοῦ; 
(2) εαμξε ἐο Ματὰ Αὐτὰ. 5". 

ΡΡΑΙΜ ΧΙ, 

Ῥβ. 40 ἰ8 οὐπιροβίϊε : 1. Α ἰπδηϊκδρίνίπσ. (1) Αὔοσ μαιϊίεπέ 

ψυαϊτίηρ ἴ86 ῬΘΟΡΙΘ πᾶν ὃθθπ ἀοϊίνοσοὰ ὮὉΥ ὙδνΘΕ, δηὰ μάνα 

Ῥταϊϑοᾶ Ηΐπὶ τ ἢ ἃ ἔγεδϑα ουὐϊθασδὶ οὗ δοηρ, ἴὸ 1π6 στοδῖ δῃησοῦγασο- 

ταθηῖ οὗ πιῆ (ν.5) ; (2) ἴδοϑὲ ΒΔΡΡΥ͂ ὁπ68 σὲ οοπσταίυϊδιοα 
ΨῈῸ {τυδὲ ἰπ ὙΔΟΒ ταῖμοσ Ἐμδπ ἰ4018; δηᾶὰ ἘΠ6 ὑἐπιροβϑι Ὀὲ Ἐν οὗ 

δάθαυδίον βοιτἑηρ ἔοσῖ ἴμ6 νομάτοι ἀθθά8 δηὰ ᾿Ἰπβουρμίβ οὗ Ὑδῃ- 

ννϑ ἢ ἰ8 δββοσίοὰ (ν. 5 5) ; (3) 8δοσίῆσεβ οὗ νασίοιιβ ἰὶπάβ νου Ββανα 
Ῥεθ οδετοά ἰξ δοσβρίδο]6 τὸ Ὑδδνοῖ, Ὀυϊ 1Π6 ῬΓΟίδσοποΘ μ88 Ῥθ66 ἢ 

ίνοῃ ἴο ποατίησ Ηΐβ [δ] 848 Ῥγεβϑοσὶ δοά ἰῃ [86 ὈΟΟΪΚ ΓΟΪ], δηᾶ 

Ῥχοδομίηρ ἰΐ τὸ 186 στϑαῖ οοπρτεραίίοη (ν.7}5); (4) 1886 Ῥσαΐβθ 
οὐ δα οἢ 111 ποῖ Ὀ6 ψΣΒοΙά ἰπ 1π6 οοηρταραίίοῃ, δᾶ ἴδοσο- 

ἕο Ηβ Ψ11 ποῖ ἱμμο] ἃ Ηΐ8 σοπιραβδίοι δηὰ Κίηάποϑα (ν. "5. ). 
1. Αὔ ῬΥΑΥΟΙ ΤῸΣ ΒΡΟΘῪ ΠΕΙ͂Ρ Δραίῃβι δποιηΐθβ; ἰμδὶ ΠΟΥ͂ ΠΙΔῪ 

6 Βιδιηθά ὮΥ ἀδέδαϊ, ὮΣΙ [6 ῬΘΟΡΙΘ σο᾽οΐοθ ἰπ Ὑδανοι δηὰ 

τιδρηὶέν ΗΐΒ πδπιὸ (ν...18). ὙΤΈ686 Ῥ88. δα σοι ποᾶ ὈῪ ἃ 86 8πὶ 
οοπηροϊίηρ [88 στοδῖ πυπθοΣ οὗ 6Υ]18 τὴ [86 πυπιοσοῦδ ἱπίαυϊΐείεδ, 

ΒΟ ἢ Βανο Ὀτουρσμῖ στοαὶ ἀϊβοουταρσοπιεηὶ (ν.}2). 

4. νι, 4 51. 5᾽. 

1 ΜΑΙΤΕΘ 5ιἰεβαξαβϑιν οἡ Υδηννε, πὰ Ης ἱποϊπεὰ υηῖο πὶ; 

Απὰ ὑγουρῆϊ πὲ Ὁρ ἴτοπι ἴῃς ρἱϊ οὗ ἀεϑοϊαϊίοη, ἔτοπι ἰῃς οἰδγ οἵ ἴῃς πιῖσγε; 
πὰ 5εῖ τὰν ἐεεῖ Ὡροῦ ἃ γοοῖὶς ; Ηδ εϑιΔὈ]}15ῃςε ἃ τὴν βίερϑβ ; 
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Απὰ ρανο ἃ πεν 50} ἰῇ ΤΥ πιουίῃ, ἃ 5οηρ οὗἩ ργαΐβε ἴο την αοά. 
Μδηγ 8εε δῃηὰ ἴδεν ἔεδγ, δῃηὰ ἴΠογ ἰγαϑὶ ἰῃ Ὑδηννεῆ. 

ἈΡΡΥ τῇς πιᾶῃ γγῆο ἢδ5 πιδάς Ὑδῃηννεῆ Ἦἰ5 ἰσγιισὶ, 

Απὰ νψο Βδίῃ ποὶ ἰυγηδα ἴο (ναί 14.015), οΥ ἴαγηδα αϑίάς [4 ]56}γ 1 

Μᾶδηγ ἰπΐηρϑ παϑὶ Του ἄοης, Ο ΤΏου, ΥὙδηνεῆ, τὰν αοά. 

ΤῊ νοπάειβ δὰ ΤῊΥ ἱπουρῃ!5, --- [Ώετε 58 Π0 βεϊἰηρ ἰῃ ογάεγ; 

5Βου]ά 1 τε] οὐ 5ϑῃου]ά 1 βρεαῖς, ἴῃεν ἃζὲ ἴοο πιιπιεγουβ ἴο Ὀς οουπίεά, 
ῬΕΑΟΕ οδεγίηρ δηὰ σταίη οὔεγίηρς μαϑὶ ΤὭου 0 αἀεἰίρηϊ ἴῃ; ἴπδη μαὰ 1 ἴῃ 

σονεπδηῖ; 

ἍΜΠοΙς Ὀυγηὶ οἤεγίηνς ἢ δίῃ Ὠδδὶ Του ποὶ δϑκεά; ἴδῃ αἰάκὶ Τῆου οοπ- 

ταδῃὰ της. 

1,0, 1 δπὶ οοπια, ἰῃ ἴῃς Ὀοοΐς ΤΟ]] ἰϊ ἰ5 ργεβϑοτί θεὰ ἴο πιε. 

ΤῊΥ νἱἱ]} 1 ἀεἰίρῃι ἴῃ, ἀπὰ ΤΥ [ὑἂνν 15 υνἱτΐπ πιε. 
[Πᾶνα ργεδοῆεα τἰρῃϊεουβηεβ5 πῃ ἴῃς ρστεαὶ οοηρτεραίίοη ; Ὀεδο]α πὶγ 1ΐρ5. 

Ι ὙΠ, ποῖ πο] ά, Ὑαηννεἢ, ΤΏου κποννεβὶ, ΤῊΥ τὶ ρῃϊεουβηα55 ; 

1 δανε ποῖ οονετεὰ ἰῃ πὶν πιὰ ΤῊΥ [αἰ τ] πε55 ἀπὰ ΤῊΥ ϑβαϊναϊίοη. 

1 5880, 1 πᾶνε ποῖ οοῃοςεαϊεὰ ΤῊΥ κί πάμποϑϑ δηὰ ΤῊΥ (δἰ Πι]Π 655 ἔτοσα ἴῃς στεαδὶ 
οοῃρτεχαίίοη. 

ΤΒου, Υδῆν ἢ, οὐ ΤῊΥ ρατὶ, νὴ] ποῖ πο] ΤΥ οοπιραϑϑίοη ἴτοπι τα: 

ΤῊΥ Κίπάμεβ5 απὰ ΤῊΥ {4 ἤλ]πε55 (18:6 γ} νΝ1}} σοῃεἰ Δ }}γ ργέϑεσνε της. 

23. νει 2 51. 4. 

ΔΗΨΝΈΗ, ἰὸ ἀεϊΐνεσ πιε, τὴν Οοά, ἴο πν Ὠεὶρ, Ο Παϑβίε. 
[εἰ τῆεπὰ Ὀς 5πᾶπιεά δηὰ οοπίουπαεδα ἰορείῃετ, ΠΟ 5εεἰς πὴν [ἰδ ; 
[κεἰ ἴῆεπι Ὀς ἰυτπεὰ Ῥδοῖς δηὰ Ἰεὶ ἴμεπὶ Ὀ6 αἰδῃοπουγεὰ ψῆο ἀεϊ σῆς ἱπ ΠΥ 

αἰκίγεββ. 

[αὶ ἴλεπὶ Ὀς ἀεβοϊαὶς ὮΥ τεάϑοῃ οὗἉ ἰΠεῖὶγ 5ῃδπηθ, ἡνῆο 58} “" 88, 8081" 

1,ιτ ἴῃεπι ἐχαϊὶ δπὰ Ἰεῖ ἰδ πη ὃς ρἰαὰ πῃ ΤΉδΕ, 41} νἢο 5εεκ Τῆεε. 

[εἰ τῆεπὶ 58γ: “ Μαγ Ὑδνεἢ Ὀὲ πιαρηβεα," ἴπο56 ν᾿ ΠΟ ἰονε ΤῊΥ βαϊναϊίοῃ. 

ϑίπος 1 πὶ δῇή)οιεὰ δηὰ ροοσ, Ὑδῆνεῃ, Ο Παϑίε ἴο πια; 

Ο Τῆου πὶν Ὠεῖρεῦ δηὰ πιν ἀεἰΐνεγεσ, πὴ ΟΟοά, ἰΔγ ποῖ, 

Ῥπ. 40 ἰ5 ἃ σοτηροβίίε Ῥ5.: ν.5. 12, ςοηπεοίεά Ὁγ ἃ 5εϑπι, ν.}δ, ἢ} ν. 1 ΕἸδ, ΒΟ ἢ 
ἦα (ῃς βαης 85 Ῥβ. 70; 50 ϑίγεεῖϊ, (ῃς., ἃ. ΟἿ]γ ν.5.}2 θεϊοηγρ ἴο ἴμε οτγίρίπαὶ 
Ῥπ., ψ ἢ τὰς ΠὉΠε δἰδίίηρς παῖ ἴ ττᾶβ ἴῃ 18, δὰ (παῖ ἰΐ ννὰβ α͵5ο ἰῃ 48}Ε[{, δηὰ 

8 (υ. Τηῖτ. 88 27, 31, 33). 5. 70 δα5 ἰἴ5 ονγῃ {Π|6, ψν Πϊοἢ τννα8 οτἱρίπαὶ ἴο 

ἐς Ὀείοτε ἴξ ψγαβ αἰδοβεά ἴο 8. 40 85 ν. "18, βἰατίηρ {παὶ ἴΐ α͵50 νγὰβ ἱῃπ 58 δπὰ 

9, Ῥυὶ 11 δυθβεαυςηι τεοεϊνεὰ τῆς Ἰἰξαγρίςα! αβϑίρτιπιεης ὍΣ: Ὁ ἴοσ ἴῃς 

οβεήηρ οἵ ἴδε ππ)8 (ν. 1πἴτ. ὃ 39). Τῆε ἴννο 88. ψγετε σοῃπεοϊ δὰ ὈΥ͂ ἃ 8εᾶτῃ 
ὙΒΙΟΝ ἐχρ] απ [πε ἐν}}5 δυβετεὰ 85 ἄυς ἴο ἴῃε στεαὶ πυπῖρετ οὗ ἰπίυ τε. 

ΝΣ 12 μον ἀερεηάεηῃςε οπ 7ς. 15.2 αῃὰ Ῥβ. 22: ν.δ, οἴ, 76. 385; ν.ἴ, οἴ, 76. γ51 “«.; 

ν.", οἴ, ]ς. 2153; νι, οἱ. 15. 418 4210, ν,8, οὗ, 15. 558, ν.1}0.1}1 οἵ, Ῥ5., 2238, Τὶ 
τιετείοσε πιυβὲ θεὲ ροβίεχ!]ς, Μ.1618 -Ξ 70 ΞΞ 354 35:38 1ῃ 4] οαἴα8 ἃ πιοσε σου ίουϑ 
ἔπιε. ΒοΙΒ Ῥεβ. Ὀεϊοηρ ἴο [ες σοτησηαην οὗἩ ἴῃ Ἐεβιοτατίοι, (Βς Ἰαϊίετ ἴὸ 
ἴπε υὐτλεβ οὔ ἴσου ]ς ἄυς ἴο τῆς ρετβεουϊΐοη οὗἩ {πε τυΐποῦ παϊίοπβ Ὀείοτε Νὲ- 
Βεπιίδἢ, ἴῃς ἔοττηοσ ἴο ἴῃ τῆοτε ργοβϑρεγουϑβ {{π|68, ἤεη Ροτ]5 αὐὶρῃὶ θὲ Ἰοοκεὰ 
ὍΡΟΣ 85 ρμαβὶ, δῃὰ ργοῦδυϊυ, ἱπετείοσς, βυρβεχυεπί ἴο Νεβοπιδη. ΤΈΣ οοτα- 
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δἰηδιίου οὗ ἴδε ἔννο Ῥβ8. Ὁ. ἴῃμε ϑεᾶστῃ τηυϑὶ ἤανε Ὀεεη βυρβεαυεηῖ ἴο ΒΒ), οἴ Βεσ- 
νῖβε ἴτε τὸ Ῥββ. σουἹὰ ποῖ ανε πὰ βεραγαῖε {{]6Ξ διὰ μανε εχἰβιεὰ δραεῖ ἰὼ 

ἴδαὶ Ῥεδαϊϊεσ. Βεβίάεβ, Ρβ. 70 ὑεϊοημϑβ ἴο Ἐ, ννὩῖς ἢ} ἀἰὰ ποῖ υδε ΡΞ. 40. 

ῬΒΑΙΜ ΧΙ, 4Ἁ. 

8.7. 1. 15. ἃ Ῥγορτγεββῖνε ρεπίδϑβι ἢ. ---- 3. 7 τυαΐδεα εἰσαας δ᾽, 
ΜΠ} ἸὨςΓΘΠΒΠῪ οὗἁ νάϊ την ; ποῖ ἴπε σοπιϊηυδηςσςα οὗ ᾿ἴ, οὐ ἴμε ρμαϊΐεπὶ 
αι] νυ οὗ ἱἴ, Ὀυϊ ἰῖ5 ρεγβίβίδηςθ, ἴῃ βίεδαν δάθδγεηςος ἴο ἴῃς δἵα- 
τὰς οἵὨ ναὶ της ἀπ} τ[Π6 το] εΐ σαπΊΕ. --- σε Υαλενελ], ἴτοτλ τ βοτὰ 
ἐϊ του]Ἱὰ σοπιεΕ, --- σπΩ 4472 ἱπεμοά 1, ἀβαδιν τ δᾶτβ, τ οἢ ἃσα 
ἀουδῦ!εβ8 υηάἀειβίοοά ἤδσο, δηὰ ἱπωρὶ γίηρ, τπεγεοίογε, δῆβννεσ. --- 
μη »46]. ΤῊΘ ΔΏΒΨΕΙ 5. ἃ ῥγδοῖϊοδὶ οῃς. --- 3, Ηδ ὀγοωφὴξ πες 
Ὡῥ)ρορι τὰς 217], ἰηῖο νης ἢ τῆ 6 ῥα! ηϊδὲ σοηςεῖνεβ ἴῃς παιίοῃ 85 

μανίην (8]1εη, εἴ. 14. 325. 5, ΤῊ Ϊ5 15 ἀεβοσ θεὰ 85 ἀξεοία ἥοη, ἃ ταοτα 
ῬΙΟΌΔΌΪς τοδαϊηρ ἴῃδη [6 5 π΄ ποτὰ οἵ 3Η, ν Ὡϊο ἢ Π85 ὑϑαδ}}ν 
(ὃς τρϑδηΐηρ, “ τοδγίηρ," 85 ΚΙ., (αἱν., Ὀσ., Ὀυϊ ἰ5 ραγδρῃγαβεα ἴῃ 

ΕΜ". 245 “δου ]ε,᾽" ψουϊ δὴν }υ5ιἰΠοδίοη ἴῃ ἴᾷ6 ὑϑᾶσὲ οὗ 86 
νιοτά, -- δε εἷαν 97 τάε νιἱγε], ἃ5 69} δῃὰ 76. 385; ἴῃς ρὶϊ ἰῃϊο 
ΜΉΙΟΒ ΠΘτευλδῃ δὰ Ὀδεὴ οδϑῖ, ψἤοσα ἴῃς ἰοοὶ 51105 δηά 5114165, 
δηὰ [ἤδγ 15 Ὡ0 β0ςε ἐοο[ίῃρ. --- σηα 567 νι} γε: μῥοη ἃ γοεξ], ἴμδι 

15, ἃ Ἰογ τοοῖκ, ἃ οἵὰρς ῃἰρῃ ἀῦονα ἄδηροσ, ἰῃ ἀηθτῃ. ἡ Π ἢ τς Ρἱζ 

ἰηῖο ψ ἰςἢ ἢς Ὠδᾷ (4]]6ῃ. ---- 172 ἐείαδέελεα νῖν σἰοῤε], ταδάς τῆ πὶ 

ἤτπι δηὰ βεοῦυσε ὕροη [ΠΕ τοοκ. --- 4. Τῆς ἀεἰίνεγαπος Βανίηρ ὈδεΏ 
σοιῃρ]εἰο4, ργχαὶβα ἕο ]οννβ: σπα ραῦέ ἃ μεὶν “οηρ ἐπὶ γι} νιοιλ], ἃ 

{τεϑἢ ουὐραυτδῖ οὗ βοὴρ, ΜΠ ἃ Πα (Πδτηθ, ἴῃς ἀεϊϊνεγαηος ͵αβῖ 

ἐχρεπεηςεα, 45 33 96᾽ ο8' 1447 149} 15. 42. ---α σοηρ 97) 2γαΐξε 

Ὁ μῖν σοά Ἴ. ΤῊΪ5 ῥγαΐβα 15 ρυῦ]ς ῥγαΐβθ, ἴῃ ἴῃ ἴειωρὶς οὔ 5υγηδ- 

ἔορυς, οἴ. ν.5 1, δῃὰ τπεγείοσε μιση}]}, μοὶ 45 ἀἰβιίρυ θεά ἔτοτα 
ἴεν, Ὀὰϊ τε τηδηγ, ἴῇοβε σοηβι υἰηρ [ἢ στεαΐῖ σοηστορδίοη. ---- 
σές ἀκα τλέν )κα7], ἃ5 ἴῃς σοηΐοχί βϑμονβ, ἡ τονθγθητίδὶ ἔδασ, σα 

ἡλεν ἡγμεί ἐπ γαλιυελ]. Τῆς ἴῆγεα νὍϑ8., ζοϊπεα ὃγ Ἵ οοὐταϊπαῖοϑ, 
ἀο ῃοὶ ρἶνε ἃ βευεησα οἵ ἀερεπάδησςε, Ὀαϊ ἃ ΡάᾶΓ4]}. οὗ σοῃ ΘΙ ΡΟσασῪ 

δεῖ οῃ8. 
8ι:. 11. 15 τῇς δηι1-5ῖτ, οὗ (ἢ6 ῥγενίοιιβ οὔθ. [1 Ὀερίηβ ψῖἢ δ 

δητιῃ. σουρὶεῖ, σοηρταιυ]ατίρ' [Πο56 πο μᾶνα μδὰ [ἢς Θοχρεσίεηος 

ἀεβοτ θεά ἴῃ ἴπε ῥγονίουβ 511. --- ὅ. “]δῥν τὰε νιαπ], οἴ. τ', ΤῊϊ5 
τηδῃ, οοἸϊδοῖίνα ἴογ [ῃ6 παϊίοῃ, οὐ ἴῃ6 ροϑβίτὶνε 5ἱάς, ἀσς γιαάς γαλ- 
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τοεὰ ἀὶς ἡγωσῖ, 85 νι, που ἴογ νεγῦ ; οὔ ἴπε περαῖϊϊνε 546, λαζὰ 

ποΐ ἐμγηδά ἢ ἐμγηισα ασί4], τὰς ἸΔῖῖου ὉΥ δὴ δαβυ επηεηάδιοη, ἴο 

φαΐ" ἰάο4}, 85 (Ὁ ἢ ,αδείν. Ὑῆΐβ ἴῃ 38, ὈΥ δὴ εἴτοσ, "85 Ὀθοοτη ἃ 
ἀϊθῆου!τ ποτά, οὨΪγ υϑεὰ Πεσς, ὙΠ ]οἢ 5 νατ οὐ] γ ἐχρ αἰηθὰ ; “ υαηίο 
ἴδε ντουά," ἘΧΨ"., τοίδστίης ἴο ψιοκαα τη, δηὰ ἴῃς ποχί οἴδυβα 

15. ἴδῃ ἱπιογργεῖθα 85 50 τεΐεττίηρ ἴο ἴΠ6586 πιθῆ, ἰῃ νϑγίουβ τηοὰ 685 
οἵ τεπάεπηρ : “ 500 ἢ}; 8ἃ5 ρῸ ἀρουΐ ν᾽] ἢ 1165," ΡΒ. ; ““βυςῇἢ 85 ἴυσῃ 
αϑὶάςε το 1165," ΑΚ., ΕΝ. ; “(Δ}} ἀναγ ἰσεδοῃοσουβὶγ," ΚΠ); ποηΘ 

οὗ νῃϊο οδὴ δὲ τερατάβα ἃ5 Δὴγ Ὀεῖζεγ ἴῃδη σοη)εοίαγα! ρᾶγα- 

Ῥῆγαβαβ; ψΏεΓοαβ ΟΡ δηά ἴῃ6 επιεηάδίίοη βυρρεβῖεα ἀρονα ρῖνα τ 
Δ ΘΑΘΥ δηα δίαιται! ᾿πουρῃϊ ἀρρτορτίαϊε ἰο ἴῃς Ἴοοηίεχὶ δηᾶ ἰῇ 
δεοοοσζάδπος πὶτῃ ροοά υβᾶρο. ---- 6. Τῆς {5 ἢ ταϑυπλθα ἴη6 ΠΟῪ 
5οηρ οἵ ν.", δηά τῃε τμετηε οἵ ἴδ βοηρ 15 ρἰδςεά ἢγβὶ οσ εἰ ρἢδϑβίβ. 

-- “ἴσην φιέηρε ἀσεί Τάοι ἀοηθ ἢ 7. τοοπαδ7:}]. Τὸ ἴπε56 ἀδεὰβ 
τε δάἀάεδά, Ζὰν φλουράξ;, οἴ. 15. 555 ν. ΤΏΪ5, ἰῃ ἃ ρίοββ οἵ 3η (ποῖ 
ἴῃ 60), 15 ἀεδηεά 45 “ἴο υϑνατά." ὙΤῇαὶ {ΠῈῪ ᾶζὲ Ὑδῆνεμ᾽β δῃὰ 
Ῥεϊοης ἴο ἢο ΟὨδ εἶδε, 15 εἰ ρ αϑίβεά Ὁγ ἴῃς υ86 οὗ ρσοποὺῃ Ζάση, 

ἴῃ Ρετβοηδὶ μᾶπης οὗ σοά, γαλησεή, ἀπὰ ἴδε 5ἰαϊεπηθηϊ οὗ ρεγβοηδὶ 
ταϊδϊίοη ἴο αοά, νιν σοά. Τῇῆδ ““τηδηγ ἰῃΐηρβ,᾽" πον ἐχιεηάδά το 

““γγοΠά 618" δηὰ “ {πουρῇ 5," τὰ ὅσο μμριόγοῶς ἴοσ ὨυπΊδη εϑιϊσηδ- 
τίοη. --- Ζάεγε ἴς πὸ σείίηρ ἡάενι ἐπ ογαθ7)]. ἾΗ, ὉΥ με Ἰηβεγιίοη 
οἵ “απο Τῆεε" (ῃοῖ ἰπ (5), μα5 ρίνεῃ [86 νεῦῦ δῇ ὑπηΘΟΟσϑΑσΥ 

Ἰηϊεγρτεϊδιίοη, ἐοονγεὰ ὃν ΕΝ". ; Ὀὰϊ ὰ5 αἰ8ο βιιρρεβίε δηποῖμποσ 
τηθδηΐηρ οὗ με νῦ. 45 897, “1Πεγα ἰβ ποὴς ἴο Ὀε σοιηρατεὰ ἁηΐο 
Τῆεε," Εν πὶ], πιο ἢ, οψενεσ, ἀοθ5 ποὶ 5 ἴῃς σοηϊοχί. ---- «λον 

7 “εὐ ον τἀοιί 7 ςῥεαξ], ταοά δ] ἱτηρεγίδοϊβ σοδταϊπαῖςά, ἱτηρ  γίπρ 

ἴθαῖ [ἃ νγὰβ νεηςυσεβοιηα 50 ἴο (0, υηάδσ ἴῃ6 οεἰτουμπιβίδποοσβ, ἀ6- 

τιδηάϊηρ ἃ βίτοηρς ἀείετιϊηαιίοη, τ ἢοἢ, μενεσῖῃ 1655, νου] [41] 
Ὀεσάυβα ἴΠεΥ ΨΕτῈ φοο ποεριθγομς ἴο δέ εομρσ. 

δίσ. Π1. πᾶ5 ἴνο ϑυπίῃ. Ἵοουρίεῖβ δηὰ ἃ βυῃΐῃ. πιοῃοβεϊος. 

1-8. Ταιε οϑεγίηρ], ἴἰλ 6 βδοτίῆςε ννῆοβε οί Ἵμαγαοίθγβεῖο νγὰ5 
σοπητηυηίοη Ὁ οαἰίηρ οὗ (ῃε ἤδβῃ οὗ τῃε ν]οϊπι, Ὑδῆννεἢ μανίης 
Ηΐϊβ ρατΐ δὲ τῇ αἱῖαι. ΤὨϊβ νὰ8 δοοοιηρδηϊεὰ Ὁγ ργαΐη οδεγίηρ. 

ΤῊΪϊ5 οἤδετίηρ ἴῃ 806 οδβ68 σοῃβίϑβι θα οἵ 1ἴῃ6 τὰν ρταΐῃ, οσὔ τοδϑίεα 
ΘΆ15, δἴ Οἴπειβ οὗ ἴῃς πιϑα], δαϊ ἴῃ σοπηεοτίοη ἢ ρεᾶσς οἤεγίηρβ 

οὗ νᾶτίουϑ ἰογπηβ οἵ οαἶκθβ οὐ Ὀγθδά, ἰῃ ψ ῃϊοἢ αἰ5οὸ ἴΠ6γα νγᾶ5 οοτη- 

τουηΐοη ΟΥ̓ εδηρ οὗ ἴῃς τηοβὶ οὗ ᾿ξ, ΟἹΪΥ ἃ 5114}} ροτίίοη ροΐῃρ 
ἴο 186 4ἰἴαγ ἔοσ σοά. --- εὐλοίς δμγη οδεγίηρ, νοβε οὨϊεῖ οματ- 

2Α 
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δοίετγίβεῖς νὰ (δαὶ τε εἰπε νἱοϊπὶ ποῆῖ ἃρ ἴῃ ἴῃς ἤδπιος 
ἴο σοά οχργαβϑίηρ ΜΟυβΠρ. ---- οὐ εἰμ], δϑβοοίαϊεα πῖτἢ βίη δηὰ 
τῆς συ ε οὗ 5ἴη, 88 15. 61, ψῇεγε σοῦ στ δϑϑοςίαιθα ἢ τῆς 
ΨΠΟ]6 Ὀυτηΐ οἤἶεγίηρ ἰ5 ἢαϊο Ὀγ Ὑδῆνεῃ. δϑίη νἱιδῖςα 411} 5δοτ- 

ἤς68 ; 58Δοτίῆσεοβ ΨΈῦῈ οἵ νϑ]α ΟἿΪΥ ἃ5 Ἔχργεϑβῖνε οἵ χἱρῃιϊθουβῆςεβϑ. 

ἘΝ". δηὰ τιοβῖ βοῃοΐαγβ, δηοίθηϊ δηὰ πιοάεγῃ, τἈϊηκ οὗ «ἱρημ οϑεγίμς 

Πεγα ταῖμευ ἴἤδη βίη. ΤῊϊβ 15 ἰϑιηριϊηρ ἰῃ ογάεγ ἴο οοταρ]εῖς τῃς 

δηππγεγδίίοη οἵ ἴῃς ρτϑαῖ οἶἰδββθβ οἵ οἤεγίηρϑ ; Ὀυϊ ἴῃ βίη οβεπησ 

ἰβ ποῖ Κηονῃ ἰη τῇς Ῥβαϊΐεσ εἰβεύῇεσε; ἰΐ ἰβ ποῖ Κηονῃ ἴο 

186 ᾿ἰτοταῖυστα ὑροὴ ψ οι τῃ}5 5. ἀδρεηάβ, δβρεοία!ν ἴῃ τ815 

νοῖβα ; ἴῃς Ηδῦτεαν νογάὰ υϑεἀὰ πότε πονῇεγα εἶδε ἢδ5 [ῃδϊ τηδδῆ- 

ἴηβ ; δπὰ ἐνεὴ ψῖῖῃ {πε 5'ῃ οἤεγηρ ἴῃς Ἰιδῖ οἵ οἤετηρβ ψουἹὰ Ὀὲ 

ἱποοταρίεῖς ψίῖῃουϊ ἴῃς Ασλαηι αἰτεδαγ δε 15. 5 4. --- "7: Τάσε 
"σ ἐἰρέϊσά 11]. Ῥτοῖϊαβὶβ οἵ ἱπιθιτοραῖϊνε οἰδιιϑα ἰὴ ογάθσ ἴο τῃ6 
δροάοβίϑβ οἵ ἔπε ἰαϑὶ εἰδυβε οὗ ν. ΤΉΪ5 15 θδαβθά οῃ Ηο. δ᾽: “ Εοσ 
Ι ἀεῖρης ἴῃ Κιπάπεθθ δπά ποῖ ἰῃ ρεᾶσβ οἤετγιηρ ; ἂπᾷ ἰῃ ἴῃε 
Κηαον]οάρε οἵ Οοά ταῖμεγ ἴμδη ψῃο]ε Ὀυτηΐ οἤδετίηρϑ ;᾽ οἴ. 15. χα 
Ῥ5. «αν, ἀη ἀϑρθοία!ν τ 5. 153: “ Ηαῖῇ Υδῆνθῃ 85 ρτεδῖ ἀεϊϊσῃι 

ἴῃ Ὀυτγηῖ οἴετίηρ5. δηά ρεαςε οἤεγιῃηρβ 85 ἰῇ οὔογίηρ ἴῃε νοῖςε οὗ 

γῆν ἢ" -- ασ Ζλον ποῦ σελ 1. ΤῊΪΒ 5 Ὀαβδεὰ οἡ 76. 75 3, 
“ΡῸΓ 1 5ραΚε ποῖ υηἴο ὙΟῸΓ (ἢ ΘΥΒ ΠΟΥ σοτητηδηα θα ἴῃεπὶ ἴῃ ἴπε 

ἄαγ τα 1 Ὀτουρῃὶ τμεπὶ οὐϊ οὗ ἴπ6 ἰαπάὰ οἵ Εργρῖ, σοποεσγηΐηρ 

Ῥυτηῖ ΟἸοτίηρ5 οὐ ρϑᾶςε οἴϊεγίηρϑ ; ὕαῖ [ἢ]5 τηϊηρ 1 σοπηπχαηά ἴἤετα, 

βαγίηρ : Ηξαγκεη ἀπο πὶγ νοΐος,᾽ οἵ. Ρ5. σοδ" ΜΙ. 658, ὙΤῊΪΞ5 ἰ5 

ΘΑΜΘΏΓ ΑΙ [ΤῸ 50. [ΔΓ 5 ἰΐ5δ δΔηΓ ἢ. 15 σοποογηθά, Ὀυῖ ἰ πεεαβ 
πα! ποδίίοη, ἔογ ποῖ οἠἱγ ἴῃ σοάς οἵ Ὦ, Ὀῖ. 12, τό, ἁροὴ ψῇῆϊοἢ 

τς Ῥ5. τό τος, θὰϊ αἷδο ἴῃς σοάς οἵ Εἰ, Εχ. 23,55, ψῃϊο ἢ δηϊθάδῖθς 

Ἡόϑοα δηᾷ Γιοα], ργοβοῦθεῈ5. 7υ5ῖ [656 βδογίῆςσθθ 85 δὴ δϑϑεηιδὶ 

ραγὶ οὔ ἴῃς στἰΐαα] οὐὨἨ ϑνογβῃ!ρ ἔτοπη ἴῃ 6 δα! θϑὲ τἰπλ65. Αἵ ἴΠ6 βᾶπὶὲ 
τἴπγ6, Π} τῃ 656. ϑαστίποθβ. τὰ ὈΓ να, ἀηᾶ δηϊεάδίϊε 41} Ηθῦτεν 

[κὐν, Πα] ἀγα σΟΠΊΠΊΟΙ ἴο [ἢ 6 ᾿νΟΥΘΠΙΡ οὗ 5γαθὶ δηά 411 ἢΪ5. πεὶρῃ- 

ῬΟστπ ς 50. (Πα ΠΟΥ Δ͵Θ Ποῖ ἃ5 5  ῆσοθϑδ ἰῇ δὴν ψΑΥ αἰδιϊηςῖίνε οἵ 

αἰνὸ το! βίοῃ οὐ δ αθνοῖ, οὐ ἴὸ θὲ τεραγαβα 85 (οσ ἴμε ἢγϑς {{π|ὲ 

σΟμ πη ἤο Ἰῃ ΕΠ ΣΝ 1 αν. ΤἬΕΥ ατὰ ἱποοτροτγαῖδα ἴῃ Ηἰβ [ν᾿ν δπὰ 

Βίνοη αὶ πησαηΐηρ, αηι (Πα τηϑαηϊηρ ἰ5 Ηἰ5 σοιητηδηά, ταῖθεσ [μδῃ 

τὸ πδοτίποὺσ {ΓΠουγβ νον, ΤῊΪ5 5 [Π6 δ η] Που5 σΟΠΒΘΠΒι5 Οἵ ἴῃς 

ῬτΟΡΙνοῖσ ἰγο βαπλπ0} οηναγάβ, ΤΉθβ6. ἡ ΘΘΈΟΠ5. 8ἃ5 ἴο βδοσίῆςσεϑ 

Δ λΠ ἢ, ἀν ΟΝΤΟΓΩΔ] στα] σοτθιηοηΐθ5, ποῖ Ὀεὶηρ στεηυῖγεά, ἅγα ἴῃ 
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οτάογ ἴο ἴῃε βἰδίειηςηϊ ἰῃ ἴῃ 6 δροάοϑβὶβ οἵ νῆδι Ὑδανθῆ ἀἰὰ τοαυΐγα. 
- 7Ζλεπ ἠϊάεέ Ζάσω εογεπαηπα ν»ι6]. ὙΤῊϊβ, ΟΥ̓ ἃ 5ἰ'χθϊ Ἔπιεηάδ- 

τοι οἵ ἴοστῃ, ρῖνεβ 5 ἴῃ6 δρρζοργίαϊες δροάοϑβίβ ρᾶγαὶ]. δηὰ ἴῃ 

ϑϑοῆδηςς ΜΠ, ---- εη ἀαά 7 1246 εονεπαηῆ, προ 15 ΡγΟ Δ ΌΪΥ 
τῆς οτίρίηαὶ οὗ 4 ἀϊβίουε ράϑβαρε, 'ῃ νης ΟΦ, (ο]ονεὰ Ὁγ ΗΘ. 
τοῦ, ἰγδηβδίεβ, “ δοάν ἀἰάβδι Του ρσθρᾶγα ἴοσγ πηθ,᾿ ψῃοἢ ταϑῖβ 

Οὐ ἃ ἴοχὶ νατίδηϊ τοῦ ἴῃαὶ οἵ Η. Θ, Σ ἢᾶνὲ ἴῃς βαπῆθ νεῦῦ 88 

(ῦ, νϑϊομ σου!ὰ ποῖ δανα δε ἴῃ βαῖηθ δ5 ἴῃε νετῦ οἵ 38. 3η 
δῃὰ Ντϑβ., βονανεσ, σά. ἴῃ τῇς ἰαβὲ οδυβε, Ζζῴση 7 «αἱά, ᾿ὨΪΟΒ 5 

ἴδτης δηά υπϑυϊεὰ το [ῃ6 οοπίοχι, δηὰ [ἢ ῥράᾶγα}16] 32, “ εατϑ ἀϊάϑδὲ 
ΎΤΠου Ὀοτα πι6." ΤῊΪΐβ βίγδηρε βἰδίθπηθηΐ 18 νϑυουϑὶ Υ Ἔχρ  αἰπϑά. 
ϑόῖὴς οὗ [ῃς οἷον ἰπιεσργείεσβ ἕδηοίεα της ἴπετα νὰ5 ἃ σείθσθηος 
ἴο ἴῃε δηοΐϊδηϊ υὑϑᾶρε οὗ Ὀοτίηρ ἴῃ6 δὰγ οἵ ἃ βἷανβ 85 ἴῃ 5'ρῃ οὗ 
Ῥοπάαρε, Εχ. 215 Ὠϊ. 15}, ἀηὰ τῃεγείοστα νυ ἢ ἴῃς ἱπαρ] οδιίοη τμᾶῖ 
ϑζδθὶ νγὰβ τηδᾶδ ἃ βἷανε οἵ Υδῆνει,. Βυΐ [8 15 ἱπηργοῦδῦ]8. ΤῊς 

τείεσεηςσα ἰ5 γαίῃ ἴο [6 ογεδῖῖνε ρονεῦ οὗ σοα, νῆο ἀὰρ οἱ (ἢ6 
Εδ18 δπὰ τηδάς ἵμετη οσρδῃβ οἵ μεδυγίηρ, ἴῃ οὐδ [αὶ Ηΐβ Ρεορὶβ 

τηϊρϊ ΠεαΥ ἀπά οὔεν Ηΐηι, εἴ. Εχ. 41} Μι. 12. ΤὨε εἰηεηἀδιίίοη 
8401 ἢανα ρῥτοροβεὰ ρίνεβ ἤἥπθ ράᾶζα]!., δηὰ 15 Ἄβρεοίδ!ν ἀρρτο- 

Ῥηδῖε ἴο ἴῃς Ῥοοῖ οὗ τε οονεηδηΐ ἰῃ ἴῃ 6 βι  δϑοαυδηῖϊ σοπίαχί. --- 
2, 7 αν» ἐο»6], οδ!]ηρ δἰτεπιίοη ἴο Ῥσοτηρὲ ορεάϊθηςα. --- ἐπ 226 
δοοξ γο ], ἴα Πδαϊεγοποιηῖς (οάθβ ἃ5 νυ οἡ τ 6 το]], οἴ, 
76. 1654. - ξ ἐς 2γερεσίδει τ πιξ], 85 ἈΝ". Βᾶ., Ὀστ., Κίτκ., ]., 

ταῖμοσ τμδῃ “ ψττῖθη οὗὁἨ πης,᾿ σοποδζηίΐηρ τς, οἵ ΟΡ, 3, ΕΝ". -- 

9. 71» τοὐζ 7 ἐεέϊσάξ ἱπ], 15 ἴῃ διηρῃδιῖς δηττῃ. ἴο ἴῃ οὔεγίηρβ 

οἵ ν. ὙΤδε ρῥϑβδὶπγῖβὲ ἀεἰ 5 ἴῃ δῖ Ὑδῆνγθ ἢ ἀ 6] ρἢ15 ἰη, ἀπὰ ποῖ 
ἴῃ ψθδῖ Ηε ἀοοϑ μοὶ ἀεϊϊρμε ἰη. Τῆς ν}}} οἵ Ὑδῃνθῃ 15 ἐχργεββεά ἴῃ 
ἴῃς λατην, Μ ὮΙ Οἢ 5, ἃ5 ἴῃ6 ῥγενίουβ οοηΐεχὶ ἰηαϊςαῖεβ, τοοογάβά ἴῃ 

τῆς Ῥοοϊκ τοὶ]. Α βοσῖδε [85 τηδάδθ ᾿ΐ πλοσθ δι ρῃδίς ὈῪ Ργεῆχίηρ, 
“ἴΤο ἀο;,᾽ νῃϊοῦ, μονανεσ, τα ῖκεβ ἴπε ᾿ἰπθ ονοσία!]. [Ιἐ ἰδ δῇ ὑη- 

ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ρἷοβ5β. ΤΏῈ [ὧν οὗ Ὑδηνε νγὰ85 τ 6 ἴῃ τῃ6 ὈοοΪΐς 
ΤΟΙ ; Ὀὰϊ ποσὰ ἴθδη τῃδῖ, [μ 6 ῥϑβδ]πηῖϑὲ βαγϑ8, "1 ἰ8 τούδλῖπ σιδ"], 
ἸτΘγα ν ἴῃ τῃ6 πιϊάβι οὗἩἨ πιν ἰηψατγάβ, ν. 2215; τῃ6 ἰῃίθβϑείπεβ θείης 

ἴῃ 56εδῖ οἵ ἴῃς ετηοίίοῃθδ, αἤεοιοηΒ, δη ραϑβϑίοηβ, δοοοταϊηρ ἴο ἴῃ 6 

ΗδεὉ. ᾿σοποεριίοῃ ; δῃὰ 50, “ ψτη τὴν ἤδατι," ΕΝ". ἰῃ δοοοτσά 

στ τῆς τεδοιίηρ οὗ θὲ. 20}11,-- 10. 7 ἀσυε ῥγεαελεα 7, Ἀδταϊ θὰ 
5 ρἰαὰ ἀΐηρθ, ἰῃ δοοοσάδπος ψ ἢ [ἢ ἀβᾶρε οἵ 15. 405 417 5.27.7, 
-- σιρλικομεηε:}, ν ἈΙΟΒ 5. Ἰηϊεγρσεῖεα ὃν 3η, 3, 45 Ὑδῆνε 5, θαΐ 



356 ῬΘΑΙΜΒ 

ὉΥ (ὖ 85 ἴῃς ρϑδὶπηϊϑι᾽β; ἰῃ8 [ΌΣΠΊΘΓ δοης οοττθοῖ 85 σείειτίηρ ἴὸ 

Υδην Θἢ 5 νἱ πα οδίουυ τἱρῃιεουβηθββ ἴῃ ἴῃ 6 βαϊναϊίοη οὗ ΗἾ5 ρβορίε, 

δηὰ 850 τερϑαϊεὰ ἴῃ ἴδε ορθηϊηρ ᾿ἰπα οὗ ἴῃς δηι5ῖγ., δηά ἢ 71. 

,αϊ δγεένμεος ἀπὰ ΖᾺν ταένα ἥοη], ὙὈϊΟΝ ἈρΡΡΘΔΥ ἀρϑῖῃ ἴπ ἴμε οσοη- 

οἰαάίηρ τηβιςἢ ἴῃ ΖᾺν Ζίπώμεςς, Τὰν ζαἰὐγμένες:, τερεαῖϊεά, 7Ὰν 
εονῥασείοη ἦη {λέ ργεαΐ εοηργέραἤον, ἰᾺ6 σοηρταραϊίοη οὗ [5γδεὶ 

Δββθι ὈΪ6α ἰῃ στοαὶ πυμθεῖβ ἴοσ ΜΟΒΗΪΡ 5 ἰῃ 225 4355, --- ὀελοίά 

»ην ἐε}, νἰοἢ πᾶνε πον ἴῃ Ὀγθδοῃίηρ, δηὰ πο ἢ ρῖνα νἱϑι δ] ς 

ενίάεηςα οὗ νῆδὶ ἴΠΕῪ ἢᾶνα υἱἱετεά, 50 ἴμαὶ Ὑδῆνεῃ ἰ5 ἱηνοκεά ἴο 
8566 {πε εν!άδηςσε ἴῃαι Η5 Ρεορὶε ἢᾶνα ἰὴ ίαςξϊ (]Π]1εἀ Ηἰ5 μ}}}. 

δίς. ΙΥ̓7. ἢᾶ5 ἃ βγῇ. {Πβ! οἢ δηά ἃ 5υη. σουρὶεῖ δημἢ. τΒετεῖο, 
-- 105. 7 οἱὰ ποὲ τυμἀλο. ὙὨδ οἤδηρα οἵ ἴδηβε ἰβ ἴῃ ογάεγ 
ἴο ἃ νοῦ ἃ5 ἴο ἴατε δοῖίοη. [ἢ δηῖῖῃ. ψῈ ἢ 1 ἰδ; Ζάοω, γαλευεά, 

ὁπ 7ὴν ῥαγί, τοί ποῦ το πλοία 1, τἰὰ6 οηα ἴῃ Ἔχδοῖ σουηϊεγρατιῖ οἵ 
τἢε οἴμεγ. Υ͂μαϊ ἴῃς ρεορῖς ἴῃ {πε ὶγ ὑγοσβῃρ Μ01] ποῖ το] ὰ 
ἰ5 ἴὴ6ς ρῥγαίβα οἵ Ὑδἤῆνεῃ᾽ 5 νἱπάϊ!σαΐοσυ, βανίηρ τἰρςθουβη685. --- 

11-12. 7 λατε ποί εουεγεά ἐμ μιν φριϊπα , Κερὶ ἴο τηγϑεὶῇ ἢ 7) ἀστε 

πο ἐοπεφα σε, ΤῊΘ ρϑα!πηδὲ ἀρρεαῖβ ἴο Ὑδῆνεῃ ΗἰπηβοὶΓ 85 ν]ῖ- 

ποθ: Ζἥ΄ομ ζμοισες], ἀηα ράγαὶ θὶ {Ππογενν ἢ τῆαῖκεθ ἃ ϑβοϊεπηη 

δϑδονογδίίοη, 7 σαν. ὑνῃαῖ Ὑδῆνθῃ οἡ Ηἰς ρατὶ ψ}}} ποῖ ψ τῇ ο]ά, 

ἰ5 1ῃ6 ι8εὲ οὗ Ηἰδ5 δι θυῖϊθβ ἴῃ βαἰναίίοη, δῃὰ ἴμᾶὶ εσππμαίζν. 

ΤΕΥ ἀτα ἰπάἀδεβα ρετβοηϊῇεα, 85 οἴη, 85 ρυδγάϊδῃ δηρεὶβ, δηὰ “δ 

τοῦ ῥγέσογε Ηἰβ ρΡεορὶθ. ὙΠ Ῥ5. ἤδῦα σϑᾶσῇεβ δὴ δρρτορτγὶαίε 

οομοϊυβίοη, Βαῖΐ ἃ Ἰαῖε δαϊίοσ ἴοσ ᾿ἰϊτυγρίσαὶ Γοαϑοὴβ δἰίδοεβ δη- 

οἴμετ Ῥϑ. ἴο 1 ὈῪ ἃ 5θδῃῖ. 

Εοτ ον]]ς ὁποοπιραβεθα πὸ ἘΠῚ] [Π τα 5 ΠῸ ΠυΠΊΌΘΓ, 

ΜηΊπὸ Ἰπίαι 5 ονοτοο Κ τὴς, ἈΠ6 1 5 ὉΠΆ0]8 ἴο 566. 

ὙΠΟΥ νοτς ποτα Παπηογοι5 {ΠΠ ἴῃη6 Παὶγ5 οἱ πῃγ μεδά, πὰ τὴγ σουγαρσε ἰογϑοοῖς της. 

13. ΤῊϊ5 ν. ροθβ ὕδοκ ἴο ἴῃς ϑἰτυδιίοη ἀθβοτ θεὰ ἰῃ ν. δὰ 

ΘυΪαγρὸς. ἀροη ἴτ, ἴῃ (ἢ 56, ποννένεγ, οἵ οἵπογ ἱτηαρα5. --- 2716}, 
ἅτ ἤύτγὸ ρογβοηϊῇει, ἀμ ἀγα τεργεϑεηϊθα 85 ἰηπατηθγαῦϊα. ΤΠΕΥ͂ 

δησο δα σϑεδ μι6 7. ῬτοῦλὈγ θαβθα οὐ τδ8', ἀπά τπεγείοσε ἱπρ] γἱηρ 
(πῃ πηὰσε οἵ ἃ ἤοοά, Τὴ δν}]8 ἤᾶνε 48. 16 ]γ ῥράγα]]εὶ, ---- πιῖπε 

ἐμφείποΣ}, Ὀοσααπα 1{ [5 1η τῆς πη οὗ 186 ρβαϊπαηῖβι τῃαὶ {πῈ δν}]5 

ἃτ ἀτπιὸ ἴὸ {π6 Ἰηϊ]υ τος τῆατ ἴῃ ρεορὶα παν σοπιτηϊ το. ὙὙΠεβα 
ἃτγὸ αἶδο ῬογβοηΠ6 4, Δη ἢ τεργοβεηϊθα 5 σσγό πηρρόγοως ἔλαπ ἐξ 

γἡαΐν Οὗ ον ἀεα, ὍΠΟΥ Ρυτϑαεά [86 ΡῬεορὶθ, δῃᾷ 50 σζεγσοξ 



ῬΒΑΙΜ ΧΙ, 357 

ἐλόηι, απὰ ἴῃ δυο ἃ ΨΑῪ ἴπαϊ ἴΠῈῪ ψοῖῈ ἀαζοά, ρδγαϊγβεά, δπά 

Ὡπαδές 10 :6έ, ἀιιὰ εουγαρέ ὕογεοοξ ἰῆθτα. ΤΟΥ Πδα πο Βεδσί ἰεξι, 

85 ἴΠΕΥ δα ΠΟ 6Υ65 ἴο 866. 

ῬΘΑΙΜ ΧΙ, 8. 

ΤῊΪΚ ννᾶβ οὐ ρίῃδ!ν ἃ βεραγαῖς Ῥβ8., ργεβεσνβά δρατὶ ἰῃ 5. 70: δῇ 

ἱτηρουϊαηδῖθ ρΪθα ἴου βρεεαν ἀδ)ίνθεσαποα ἔγοτὰ πιοτῖαὶ] Ἐῃθτ, 65, ἴῃ 
Ἰἰπεθ σἱ, 7, 8, ἐποϊοβίηρ ἃ {τἰϑιϊοῃ οἵ ἱπηργεοδίίοη Ὡροη ἐπελῖθβ, δηά 

8} Δη[1}. σουρ]εὶ οἵ ρει οη ἔοσ {πε τἰρῃΐεουβ. Τῆς ἀϊνίης πδπλε5 

ΥΑΙΥ. ΤὨς οτὶρίηδὶ νγὰ5 ἃ Ὑδῃνιβις Ρ5., υϑίηρ Καλισεὰ ἴου 186 

αἰνίπε δηλ, ψ] ἢ ἃ ναγδιίοη, -- »ι}) Οοά. ὙΠῈ υ8ὲ5 οἵ “Οοά᾽" 

ἴῃ Ρ5. 70, δηὰ “ὠώρηαν 40" τὲ ἀπε ἴο εὐἀϊϊτοτία! σμδηρθ5. 

ϑίσ. 1. 15 ἃ πῃηοποβιϊοὴ οἵ ρειοη δηα ἃ 5γη. {τἰβεις ἢ οἵἁἨ ᾿τργεοα- 

τίοῃ. ---14. 70 “ἐεἰΐνεγ νιε], δτηρῃδιις ἴῃ ροϑβιιίοη, Ὀεοδιβε οὗ 
ἰῃΐεηβα ἐδεϊϊηρ οὗ ἱπηπχεάϊαϊε δε [| Ὁ μῖν ἀεί, τερεβαϊεὰ ἴῃ τῃ8 

ΕἸ πιαχ, ν. δ, ἴπ Πομλΐη4] [ΟγΠΊ5, ---- τ» ἀείῥεν ἀπά μὲν ἀἰοέΐνεγεν. ΤῊΪ5 

5 βοίεηδα ἴῃ ν.": “ Βε ρ]εθαβεά," ψῃϊοἢ πιαῖκο5 ἴῃ Ἰἰη6 ονογίμ]], 

δΔηα ἰ5 ἱπιργοῦδὈ]ε ἰῃ ἰϊ56],, Ἐβρεοία!γ 45. ᾿ἴ 15. ποῖ ἴῃ 70). --- Ο 

λα: (47, τερεαῖθα ἴῃ ν.δ τ ἢ {λα γὴ} ποί, --- 15-10. 2: “οι ὁξ 

σλαπιεα 1, Ὁν ἀείεαιϊ. ΤΉΘΥ τὸ ρα Ὀ]Ίς, ποῖ ργίναϊα ΘΠ ΘΠ, 65, ---- τοἦσ 

““εξ νιν ἤϊε], ἴο ἀδδίῖγου ἰἴ || τύλο ὠεήνλέ ἐπ τὶν αἰϊείγεΣ», ἀἰθαβῖοτβ 

οἵ νατίουβ Κίηά5. ---τολο σαν, “ἀλλα, αλὰ "1, σοπρταιυ!ατίηρ {Πεπὶ- 

56͵νθϑβ, δπά ρ]οαϊίηρ ονοῖ ἴῃς 5ῆληγο οὗ ἰῃς ρβορὶε οἵ σοά. Ασροοτά- 

ἴηρῖν, ἴῃ 6 5γ}. ᾿π)ργθοδί ὁ η5, --- ἐκ  δέενι ὅφ εοηγομηπίρα ἰοσείλον, ἐξέ 

ζάενι ὁξ ἐμγηφά ὀαεξ, ἰοτεεά ἴο τοίγεαϊ, απὰ ἐσέ μάδηι ὧς αἰϊσλοπομγεω, 

ἐξέ ἐλενι ἐς ἐξεοία ς ὧν γεασοη οὗ ἐλεὶγ “πανιθ, ἀοίεαιοὰ, ἀϊδρταςεά, 

τηδάς ἀεϑβοϊαῖα. 

ϑίγ. 11. ἢ45 ὕνο συγ. σουρ]οῖϑ. --- 17. Ιἢ ἀητἢ. ἴὸ τπ6 ᾿πηρτγεςα- 

τίοῃ 5 ἴῃη6 ἐχῃογίαιοη ἴο ἴπε ρϑεορὶε οἵ ὑαῆνεῃ, ἀδϑογι δϑ δ5, --- 

αὐ τολο σεεξ 7661, ἴλ6 ὑνουβῃίρρετα. οὐ Υλῆν ἢ || Δάσσς τῦλο ἐστε 

Ζῆν ταὐυασήϊοπἼ, Θη)ον ἰὶ ἀπ 50 ἴονα ἴἴ, αηά Υληνθἢ, ν πὸ ρῖνεϑ 

βαἰνδίίοη, δηὰ ἰ5 ΗἸπ56} βαϊναϊίίοη. Τῆς Θχμογίαιϊοη ἰ5 τπμαὶ {656 

την ἐμ ἀγα δέ γιαὐ ἱπ Ζλεε], ἴθ ρα ] 1. ῥγαῖσο, πα 50, --- 12 

ἑλενι “αν, ἰὴ ἴῃε βϑοηρϑβ οὐ ργαῖβε  7αν Καλτοολ δὲ νιαση πε, --- 

18. ΤῊε ρτουπά οἵ τῃϊ5 ἱπηρογίι παῖο ρ] δα 15, τττ- δέλόο 7 α»ὶ αιααῖ 

απ ροογ}, ἴῃς (βθῦ]ε, απο οι] σοιηπλιην οὐ δῆμοι, αὐ (ἢ ς 

Ἐεβιογαϊίοη, ἐποοπῃηραῦδο ὈΥ ὈΪτΕΥ ΘμοπλΪ65. 
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ΧΙ, Α. 

3. πΡ} ΡΙ. ἱπί, δος. σἱτ ἸῺ ΡΙ. ρὲ, ἰπϊεπβϑίῆςς ἴῃς ἰάεα οἵ παϊηρ, τοσεΐ 
2αδορεν οὐ ῥεγεέσέορεν (υ. 2548.δ). --το δια 85}} 0 σοῦδες. Οδὶ ἱπιρί. πῶ. ὙΏϊς 
ἷς ἐχρί ἱηςὰ ΕΥ̓͂ ὑγγυῦ Ῥν,, τ μῖο ἢ μΔ48 οτερὶ ἱπίο ἰεχὶ δϑ ρὶ. (νυ. 267). ---- 8. γμ::} 
α.λ. ἴῃ ἴῃς δεῆβε οἵ ὠεοίαλίονι, ἱταρτοῦ.; οἴ, 655 Ὁ Ὸν γεν, τά. πιμὶϑ ἂς Ος. (νυ. 

3,55).--- 8}Ὁ] νεναῖ, μεῖνε; οἵ. 6918 7ς. 385. --- 1 1.} πι[π|,} σεέγε, εἶδιν, 693. ---- 7.1} 
ῬοΪεὶ ρῇ. 110) ἱῃβίεδά οἵ ν σοπβεο. ο. ἱπιρί. πλδκεβ δὴ ἱπάερεπάεηιί ραγαῖ]. εἴδιαβς. 
πιο κ] 6. πιοᾶε οὔ Πε αὖ 1γὸ 3γ8ϊ, ΤΆς 5ἰϊυαίίοι ἰ5 σογθταοι ἴο 76.,ὄ 1.8., 
δυὰ ἴδε Ῥββ. οἵ Ἰαπηεηϊαίίοῃ. --- 4. τη Ὁ] πεν, ἔτεσἢ ουϊουτθὶ οὗ Φοὴνρ 
18. 4219 Ῥε5. 975 961 981 1449 149}. --ο Ὁ Ν] ἕοτ οτὴρίπαὶ "πῦν, δδουρὰ 4, 
3, αἰδο Βανε 1: Ρ].; ἃ Ἰἰζυγρίςαὶ δἀαρίαιίοῃ. --- ἸΝ 5} ΟἿ] ἱπιρέ, 3 οἱ. πικὸ [0}- 
Ἰονγεά ὉΥ͂ 1 οοὅτά. ἔοτ ἐτρ. οοδτγαϊπαϊίοη, (Οἱ, 15. 416 γκ᾿) μα; Βεσε 

"2 ἴακεβ [με ρίδοε οἵ Ὁ" Ν. ---ὅ, νγ΄] (ν. 121) ψ ἱἢ Ἴ2) 349 9412 1278. --- Ὁ: 
Οδὶ ρί. τεὶ. οἰδυβε; 850 3, Ὀυϊ ΘΟ, ὅ, Ὁ, ον πασεξ. --- Π52Ὲ 1 οδ]. οὗ οοηδάεωῃςε, 

85 2210 646 γιδὅ, --- Ὁ)35)] α.λ. βυβρίοίουϑ; 3 τμρεγδέα:, οἴ. Ὁ3:0 α.λ. οὐδ φγέαΐξ, 
Ῥυΐ Ρτοῦ. εἴτ. ἔου π΄. 31 8 ἃ τηοηβίεσ οὗ ἃ ταγτβὶοδ]ὶ ομαγαοῖεγ 891} 15. 2612 
15. 519, ἐεβρεοίδι!ν οἵ βεα [Ὁ. 918; δῃὰ 50 88 πᾶτις οἵ Εργρὶ 8. 87 15. 3οῦ. 1ὲ 
ἐβ ἀἰβῆσυϊι ἴο 5δεεὲ δὴγ οοπηεοϊΐου ψἱἢ Εργρὶ ἢετε. Θ΄ ματαιότητας, Ἔ να»εἐ- 

μαΐες, 80 ὅὅ τΞ- Ὁ) 325, 5οὸ Ο]8., Οτ., δε; οἵ, θὲ 3231 δπὰ Ῥβ. 31, 7οπ. 29 
ΝῚΦ 5325. -- Ὁ] Ροϊηϊεὰ ἂς Οαἱὶ ρίς. Ρ]. οβῖτσ. Ὀνγδ α.λ. 5ἰτλϊας ἴο πρὸ ἥξεις 
αείάε Ῥτ. 416 Νυ. 512. 19.30.29 (Ῥ), ΤὨε οσομῃβίτυοιϊίοη ἰ5 ἴΒε ἴο ὃὉε εχρίαἰπεὰ 

88 ὮΝ ΣὉἾΣ ῬΞ, 595, σοπβίγυςϊ οἵἨ αυα! γ, νυ. Οε5.138(8, 1ὲ 'β τῆςπ ἀερεπάςεως 
οπ ὅν, δἴτες (ὅ μανίας, 3 ρονιρας, πεῖῖ μεν οὐ ν ΒΊΟΝ ἰβ ἐαϑὺ ἴο ὑπάειβίδμα. [1ὲ 
ἷβ Ὀεῖῖες ἴο τεραγά 186 οτρί αὶ 88 ποφῚ, ἡ σοδτά, ΟΑ] ρί. || τ), δῃὰ 312) (ν. .,5) 

85 ὅςς, οὗ τρδηῃεῖ. --- Θ., Γ᾽} ] φρΡΒ. μοϑβίεἴου, ἢ Ἴτκρ) (νυ. φῇ). --- πρικ 
ΕἸΩΡΉ. --- πον 15} ἀἰνίης πάπα ετιρμδβίβεα, --- 5} ἰβ δὴ εχρίδη. ρἷ., ποῖ 

ἴῃ (Θ΄ --- Ὑδ ΑΝ] ἰ5. εἱ. οὗ ἱπιεγργεϊδιίου, ποῖ ἴῃ (δ, δαὶ ἴῃ 3. --- ἸῸΣ»7 Οἱ] μέ. 3 Ρ]. 
(υ. ν.18. 4820). ς, 15 σοτηρατγαῖίνε, νι οἢ σμου]ὰ θὲ βεραγαίεα ἔοτ τπεᾶβυτς. 15. 

5589 [5 δἵ {πε Ὀαβὶβ οὔ 1ῃ15 ν. --- 1-ϑ. π21} ῥεαεε οὔεγίηρ (νυ. 45), } πῦρ σγαΐτε 
οὔεν τς (νυ. 204), ἢ] τον τολοίε δεν οεγέπρ (υ. 204). Τὰ ἰΒ τεπιριΐηρ, ἴβετε- 
ἴοτε, ἴο γτεηάεσ ΝΠ σὲ»; οὔεγένρ, ἃ5 ταοβὶ Ὗτββ., 6 ε8., 55.» ἃ]., Βαϊ ἴΒετα 18. πὸ 

ἀϑᾶρε ἴο 7051} 1, «δὲ» οδεγέηρ 18 αἰνναγβ γινόπ, [Ὡς ἰπίθηβῖνα πουῃ, ἡ ΒΊς ἢ, 
Βονγανεῦ, 15 ονβεῦε υβεὰ ἴῃ Ψ ἴῃ [18 τηῆρ., ποῖ Ἄνθη ἴῃ ἴῃς ρεηἰϊεηταὶ ὕβ. 5 ὲ. 

ΤΝῸΠ 8 αἰ να Υ5 οἱ: (νυ. 921), 80 Βετε 35. Τῆς 1 15 (ἢς γ οὗ δοσοτηρδηϊμηοηῖ, τσίζᾷ, 

ἴῃ ὈοΙῈ σοπῃ οί Ώ8. --- ΠΣΌΠ] Οἱ ῥέ,, [εοῃηΐσαὶ ἔσσῃ ἔοσ δοςερίδηςε οἵ βδογὶ- 
βἤος, 85 5118. 31 Ὁ ΓΛ) ΣΝ]. Θ΄ ἀπὰ Ηδ6Ὁ. τοῦ τὰ. σῶμα δὲ κατηρτίσω μοε ; 

Αᾳ. Σ, 9, τά, ὠτία, ννὨΐϊο Ἠὰ5 ραββεά ονεῦ ἱπῖο βοπὶς Μ85. (8. Ῥοβεϊδὶγ 6 
τὰ. ὈΥΣ ἴοτ ὉΣΙΝ, 85 Αρεὶϊυβ, ΟΠ6., τλε Ἰαϊῖοετ, πονενεσ, [ἰ πκίηρ ὉΣΣ ἃ σοττὰρ- 

τίοῃ οἵ Ὁ δηὰ 80 πιαϊκίηρ με βαῃηθ εἰηδπάδιίοῃ 848 Οτ.; θυῖ γν 5 τηοσα 

βυϊεὰ ἴο νὉ. "5, 8ο Ἢ, 3, 2. Ρίετγος, ΓονὮ, ϑίγεεῖ, ννου]Ἱὰ τά. πο τη, Ὀαϊ της 

ἄοεβ8 ποῖ εχρὶδἷπ 5 πῦρ, ΟΥι ψουἹὰ τὰ, Ὁ ὑγλϑ. [Ε β βαβυ ἴο τὰ, οἷν ΓΙΥᾺΣ τε, 

“ὙΒδη Βαὰ 1 ἴῃς σονεηδηὶ." (ὅ ἰγαπβὶαὶεβ 8 ἰξ ἴξ σὰ. Ὁ1}}8 δηὰ μαὰ ξυρρὶ ϊεὰ 
τ8ς οὐ). 3Ε) πιϊβίοοῖκ 2 ἔον "Ὁ πὶ τν ἔου γνν. ΤὨὶβ ραββᾶσςε ἰβ θαβεὰ οὐ 7ε. 731 "8- 

:Ξ ὅκα “στ απο 
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στ Βετε [με ργορβεῖ ἰ6}}5 ἔμεπὶ {παὶ σοά, ἤθη Ης Ὀτουρῆι {πεῖς (δ Βετβ οὐϊ 
οὗ Εφγρῖ, ξανε ἴεῖὰ πὸ σοτητηδπα τεβρεοϊϊηρ βδογίβοςβ; οἴ. α|580 1 5. 153, 

30 Π31Ὸ ΣῸΦ π)π, 3Ὁ οἵ τηϊ5 ν., δηὰ α]50 τ55.,» τῆδίκε ἰἢϊ5 1αϑβί ]. ἀείεοϊνε; Ὀυξ 

ῖδε πεχῖ ν. 18 ἴοο ἰοὴρ )υ8ῖ ὈΥ ΟΝ ἵΝ, ΜΔΩΥ οἤδηροβ ἢδνε Ὀεεῃ δυρρεδίεά, 

Ἐάὰ, ἢ [...... πεη νὰ Βαανα ἵνο ᾿ΐηςε8 ἰἢ ἀββοῆδῃςς, 5:4} 20, ἰπ ἴῃς βεῆβε οὗ φοχῃ- 

ταδηὰ, 88 τοὐϑ; οἴ, 239 1οςδι᾽. 8. τρρϑ) (2) 10735 ἀπὰ 2 (Ἐ. 292 πο ἼΠ πον 
ΤΩΜΌΠΙΝ. ---ὐκ  δάδ, Ἰορίοαὶ βεφίεπος, 85 1195.52, ΤῊς ρῥγενίουβ νὍβ8. ατὲ ῃεῃ 

ῬτΟΌ. ἱῃ ῥγοίϊαϑβὶϑβ οἵ ἰῃίεγγορ. οἴδιιβε. ---- 15} Ὀερίηϑβ ἴῃς ]., οδ Πρ ἐπι ρΡἢ. αἰϊεπιΐίομ. 
-- τοῦ Γ5)5] 85 7ε. 362: ΕΖ. 29 ὀοοξ γοΐΐ, ἢ τΌ π.πι. ὀσοξ,; εἶδνν. 6939 1.019, 
3. ποῖ τοίζά, θαϊ 85 (ῦ, Κ, ἐγ. -ττο Ὁ» 2703] Οδὶ ρῖς. ρᾶ85., ποῖ 4υδ) γίηρ ὀσοί, 

Ῥαϊ 258 νὉ. ἐΐ ἐς τον τέίοηι, 2» ἐξεγ ὀεά, α8 ὦ, 3. 55} τ περὶ ἐμοῦ (ᾶ, ἀξ »ιεο 3, Ξὸ 
55, Ῥ, ἘΦ; Ὀεϊϊες “ὴ» νι οἵ ἐο μι, 88 Ὦτ., Βᾶ. Τηΐβ ἰ5 ἰ8ς Πευϊετοποιηῖς το ]}, 

βειιηρ ἕοτι ἴῃς αἰνίῃς ᾿πβίγαςτίοη ον 1ϑταεῖ. ζΖ 3.9 ὙὉ. τογίζο, Οδ] οὨΪγ ρῖς. 
Ῥδ58. βεῖε ἃπὰ 1499. [Ιηΐ, οδῖΓ. ἃ8 ηγοἠεα 875 ()). ΝΙΡΆ. δὲ τογέδίερε οὐ ἐηε- 

γο ἠεα Ὁ} ἴῃ ἃ ῬοΟΪκ, 6. ὉΣ ΨΠΒ οἴμοτβ 6939 13916; γεεογάεα 1029. --- θ, τγΡ»Ὁ] 
ετωΡΆ. ἴῃ ροβίτίοι ; Οἱὶ ἱπέ. οδβῖτ. τ '»Ὸ Ἴ)032} ἔοτ 2Ὁ (υ. 2215), οἴ, ")} Ἵν. ν.ἱ], 
ὙΤΆΪς 1. 15 ονευίι}}. πον ἰβ ἂπ' Ὀπηεοσββαῦυ οὶ, ὙὭετε ἰβ8 5311}} οὔς πψοζὰ ἴοο 
ΤαᾶηΥ. ΤΕ ἰπξ, ΓΥΦΡῸ 18 Ὀπηεοδβδαγυ, πὰ ἰ5 (Βεγείοστε ργοῦ. ἴδε ρὲ. Τϑε 

ἰάεα ἷ5 Ῥαβεὰ οὐ Ὁϊ. 66 16. 3188,--- 10. 1.3] ΡΙ. ρὲ, Σ ἼΦ2 ν. ΡΙ, λεγαδα 
εἰαά ἐαέρσε; 50 αἰβὸ 6813 οὔ3, αἴχεγ 15. 409. ν᾽ 4151 ς 27. 1,.--  ἼΣ} γυρλξεοιετνεεςς, 
85 νἱπαϊοειεὰ (42), || ΠΡῪΣ ν.}} (ν ΒῖοΒ ἰπ 39, 3, δας βυβὶχ Ἱ, ἰπ Φ "-., ΒΟ 
ῬτΟΌΑΌΙΥ ἱπιεγργείαιϊοηβ), αἷβὸ || ἼΓΣΝΟΝ (9332) δπὰ Ἰσρυῦσ (9917). ὕπάες 
ἴμεβε οἰγτουχηβίαποοϑ ἰξ 15 ἱτρτοῦ. ἴμαΐ ΡῪΣ νγὰβ οτἱρίπαὶ ; τὰ. ΠΡῚΣ. τ 3 Ὁπ0] 

85 ν.11, εἶδνν. 2225 3ς18,.-- κὸν νὉ7 Ἄοδηποῖ Ὀς ἀερεπάεπὶι ου ρῥγενίους οοπίεχί, 
ἔοτ ἴξ πιδῖτοβ ἴῃς 1]. ονεγίῃ!!. ΤΆς ἱπυρί. 15, βονένοσ, ἀἰβησαϊς ἴῃ ἴῃς πιϊάβι οὗ 

ΡεγεοιΒ. Βαϊ ἴξ 8 εν δ δηιῃ. πῦϑτ, ν.12, ἀπὰ 15 τπογεΐοτε ροῦν ἂπ 
ἐχργαβείοῃ οὗ τεβοϊαϊίΐοη, δ {πε Ὀερίπηΐηρ οὗ ἃ πεὺν ϑῖτ. ζ [ν53] νῇ. Ο δ] 

(1) «ἀμί μῤ, οὐ ἐπ, ἀπιἢ, ἢ παν 889; (2) γεσσαΐρε. ο. ἸῈ 110101; (2) τοί - 
λοίά. ς. ες. Πρ Βετα, Ὑ ἘΠῚ 4013, --- 11. ἸῸΝ] 5 ἰῃ 3}, ΘΟ, 3, αἰϊδλομβεὰ τὸ 
ἽΡΡΥΡΡ, Ὀὰϊ ἰτ τλαῖκεβ 1]. ἴοο Ἰοηρ. Βεβίάεβ ἴμβετε ἰβ πο ὑβᾶζε ὑὩϊοἢ ᾿υβι18ε5 
500 ἃ σοπδίγυοϊίο 85 5 ρίνεῃ βεστθ. [{ ἰδ τϑϑ]]γ ἂπ ἐπι ρἢ. δϑβενεγαϊίοῃ αἵ 

18ε Ὀερίππίηρ οἵ ἴῃς πεχῖ ]., ψγβεσε ἴῃς τηεᾶβυγε τεηαῖΐγεβ ἵξ, --- Ὁ ππ.} ΡῚ, Ρέ. 

ἅ[π|2] νῬ. ΝΙΡΆ. ὁὲ ἀξαϊάίενε.: ς, 10 695 139,6, ΡΙ. ἀϊωΐε. ς, 10 784, ς. δ ρετα, 
“ΟἹ, ἩϊΪρΆ. ἀέαϊν ἐβακς, αρερελλίδαίε, Ὁ 8.35. ---- 13. τγπν ΠΓΙΝ] ει ρ ἢ. δηιι, 
-- »»)8] Οἱἱ ἐγεχαεπίδιϊνε. ΤῊς 1. ἰ5 ἀείεοϊϊνε. Ιπαβπιυο ἢ 85 {πε βυθ)εοῖβ 
Ῥιεσεάς ἴῃς νῦ., ἰπβετῖ ἔοσ θη ρμαβὶβ πη, 88 23" 435. ΤὮε Ρβ. επὰβ ψ ἢ [18], 
-- 18. Τδετε ἰβ ἃ γτείυγη ἴο ἴῃς 584 Ἄςοπαϊτίοη οἵἁ ν.δ, ννϊο ἢ 18 ἰηϊεησῆεα ἴῃ 

ἀεβοτγίριίοη. --- "5] οαιι56], ---- ἼΡΌΘ 7κΝ 7 ΡὮγτ. εἶδνν, 10. 59 90, Φ ΠΡῸΡ π.π|. 
μωσιδοῦ οὗ Ῥεῖβοῃβ οἵ, νἰἢ βίαια 1476 (37 ἴ. Ρ, Η); Ὃ }ΟῈ1476; Ὃ Ὲ 
“ο8 (νυ. αθονε); "“Ὃ ")ΝῈ 1042 τος δ! 70. 16; “Ὁ "ΠῸ γέτυ »εορε Ῥβ. το 512 ὅπ, 345) (7) 
Ῥι. 427 7ε. 4435. 1 (Ὠ. 16:9, -- νκῪ ΠΥ: Ὸ] τε ὅδ, ποῖ εἶδυν. -ττ- 221} 25} 88 
4811, οἴ. 22}, 



3260 ῬΘΑΙΜΒ 

ΧΙ, 8 -Ξ-Ξ Ῥ5. 70. 

14, πΣ] Οἱ] ἱπιν. 5 ργεβχεὰ ἴο ἴῃς ἤτβὶ ]., τηδκίπρ ἴξ ἃ Βεχδιηεῖετ, σΒῖ  Β 
ὧδ σοπίγϑυΥ ἴο ἴῃς πηεᾶβυζε οἵ ὈοΪΒ Ῥβ8. ζ χὰ νΌ. Οὐ] (1) δε ῥέχατεα τοῦ ᾷ, δὲ 

Μανομγαῤέε 4. (4) οἵ Οοά, ς. δος. ρεῖβ., Η8 ρεορὶε 44); ἴμοϑε ἰεαυίηρ Η πὶ 

147}}; ο. δος. τεῖ, ἰαπὰ οἵ Ιβγαεὶ 852; ς. 2 ρεῖβ. 1494; ἴς. 2 τεὶ 147}0, α]5ὸ 

Ηρ. 18; {α05. Ῥβ. 778; (δ) οἵ τηεῃ, ς. δος. τεὶ 625 1ο'δ; ς. 2 τεῖ 4914, αἷϑὸ 

1 ΓΒ. 295; ς. Ὁ; Ρεῖ5. Ρ58. κοἱδ (7), οἵ, 10. 345. (2) δἀεεεῤέ. οἵ Οοά, ς. δες. 58ς- 
τίβος Ρ88. 5118 110108 οἱ, Μα]. 120. 18 [γῖ, 3311 (7). Ὁ (3) δὲ φίκατεα, ἰείεν σεξσεεα 
ς. ἱπέ, 5. 4ο1δ, εἶβνν. ΟἿΪΥ ο. 2 ρεῦβ. 1 (ζῇ. 284, Οἴδιοσ ππρβ. δὰ ρᾶγίβ οὗ νὉ. 
ποῖ ἴῃ Ψ. ---- πγ5ν}} ν. λα. 11 (ογ Ὀνπὸν οἵ 70 35.8, ΤΕ πῊπ" οἵ ν.} Ὁ 7035. 6 ̓ς ζορΥ- 
δι᾽ 5 βυρδιίζαϊς ἔος πῃ οτὶρίπαὶ "πον ργεβεγνθα ἴῃ 408, ---- 555} ΗἸΡΒ. ἰηΐξ. 
οδῖγ, (υ. γ3), ἐρ. ἴῃ ροβίου, ἀερεπάςηϊ ἀρορ πρὴπ Οα] ἱπῖν. ςοΒοτγῖ. σι 

(2230), ν»Ὀϊοἢ ἰ5 τερεαῖεὰ ἴῃ 705 νυ] ἢ [5 δεσομάατγ οὈ]εοὶ 10} (2229), ςΒβαηρεὰ 
ἴδετε ἱπῖο "Ἢ ὉΥ ἵχῖ. εττ. δἂ5 ἴξ 18. οἰϊεὰ ἰπ ουζ Ρ5. 85 "Ἢ. ---ἱἰ -- 1053. γ᾿" 

ὉΠ] αἷβο 9935, ψῃετε Υττῦ ἴα κεβ ρἷδος οἵ Ἴπ', ΕΘΝ ἰ5 Ἰαοκίηρ ἴῃ γο γεῖ 

πεεάεὰ ἴος πιεᾶβυτγε, πὰ οπιίττεα Ὁγ ἰχί. εττ. --- Ὁ) "Φ 03} αἷβὸ 75 ὅ. ---- ᾿τν505} 
Οἱ] ἰπΐ. οβῖγ., ποῖ ἰουπὰ ἱπῃ γοδ, δἀάεὰ ν᾽ βάτης εἴξεοϊ δ5 ἱπ ργεοεαϊΐην ν. 

Φ [προ] νὉ. Οδ]. σιυεοβ οὐ σϑμαζεὰ ἀτυαν, οἴ. Οπ, 1828.324 Ὁι, 2018 15. γ39.-- 
ΣΝ Ὁ] αἷβοὸ 970, Ὦδγα γ02)) [5 υϑεὰ δ8 με], ---- ὮΡν ὙΡ6] (56) οὗ, ὩΣ ΠῸΘ 

35.--1θ -- 105. "051 ΟἿΑ] ἱπιρί. 3 Ὀ]. βυδβιϊαἱεὰ ἔοτ γ21τ5 οὗ 70", ψ Ἐς ἢ ἰα 
οατίαί ν οἷά ες δηὰ οτίρὶπαὶ ; ἴῃς Ἰαϊζοτ 158 785., ἐκγη ὀσεξ ἴῃ ἀείεαϊ, 85 6}1 οὐ 

5610, ἢ [Ὁ5}] νῇ. Οα], ὁε αἰεεοέαίε, 50 Ἀετε οὐἁ Ῥεγβοῃβ, 88 14. 118... ΝΊΡΒ. 
»εαοΐε ἀεεοίαίε ῬΒ. 6935, ἩΤΡΒ. «ευσείαίε. ς. δος. ρίαςε γοῖ. ἩΪΒΡΟΪεὶ δὲ ψεσας 
ἀἰξοίαίε. οἵ 3 143".--- πνῖ ΤΙΝῚ ὈΣΟΝΠ] αἶβὸ ψἱἢ ναγίαϊίους 9421: 36, ον ἧς 

Δρρεπάςεά ἴο "ον Βετε. --- 17 -- 106, Ἔἐχοθρί ἔου υ8ε οὗ πρὺς ἴοσ πρυον (53), 

ἄχε ἀουθῖεβ5 ἴο ἴμ6 υβὲ οὗ ἴπε ἔοππῃεγ ἰῃ ν.11, -ττ δ Ἴ)ν ἭΌΓ γΝ)  αἷϑὸ 5557, 
ῸΓ τηυϑὲ 6 ἃ ρἷ.--- 18 -- 106. .),Ν}} ΕἸαΡὮ. --- ΣΝ} ἕοσυ δὴ οτρίπδὶ πνην τε 

οὐτῦν 705, ἀουθίιεβ5 τὨτουρῃ βαϊπεϊξυϊοη οἵ ΟΥ. ἴον Κι. ὈῪ ἰαῖς σοργίϑι. --- 
2, Φγ"} ΟἿ] 55. (703), ἔογ πιϑιη αἵ 705. --- Π}} (2239) ἴοτ “7 (205) οἵ 70’, 
τυ ςο ἢ Ἰδίτετ 1ῖβ ῬΡΥΟΌΔΟΪΥ εἴτ. ἴτοπι υδὲ οὗ π΄ Ἢ» 703, ---- Ὁ Ν] ἴον νιν οὗ 706, ἴδε 

ἔοττηεσ ἀουθι]ε55 οτἱρὶ παι. ---- Ἴπν Γ] ΡΊ, 7.58. 2 ἢ. ᾧ ὙΙΝ νὉ. Οδ] ον Οἱ. 32, 

ΡΙΊ. «είαγ, 80 Βεζε 85, γ05 δῃὰ 1273, 

ῬΘΑΙΜ ΧΙΙ., 4 5τε. 5". 

Ῥβαὶπὶ 41 ἷβ8 ἃ Ῥσάγογ: (1) Ῥεϊιείου τὸ Ὑδατνοα ἴ0 ἄοΙ νοεῖ ἔτοπι 

ΘΠΘΠπλΐ8 ἀπᾶὰ ΠΊΑΙΚΘ ΒΔΡΡΥ͂ ἰῃ {86 Ιαπὰ (ν..“). (2) ὙὴΘ δπραιίθθ 
ἸΟΟΙ͂ ἔοσ [βσδ61}8 υἱῖοσ τυΐῃ, δπὰ ἸΒΕῪ νἱδὶς μἰπὶ 88 4188 ἔσίθπὰβ ἴὸ 

βἰδαπᾶδσ μἷπὶ (ν. 57) ; (3) ΒΟΥ ἀσνίβα Ἵνὶ], ἘΒΘῪ 14 11ς οὗ μἷβ βρεοὰν 
ἄθδία, δπὰ υἱοϊδία ἰγθαῖῖθβϑ ἴο ὧο 1μ8 στοδίοδὲ ἰπίυσυ (ν.5}). (4) 



ῬΘΑΙΜ ΧΙ,. 36ι 

ΒΠΑῚ νει τίου πδὲ ὙδαΤο ΜΨ111 ταΐβα πἰπὶ ΠΡ ἰο0 βίδπά ἱπ Ηΐβ ὕσϑθ- 

δποα, δηᾶ ὙΨ0111 ποῖ Ῥεγτιΐξ ἷ8 ΘΠ Θπιΐθ8 ἰ0 ἘΣ απιρὰ (ν.}}.}2). ΟἸοδβδο8 
δδϑοσῖ ἐμαὶ Ὑ δα θα μδίἢ σοϑίοσθᾶ μ6 611} (ν."), δηὰ δἰἰσγίδαξε βιιδοτ- 

ἴπρθ [0 βίη (ν.5). 

ΑΡΡΥ Ρε ἣε (Βαϊ δοίεῃ οἰσουπιβρθοῖγ, (που εὶς (απὰ ἡδααγ)}}} 
Ιῃ ἴῃς ἀδγ οἵἁ εν] πηδᾶν Ὑδην ἢ ἀεἰΐνετ πὶ; 
Μαγ Υδῆνε ργεβετνα ἢΐπι, (πιακε μἰπὶ ΠΔΡΡΥ) ἱπ ἴῃς ἰαπά ; 
Απὰ πᾶν Ης ποὶ ρῖνε πἰπὶ ονεῖῦ υηἴο (Ὡς στεεὰ οἵ Ηἷβ επαιχίεϑ ; 
Μᾶδγ Υδῃνεῃ βυρροτί Ὠΐπιὶ ἀρου ἢ οουοῇ οὗ Ὠΐ5 {ΠΠ|} 655. 
ἹΝΕ, ἐπαπιλῖεϑ 580 ἴῃαι ἰϊ ἰ5 Ὀφὰ ν ἢ τὰς: 
“Ἥον Ἰοῃξ εἴτε ἢς ἀΐε ἀπὰ ἢΐβ5 ἤᾶπ)ς ρεγίϑ." 

Ενδ “ ομς οοπΊε ἴο 866 πη6, [αἰϑεμοοὰ ἢς Ξρεδκείδ; 

ΗΪ5 πιϊηὰ ραίμεγειῃ ἱγουῦ]ς τὸ ἰἰ5εϊζ; 

Ηε κοεῖὶ δρτοδά, ες βρεδκείῃ ἰϊ αἰϊορείμεσ. 
ΟΑΙΝΘΤ πιε 4]} ἰῃαἱ παῖς πὲ νηΐβρετ; 
Αραϊηξὶ της ἴπεν ἀενίβε ἰῃδΐ ἰὶ ἰ5 Ὀδὰ ν»»1 ἢ της: 
“Α ἀεδαὶγ {πΐηρ 5 ρουτεὰ ουἱϊ νἱ τ ΐη Ὠΐπι; 

Ης δ45 Ἰἰαΐῃ ἄοννῃ δηὰ πε ν}}} πὸ τῆοτε γί56." 
Υεα, ἴπε οπς ἱπ οονεηδηὶ τ] πα (Πᾶ5 βροίκεῃ στεδὶ {πίη ρ5) δσαίηϑβὶ της. 

ΟΤ, Ο Τῆου Υαῃυνεἢ, Ὀς στδοίοιιβ ἴο πης ἀπὰ γαὶβε πηδ ὕρ. 

Βγ 1Π|51 κηον τῃαὶ Του ἀε!  Ὠϊεβὶ ἴῃ της; 
Ὑμαΐ πιλίπε ἘπΕΓῚΥ Μ}}}} ποὶ 5ῃοι Ον Ὶ πη6. 

Βυὶ 85 οτ τῇς, ἰῃ πλΐῃς ἰπίεστιγ που ἀοϑβὶ Πο]ὰ πιο ἰαϑῖ; 

Τῦου (ου ΤῊΥ ρασί) Δ βίαιοι πα Ὀείοσα ΤῊΥ ἔβος ἰογανογ, 

ΡΒ. 41 νγὰβ ἴῃ 15, ἴμεῃ ἰπ ΔΗ͂ ἀπὰ 1533 (ν. Ιπἴτ. δδ 27, 31, 33). 11 βῆονβ πὸ 
ἀερεπάεποε ἀροῦ οἴμες [ἀϊεγαΐυγε, δὰ 5 ᾿πεγείοτε ἀουθ1}ε858 φαυγ. [1 18 
τειρδικαῦϊε ἕο ἰΐ5 τείεσεπος ἴο ἴῃς ἰγεδοῃεῖῦ οὗ δ ἴδιαι αν (Πεπὰ ἱπ τμ6 

ἐχργαβδῖνα ὋΦ ΦῸν ν.ἷῦ, τυσῖμεν εχρίαϊπεὰ ὈΥ ροββεβ 88 οπε ἱπ θοῦ Βα 
τευδιεά, ἀῃὰ 45 εδιϊπρ δἱ ῃἰ5 ἴα0]ς. ΤῊ 5 ἰβ ἰγϑά τ] ΟΏΔ]}γ τεΐεγγεὰ ἰο ΑΒ Βορδεὶ, 
18ε ἔαϊϑε σουηβεῖοσ οἵ Πανίὰ, 2 5. 15-17; δπὰ ἰβ οἰϊεὰ ὃν (τίβι, [π. 1.3.8, 85 

ΔρΡ]ςδθ]ε ἴο 7.645 ἴῃς ἰταϊϊογ, οἵ. Αςἰ8 ε1δᾳ, ΒοΙἢ οἵ ἴμεβε τείεσεμοαβ γε 

4υΐϊε δρργορτίαίϊε. Βαυϊΐ ἴῃε Ῥβ. 5 πδίίοπαδὶ, πὰ (με (α͵5ε ἔγίεπα 5 ἃ ἰγθϑοβεῖ- 
ουβ πεϊρῃῦουτ ψἢο νἱοϊαῖςα ἰγεαῖῖεβ οἵ δ᾽ ἴδπος δπὰ ἐγίεπάβῃΐρ, δῃὰ ἴπετα ἰβ πὸ 

τεΐεγεπος ἴο δὴ ἱπάϊνίἀυα!. ΤᾺς ρεορὶε ἂτἪὲ ἀνεϊηρ ἰπ (πεῖν ἰαδπά, ν.δ, αἴτεον 
τὰς Ἐεβιοταίίοη, απὰ ἰαπιεηὶ ἴο Οοά ἴδε βετίουβ ἵσου]ε8. ψῃο ἢ ἴΠῈῪ βαθεῖ 
ἴτοτη 86 οὐδΎ τηΐῃοῦ παϊίοηβ οὐ Ῥαϊεϑιϊης, ἴθ (ἢ {πιὸ οὗ ϑ6ηῦδ] αὶ ἀπά 

Νεβεπιίδα, θείοσε ἐμε δυϊ!αἱπρ οἵ ἴῃς νν4}15 οὔ }εγυββίθσω, 

ϑίγ. 1. 15 ἃ ρεηϊδβ! ἢ οἵ ρει το, 45 ἰ5 εν! άδηΐϊ ἔσγοπι ἴπε περαῖνα 

οἵ τῃε )υδβῖνα, νδ; δηὰ ἰξ οδηηοὶ Ὀ6 τεραγάβα 88 ἃ βίαϊεπηθηῖ οὗ 
ἴλςῖ, ΑΝ. ἱρπογίηρ (ἢ͵5 }ιϑϑῖνε ; ΟΥ 85 Ὀδρίηηΐηρ ψ ἢ ἕαςϊ, ν᾿, ἀπά 
εοπεϊπηυΐηρ ἴῃ Ῥαττίοη, ν.5 5, ῬΒΨΝ. ; οἵ 85 8}} οὶ Ἔεχοερῖ ἴπε υβϑῖνθ, 

ν Ὁ ΕΝ. δ ἢ ἰβ σγαπηπηδιο!ν οοττοςοῖ, Ὀὰϊ ἀἰδίατθβ ἴῃς 5ϊπ|- 



262 ῬΘΑΙΜΘ 

ΡΙΙοἰὙ δηὰ Παγπλοην οὗ ἴα 51. ---ῶ-4, “)αῤῥν ὁε ἀφ), τιὰν με θε 

ΒΔΡΡΥ, εἴ. τ' 2.2 21 4οὅ --- λα φείοίλ εἰγειαβοον}, 85 2 τ45 465, 
τακίηρ ἴῃς ργαροβιτοη ἃ5 δη ἰπίδγρτγεῖϊνα ρῖοβθ. [{ [ἢ ῥγεροβίείο 

Ῥε οτίίπαὶ, ἰξ 15 Πθοθϑβασυ ἴο ἰηϊθγρσαὶ 45 δησοίβηϊ δηὰ τηοάδσπ 

Ψεββ. : “τῆαϊ σοηδίἀδτγοῖῃ [86 ψραὶς,᾽" ἴῃδΐ 5, ἰ5 αἰϊθηῖνε δηὰ σοῦ- 

βἰάεγαῖε ἰῃ ἀβθα]ϊηρ νὴ ἢ ΤΠ τὰ ; δὴ ἰάθα ψῃϊοῃ, ἤοννενεσ δρργοργίδῖε 
ἴῃ [56 (, ἰ5 ποῖ ἴῃ δοςογὰ νὴ ἢ δηγιΐηρ τ μαΐθνεσ ἴῃ ἴη6 ταϑῖ οὗ της 

Ρβ., δηὰ ἰβ5 ἴῃ ἃ βίτδηρβε βογί οἵ ἰβοϊδίίοῃ, Ἔβρεοΐδ!ν ἂἃ5 ἰἢυ5 ἱπῖσο- 
ἀυςεά. -- ΤῊς τὐέαξ, ἴο ΜὨΙΟΩ να ταῦθ δα ά, δἴεσ Οὅ, τε πεεν, 

ΔΥ6 ταῖμεσ ἴῃ ἀρροβίτίοη ψ ἢ ἴἢ6 ῥγενίουβ ραγίιίοῖρ]ε. Νοινἢ- 
βίδηίηρς {ΠῈν ἀγα ἴῃ 115 584 σοπαϊπίοη, ἴπῈῪ ἢανε γεῖ δοϊεὰ εἰσ- 
ουπΊΒρεοῖγ, δηὰ νν}}} Ὅ6. ὨΔΡΡΥ. -- 7π ἠλε αν ο΄ ευἱΐ, οὐ δἀνετεῖτν. 

ΤῊΪ5 ἰ5. 5111 ἑαγῖῃοῦ ἐχρ αἰη θά ἃ5 Ἔβχρόβυγα μη ἐῆε σγεεά, ἴ[ῃς ρτεεν 
ἀεβίτε οἵ λές ἐπεριῖες. ΤῊΘ παιίοῃ ἰ5 580 γεάυςεα ἰῃ βίσεηρτῃ ἰδὲ 
ἴς 5 οοπηραγαά ἴο ἃ 5ἷεἷκ τῆδη, ψῥοη τὴς εομεὴ ο7 ἀΐς ἐδπες. Τῆς 
Ῥεττίοη σοπιίηαθ5 ἰῃ 1ῃ6 5γη. οἰδυ 5685: 2725») Υαλτυεὰ ἀείϊτιεν ἀΐνε ἢ 

2γέρεγυς ἀζν ἢ νιν Υαλιυεὴ εὠῤῥογέ ἀΐρ ἢ νισξε ἀϊνε λα» ἐπ τὰς 

αμ47. Τῆε ἰαπά ἰ5 ἴῃς Βοὶν Ἰαηὰ οἵ Ιβγαθὶ. “ὕροῃ ἴδε εαγῖῃ,᾽ 

ΕΧ"., 15. ἃ πηϊδοοποθρίίοη. Α ρ᾽οβϑβαῖου δά ἀ5 ἃ Ἰπε ϑἰδϊίηρ ἴῃς [1]- 
ΒΙπιθηΐϊ οἵ ἴΠε ῥὈγάγοτ, -- σα ἀϊς ὀφ4 Ζάοι σε εὐσηρεά ἐπ ἀϊς εἰεξ- 

μ655]. ΤῊΪβ ἰ5 ποῖ ἴῃς τοπιρτίηρ τπουρῆς τῃδιὶ Ὑδῆν ἢ τηδάς ἢἰ5 δα 
ον ΟΣ [τοϑἢ δηά οδϑδὴ ψῇ]]α τῆ τηδῃ σοπιϊηυδα ἴο Ὀ6 5ἰςκ, 85 σου ]Ἱὰ 

ἃ Ὥυγ56, Μη ΪΟἢ ἢᾶ5 ΠΟ αϑᾶρα ἴο ᾿υ51}Υ ἴἴ ; Ὀυϊ ἴδ Ης ομδηρεὰ τῇς 
Ὀεὰ οἵ 5ϊςκῆβββ ἰηῖΐο οὔθ οἵ μθδιτἢ Ὁ ρίνίηρ ταοοόνεγυ ἴτοπὰ 5ἰοἷς- 

655. ΤῊΪΒ ρετί. σδῃ 6 Θχρ]αίηθα 85 ἃ ρατί οἵ ἴδε οτἱρίπαὶ Ῥξ. 
ΟὨΪΥ ΜΠ ρτεαὶ αἰ ΠΟΥ δηὰ ἀγὈϊγατίη688. ---- ὅ. Α ρἰοβϑαῖοσ δά 5 
ἃ ἀἰβίς ἴο τβᾶκε ἴῃς ἰγδηβιτοη ἔτοσῃ ἴῃς τϊγὰ ρούβοη ἴο ἴῃ6 ἢσγβε 
ῬαΙβοῃ δϑϑίθυ, δηὰ αἷθϑο ἴο Ἔχρίαίῃ ἴῃς δϑΖ[ϊοϊοη 85 ἀπε ἴο 5ἴη, τὰ 
δεοογάδηος νι τῇ 4833. --- ἢ ὁπ »ῃν ῥαγί, ταἱά; Υαλτυεὰ δὲ σγαείρξες 

Το »6], τα κεὴ ἔγοπι ν. } Ο ἀδαΐ κνιέ, 7 7 λαῦς οἰμρϑα ἀραΐπα 

Ζλεε]. ϑ'ῃ ἰβ οοῃοεϊνεὰ 88 ἃ ἀΐβεαβε ἴῃ ἰϊ8 σοῃβεαυθησθθ ὈΡΟᾺ 
1.6 5΄Πη6Γ ὨϊΠη56]0, δηὰ ἃ5 ρα το Ὀ6 τεπηονοα ὈΥ ἃ ΠΕ] ηρ στετηεάν, 

εἴ, ςτῦ 

ϑῖγ. 11. ἴῃ ἃ βυπίῃ. ρεηϊαβιοῃ 5εῖ5 ἰοτῖῃ ἴῃ ΡῈ Π] ἔγοα ἴδ Ὲ 

ΘηΘτηγυ.---Θ. ΜεἕᾶἍἔιε ἐπεριΐές 547]. ὙΠΟΥ (ΑΚ δδουΐ Βΐπι, ροαϊίης 
ΟΥΘΥ ἢΪ5 ἴσοι Ὁ ]65, ---- “2 ἐς δααὶ τοί γιφ], 1 ὅτὰ ἴῃ ἃ Ὁδὰ ννᾶγ. Τῆϊς 

ςοηάϊιίοη οὗ ἴῃς παίίοη 15 ἤορεΪε58. --- ὔστυ ἐρηρ ἐγε ἀξ αϊ6]. ΤΉΏΘΥ 
ΒΟΡῈ τῃδῖ ἢ6 νΜ}}}} δοοὴ ἀϊΐε, δηὰ γεῖ Ἰοὴρ ἵμαὶ ἴξ πιδὺ Ὀε βοοπεσ. 



ΡΘΑΙΜ ΧΙ. 363 

- απα ἀΐς παι ῥεγίελ]. ὙΠΕΥ νυ ]5ἢ (Πδὶ Ι5Γ86] ΠΔΥ 6 50 ΘηΓΓΕΪῪ 

ἀεδιτογαά, ἴῃαϊ ὯῸ ΠΙΘΠΊΟΤΥ οὗ ἢἰ5 δχίβδίδηςθ ψ}} γαπγαΐῃ ἴο Ροβ8- 

τειν. ---. Ζυερ {7 οπό εοϑιθ ἐσ 566 »6}, ταᾶϊκε ἃ νἱϑβὶϊ, οβίβηβί Υ 

ἔπε ηά]γ, Ὀυῖ στρα} ἴο ΘΡΥ ὡροη Ὠἰπι δηά ταροτῖ ἢϊβ5 βεγίουβ Ἷοῆ- 
ἀϊίοη. Τῆς ΠΟΙ ἰ5 οὨἰοΗ͂Υ ἰπ ψμαῖ ΠῸῈῪ βαγ: ψηζελοοά ἀξ 

“ῥεαζείλ ᾿ ἀς «ῥεακοίά 1 αἰϊορείλεν. --- Πὶς νι πα ραϊλεγεά ἐρομδέξ 

το Ἰδέ]. Ἠξς ραϊδειβ ἃρ ὄνοῦγ Κιηα οἵ τσουῦϊε ἴῃ ογάδσ ἴο τε- 
ταειηθεῦ ἰξ δηὰ ἴαἸκ δροιυῖ ἰξ ; δηὰ δοςοσζαϊηρῚΥ, --- ες ροοίά σόγοαί, 

ἴῃ βίγεεῖϊβ δηά ρυ]ς ρῥίαςσα5, ἰῃ ογάδσ ἴο 16]] ἃ]} δθοαυΐ [ϊ. 

Βῖσ. 111. σοπίίηυδ5 ἴῃς ἀεβοτίριίοη οἵ ἴῃ δοι νιν οὐ τῆς ἐπα- 
τοΐθβ ἰη ἃ ρεηίδϑιο οἵ ἱπιγονετῖθα ραγαὶ]. --- 8-10. Αφαΐμε νἱὸ αὔ 
42λαἐ λαίε »νι6 τυλίεῥεν || ας «ροζέεπ σγεαΐ ἐἀλίηρε ἀραῖς νι6]. ΤῊΪ5 

Ἰαϊίοσ το πάογίηρ 15 Ῥεῖίεσ βυϊεὰ ἴο ἴῃ6 σοηΐεχὶ ἤδη, “ βατῃ πο ὰ 
ὉΡ [ἷ5 Π6εὶ δραίηβι πλθ,᾿ ΑΚ, ἈΝ... ν δῖ ἢ την 6 Ἔχρ᾽αἰηεα 85 δη- 
ἀεανουτίηρς ἴο Κίοἶκ Π16 οΥ {ΠΡ τῇβ ὑὕρ ; ἃ βρβουϊαίϊνε ἰπτεγργείδιοη 

σϊπουϊ ἀϑαρα ἴο 051} {τ, ἀηα νοι Π45. ποιῃϊηρ ἴο βυρρεβῖ ἴΐ ἴῃ 

ἴῃς οοπΐεχι. ΤΏς νογὰ “661 5. ἃ ρίοββ ἴο ρίνε ἴπε νεῦῦ δῇ 

οὔΐεοῖ. Τῆε οὐ͵εοῖ ννγὰ5 οταϊ 64 ἴῃ ἴῆ6 οτὶρίπαὶ ου δοσουηΐ οὗ 
ΤΩΘάΞΌΓΟ, ἃ5 1: 5. 20", οὗ, ΕΖ. 35}, δηὰ τῃς σοηΐεχί βιιρραβία ψογά5 

ταῖμοσ τὴ ἀδεάβ. Τα οἴμεν δοιιν 65 γαγα 4}} ἰπ ογτάδθσγ ἴο 

ΒΡ6ςοῆ. --- φαΐ γιθ ἕλεν ἄξυϊςε], ταβαϊϊαῖθ, ρίδη, ποῖ ἴῃ ογάδγ ἴο 

ἄο δηγιῃίηρ, Ὀυϊ, 85 ἴῃ6 σοηϊεχὶ ἰηαἰοαῖθ5, ἰῇ ογάθσ ἴο 54} (]5εὶγ 
ται τῇς Ῥϑορὶς ψγεσα ἰῃ ἃ Ὀδὰ σοῃάϊίοη. --- ἐξ ἐς ὀαα τοί πιε]. 

Α τεροϊοη οὗ ν. [ Α ἀζαάίν Μλϊηρ}, ἃ ταΐπουβ τγου]ε, ἃ πλογίαὶ 

ἰηΐατγ, ---- ἐς δομγε ομἕ τού λίπ ἀνε], ἰπαββα ἴῃ Ἠΐπι. -- 76 ἤας ἐπίπ 

ἐστον, οὐ ᾿ἰβ θεὰ ἴῃ τηογίαὶ νουηάβ, απ ἦς εὐὐ γίδέ πο γίογε, ἴῃ 

Βεδὶτῃ δηά Ἰϊές. --- Ζλ6 ορό ἐπ ἐουεπαη τοῦ τῇ γι], ποῖ ἴο 6 ἰπῖδγ- 
Ρτγεῖβά 85 δὴ ἰηαινί 4], ΑΒ ΠΟρΡἢ 6] οὐ Δὴγ οἵδμεγ, Ὀὰϊ 85 πδιοηβ ἴῃ 

οονεηδηῖ, ῆο μάνα {γεδοοτο ΒΥ Ὀτόκθη σονοηδηΐ δηά Ὀδοοπθ 
Ὀἰτῖασ δηεπιῖθβ. ΤῊϊβ ἰ5 δηϊασρεα Ὡροη ὉΥ ρΊο5565, --- ἡμ τὐλονι 7 
Τί, τολίελ α΄ φαΐ οὗ νῖν ὀγεαά. 

ϑίγ. ΙΥ͂. 15 ἃ ϑυπίῃ ρεοηίαβιοῃ, δηα ἰβ Θϑβθητ αν ροιτίοη, ἴῃ 
ἰηιγονεσίε ἃ ρᾶγα}}]. ἢ Β5ιγ. 1.---11. 8. Ο 7άοω ΥαλτυελΊ, 

εὐ ρῃδῖῖς, --- δ σγασίοιες ἴ0 νιό σηα γαϊΐδε γς ΜΡ], ἰὰ δηιῃ. τὸ (Π 6 

ἢΟΡΘ οἵ ἴδ δηθυηεβ, ν... Α τηδγρίηδὶ ρῖοββ οἵ νβῆρβθδηςα : “ Απά 
Ι νἹ}} τεραὺν τῃοτη,᾽" σαπιαὲ ἰηῖο ἴῃς ἴεχὶ δ ἴῃ6 Ἵχρεῆβε οἵ [ἢ8 

τοδάϑυσε δηὰ ἴπε Παγπιοηυ οὐ ἴῃς τπουρῆϊ. --- 192-18, δὲν 21], 
ἀεῆηκά ἰη ἴῃς ρᾶτα]]. : “αἱ νεῖης δπεηιν τοῦ ποῦ σον οὐ γι], ἴῃ 



364 ; ΡΘΑΙΜΒ 

τυπηρῆ, 45 ἴΠῸῪ ποραϑά ἴο ἀο ἰπ ἴῆε ρῥγενίουιβ Θ1. ---- 7 ξπμοιο], 

Βανίηρ δυο ροοά ενϊάδποα. --- Ζάσε ἐἰρίϊρἠϊεεί ἐπὶ με], ἀοβὲ Ἰοοῖκ 
ΡΟῚ τὴς ΜΙ ἕανουγ δηα δοσθρίδηοα. --- π γεῖμς ἐμέ}, βοῖην 

Ῥᾶςοκ ὑροη ν.3. --- Ζίσω ἐρεἐ ἀοία νιο “ας, Κεερ ἃ ἤγτι Βοϊ]ὰ ου πιε 
[ Ζάσε τοῦδ εἰαῆοπ »| 6], ρῬίδοβ πῖθ δηά τῆᾶκα τὴς βίδηὰ ἔστη, --- 

ὀδεώΐογε ΤᾺν πές ,ογεῦε»), ἰὰ ΤῊΥ ργέβεμος ἴῃ {πε ἰδηὰ δπὰ ἴῃ τῇς 

τεπρ]ε. Τῆς ἀοχοίοργ αἱ {πε εἱοβε οἵ [ἢΪ5 Ρ5., ν.}", ἀοδβ ῃοΐῖ Βεϊοῃᾷ 
ἴο ἴῃε Ρ5., Ὀυΐ ἰηαἀϊςαῖε5 ἴῃ επὰ οἵ ἴῃς ἢτϑὶ ρατί οὔ της Ῥϑβαϊΐεσ. [1 

ν 85, ἰπἀδ6ά, [ῃ6 ἀοχοίορυ ἴο θῈ υαδεά δἱ [86 οἷοβε οἵ ὄἌνεσγ 5. ἴῃ 

της ῬΟΟΚ, δηὰ 4150 δῖ ἴῃ οἷοβε οἵ δὴν βεοϊίοῃ οἵ ἴδε Ῥβ85. [δῖ ταϊρ ῃὲ 
Ῥε 5ε]εοϊβά, δἱ ρίαοβϑ ἱπαϊοδις Ὀγ «δελσά (ν. Ιπἴτ. 8 41). 

3. »Ν] Ρ]. οδῖτ. αὐϑβῖσ., Ἴχοϊαπιδίίοη οὗ σοπρταϊυ!αιίοη, νυ. .2 212 32] {, 
-- 25:1] Ηἰρβ. ρῖς. νεγθαὶ ἔοτος, τοὶ. οἴδυβε (219), ς, ὃν Βετς, ἴοσ ἀϑιδὶ δος. 

80 τβ8.; Ὀαϊ 1Π]5 ρῖνεβ ἃ τπηπρ. ΘὨΓΙγεὶν ἀρϑγὶ ἔγοπι τμουραὶ οὗ ψ. ν ργοῦ. 

Εἰ. ἴοτ δος., ἃ8 Νε. 81:3, ἀὰς ἴο τιϊβἰηϊεγρτοϊδιίοη. --- ἢ 51] δά]. τοεαξ, ἐτοῖν 

᾿ 132 ν (919) ἴῃ 7231 82ὲ 1137 Απι. 41 85 ; ΟΦ αἀάς 1υν Βεῖε, δπὰ ἴῃς πιςᾶ5- 

ατὰ τααυΐταβ ἰΐ, δο Οτ., Βὶ., [χ6γ., θυ., Βᾶ. Οἵ, εἶβο 5. 82. ---- Πρ Ὁν2] Ὧ5 275 

76. 1η17.18 ς τ, --- γηρ).] ΡΙ. Ἰπιρί, ΡΟ. [.88., 88 81} Ξυθθεχαξηΐ ἱπιρίβ. 'π ϑιγ. 
-- 8. γ5|5} 0. οοῦτά,, ΡΙ. 1058. 5(,. 3 55. πτὶ (νυ, 2237); ποῖ 'π 658, Ὀυϊ ἴῃ 
δ ΞΤ οι Ἐ}; δὴ ενϊάεηι ρ]., πιακίηρ 1. ἴοο Ἰοπρ. --- δ᾽ ν}} ΚΙ. α.λ. Ῥα, 

Ἶυ55., Οτ. ἼΝ), γ σοηβες. ρί. ζ ἼΦν Ρα. δὲ σιαάε λαῤῥν, ἃ5. Ῥτ. 318, 50 Σ, 3; 

Ῥυϊ Φ καὶ μακαρίσαι αὐτόν -- Ῥί. γ ΛΟ α5 45, Ἐ͵, Ζ, “μαηρεὰ ψμεὰ 38) ἱπβετιεὰ 
πνν, ΟΕ, 7217, 2γομοιρεεε ἀαρῥν, Οὐ. 3018 (1) Μα]. 313. 16 Ἑρο τ πη ΟΝ] 
γ ςοῦτά, ς. περ. οὗἩ 85. 2 55. 5΄. 3 55.; δυῖ Φ, ῷ, 3, Σ, 3 56. νΌ., 80 ϑιτεεῖ, 
Βαῖδε, Οτ., θυ., 4]., ψῃϊοἢ ἰ5 Ὀεϊϊες βυϊϊεὰ ἴἰο ἴπε οοπίεχι. Τῆς οἤδηρε ἴο 

2 Ρεῖβ. τηῖρῃι θὲ ἀπε ἴο ἴῃς ἱηϊετγργεϊδιϊοη οὗ ργενίουβ ἱπηρίβ. 85 ἕαζυσεβ ἱπάϊοδ- 

ἄνες. [ἢ ἔδλνουγ οὗ ἴΠε 2 ρεῖβ. ἰ5 ἴδε αἀἰβηου Εν οὗ τεοοπβιγιοιοη, θὰ 50 τηοβὲ 

δάδμετε ἴο ἰξ. ---- 72] ἰπ τῆς βεῆβε οἵ ἷξε γέ, 85 2712 3.36 γ818 τος; (ὃ εἰς χεῖρας 

ἰβ ῬΡγοῦ. ἃ Ραγαρῆγαβε. --, 31.0.5} ΟΆ] 7.55. Βίτοῃρ 586, 3 58. ᾧ ὉὉ ΟΣ] σαρραίνε, 

κάμει εἶδυν. 1835 2οὗ 945 119117| ΜἸῈ [οοά το 416, -- ἘΠῚ] ἡ. ἐδέροες, τὰ. νῖϊα 
Θ᾽ νι ἢ υδα; οἔ, 70. 61 (ιχι. ἀυ}.}; δά]. πνν 14. 118 ςἹ 5. 3033 (7) ἴυν. 1555 
2018 ἀπὰ γι 15. 1δ 7ε. 818 1.4. 133, - 555} ΡΗ͂ΒΗΝ οὐ εἦαηρε, ἐγαπσζονσε, Ὠετα 
ὀεα, ποῖ εἶδνν. ; 20 «ἀαγισε ἴῃς Ὀεὰ, 48 πιαϊὰ οὐ πυγϑε, ἱπηργοῦ.; δὺ γεσέονε ἐδ 

ἀεαΐά α5 ΒῸΒ Ἴςοπ]δοϊατγαὶ; σπαηρε οἵ 50}. βετϊ Κίπρ, [που ρΡὮ βυκιαϊπεὰ Ὁγ (δ 

ἱπῆρτοῦ. ; πιοδὲ ᾿ἰΚεὶν ἃ ἱχῖ. εττ τενίουβὶ υ ἴῃς σποὶς οἴαυδε τγὰ5 ἃ δ]. --- 
ΔΘ} ἐρε ἧς οἰεξπεσς, αὐλὶ ψ, δὺς Ὁε. γ1δ 2859. 61 Ἰς, 489 ς 38. 4, τιεΐδρβοτ. οἵὗἉ 
Ἰαπὶ Ηο. 513 15. 16 7ς. τοἱϑ. ---- δ, "Ν7 εἰρη. ΟΝ οὐὗὁἨ δεβϑενεγδίοη. 
Ταῖβ ν. ἰβ βἷ. --- Θ.. Ὁ ».] ἐξ ἐς ὁσαῖ τυΐίὰ νιξ, Ἱ ὅτὰ ἰπ ἃ θαὰ νυ. Ἐά. πῖι 28 
ν." ἕοτ θεϊθγ τηδᾶβυγε ; 50 Ηλδτε. --- ""5}} δεν τ, βηδὶ οἷδυβε. --- ἴὮ. κϑ ὍΝ) 

ςοπάϊτοπαὶ οἴαυβε, ευθρε ἐγ (Ρ΄. ἴπ ῥτοῖ,, ἱπιρῇ. ἰπ ἀροά.}); ἱπάεἴ. 50}]. -- μκνς] 
ΕΠΠΡΉ., ἐρηδέΐνιοες οἵ βρεεοῆ, Ληδεοβοοι νεϊτἢ Ὅν 128 1448. Ἡ, οἴ, 244 265. --- 125} 
ἐπιΡἢ., ἀἰς νιϊμα (1915).--- 8. προ] ἴῃ 66 τι] ροεβ ἴο ῥγενίουϑβ 1., ἴμυ5 τολκίησ 
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Ῥεῖϊετ τιεάβυτε δηὰ ᾿εανίηρ ἴῃς πεχί ἴνγο ᾿ἴπε8 Ὀοϊἢ ἴο Ὀερὶῃ ἢ ὦν, τοδ κίηρ 

Ὡββοῦδηος ; 50 Ηδτε. --- γῦπῦ.}}] ΗΠΒΡ. ργεβεηῖ ἢ πο νΌ. τυλέρεγ. ΡΙ. ς85 οὗ 
βετρεηῖ σβδπηεῖβ. Ηρ. τολέηβεν ἑορείλεν' , εἶδιν. 2 5.12.9. ---νῦ ΠΡ ἸΣ τιν Ὁ}. 

ΤΈε νῦ. 15 ο. Ὁ», 85 ἢ. σοῦ (Ε) 7ε. 482 Νὰ. 11}; νὉ θεϊοπρβ ἴο ΠΡ 88 ν.5, δῃὰ 

ποῖ ἴο νὉ. 85 τηοβῖ. --- ὃ, ὑρ᾽ῦ32 21] γμέροις, ἀρααν λέμε (185), 30 Ὀς., (Βε., 
Ὁ τ., 8]. το 2 55} Οδὶ ρῖς. ρᾶ58. ζ υ" Οδὶ, υδυδ}ν Ὁ») κόρ, βεγα ψἱἢ 
3 τυΐῥλέγε, α.λ. οἵ ἀΐβεαβε. Η]ΡὮ. δὲ οι εα οἱ οὗ δῃοϊπηρ Ῥ5. 458 [,ν. 2110 
-π 322 ὍΝ) 3 φμΐ αογνεένί, (ὃ μή ὁ κοιμώμενος, Α΄. καὶ ὅς ἀν κοιμηθῇ. ΤΈε 

τεὶ. ἰβ ποὶ ἰῃ 65, δὰ ἴῃς περαῖϊνε ἰβ ρεουϊας ἴο 68. ΒοΟΙᾺ δγε ρίοββεβ. ---- νὉ] 

5Βουϊὰ Ὀς νὖν ἔοσ ἃ ἴοῃς. --- 10. "Ὀπὺ ΣῊΝ 12 ΠΠΌΣ ἽΦΝ] ἰ5 ἃ ρὶ. οἵ ἐχαρρεζγαᾶ- 
οι. --- ὃν ὈΥῸΣ] οἶδνν ψΠΒ Τρ Ὸ 3535 2817 ς 18 ΤΌ, τοῦ [ς. 4825. 43, οἴ, ΕΖ. 3518, 
Βετε ἱπί. οπαξτιεὰ Ὀεοδυβε Βρεθο ἢ 185 τείεγγεὰ ἴο ἀπ ποῖ ἀοΐπῃρ. --- 30}} ἰ5 ρίνεῃ 
85 οὐ). ἰῃ ΜΤ. δπὰ (ῦ, Ὀυϊ τ 15 ρῆγ. ποῖ υβεὰ εἶπυν., δηὰ ἴῃς ποὺπ ἰβ ποῖ οορπαῖα 

ἴο νῦ.: ἐγέεα ἀρὰ, Ο65., ποῖ εἶδυνσ.; σ΄αυε ἱηείαϊοιῖν α ργεαὶ γαἰ, Ὁ ε., Νον,.» 

ποῖ Ἰυπίβεά ὈΥ ὑδᾶρε. 30} 158. ῥτοῦ. αποίεπὶ ρὶ. ἴο ρῖνε νῦ. δὴ οδ)εεῖ. --- 

11. πΡΚῚ] ἜἸΩΡὮ. --- Ὁ ΠΝ] 5. ἀουθι1ε55 ρ]. --- 13. γυν κ 2 [γῪ0] νϑ. 
ΗἸΡΆὮ. «ἄσε. ννᾶγ ΟΥ̓, 8ῖ5παὶ, ποῖ ἰπ ψ, θυϊ (1) ἐπ γίπνερά, ς. Ὁ Βετε, 85 

7ε. ςοἱδ; (2) ἐφ φπμόϊε τυογτλΐῥ, ς. δ, ἴο αοἀ Ῥε5. 472 661 812 951-23 ο86 τοοὶ, 
00 οϑό, ΗΠ ΠΡ. τἀσι (1) ἐπε νι βὰ 6010 τοϑῖ0; (2) ἐν 7ον 6514 (τηεδάον6). 
18. .)Ν}} δ: Ρῆ. --τ 22 50}} 7 σοῆβες. ΗἸΡὮ. ἱπιρί, 3.) τἑαδίορι, σεί. ΤῊ Ϊ5 1, ἰβ 
ἴοο ββοζῖ. Τῆς δηῖιῃ. βυρρεβῖβ ΠΩΝῚ, 

ΡΘΑΙΜΒ ΧΙ11.-Χ1.1Π., 3 5τπ. οὐ, κΕ. 35. 

Ῥββ. 42-.43 τὲ ἴπ6 Ἰαπιθῃΐ οὗ Δ Ἔχὶϊα : (1) [πΐθηβε Ἰοηρσίηρ [0 

τοῖυσι 0 [86 βδοσϑά Ῥ]δ.8β8 οὐ ἀϊνίπθ Ῥσθϑθποθ, ϑαδδεπθᾶ Ὁ 188 

τοοο]Ἱθοϊίου οὐ Ὀἱστὶπι Ῥχοοδδϑίομβ δηά σίζυ8] σοσβμὶρ (425). 
(2) εδβοσίριίου οὐ τπ6 οοπάϊτοπ οὗὁἨ [86 οχὶ 8 Ἰοοϊσίησ ὕδοῖς [0 
76τυβαῖοπι ἔγοπι [86 σορίοη οὗ [86 ὌΡΡΟΙ ]ογάδῃ, τ ἱτ [86 ϑοηβδίΐοῃ 

[δῖ ΠΟῪ ψοτο ἀγονπίηρ ἰῃ 18 ἀορΡίἢ8 ; δηὰ οχροδίυϊδιίου τ ἱτἢ 

Θοά δεοδῦϑε οὗ [Π6 ἰδ ηῖδ οὗ [88 ἐποῖν (427..}). (3) Ῥεξίοι ἔοσ 
νἱπάϊοδιίου, τὰ σοηονγοᾶ οχροδιυἹδιίίοη, δηὰ βυρρ]ϊοδιίοη τμδὶ 

ὙΔΆΥΘΒ ΠΙΔῪ ταδίοσαε ἴῸὸ {86 βϑοσθὰ ῃδοδϑθ (43.). ΤῈ Βοέσαϊπβ 

δ: δχβοσίδιίομθ ἴὸ οοπβάθῃοθ ἰπ Ὑδανσοι (425} 4.15). 

5. ἃ πἰπὰ {παι Ἰοηρείῃ ἀῆεὺ ομδηπεῖὶβ οὗ ψνδίεσ, 
80 Ἰοπρεῖῃ πὶγ 8ου] ἕοσ Τῆες (Υδῆνε ἢ). 
ΜγῪ 530] ἀοίῃ (Ὠἰτοὶ ἴοσ Ὑδηνγει, ἴου ἴμε Οοά οἵ (πιγ) Ι{ξε. 
ἍΜ εἢ πιδῪ ἴ οοπια ἴο ἀΡρδᾶσ ἰπ ἴδε ργεϑεπος οὗ (Ὑδῆννε)} 
ΜΥῪ ἰδαγβ ἃγα τιν ἰοοὰ ἀδγ δηὰ πίραϊ, 
ἍΉΠε ἸΟῪ 58} ἀπο της 8]1} {πε ἀδγ: “ὙΠ ετε 5 (γ σοὰ 2" 
ΤὮεϑε τΠΐηρϑο 1 γνουὰ τευηετηθεσ, απὰ 1 νουϊὰ ροὰγ ουἱϊ ΠΥ 50] ὕρο; τλε: 
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Ηον 1 υκεὰ ἴο ρᾶ55 οἡ (1ο ἴῃ τηδ)εϑιϊς ἰδ θεγπδοὶς), απίο (ἢ ἢουϑε οὗ Υδην ες, 

Ὑνπ τῃς 5οιιπὰ οἵ λιιθ ]τίοη δηὰ {πη κερί νίπρ, (ἰῃς τοδτ) οὗ ἴῃς ρῥἱϊστὶπι Ὀαπά, 

ΥῈν αν ἑάομ εα:έ ἄσισιι, Ο νεν τοί, ἀπά νιοαπετί μον »ιεξ ἢ 

Πἴοῤε λοι ἐκ ( γαλισεά), 7)ον γε «ἀαῤΐ 7 εἰρη 47ὲ5 ῥγαΐσε; 
(7 «λαμ εἰπε δε ῥ»αδε 67) ἐδ τανέρρ είς οὐ Τἀξ γέσέπες οὕ ( γαλτοεά) μὰν Οοά. 

ὌΡΟΝ ΤῊΣ ΤῊΥ 501} 15 ςαϑὶ ἀόονψῃ ; ἰῃεγείογε 1 νου] γεπηε πη θεσ ΤΉες, 

Ετοπὶ ἴῃς ἰαπὰ οὗ [οτάδῃ ἀπὰ ἴῃς Ηδγπιοηβ δηὰ ἔτοπιὶ Μουηΐ Μίσασ. 
Ῥεερ οδεῖῃ απο ἀεορ δἱ ἴῃς βουπὰ οἵ ἵΓΩΥ οαίαγαοίϑβ : 
ΑἸἹΙ ΤῊΥ Ὀτθάκοῖβ δηὰ ΤῊΥ Ὀϊ]ονν5 ἀγα βΌΠ6 οὐδῦ τη6. 

Πᾶν ὉγΥ ἄδγ ἰ5 ν ἢ πε ργάγοῦ απο ἴῃς Οοὰ οἵ πιγ ᾿ϊς. 

Ι νου]ὰ 5αΥ ἴο ἴῃε (οὰ οὗ τῊΥ ογὰρ : “ΝΥ ἀοβὶ ΤὭου Ἰοτρεῖ τὴς ἢ 
ΝῊ πιιυϑὶ 1 βο ἴῃ πιουγπίηρ Ὀεοᾶυ5α οὗ ἴῃ ορργεϑϑίοη οἵ (πὲ Ἔπο την ὃ “" 

ἍΝ ΉΠΠα ((Π6 5᾽Αγεγ) οὐ ἢ 65 ἰῃ ΠΥ ὈΟΠ65, πιίης δάνογϑατίεθ ἀὁ τεργοδοῦ τλς, 

Δ Βΐ|ε 1ηεν 58Ὺ ἴο πι6 δ]} 1π6 ἀδγ: “ Βετε ἰ5 (ἣν Οοα }" 

Μᾶὰν αν ἑλοι κατ ἄσιση, Ο νιν σσιῖ, ἀπά νιοαρεεί ρον »ειέ ἢ 

Ἡἴοῤε λοι ἐπ (γαλκτυελ), ον» γεέ «ἀαὶδὲ 1 εἰπισ Μὴ βγαῖτε,; 

(7 :λαδὶ τεἰης ἰάε 2γαΐτε 97) {ἀφ ταὐἱην ἀείς οΥ ἐΔε ῥγέδξεπες οὐ (Υαλτοφα) μεν σοά. 

Ο ΤΟΘΌΟΕ πιε πὰ ρἱεδά πὶν οάυβα δραϊῃηϑβὶ υπκὶπὰ παιϊϊοηβ. 

Ετοπὶ ἀδοοϊιία! ἀπὰ ἀπ’ 51 ομ65 ἀεἰἶνεσ τὰς (Υδῆν ἢ). 

Εοτ, ΟὝΤΠου, ἴμς Οοά οὗἉ πιγ τεΐωρε, ννὴγ ἀοϑβὶ Του ταοὐδοῖ τὴς ἢ 

Μὴν πιυβὶ 1 ροὸ ἴῃ πιουγπίην Ὀδοαυβε οὗ ἴηε ορργεβϑίοῃ οἵ ἴπ6 δῆθτΩῦ ὃ 

(ΠΕ ᾿πεν σαν ἴο τῆς Αἰ ἴῃ ἀδγ: “ΜΉ οτα ἰ5 ἴἢγ αοὰ ἡ ") 

(Ο) 5εἐπὰ ἐοσῖῃῃ ΤῊΥ ᾿ίσῃι ἀπὰ ΤῊνΥ ΠΠὲα]Π 655 : ἰεὶ ἰμεπὶ ἰεδὰ πιε; 

[κμἰ τπ6πὶ Ὀτὶπρ πὶ απο ΤΏΥ μον Μουπηῖ, υπῖο ΤῊΥ ἀνε! !ἶπρ ρῥίαςεϑ ; 

Ινουϊὰ σοπιε υηίο ἴῃς αἰίατ οἵ Υδῃνεῃ, ἴο ἴῃε σοά οὗ πιν μἰδάπα55. 

Μγ Ἐε)οίϊοίηρ, 1 νου 5'ηρσ ΤῊΥ ργαῖδα ψ τῇ τΠ 6 Ἰγτο, (Υδῆννε ἢ) τὴν Οοά. 
Μὴν αγὸ ἑάοι εατέ ἄσιυμ, Ονν σον, ἀπά νιοαπεοί εϑονπ τε ἢ 

“Ἴορε ἐλοι ἐα (Ἑαλτοσλ), Μ᾽ γεέ εἀαὶ! 1 εἰ ΜΠ )γαΐδε; 

(7 «λα ὶ εἰς ἐλ ῥγαιτε 97) ὴε ταυΐηρ αεἰς οὐ ἰάε ῥγέσεπες οὐ ( γαλιοελ) μεν Οοά. 

ΤΏσβε Ῥ55. ὑερίη ΒΚ. 11. ΤἼΘΥ Ψεῖς οὐἱρίπα!ν Ομ, 85 ἰβ ενϊάεπὶ ἔγοτα ἴδε 

ἀοραπάδποε οἵ 43 ὑροη 42, ἴδε τεροιτίοη οὗ 4210 ψ ῇ ἢ 5 ρἢς νατγιδίϊουβ ἴπ 43", 

ἀπα Ἐ5ρεοία!γ ἔγοτι ἴῃς ΕΓ, 425:}2.4.3δ, ν᾿ ίσἢ ἀϊνϊ65 ἴῃς 88. ἰπίο ἴῆγες Ἅεφυδὶ 
ϑῖγα, Τῆς βοραγαίίοη ννὰ5 πιδ δ ἴον ΠΠταγρῖσαὶ ραγροβεβ. 5. 43 ἰβ δοσογάϊ ηρὶγ 

Με πσατ {π|6, (ς᾽ ΟΌΪΥ οὐρθδη ἴῃ τΠ6 στοὺρ οἵ 34: 42-49. ΤΆ15 15 ροβϑί]γῃ ἴῃς 

τολβοι ΠΥ 37 Οὐ 4. Κόπη, ἀπά 9 ᾿ς ΚΒ. σοπιθῖηε ἴπετ, ἔογ ἴμῈ δποϊεπὶ Ἧτϑθ. 

δῖνς τποπὶ ἀρατῖ. ΤῊς {π|6 οἵ 42 5ῆονβ ἴμαῖ [ξ νγὰβ ἃ 52 5, οτἱρίπαιν ἴπ Ἐξ, 
ΔῈ] δα δος πεν ἴῃ ἘΦ ἀη] ΣῈ (τ΄ 1πῖτ. 88. 26, 28, 32, 33). 11 Ὀερὶπϑ ἴῃς 

ἀκαρς οὐ τῆς ρσγοὰρ 42-82 οἵἁ ἐπιρὶογῖηρ Ὁλπον Ἰπδίεδα οὗ την, ΤῊ Ϊ5, ἴα 18ὲ 

δος οὔ (ἢς 135. οὐ Ἐξ, να ἄπ ἴο ἘΞ απὰ ποῖ ἴο ἴῃς δυΐπου. Τῆδ βἰτυοίατε οὗ 

τῆς ρύοπὶ ἰ5 τι ϊκίῖς πη οἰεραηῖ. Τῆς δυῖμου ἀ865 Ροεῖίς ἰδῆραᾶρε, ςὨἰεῆν 

οακκὶς οὐ ἐατὶν, Πότ ἃ δῃ ἀπυϑααὶ πυπλρεσ οἵ σομοτγίαιϊνεβ 425- 19 4.31.4, 

ἌΥΒδι 15. ρος Πὰν 5. ΟΣ ΝῸ Ὁ. 43}, ἀπά ἴῃς 5ἴγεβϑβ ἰαϊά οὐ ἴῃ σοτῃἱπαιϊους οἵ 

κ ΜΠ πουπο: Οὐπ ὃν 4213, γδο ὃν 4210, π 5 ΟπδΝ 432, ὐπὸ ὃν 43" 

ΤῊς α.λ. ἠδ πὴ δττν 420 τὸ ἵχί, οστβ. ἔοσ ννε}]-Κποννη ψοτάβ. ΤΉστε 15 ἃ οἷοϑὲ 

σφοπησοίθη ΜΠ 44 τ Ῥπδ 421) 43} 44; Ὁ ἸππηρΦ 425: 113. 437, οἵ, 4435 1. 

3, ἘΣ Τοσ, 412 441. 34, Ἰγὺϊ 50 χγ ἂἃ5 ὁδη ὕε ἰσγασϑα ψ ἢ πὸ οἴπεν 1τοτγδίυτε. 

Ἅν 4252, οἵ. 710. 13; 23 ΟΝ 422. 18", οἵ, 1265; γγ25, τοὰγ οὗ Ἴσον, 4.25 ὅς"; 
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ὙΠΩΣ 428,88 2 5. 55; ΓΏΣΦῸ 55. 438 132Ὁ.7; ὙἽΡ 4210.4.32, 25 3514 187; ΨῸΣ) ἼΟΨ 

425, οἴ. 1.4. 212; τῆς ἴδιπὶ Ρ85. 424. 11 γ010 1152 ΜΙ, γ10 70. 217; [με οοποεριίοι οὗ 
ἰεατβ 85 ἰοοὰ Ρ55. 42) 805; οὗ ἀϊνίηε αἴἰτίυϊεβ 85 πλεββεηροτῖβ 432 8511. 15, πὰ 

οἵ ὈΣΠον5 οὗ ἰγουῦὶε 428 185 691.2; ---- ΑΙ] δῇῃονν τοβειηθίδμος τ ἃ νατεῖγ οὗ 
Ἰπεγαίαγε, Ὀυϊ ψίϊμουὶ πυβηοίεηϊ ενϊάεποε οὗ ἀδρεπάεμοε. Τῆς ροεῖ νγ88 ςετ- 

ΚΑΙ δη ἰπἀερεπάςηϊ νγϊεσ οὗ ἃ ΒΙρἢ ἄςρτες οἵ ἰαἰεπῖ, ΤΆΣ δποϊςηϊ ἰγαάϊτίοι 

ταὶ Πανὶ ὰ ννὰ5 ἴῃ δυΐμοσ οἵ εὐἀϊζον ὀΐ ἰδς δηϊίγε Ῥβαϊζοσγ, ἰἸεὰ ἰἢς οἱάδι ἱπίετ- 

Ρτεῖοιβ ἴο τη οὐ Πανὶ ὰ δ8 ἴῃς δυΐμου οἵ {μἰ8 ῥ8. ἴθ τῆς [πῆς οὗ Πα Ηϊρῃῖ 
Βείογε Αθβαίοσω. Τῆς ἰαῖεσ {πεοσν, ἴπαὶ ἴῃς Ρββ. οἵ 3: ψεῖς οοπιροβεὰ ὈΥ͂ 

ταεθεῖβ οὗ ἴῃς αν ἀϊς οΠοἶτβ, τὰς (Πετὰ σοπίετηρογατῖεβ οὗ Πανὶ, ἀπά 

τουρὰϊ οὗ ἴῃς βϑάπις οσοδϑίοῃ. ἔοσ οὔὖγ Ρβ. Βυὶ Μουπὶ Ἡδετιτθοη δηὰ ἴδε 
βουζοεβ οὗ ἴπε Τογάδῃ βεεπὶ ἴο Ὀ6 ἴδε ρίδος οἵ βογ)ουγῃ οἵ ἴδε ροεῖ, ν.ἷ, ἀπὰ 

τιῖ5 ἀοε5 ποῖ βυἱξ (Ὡς Ἰοςα! ν οὐ Πανὶ ἀ᾽5 βρης; δπὰ δἷ5 δἰϊυδιίου δὲ {παὶ {ἴτας 
τγὰβ αὐἱΐς ἀἰβετεπὶ ἔγοτῃ ἐπὶ ἀεβογ θεὰ ἴῃ (8 ΡΒ. ὙΤὮς ἱπίεγμδὶ ονίάθπος 

Ῥοϊπίβ ἴο ἃ 1ενϊτίοαὶ βίησου νοὸ δαὰ δε δοουβϊοτηεα ἴο δῆαγε ἴῃ ἴὰς [εβιϊναὶ 
Ρτοςεββίοηβ ἰῃ ἴῃς ΠΟΙΥ Ρ]αςεβ αἱ [εγυβαΐεμι, 425; ψῆο νγὰβ εβρεοίδ! ἢν δ βοπια 

ἴῃ ἴῃς τερίοπ οὗ ἴμε ὑρρεῖ Ἰογάδῃ απὰ Μουηΐ Ηεπποη, 427; δῃὰ ψῃοβε 

Ταταἰ Πίϑοθμοαβ ἃΓῈ 530 ἰγεβἢ ἂπὰ υἱνίὰ παῖ Ὡς οου]ὰ Βαγαϊγ Βανε θεεῃ Ἰοπζ 

δρϑεπῖ ἔγοτῃ ἵἴβεῖα. Τῆς αἰϊασ δῃὰ ἴῃς ΒΟΙΥ ρίδοςς γε 51}}} ἴπ εχἰβίεῃος, ἴοσ 
ἴδε δυΐμοῦ Ἰοηρβ ἴο τεΐυγσῃ ἴο ἴῃεπὶ, 422, ἀπὰ αραΐπ ἴακε ρατγῖ ἰῇ ἴῃς τἰζυαὶ 

οἵ ννοσβῃὶρ, 4255 “38:4, Ης βεοτὴβ ἴο μᾶνε Ὀξεῃ οἠς οὗ ἴῃς εατίϊετ εχὶ]εβ, 

Ῥεΐοτε ἴδς ἀεσϑισυοϊΐοη οἵ 7εγυβαίεπι, οτε οἵ ἴῃε οοπιραῃίοῃϑβ οἵ [εῃοϊδο ίη. 

8.σ. 1. 15 ςοπῃηροβ6α οὗ 84η πη δ] πηδῖϊς ἐεἰγαβιϊς,, ἃ συηίῃ. αἰ βεῖς ἢ, 

δῃα ἃ 5βυηῃίῃ. {τἰβεῖς. --- 2-3., Α΄, α ἀἱηα , ετωρῃδιῖίς. Τῆς ἐχὶαβ 
ᾶ16 σοπηραζεά ἴο ἴῃ τίν ἢἰπά, ΤῊΪ5 15 ποῖ ἴδε βυδ]εοῖ οὗὨ νοτγῦ, 

8ἃ5 ΑΚ. ἘΝ. θυ τῆ6 νογῦ 5 ἰῃ ἃ γεϊαῖίνε οἴδιιϑε: “Ζησ’ φηρείά αν 
ελαπριεζς οΥ τυαΐε7], ἴο 5αἴε της τηϊτθι, ΑΥ., ἘΝ. “"Ῥαπίειῃ δἷδσ 
186 ννδῖϑσ ὑγόοβ᾿᾽ 8 β βοἸ ΘΉΤΥ πεᾶτ, Δηα σΟτδΙὨΪΥ τόσα ροαῖοδὶ, 

Ὀαυζ 1 15 ηοΐ Δῃ Ἔχδςῖ ἱγδηβ]ατίοη οἵ ἴῃς οτὶρίπδὶ. ---- δ φηρελλ πὶ» 

“ομ], Ῥτεδεηΐ Ὄχρεγίεηοε ἢ ὐρμά 2λ1».1, ετηρῃδῖς ρτεβεηῖ. Τῆς 

Ὁ), ἴῃ ΗεΡ., ἰ5 τὴε 5εαὶ οἵ δρρειϊε6β, επηοϊίοηβ, δηὰ ῥαϑϑίοῃβ, 

οἴ. 635 845. -- ὺγ» τΖάεε, γαλιυελ, 80 ἀουδί]εβ5 ἴῃ 35; θυϊ Ἐ 
εβδηρεά γαλευεὰ ἰπῖο Ξἰρλΐγι, δῖα δηα εἶϑβιν. ; δῃηά 50 ἰΐ ἄρρθδῖβ 
ἴῃ 411 ντββ. Τῆς ῥσόορεῖ ἤδίης Καλευελ ἰβ τῶοτα βυϊϊθα ἴο ἴῃς σοη- 
εχ, 8ηὰ 80 5 αβεὰ ἤεσγα δηά τῃσουρμουϊ ἴῃς Ῥ55. οὗ 115 βτοῦρ. 
γαλευεὴλ ἰ5 ἴὰ ἴῃ 584πι6 τεϊδίίοη ἴο 1ῃ6 τ γϑῖν βου], 88 ἴῃ 6 σῃδηη6]}5 

οἵ ναῖεσ ἴο ἴῃ τ γβὶν η΄. --- δε σοί 97 μιν 741, Ἂ5 ν᾿; ὉΥ 5110 
οὗ σοργίϑὲ σῃδηρεὰ ἴο “ Οσοά οἵ ᾿ϊἔε,᾽ 580 ΕΨ΄., [Ὡς Ἰαῖ[εΓ 85 ἴῃ 6 ροϑ- 

Β65501 δηά βουτγοςὶ οὗ Ἰἰε, ἴῃ6 ἰΌσΙΔΟΣ 45 6 βοῦυζος δηά ϑβιιβίδϊ ὩΣ 

οὗ ἴδε 1 οὗ ἴῃ ρεορὶε, 85 ἴῃ ᾿ἰνίηρ νψαΐειβ οἵ ἴῃ τίνϑιβ 5115- 
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ἰαίη τῆς ἢ οἵ ἴα Πἰπά. --- άεη νιαν 7 ἐοφῃθ], Ἰοηρίηρ ἴοσ ἴῃς 
τἰπλ6, ἰπ [6 ἔογῃ οἵ ἃ ρίδα ἴοσ ἃ βρθεαγ τεΐυγῃ [τῸπὶ Ἔχὶϊα. ---- Ὁ 

αῤῥεαν ἐπ Ἰὰς ῥγέεπες ο΄ Υαλτυελ], ἰὰ ἴῃ σουγί5 οἵ τῆς τεταρὶς, 
τακίης ρατῖ ἴῃ [ἢ6 σεγαπιοπίθ5 οὐ ρα] ποσβῃὶρ, οἰ. Εχ. 45 
Ρᾳ. 845. [15 ῥγοῦδοϊ]ς {παῖ ἴῃ (ἢ οτἱρί δὶ ἰΐ νγὰϑ, “"δεὲ ἴῃς ἴδςε 
οὗ Υδηνεῃ,᾽" ἴῃ δοοογάδησε ψ ἢ ἴῃ6 σοησορίίοη οἵ Η!5 ἱπεορῃδηὶς 

Ῥτέβεησε ἴῃ ἴῃ ἴεπιρὶε; Ῥαΐ Ἰαῖοσ ψυιῖοτβ, Βα η Κρ ἔτοτῃ [ἐς 

Ῥτίγη να ἰάεα, πιοάϊῆεά [ἴ ἃ5 ἀρονβ, οὐνίπρ ἴο υπάπε ἀνε οἵ σοά 

δηά ἴπ6 ἀχαρρογαϊίοη οἵ Ηἰΐβ ἰγαηβοεηάεξησε. --- 4. 27» Μαγε ἄγε 

»ην )οοα)Ἵ, τακίηρ, τῇς ρίαοθ οἵ ᾿ἰνίῃρ ψαῖθσ ἀπά ἴῃε Ἰἰνίηρ αοά, πῆο 

τείυϑεβ Ηἰβ5. ργέβεηςε, οἵ. 805 70. 35 1,2. 3.5. --- αν ἀγα πιρληῇ, 
Ἰοηρ-“οητηαεα, απίητετγαρίεά ψεδρίηρ. --- Ἡλι τὰν ταν ππϑίρ 

»67, ἴῃε. ἐπ θπλεβ, ν δ, ψῆο ἢν ἴα Καη ἴΠ6 ρεορὶε σαρῖῖνεα, --- 
αὐ τὴς 447}, σοηβίδηιν ἰδητηρ ἢ (6 ἀὔβεησε οὐ τῆς (σοά ἰογ 
ἢ οπὶ {πὲ γ τὨϊγβιεά. --- λεγε ἐς τὰν Οσοα 2], 85 79 ττςὖ ΜΙ. γ 
7ο. 27, υτρίηρ [6 ᾿ϊηροΐδηςσεα οὗ ἴΠ6 παιίοηδὶ σοά οἵ Ιϑγδεὶ ἴο ϑᾶνὲ 

ΗΙ5 Ρεορῖὶε τοπὶ 16] Γ ἐπϑηλε5. ΤῊΪ5 ἴδαηΐ 5 τεῦ γ ἴπ 6 οςοδϑίοη 

οὔ τῆς Ρ5., τερεαϊεά ἴῃ ν.}, δηὰ ρτγόθαῦὶν αἶβο ἴῃ ἴῃς οτἱρίπαὶ τοχὶ 

οὗ 4“2..---ὅ. 7Ζλεσε “λύε, ποῖ τἤο56ε. νῃ] ἢ ρῥγεοθάς, θαῖ τόθ 

νι ἢ (Ο]]ονν. --- 7 τοομ δα γ ρθη! 67]. ΤῊ σομοτγίατινα ἴοσπη δχ- 

ΡΓΟ5565 50] Θςτίν γεϑοϊυϊίοη. ΤῊ ΟἿΪγ τα]αΐ 15 ἴῃ ἴεατγῇι! τεςοὶ- 

Ἰεστίοη οἵ τῃ6 ραϑῖ. ---- σα 7 τοομ αὶ δον οὐ νῖν σομ ], ξῖνε νεῃΐ ἴο 

ΒΟΓΓΟΝΝ ΟΥ̓ 508}, ΜΠ ΠΟ ἢ 15 Πότα, ἴῃ σοηηθοῖίοη ἢ ἴδαγβ, σοησεϊνοα 

5. πιο]τηρ ἴῃ ΠΩ θα] ἔοτη, οἵ. 142 τ 5. 1" [α. 219 70. 20)", -τ-τ πῥοπ 
»161, σοῃποοῖο ποῖ ΜῈ ἢ νεη), Δη 50. ἱποοτγθοῖν “ΜΠ πης,᾽ 

ΑΝ, ναὶ ἢ “508},᾿ ΜΒ ΙΟἢ ἴῃ. Ηδ6)0. ῥβϑγοποίορυ ἰ5 εοῃοεϊνβα ἃς 

τοβι]ηρ ΡΟ τὸ σου βοΙοι 5. 56][, οὗ, 142’ 1.4. 23 Τοη. 25. --- ὔστο 

7 μεϑΐ 0. δαδς ὁ", το ηποηΐατνα, οὐ ἨδΌΙτα4] γουβἢ]ρ, οἵ, 5 ς᾽. ---- 

Ὁ ἡηε »ιαγεσδίς αδεγηαε], αἴϊοτ (δ, τῃ6. ταπιρῖα ἴῃ Τεγαβαί θην. 
ΓΤ, ἦν ἢ (ἢ τπγοηρ," τηΠ6 οτοννά οὐ ΜΟΥ ΠΙΡΡΕΙῖΒ ; δπά “εὸ 

50 ΙΔ ]γ ΜΠ {Π 6 πὶ, οἴ, 15. 2815, οΥ, ἃ5 οἴπογνγίβα ροϊηίθά, “ Ἰεδλὰ 

ἡ τα ἀἰδίσι! ἴο Ἰυ51}γ ἴῃὰ αἰγτηοίορυ, ϑυμῖαχ, οἵ 

ἀξάρο; δ τὸ Ῥγοθ }ν ἀπ ἴο ΘΥΤΟΥ5 οὗ δαυν σΟΡΥ ϑἴ5. ---- ἢΠ 12ὲ 

26 σοι οὐ μία ον ἀπο ἐλαηβερσίθης, Ἰοαα ἔδοιδ] γοσϑἣ!ρ νυττἢ 

5Θη 5 δηΐ πλιδῖο, οἷ, 47. τα ϑιὴ, τ )ὲ γοα;»}, ἃ5. ὅς", οὗ τὴς ογονά 

Οὐ Ρόορ]ς ἴῃ Π6 Ργοσοαβίοῃ, -τ- ὴς δή σγίνε ὀαπα 1, σοτηϊηρ ἃρ ἴο 

τ ΘΠ ατίπι ἰθαπῖς αη τακῖηρ ρατί ἴῃ [6 ῥγοσθϑϑίοῃβ ἴῃ ἴῃ ἴθλρὶα 
Δ ΠΟ ΟΠαταστου ποῦ (θυ. --- 6... ΚΗ, αἋ5 νι 4“... Πν αἀγὲ λοι 

{Ἰθλ δ δ} η]ν,᾿ 
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εατέ ἐστον 7], ἁπάθυ ἴῃ νεῖρῃϊ οἵ ρτ᾽εῖ δηά Ἰοῃρίηρ, ἤδανυ δπά 

ετίενουβ ᾿πουρῇ ἰἴ Ὁδ. --- Ο »ὴν σομ 1, νοσδῖϊνε ; ἴῃ6 508] ἃ5 ἴπ6 
βεαὶ οἵ 544 τεοοϊδοιϊίοη, ῥγθβϑεηΐ βόύσον, δῃά Ἰοηρίηρ ίοσ ἴῃ6 

ζαΐυτα. -- απα νιοαρόεέ μῥοη μιό 7]. Τῆξε 500] ἰ5 ἰπ ργεαᾶὶ ραΐῃ ; 

οἴ. νι, νἤετα τὴς Ῥοη65 οὗ (ῃ6 θΟαῪ 8. ῃς 85 ἱζ Ὁγ οτυβῃϊηρ, δηά ν.} 

432, Ὑἤεγε οὐδ ροεβ δρουΐ οἰδὰ ἴῃ ὈΪΔΟΚ 85 ἰῃ ἐηεγαὶ ργοςββίοῃ ; 

Δη 850 ἴπε 80] πιοδῆ8, ρτόδηβ, Δηἃ οὔε5 ουὔῖ. ὙΠΕΓΕ ἰ5 γεάβοῃ 

ἐπουρῇ ἰοσ 4]] [Π15.ὃ. Απηά γεῖ ἴθ γα 15 τηυοἢ ργεαῖθι σθάβοη δρδϊηϑβί 
ἰῖ, ἴοσ τὴς ἐχροβιυϊδίίοη 5 γθα]ν Ὀαβδεὰ οὐ ἴῃς δηπεῖῖοαὶ 6χ- 

Βογίδιίίοη : “οῤέ ἕλοι ἐπ Υαλτυελ]. ὙΠουρῃ ἀὔβθηϊ ἀρράγεηῖ]γ, 

Ηε νἘ] ποῖ δραηάοη Ηἰβ ρϑορίῖΐαδ. --- ον γε], [λ6 {ἰπ|6 νυ 1] συ ΓΕ ΙῪ 

σοιὴδ ἀραίη ΠΘη 1 Ψ}}} οὐ δ φγαΐδε ὰ τὴς ΗΔ]1ε]5. οὗ τεπηρ]ς 
ῬΟΙΘΏΪΡ, 85 ἄῦονε, νὖ. ὙὴῈ νεῖῦ ννὰβ ὑγοῦα!]Υ ταροδϊθ ἴῃ [ἢ 6 

οὔ ρίηαὶ, ἃ5 ἴπΠ6 πηθάϑυγα σθαυΐγαβ ἰἴΐ, θὰϊ ννὰ5 Ἰθῖς ΟΠ ὈΥ ἃ ῥτοβαὶς 

οοργῖδι. ΤΠα βεοοπά οὐ]εοὶ ἰ5 ΡΪ. : σαϑΐηρ αείς, ἃ5. ἀϑιδὶ] 1] ἢ δυο ἢ 

ΡΙυγαῖβ, ἀπά ποῖ αὐϑίγαςϊ, “ 5αἰναϊίοη,᾽ )γτ., “πβα! ἢ," ΑΚ. ἈΝ. -- 

ο7 ἠἀε ῥγέσεπες,, τῆς ἀϊνίπε Ἰηϊογροβίτίοη ἔογ ἴπῈ νἱηἰσαιίοη οὗ Ηἰ5 

Ρέορίε. Τῆε νατίδίίοηβ ἰῃ ἴῃς ΕΓ, οἵ 30) αἵ 115 ροϊηϊ πιὰγ ἴῃ5 Ὀ6 
Ῥεϑβὶ Ἂχρ]αϊπεα Ὁγ ἰακίηρ ἴῃ 6 [ὈΓΠῚ 45 οϑίγ. γαῖμα ἴῃΔη ἀ5. ψ ἢ 8[. 

3 Ῥοῖβ., 425, ΟΥ1 Ρεῖβ5., 42} 43΄. --- οὐ γὙαλτυελ νιν σοι. “ Υδῇῃ- 

ννΕ ἢ " 5 πεεάβά ἰού γηξᾶϑιγε, ἀπ 5 πογα ρου ῦ]ς ἴῃ 156}, 45 ἰῇ 

δεςοτά ἢ ἀϑᾶρα Ὀείοτε κτὴν (οἰ. [Ιἰ νναϑ ες οἵ Ὁγ Έ. 

δῖ. 11. 15 σοτῃροβεὰ οἵ δὴ ε}0}]. ἰεἰγαβιςῃ, α ϑσυπίῃ. {τἰδιοῇ, δηά 

ἃ 5Υη1}. ἀἰδίίοῃ. [{ δρίηβ νι ἃ τεοορηϊτοη οἵ τῆς αοίμαϊ 5ἴαία οὗ 

800], ἀραϊηϑί νῃϊοἢ τῃ6 ροεῖ ἐχροβιυϊαιο ἃ ἴῃ ν δ, δη Ῥά565 οἡ ἰΐ ἃ 

τεϑοϊατίοη.--- . ΖΑδγοζο»ε 7 τον γώπσηδό»,, νν ἰς ἢ τεϊταγαΐοϑ ν. ἦς, 

ΟἿΪΥ̓ Πμαὶ νου] πον Ὀ6 τε πη ΕΓ ἃ 15 Ποῖ 50 πλυσἢ 1ῃ6 ττια] οὗ 

ΜΌΓΒΠΙΡ ἃ5 Ὑδῆνεῃ Η]μ)56], ΠΟ τι56 6] ἴο ἀσσερι ᾿ξ Δη“ ρταῃΐ [Ἀν ΟΣ 

ἴο Ηἰ5 ψοσβῃὶρρεῖθ. [Ι͂ἢ (ἢ ϊ5 σᾶθθ αἶβδο ἴπεγὰ 15 ἃ Ἰοοκίῃηρ θαςκ ἴο 

[ΟΣ ΠΊΘΥ ἜΧΡΟΓΙ ΠΟ 65 πὶ [γα σα] ηγ, [το πὰ {Π6 Ρ] ας 6 ἴῃ νὨ]σἢ ἀΠ6 δχῖϊος 

ΔΤΕ ΠΟΥ͂ Ταγτγίηρ. --- ζῶον “Π6ὲ ἐαη ὦ οΥ 7ογα"}, τὴ 6. τορίοη οἵ (μὲ 

ὌΡΡΕΓ Τογάδῃ, ἰἴ5 δοιιγοὸβ ἴῃ δ7ὲ 727.  ϑηο)5, τὴ. δόνότγαὶ μολκα οὗ (Π 15 
δίδης τηουηΐαϊη, πῖογα ρατγι οι] τὶν ἀοπη θα α5, Πόπ 2)7ο νη ᾿]ίσα ἢ, 

α Ρεαὶκ ποῖ γεῖ ᾿ἀθητπεά, ρσο]α ]ν ἃ συλ} ἴῃ ἀητ|}. ν ἢ τῆς 

δίαπὶ ρϑακϑ, ΚΠΟΜῊ (Ὸγ ἰϊ5. ΠῚῚΙΟ 655, ΡΟΘΒ Ὀ]ν οα της Δ οσ᾽ Τογήλη 

ταῆρε (νυ. αὐτῆς, χλιεήηα, Τ. δι 217 506.). ΤῊΪ5 σπατίοη, αὐ της 

50ΠΓΟ 65. οὗ [πε Τοτγήδλη, βιιρσοσῖσ (Π6 ταρ!5. 5. ἃ Τη ΡΠ οὗ (6 

ττοῦ]6, οἷς 18 6ο᾽ ̓ . --8. 2 εηλ ἐαοίλ πηΐῦ ἰδ]. Ὅτ ἄδορ 

28 



370 ῬΒΑΙΜ5 

ΜΔΙΕΙΒ ἃτ6 Ρεϊβοηϊῆεα δηὰ τεργεβεηϊθα 85 Ἷδ ηρ αἱουὰ ἴο οὔς 
ΔηΟΙΒοΥ ἰῃ τΠεὶγ ποίβυ ἀδβαθηί. --- σαῦ κὰς σομπα φΓ ΖΔ» εαἰαγαείςἼ, 

τῆς ναογ}}}5 οὗ ἴῃ6 ὑρρεῖ Ἰογάδη, ὙὙῇαδγε ἰβ ΠΟ υϑᾶρε ἴο 7057 
““γνναϊοτθρουῖβ,᾽ ΑΥ., ἘΝ.., νῃϊοἢ ἰηϊτοάσοεβ ἃ ἡονεὶ ἰάθα, δἰϊεη ἴὸ 

τῇς Ἄοοηϊοχί. --- ΑΔ 7ΤᾺὰγν ὀγεαῖζεγς απαὶ 7ΖᾺν ὀίδροτος. ὙΠῈ ννᾶνεβ 

οὗ ἴδε τίνοσ, ἴῃ τμεὶγ ἀρίταϊεὰ σοπαϊτίοη, Ὀτθαὶκς ονεῦ δηά το]] ονεῖ 
ἴδε τηᾶῃ ὑγῇο ἰ5 βῖτιρρ!ηρ ἀραϊηβι ἴΠ6ῖ τ ρόνεῖ. ΤΉΘΥ ἅγα Αἱ] Ἷοη- 

ςοἰνοα 45 δῆνε 5, Ὀδοδιδα τἴῃ6 τίνεσ οὐ τσουῦα ἴῃ ψῃϊο ἢ δὰ 

ΡΘΟΡΙΘ ἅττα βίπιρριηρ 5 Ηἰβ; δῃά Ηδ ἢα5 δρίἰαϊεὰ ἰξ ἀραϊπβὶ Ηἰβ 
ΡεορΙὶε ψ ἢ ἀϊδθοὶρ! ΠΏ ΑΓΥ ρύτροβα. ---- “γε φσοης στε μ|6]. Τῆς Ὄχίϊεϑ 

ἅτ6 βυιπιεσρεά ἴῃ τπεῖγ ἰγου 65 δηά ἂτὲ ἀτοννηΐην. ΤὨα πδίϊοῃ ἰ5 
ἴῃ ἀεδαϊν ρεπὶ. --- 9. 2αν ὃν ἀκαν»}, ἀΑγ δἴϊεσ ἀδγ, σοῃεηυδ!γ, βἴπος 

1τῃ6 ττου δῖε σαπη6. 36), “ ΒΥ ἀδγ,᾽" (οἸ]ϊοννεὰ Ὁγ ΕΝ"., νὰ5 ἀπε ἴο τῃς6 

Βἴοββ, “" ὉγῪ πἰρῃῖ," ἴο ἀβϑι π]δῖς ἰξ τὸ ν.". --- ἐς τούχζὰ γι6 φγαγε μπΐο 

ἠλε σοί οΥ νιν ζ721, 85 ν.ὃ, ΤῊ Ϊϑ ἰ5 ἰῃ δοσογὰ ψίτῃ τς ρδίη[ι] 5ἰτιδ- 
οη ἀεβοσ θεὰ ἀῦονεὲ. Βαῖ ἃ βουῖδε ργοῦδοὶυ ἰῃβεγίεα ἃ τηαγρίηδὶ 
Ῥοι του : “ Μαγ Ὑδηνε ἢ σοτησιδηὰ Ηἱβ Κίπάπεββ," νι οι, ἤδη 

Ῥεσδηλα ἃ ρατὶ οἵ {με ἰεχῖ, ῃδὰ ἴο ὈῈ τερασά δα 85 Δῃ ἜὌχργαββίοῃ οἵ 

οοηῆάρσησε ἰῃ σοά : “Μ}} σοπηιτηδηα." Α Ἰαῖοθγ ρ᾽᾿οββϑαῖοτ ἱπηβοτιθα 

“Ἡϊς βοηρ," ἃ βοηρ ἴο Ηἰπὶ ἴο σοσγεβροηά ἢ ἴῃ 6 ΕἸ ρῃδϑὶβ οἢ 
τῖτια] ψνουβδὶρ, ν.ὅ. --- 10. 7 τυσμ ἢ 54}, ἴῃ ἴῃ6. τϑυμεπιῦγαηςε οὗ 
Υδηνςεῆ, οἴ, νι. --- Ὁ τε Οοά 97 νι} ἐγαν], ἴὰςΣ σοά πνῇῆο ἰβ5 πιῪ 

ογᾶρ, ἴο ΏοΙΩ 1 τεϑοτῖ ἃ5 ἃ ταῆιζε; ἀουθ.1655 βυρρεβιθα Α͵5ο Ὁ 
τῆ. 5ἰτυδίίοη ἱπ τὰ 6 Πρ] 5. οἵ ἴῃ 6 ἀρρεῖ [οτγάδη. ---- νὰ» ἐοεί 

Ζάσοι ,ονγεΐ νιε 3). 80. Δρρδγθῃι ἔτοτῃ ἴῃ 6 ἴγοῦ ]65 ἴο νῃϊς ἢ Ηε 

85 ρίνθεη τῃθιὰ ονετ. ---- γᾷ» νι 7 σοὸ ἵμ ψισι»η 5}, ἃ5 οἿς Ὀὲ- 

τεανθά, δηὰ οἱδὰ ἴῃ ἀδικ δηὰ αἰγγ ραγιηθηΐβ, 35} 487 ,.,,ὃ -- 
ὀεεαμδέ 97 1ἠε οῤῥγεσείοη οὗ “λε ἐπόαιν 7) ὙΠῈ δηθην πᾶνε ἀείεαϊοά 
πε ρεβορὶἜς οἵ γδῃνθῃ, ἤανα β5ἰαίῃ πη), ἀπ σα α πο Παρ ον Υ 
ἃ τετηηδηΐ οὐ πηουτσηεῖβ. -- 11. ᾿λις ἐσ οἷαγεν ἐγωσλες ἐπὶ μιν 
ὄδοηες], 830, ὉΥ ἃ σοηβαϊίοη οἵ (ὅ ἀδηὰ 3, ἐδοὴ οἵ νῃϊοἢ υ5ε5 οὴς 

οἵὁὨ ἵνο ϑἰπηῖϊασ ἔογίηβ, Ὀοῖῃ πεβαβα ἴοσγ πηθᾶβιγα, οὔα οὔθ Ὁγ 
τηϊβίακε ὉΥῪ εαοὴ τβ. Ὑῇῆδ ΘΠΘΠΥ 5ἴαγβ ἴῃ6 ρεορὶς οὗ Οοά, 

ΟΥ̓ ΐηρ {Πεῖγ ὈΟη65 ΌΥ ἰΤΟΏ τδοθ5 δηά οἴπε εᾶροῦβ. ΤΉΪβ 
ἰθ τεὰὶ δηὰ ποῖ ἤρυγαῖϊνο. Αἱ τῇδ 5δὴθ ἴἰτὴθ γηὲης αάνεγταγίες 

ἀρ γεῤγοασελ νιξ], τακίπρ δἀνδηΐαρε οἵ ἰμδὶγ νἱείοτυ δῃά οἵ δες 
ΜΘΆΚΏ 658 οἵ πεῖν σαρίϊνεβ ἴῃ ἰδ ητηρ {ΠΕ Π], 85 ν. δ. 
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ϑὲσ. ΠῚ. 5 σοτῃηροβεά οἵ ἃ 5γη. σουρϊ]εῖ, ἃ 5γητῃ. {τἰβεςς, δηὰ 

ἃ 5Υη1ἢ. τετταβιοἢ. --- 43., Ογἡμάρε νιέ σπά ῥέαα νιν ἐαμ667], Ὀοτὴ 
5ῃου]ὰ θὲ σοποτίδιϊναβ οὗ ὑτρεηΐϊ ραοττίοη ἔογ νη σατο. ---- ἀκ σεῦ 

»π6], αβδῖνα, δ οἶοβα οἵ ἴῃε βγη. σουρὶεῖ. Τῆς ἀϊνίηθ πᾶπλα ἢᾶ5 

ὈΥ «ἃ ῥσοβαίς σορυίϑβι᾽β πηϊδίακα Ῥεθ γεπιονθά ἔσοπι ἴῃς Ἰαϊῖεσ νεσῦ, 
ΜΏΘΓΟ [ῃ6 πηρᾶβθυγε τα] ἶγα5 ἰΐ, δηαὰ ἰηβετιεαὰ δείνεθη ἴπΠῸ ἴνο 

ἴγηνβ., πηδὶκίηρ [ἢ 6 ᾿ἰη6 ἴοο Ἰοηρ. --- αρσίγε πρζίπά παποης], ἰὰ τῃ 6 

ΕΑΙ]Ϊοσ 5656 : σπιαὶ, νἱηα!οτίνα, [ἢ 6 ΘΏΘΠ,165 οὗ ἴΠ6 ῥγονίουβ ϑίτ. ἢ 

ἐἐδεείγι απαάὶ μηγμοί ομός], ποῖ ΟὨΪΥ οτυ6], Ὀὰϊ ογα δηα νι οκεά. 
ΑΥ͂., ἘΝ. εἶνε τε Ἰαῖθγ βθῆβε, “ ἀροῦν παίϊοη." --- 2. 20», Ο 

Ζάου, δε Οοά 47 νιν γῴηρε)] . ΏΟ τὶ τῃγ στείρα, ἴῃ6 βᾶπὶα 

ἰάϊοπι 85 4259, βιρρεδίεά ὈΥ ἴῃς βανίπρ δοῖβ οἵ ἴῃς ργεβεποε; 
εἴ. ΕΠ --ῖΎνὰν ἀρεί Τάοι γόϊεο σις 9], βίτοηρεγ ἴπᾶη “γε, 42}, 

τῆς 5ἰαϊειηθηῖ οἵ τε ῥγανίοιιβ 511., (οἸ]ονεὰ Υ̓ (ἢ6 βδίης Ἰΐπ6 
45 42}, ἴο ψῃϊ ἢ 5ῃου]ὰ Ὀ6 δἀάεδά 421} το σοπιρίεῖα ἴ6 ὨυΤΩΌΘΥ 

οὗ Ἰπε5 οὗ ἴῃς ϑί:., δῃά αἷβο ἴο τερεαΐῖ (ἢ βἰρηϊδοδηϊ ἰδυηῖ. ---- 

8. Ο -εἐμπά ,ο»»1λ], ῥτοῦθδοὶν σομοτγί., ἃ5 οἴμεσ ἱτηνβ. οἵ ϑίτ. -- 
ΖΤᾺν ἤρλῆ, 5ῃϊπίηρ ἴοπὶ ἴῃς ἀϊνίης ῥσγεβεησε ἰῃ ἴῃς ἴδηλρ]ε, οἴ, 

47 27} 46} ,4' 80,5, Ἰοϊηε ψ ΖᾺν μα ἠγμόπεςς, Ὀοιἢ Ρετβοηὶ- 
δεά, 48 δηῆρεὶ τηδββθηρειβ, οἵ, 85.}}2.. 26} ζόονι ἐξα γιδ ἢ ὀγίηρ 
»94], οὐΐ οἵ εχίϊα, αινᾶὺ ἴτοπιλ ἴῃς αἰνίηε ργέβεηοα, Ὀδοκ ἴο ἴῃ 
αἰνίης ῥγεβθῆσα ἴῃ ἴῃ τθιΏρ]Ε, --- μη ΖᾺν ἀσοῖν Μομπῆ, Ζίοῃ, τς 
βϑοζϑα ρἷδςς οὗ Υδῆνθῃ ἢ χη ΖᾺν ατυείϊηρ δέαεε:}, ἴῃ 6 ῥσεοίηςι5 

δῃηά νᾶτίουβ Ὀυ]]ἀϊηρβ οὐ ἴμε τεπὰρ]Ὲ οἡ ἴῃς βδοσεά πιουπίδίη, οἴ. 
845 τ4257.---4, 7 τυσμἐά εονιε], [ΟἸ]οννίπρ ἴμε Ἰεαὰ οἵ Ὑδῆνεἢ 5 
ΤΛΕΞΒΘΏΡΟΙΒ, ὈΓΟΙΊΡΕΥ τεβροηάίηρ ἴο {πεὶγ οδὶὶ, --- ἐπ τὰς αἴαν 
49 γαλτυελ], ἰὰ ἴῃς τευρ]ε σουτί, ---- Ὁ φῶς σοί 97 »ιν σα μες:], 

ὙΠΟ 15 ΠΥ ρ᾽δάη655, [ἢ δουγος δηά οὐ]εςῖ οἵ [1. ΤῊΪ5 5 ἴῃ 586 
ἰάϊοτῃ 85 ἴμαὶ ἴῃ ν.ἧ,. ΒΥ ἃ ςοργίϑβι᾽5 τηϊβῖακε, οπη την τῆς 5αβῆχ, 

“ β᾽λάῃθ55᾽᾽ δᾶ5 Ὀδοοπὴθ Ἴοηβίσυος Ὀαίοτα γι») Αἰ οίείηρ), τοὰκ- 
πᾷ ἴῃς ομς Ἰΐηθ ἴοο ἰοηρ, ἴπε οἴπεοσ ἴοο βῃοτί. ΤῊ ἰδῖϊεσ ἰ5 σε! ν 
8ῃ ερίτῃεῖ οἵ ἀοὰ Ὀερίπηΐηρ τῃς Ἰαβὶ ᾿ἰπε εἰ ρῃ δίς! γ. ΤῊε 5ι1γ. 

αἶοβεβ Ὀείοσε ἴῆς ΕΠ. νι τἰῃς 58πη6 νον 85 ἰη ἴῃς ἘΠ. [[56}7, τηακίηρ 
ἃ ὈΓΌΡΟΙ ΟἸΪπηαχ ἴο ἴῃς Ρ5., --- 7 τυσμ  οἰηρ ΤᾺν 2γαϊε], ἴῃ τμ6 

Σἰτα 8] τγουβηΐὶρ οὗ βοῃρ, --- τυίὰ 426 ἐνγε], ἴο ἴῃ 6 δοσοιῃηρδηϊπιεηῖ οὗ 

1}18. τηυβίοδὶ ἰηβίσυτηθηΐ ΜΏ]Οἢ 15 ποσὶ σΟΙΏΙΩΟΩΪΥ υϑεα ἴῃ 50 ς ἢ 
ψογϑῃΐρ, οἷ, 32. 
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ΧΙΠ. 

Οοτῖ, ὧν, Ἢ Ρυ.; Ξ Βαρίοξ. Βεραῦϑς οἵ πὶ οἵ (ο]!ονήίης, νῦ. ᾿Ἴμο 1, πεεὰβ δῷ δάἀὶ- 
τίομδὶ ψοτζὰ ; τὰ. Ὁ ἔοτ 3 «Ἰ2. τ 7] Οδὶ ἱπιρί, ἰῃ τεὶ. εἶαυβε. ΤΙ εἶς π. 

70. 139 οὗ τ ΓΙῸΣ ς. ὅν. 808 δοηρ γον, ὦ ἐπιποθεῖ, Ἐ ἀἰεετ εν αι, 3 ῥγσεβασαία 
σα, Ὁ, ΒΔΡΌ., [{}., Οαὶν., Ηδπι., α]., [ϊηκ οὗ τς οτΥ οὔ (ἰΒε δπὶπιαὶ ; ςΐ. "2 

οὔ ἴδε Ὀ0}}, »2κΦ οἵ τῆς Ἰίοπ ; τετηρτίηρ, δας ἀυθ. --- Ὁ} {{ δν, εἴτοῦ οὗ Ἰαῖε 5} ]ς, 
ψὶς ἢ σοπίαβεβ {πε ἵνγο ργερβ., νυ. ΒΒ. ΨῸ) 15 οἴεῃ εἶβυν. ἴῃς βεαὶ οὗ δρρε- 
Εἰϊε5. (νυ. 179), δὰ ζ οὗ ἐπιοϊΐοῃβ πὰ ρϑϑβίοῃβ: (4) ἀξεέγε, νἱτ} ἴεγσας ἐχ- 

Ρῥτεββίηρ ἀεβῖγε, 2 ΓΊΝΩ 10 15, 26", 2) ΠΓ2 Ῥβ8. 848 1105], οἵ, ν. 39, πϑοὰ αἱοτς 

27}3, οἴ, 3526 418; “Ὁ ἀειογαἶρρ' 10 ο»ε᾽ς ἀἰξεῖγε 7818 Πῖ. 2114 [6. 3415; 52 δέ 
ὁγιε᾽ς ἀξεῖγε Ῥε. τος 33 ΕΖ. 1627; 5), ΝΣ 4 μῤ τὰς τον, ἀδεῖγε, Ῥ85. 244 251 86, 
1435) Ὁι, 2418 2 5. 1413 ]ε. 2221 4.414 Ηο. 45 Ἀγ. 1958. (ὁ) τογγοιῦ α»αἱ αἰϊσέγ ἐς: 
ἧπ νατίουβ Ρῆτβ. Ῥββ. 66 577 10γ735 119038; 5), Ὧ»2Ὁ 884, οἵ, 123"; 5), ΠΡ 3512 

15. 588:δ; 5. ὋΡ πορθῶν 5. 425, οἵ, [0. 3016 1.4. 213; 5 τΠΊΌΘΩ Ῥ55, 425. 13,1}, 
("») 427, οἵ, 4425.1.4. 30, (ὦ 7ον Ῥββ, 866 9419 1288; ὕω. 5), 359 15. 6110, 
(4) συνε Ῥξ. 639, οἵ, ὅπ. 348 (17). (2) ἀσένεα, ") τι ΛΒ. 11 15, 114, ςἔ, 2 5. 55, 
(7) τοομλένρερ, γογγεελπεερ, Ῥ5. 1313,.}) 2 πὶ το8 3517 (Ὁ) Ευ, 416 Ῥ, 2:18 14. 
111.16. 19. οὐ, Ῥ8, 235.--- 8. πὶ δκ5} αἴξωσε γίνε υἱνερέονι 3, πρὸς τὸν Θεὸν 
τὸν ζῶντα (ῦ, ἅτε οοπἀεηβαίίου ; τά. ἕο Ὀεϊίεῦ τηεάϑαγε ἡ ΣΝ 85 ν.", οἱ. 845, 

30 Πυ., (Βε. --- ΠΝ] 1 Βυροτάϊηαῖς, ΝΊΡὮ. ἱπιρί,; 50 δ, 3, ς. κος, 20, οἵ. 

Ἐχ. 2316 3428 Ὁι. 1616 2111 1 5, τὴ ]1ς, 113, 8}} τερατάεα ὈΥ Οε5., Βιι., 55., (Βε., 
85 ἴος οτὶρίπαὶ Οἱ, τές φής γαεὸ οἵ οβαηρεὰ ἴογ ἀορτηδῖΐο τεαβοῦβ ἴο ΝΊΡΕ. 

αῤῥεαν ἐπὶ ἦε ῥγέδερμες οὐ, 380 Βᾶ., θυ., Υ̓ ε., 4]., τὰ, ΟΔ], “εε 26 ἵαεε ο7 γαά- 

τυεὴ ἴῃ ἴμε τεπαρὶς. --- 4, 5) εἰπρῇ. ργεβεῃῖ, --- ΠΡΌ] 56. (0]].; οΒί εν ροεῖίς 

ἴῃ 76. δπὰ σοϊετῃρ. --- ἽΝ] Οἱ]. ἱπί. οβῖτ., 3. ἴειῃρ., οἷ. ν.1} ὉΌΝ2, ψῆετε 53. 

ἰ5 ἰπίεγργεῖνθ δῃὰ ποῖ οτἱρίπαὶ. --- δ. πον 7 εἸιρῆ. -- ΠΣΤΝ ΟΔ] οοδΒοτῖ. 5αὉ- 
Ἰεςεῖνε τεϑοϊαιΐοη, (ο]ονγεὰ ὉΥ 1 οοῦτά, τ οοδοτί. πϑοθν, τι 82, νὸς], ΤΕε 
Φ0) 'π Ηεῦ. Ῥβυ.βοίορυ ἰβ σοποεγῃβὰ ξαυϑ!] τὰ τπε ΒΟΥ δ5 τεβιϊπρ ἀρὸπ 

τ8ς Ὀαβὶ5 οἵ ἴτε ρεύβοῃ, νυ. Β. 32. --νκ "7 Ἰτεαυδηϊαῖίνε, ν. τ." 5 -- 12] 

α.λ. ἐν» ἐλε τάγοριρ, ἰταρτοῦ.; 66. ἐν τόπῳ "σκηνῆς; Ῥ ἐμ ἴρεμπε ἑαδεγ περ τε 

δ ὀοοίά, 80 Θ, Σ; 3 σα κριῤγασμένρι, 80. Α4., δ, οἴ. γόδ ΟΥ. 2756. ὙἘε σοπο- 
Ρ]επιεηὶ Γὴ2 ἽΡ ἔανουτβ τείεγεπος ἴο ἴοπηρὶς. --- ὉΥΥΝ ΞΞ Ὀστσν Οε5.1. 548. τ 
Ῥυὶϊ 5[. ἀπυϑυδὶ ἀπὰ ἀἸβιου, (ε5.1. 1.21.4) εἶθνν. 15. 3816 πτιν τοαίξ ἀἐεἑδεγαείν 
ἴῃ ἰἶε, Βομπατγετ ; Ὁγ., Βὶ., Βᾶ., Καὰ,, Ρε, σπουϊά τὰ. ΡῚ. τιν ἐεαα «ἰστοῖν, Ὀυϊ 

νἱτμουΐ βυρροτῖ ἴῃ οἰαβϑῖς ΗἊρ. ΝΗ. υ5ε5 ΡῚ. ἔοσ ἡεσαῖ εἱοτοῖν. 3: ἐσεεδο πσφμε 

ανουτβ ὈΣτν, (δ θαυμαστῆς 68 δά]. ς. σκηνῆς ; Ἔ ἑαῤεγκπασρ σάρείγ αὐδέίς, 50 

Κεηη., ϑίγεεῖ, ἢ. ἰ5 (ο]]ονγεὰ ὉΥ ΒΆ. ἴῃ ἴπε σοπ)εοΐατε ὈΥΥῚΝ Ὅ2, ὉΛΥΝ 85 

168; Ῥυΐ ποτε ὑοῦ. ΓΝ ἡ. ἢ, να είν, ᾿ον τ, δα). πος σεαγεσέὶς ἰαὈετηδοῖε ; 

115 γῖνεβ Ἔχοο!]επῖ βεηβ8ς δπὰ ἰ5 ἴο θὲ ρῥγείεττεί. -- 05] (9716) ἐσ οισάῖ, σειν 

“μας, ΒῸΒ ; 85 3, .44., 3, Βᾶ,, α]., ποῖ εἶϑβυν. ἡ ἴῃ τῃἰβ βεῆβε; Ῥαΐ ἱπ 76., ΕΖ.» 

Ρβ, 6ς8 -Ε ἴῃ ἴΠῸ ΡΥ ΤΏΔΥΥ πηηρ,. 227,21}, ΣΟΥ, τααὰς ὈΥ ἃ Ἵοτονὰ οὗ ρεορίε, 

50 Πα. Ὠετε, 85 ( ἤχου, ἘΠ :ο»ως, Αὰρ. Τῆς ρῥτγενίουβ σοπίεχι ἔανουτβ ποῖϑε. 
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το 2)}Π] ρῖς. Σὺ ἄεοβ α ῥὲψγ ἐπε "εατέ, οεἰενταῖεα Ὦγ ῥτγοσεββίοσιβ ἀῃὰ ἀβδῃοαβ; 
50 Ῥσοῦ. 7611 (5), αἰϑο Εχ. κἱ 23}} (ΤΕ) Να. 2) - ; οἴ, ῥ5. 1075] γεεί ουι 8εᾶ, 
ἃ5 ἴΓ ἴῃ ἐεβιϊναὶ ὄἜχοςβ868. --- θ, Ξὸ ν.}2 -- 416, ἘΠ. --- “0 } (93) ΞΞ τοὰγ ν.12.} 
4355 «25, ἀπυβυαὶ ἴοτ πῸ5 ν.10 (27). -- ΓΛ] Ὁ ΠΡ. ἱπιρί, ν.δ. 1 13.,.36; 
την δε εαφί ἄστυ», ἀεραίγέηρ, οἴ. ῬΒ. 3515 487, --ο ΠΩ] 1 οοηβες, Οδὶ ἱπιρέ. 
πῸΣ ἷζεν ἱπιρῇ, ἰ5 ἀβίους, ΙΕ νου]ὰ ἱπάϊοδῖε δπρἢ. σμδηρε οἵ ἴεπβε, δυῖ ἴξ 
δ ποῖ οτἱρίπαὶ. Ε΄. ν.12 τῷ 435 "ὈΠῸΣ 15 ἰετηρίίηρ, 88 Καὶ, 5γπίαχ, 4 ϑδῃ. 45 (ΒΡ, 
Ἐ,Σ, 3, Ὀυϊ ᾿ξ ννουϊὰ τραῖκς 1], ἴοο Ἰοῃρ ; τά. ν Ἴσοδτά. --- ἪΡ 2] ὕνψο δοσεηΐβ 

τεχφυϊτεὰ ; Μακίκερἢ οἵ ν.13 436 ἰδ ἱποοτγύεοῖ, --- ΓλΡγ1}} τὸ γῤηῶν ν.12. 416, ρ], 
οβἴσ. Πρνθν σαυΐηρ σοί, ἀεῖς 97 ταἰναέίον; 50 τιδὶδ; 3. ρ]., Ῥαϊ (ὦ Τρυῶν (υ. γ5). 
πτν}}} ἰβ ἀὰς ἴο 4 τιϊβίδίκεῃ βεραγαϊϊοι οὗ ᾿ΐπεβ, Ὅν Ὀερίπηίηρ πεχὶ ϑίτ. 

Υ.12 δῃὰ 438 ανε "ΠΌΝῚ 20; δα} νν 85 ποῖ ἴῃ ἴοχὶ οἵ 65 ἴῃ ν.δ 435, [ἰ ἰβ ἃ Ἰδΐοσ 
ἱπβεκίου. Ἐά. τπογείοσε ὑτὖν 50, [Ὡδ Ὀεῖϊος 29 ἴμδῃ 5,5, ἴῃς ἰδίίεν ἰηἴεγ- 

Ρτεϊβτίου οὗ ἔοστη [88 [ογοςὰ ἴδε ἰηβεγίίοη οὗν. [ἰ ἰβ ἀἰϊβῆουϊε ἴο βεεὲ ἃ ροοά 
τεᾶβοῦ ἴοτ βιο ἢ ἃ βῃογ Ἰ. ε πιδὺ τεβίογε ἴῃς ἴνγὸ τηϊββίῃρ ὑεδῖβ ὈὉγ ρτεῆχὶῃρ 

πον, οὐἰττεα 88 ἃ τερει τοι, ἀπὰ τεδάϊηρ πον “ιν, “ Βανὶπρ Ὀεεπ οὐ εὰ Ὁγ Έ. 

---τΤ. Ὁ") 6] α.λ., Ρ]. στ, ἵνὸ οὐ ἴτας ρεακβ οἵ Ηεγπιοι, οἣς οὗ ψἘ]Ο ἢ 

ΤΩΔΥ͂ θὲ Ὑ)Ὁ (ΚΟΌ. ΤΠ. δῦ Βϑάεῖκετ, βαλειέίγιεν 301); Ὅς ΤΑΔΥ Βᾶνε δυΐβθῃ ἔγοτῃ 
ἀϊτῖορ., 88. Οὐ. ----- Ἴ»ΣΥ27 ργορεῦ ὕδπὶε οὗ ἀπκηονη πιουπίαη, ( μικροῦ, 3 »"ἰ- 
πιο, 85 δ). τοὺ ψῪ, δ δέρ, ἐρεεῖραϊβεατ, Ομ. τοῦῦ 70. 87, Ι{ ργοῦ. ἱπάϊ- 

οαἴεβ τόσα ἀςβηϊεὶν ἴῃς Ἰοσδ! ΠΥ οὗἩἨ με ροεῖ, ἃ 5:14 }16τ τηῖ. ἰπ ἴ8ε ὑρρογ 7οσ- 
ἄἀδῃ τερίου, οἵ ἴπε Εαβὶ Πογάδῃ τάῆρε. Βᾶ. ἰπίεγργεῖϊβ 10 88 “γ ἥγονι, πὰ 

τη Κα οὗ Ζίοῃ ας ἴδε [1{π|6 τηουπίδίη ; Ὀαϊ [58 βεειβ ἴο ὃς ἴα (εἴσβεά, Βᾶ. 

αἶξο ἱπιετργεῖβ "Ὃ οὗ ργενίουβ οἰδυβε 85 “5 2, ο»:, διὰ [Πΐπῖκ5 οὗ ἴῃ: Ῥ84] πηῖβὲ α8 

βιδιϊηρ Πἷ5 δῦβεπος ἔγοτῃ ἴμε ΠοΙΥ Ἰαπὰ : Ηδεγπιοη ἴῃ ἴῃς ποῖ δά Ζίου ἴῃ ἴδ ς 
βου, Βαϊ ἴϊ 15 πιοβῖ ργόρδθὶε ἴπαὶ ἢ ἱπάϊοαϊεβ ἢ 8 ᾿ετηροσαγυ βοΐουγῃ. ΤΈΣ 

[οἸονίης σοπϊεχὶ τείδτϑ ἴο ἴῃς ταρὶ 5 οὗ ἴΒε Τογάδῃ. --- 8. Τ Ἴ"Χ] εἶδιν. 2 5. 5 
ξυ ίονγ, τυαίεν κομγσε, Βετε τυαίεγ γα ί, εαέαγας, Ηχπ., Ὁς., Ρε., Πυ., 45 Ο, 3; 

ποῖ τυαδεν' γῶρς ἃ5 Οτ., Βᾶ., οὐ τυῶδεγ' τῥοτίς 85. Ὦτ.---θ. 5} (.3) ὁν ἀν, εἴ. 
νι ; τὰ, ψίῖἢ Τα. ὍΝ) Ὁ). --- ΠΥ] ΟΥ̓ Βετε ἴῃ ἃ 8. οἵ Ἐ ἰβ ἃ ρ. --- ὑσι ΓᾺ}] 
οἤδηρο οὗ 500]. ἔτοτῃ 2 55. ἴο 3 35. ἰβ βυβρίοἰουβ; ἰΐ 15 ὑσοῦ. ἃ 9]. οὗ οοηῆάεπος 

οἵ Ἰαῖεσς εὐϊῖογ, οὐ ῬοββίΙΥ οἵ ρει τἴοη, ἰοτ τὶς ρἢγ. α.λ. ΤῊΐ5. σοχηΐϊηρ ἱπῖο 
τεχῖ, ἰϊ νγὰβ παΐαγαὶ! ἴο ἰηβετῖ γον 85. ν.β, ΟἿἱγ ἰπ ἴῃε Ἰαΐεγ βῖγ]ε ποθ. ΤΆΪ5 
οΔ]]1οἀ ἔοτ δποίδες ἱπβειτίοη, βίο δος. τὸ 38) ἰ5 ἥν τ νῷ ἀές τορι. ΤΒς 
1νϊεἰςαὶ βίηρενῦ κίηρβ ἴῃς βοῃρβ οἵ Ζίοῃ ἰπ ἢϊ5 Ὀδηβῃπιεηῖ. (Ὁ δηλώσει -Ξ ΠΠ 

ἀκ ἐρεῖ εείς, ἐρακλξε γιέ, ἃ8 251} κι 1419, 18 νατίδιίοη οἵ ρὶ. ΟἿβ.,  ε., Βε., 
Βα., τερατὰ ἴῃς ψΒοΐε 85 ρὶ. Τῆς 5ιῖτ. 5 [υβὲ [Π]5 οηε 1]. ἴοο ἰοῃξ. --- 10, πον} 
ΠΥ πυτίτἴεη οοΒοτῖ. Οαἱ Ὅν 7 τοσμία ταν, 85 ν.ὃ ΤΆΣΙΝ, -τ- 950 "5] εἰμεν Οἵα 

οὕ σιν εγαρ (188) 5 “ Οοά οἵ τ [1ε,᾿ οἵ ἂ5 ῷ ΡαταρΆταϑε ἀντιλήπτωρ μου εἶ 
τάσις αγί νιν ἀείρεν, 3. νοσαῖϊνε 2εῖγα σιξα, οὐ ἴῃ δρροβἰϊίοῃ, 85 Ρε., Ὠγ. --- 

γπ53} ἀγεέάτέ (Ὠτ.) οὐ ὀδεαπσε οΓ (Ῥε.) οῤῥγέξφεϊορ; ὉΥ ἂτι Θπεταῦ ; οἵ, 432 

4435. 1γγρ πιτὰ, ποῖ εἶσιν, ἴθ Ψ, Βὰϊ Εχ. 3 (Ε) 2 Κ. 13".-- 11. Ὁ πε] εἶβιν. 
ΕΖ. 211 ἂἃ8 πουπ, Ὀοΐἢ ἀὰΡ. ( ἐν τῷ καταθλᾶσθαι τὰ ὀστᾶ μου,90 ὥ,Θ; 3 ἐπε 

»ιὸ ἐμέο βοογ  Ή ἐρε οσσίδμς πεῖς. ΓΙΣῚ 85 νΌ. αἰνναγβ ξἰ δ, νεμγ εν. (Ὁ ταυβὶ δανς 
δαὰ ἃ ἀϊβετεηὶ ἰεχῖ, ῥοῦ. γ2 ἰπί. οβῖτ, γχγ ἐγ. ὙὍΒς τείεγεπος ἴο θομα8 
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π᾿ σου οἵ βυβετίηρ ἰα σοταπιοι ἰῃ ἡ (ν. 63). πα ἰδ ποῖ μαιτηοπίους ψῖϊἢ 

ὁονεές, ἃπιὰ οἂπ ΟὨΪΥ ὃς ἰπίετρτγεῖςά νι δυβῆχ δ5 ργερτιδηΐ στ ἀποῖμεσ πογά. 

ΤΆςε 1. Ἰαοῖκα ἃ νσογά. Ιἱ ἰς ἱταργοῦ. ταὶ {15 ννογά, 5οὸ πεεἀεὰ ον βεῆϑε διηὰ 

τοδᾶβυζς, νγα8 οὔϊττεὰ ἴῃ οτἰρίπαὶ ἴεχὶ. 1{ 3. ἀερεμπάβ οὐ ΠΣ δπὰ (ῦ ὑροῦ 
γ3, ἰξ 15 βαδὺ ἴο πὰ δὴ οτἱρίῃδὶ πὸ γκ2, ἴῃς γὰ Ὀεΐπρ οὐϊτεὰ Ῥεοδυδς οὗἉ ἰἰ5 

τερεϊ τίου Ξε τοἀτάς δλε «αγεν «σκσλξς ἐπε σὴν δομές. 

ΧΙΙΠ. 

1. Ὁποκ] δας θεςη ἱγαπεροβεά ἔτοτῃ οἷοβε οἵ ν., ταδκίῃρ 1. 1 ἴοο Ἰοπρ δυὰ 
}.. 2 ἴοο 5Βοτῖ. ---- "25] Ὀτ., Βᾶ., ργερτπιαηὶ (50 85 ἴο τεβοὺς ἔγοτω) ; Ὁ ςΟἹ]. (νυ. 
21) τος}ῖδ 1430; κτ0 φν, --- ὃ, Ἢ9ΡῈ "π0κ] ἀυ}., οἵ, ὃν εἶν, 425: 9. 10 424. Θ ὁ 
Θεὸς κραταίωμά μου, 3: ἀδμες γυγεἐμαρ σεφα. ὃπκ ταῖρθι ες ἱπίεγρ. εἰϊμιετ δβ 

ςοηβῖτ, οὐ αὐβ., Ὀυϊ ποῖ 5ο ὑπῆν; {Βετείοτς τὰ. ὃν. -τ ΠΣ] ΟἿ] μέ. ΕἸ ρἢ. ῥὑτες- 
ἐπὶ. ζπν Οδὶ, γείεεί, ἴπ Ὑ᾽ δι]. αἰνναγβ σοὰ; εἶδνν. 4439 (ΞΞ 6013 -- 10812) 
443 6οῦ γ41 γγ5 88:6 839. --- ἸὐπΓ ΚΝ] ἴοσ ἼΚ; ῥύοῦ, οὐ ρίπδ!γ ἴῃς βδης. Τὶς 
5.τ. Ἰδοῖκβ ἃ Ἰίπε. υ. βυρρεδί5 424) τ "18; [ἴῃς 58πὶς ἴῃ φδοῦ τ. ----ᾶ, πὰς] 
Ῥτοῦ. σοδβοτῖ. πιπίνφ, τῇς ες οἵ Μακκερὴ νη βουΐϊ τεαβοι ογυβμίηρ οαΐ ἤπδὶ τ. 
-- πρ.1 ἐπιρῇ. ἀστηοπβῖγ. βυπιπιαρ ὑΡ. --- ἼΦΨ 5] 25 356 1.1 483 φρϑ.-- 
4. πν}2Ν}} οἵ, ποῖ 425, ΟΝ 4210, Ια ἰξ πεῖς ἴῃς βδπιε, οὐ ἰς ἰξ δροὰ, οὗ 

ἰπιν., οὐ ἢ Ὁ δυδοτάϊπαίιε) [Ιἱ ἰδ ἀὰ. ψιΒεῖμοσ γ 15 οτρίπαὶ, πὰ ψΒεῖμεν 
ΤΟΔΥ ποῖ Ὀεὲ ἱπιεγρτεῖίνε. --- ΠΟ ὉΝ] ὙΠ ὍΣ τᾶκες 1, ἴοο ἴοῃρ. 35.) ς 

πεεάεά ἴῃ πεχὶ 1, γε ψου]ὰ ἐχρεοῖ 'ππδ 858 4258.3.10.435 μη Οοά (οἴ) εν 
φξίαάρμεςς. Βαϊ Φ τὸν εὐφραίνοντα τὴν νεότητά μου ΞΞ "ὝΨ) Πρ; 3 ἐατιδίαξίονῖς 

»πέᾶφ. Ἰὶ 5 Βατά ἴο βες δον (ῦ απὰ 3Η ὁδπ ὃς ἱτβοεὰ ἴο βαπῆς οτὶ ρίπαὶ ; ὑγοῦ. 

(Ὁ ραταρῆγαβεβ. ΤῊς δ οἵ 3: πᾶν Ὀὲ ἱπίεγρσγεϊδϊίοῃ οὐ θεὲ Ῥαβεὰ ὑροὰ 3552), 

Ῥτοῦ. ἔογπιεῦ; Ῥυῖ (6 ᾿ῶ5 πο οοη]. θείοτες ἼῸΝ, ργοῦ. ἰξ νγὰβ ποῖ οτίρί πδὶ δῇΥ 

τοῦς ἴμδῃ εἴ οὗ 3, ἴῃ ργενίουβ 1. Τμεγείοτς ἴδετε ἰβ ἢο ορβίδοϊς ἴο τεδάϊηρ 
ὙῊΝ ὍΣ; τδεη Σ 9) πὶ 88 45}6 6ς18 5 δῇ δβοτὶρίίου ἴο Οοὰ ᾿! '"ππὸ ἐφ. δὶ 

γεϊοέεῖνιν. ---- τύ ὈνοΝ}] (6 κύριε ὁ Θεός μον; 3, Ἐ, ἀξμς, ἄδμς πεξῶς; τὰ, 
ΟΝ ΟΣ 85 τεαυϊγεὰ ὉΥ τηξᾶβϑυζε. 

ΡΘΑΙΜ ΧΙΠΙΝ., 4 51Ὰ. 85. 

Ῥβ. 44 8 ἃ πδιΐοπδὶ Ῥγαυοσ ἀυτὶπρ [μὲ ΕΧΙΙΘ: (1) τεϊδιίησ 

τδς ἀϊνὶπο ἕανοισ [0 186 ἐδ μοσθ δἱ [π6 οοῃαιιθδὶ οὗ πὸ ΠΟΙ͂ [δπὰ 

(ν. 55; (2) 188 Ῥγεβοηΐ ἀϊβέσεβθβ ἔσοπι ῬΟΎΟΓΤῸΪ δηά οττιοὶ δη- 

παΐδϑ (ν.}}. 5.6)... (3) δχροδευϊδιίπς τῖτι ὙΔΆνΤΘΩ ΟΣ Ὀγα δ οἵ Ἐπ 
εοονθηδηΐ (ν.}5 5.5). (4) νἹοδάϊησ ταὶ Ηδ Ὑ11 ἱπίθσροβα ἴο Βοῖρ 
(ν..5). Τὸ τμὲὴ8 σίοβϑοθ “γοσα δάδϑά αδἱ ναζίοιιβ {ἰπ|68: (2) οου- 
Βάεποβ ἰῃ Θοά, τὶ [Π6 86π86 οὗ στϑαΐ ϑῆδπια (ν." 7. 1517), (2) 6χ- 

υἱκδιίοι δπᾶὰ Ἰδυδδιίοῃ οὐ Θοὰ ἔοσς νἱοΐοσυ (ν." 53) ; (6) ϑϑῆδε οὗ 
Βμδπιθ ἔτοπι σϑοθηΐ ἀθέβαί (ν.... 3), δηά ρῖϑα οὗ ἱπποοδποὲ οἵ 
ἸδοΙαῖτν (ν.3. 3). 
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ΥἉΔΗΉΜΨΈΗ, νἱ1ἢ οὖν δατς νὰ ἤανα Ποαγὰ, 

Ουτ ἰαίῃετα ἤδνα το] ἱΐ ἴο ἃ5; 

Ναιίοηβ Τῆου ἀϊάδι ἀἴβροββεϑββ, δηά ρ᾽δηΐ ἴπεπ; 

Ῥεορὶεβ Τῆου αἰάϑί Ποῖ, αη ἃ οαυ5ε ἴΠπεπὶ ἴο Ξβργεδὰ ουΐ. 
Εογ ποῖ Ὀγ 1πεὶγ οὐνῃ ϑυνογὰ αἰὰ τ1πδῪ ροββθββ ἴῃς ἰδῃηὰ, 

Νεὶιδεν ἀϊά {πεῖς οννῇ ἄγηὶ ρῖνε ἴῇετη νἱοίοτγ ; 
Βυϊῖ τ νὰ5 ΤῊΥ τι παπὰ δηὰ ὙΤμὶπα ἅγπὶ: 

Απὰ ν ἢ τῃς Ἰίρῃι οὗ ΤῊΥ δος Του ἀἰάκὶ ανουγ ἴἤδπι. 
ΤΗου ταδκαϑῖὶ υ5 ἴαγηῃ Ὀδοῖκς ἔτοπι ἴῃς δάνεγβασίεβ, 

Απὰ {πὸν πὶ παῖε 5 ρίαπαοτγ αἱ τμοὶγ ν}}}}, 

Του 5ε|1ε51 ΤῊΥ ΡῬδορὶε ἕοσ πὸ ννβα!ῃ, 

Απὰ ἀοβί ποῖ πιᾶκε ρτεαὶ ραΐῃ ὮὉγ {πεὶσ ῥγίοα. 
νε δῖα ἃ τεργοδοὶ ἴο ουγ πείρῃρουτβ, 

Α 5.οοζῃ δπὰ ἃ ἀεγβίοῃ ἴο ἴπεπὶ [δὶ ατὲ τουπά δοουΐ υ5. 

Του πιακεαβί υ5 ἃ ἰδ πὶ 5Βοηρ ἀπηοηρ ἴπΠε παι 5, 

Α 5ῃακίηρ οὗ ἰπε ῃεδὰ ἃπγοπρ ἴῃς ρβθορ]ο5. 

ΤΗΙΒ5 85 οοτῆδ ὕΡΟη 05, πα ννῈ ἢᾶνα ποῖ ἑογροϊίΐοη ΤῆὮεο. 
Ννε ᾶνε ποῖ ἀβϑὶὶ [Α]βεὶγ δραϊηβὶ ΤῊΥ σονδπαηῖ. 

Ουῖ πιϊπὰ ἰ5 ποὶ ᾿υγηδαὰ Ὀδοκνατγα, 

Απὰ οὔκ 5ἴερβ ἢᾶνὸ ποὶ ἀξοϊπεὰ ἔγοτηι ΤΥ ραίῃ, 

Τῆου Παϑβὶ ογυβῃεα υκ5 ἄονη ἴῃ ἴῃς ρίασο οἱ ἤϑοῖκα]5, 

Απὰ ονεγνῃεϊπιθα ἃ5 ἰπ ἀδηβα ἀδγκηδ55. 

γα, ἔου ΤῊΥ 58Κε νὰ ψψεγα ΚιΠ]δα 4] (ῃ: ἀδγ, 

γε ψεγε σουπίεα ἃ5 566} ἴογ ἴΠ6 βἰδυρῃίογ, 
Ο δτουβε ΤἬὭγϑει, ἢν ϑἰθαροβὶ Τ που ὃ 

Ο ἀνᾷάᾷκο, οδϑβί ποὶ οἕ (ογένοσ, 

ὙνῺὴν δάεβὶ Τῆου ΤῊν ίδοο, 

Ἑοτγρειίεβῖ οὐγ βῆ οιοη ἀπὰ οὐγ ορργαϑϑίοῃ ὃ 

Εοτγ ουὖζγ 5δουὶ ἀοιῇ 5'πκ ἀονη ἴἰοὸ (1ῃς6 ἀυϑὶ, 

Ἀπὰ οὐυγ Ὀοαν ἀοίῃ οἱδάνο ἴο 1ῃ6 ὀλτίῃ, 

Ο ατίβε ἔου ΠεῚρ ἴου 5, " 

Ἀπὰ γτΆΠϑοπὶ τι5 ἴοτ “ἢν ΚΠ 55᾽ βακο, 

Ῥξς. 44 ναβ ἢτβί ἃ 2: τ, ἴποη ἰπ ζξ, Ἐ, αὐ ΘΔ} (τ. [π|τὶ 88 28, 32,12). 

11 νν»αϑ τεραγάεα 45 ργορβεῖὶς οὐ δίδοςαινεδη {ἰπτὲ5. Ὀν ἴῃς ἀηοῖοπὶ Απιος μέλῃ 

5. Π00], ΤΒεοάοτε οἵ Μορβιεβιία, Τ Ὠοοήοτοῖ, δηα ( Ἡγυβοβίοπι; 80 ὈΚ Δ ΟΔΥΙΥ͂ 

(ὐοπιπιεηῖαγν Ἰνγοηρὶχ ἀϑου ες τὸ βοῆς, ἔγοτ ΜΒ Ίοἢ τῆς ργοίασοβ. οὐ τηὲ Ῥατγὶβ 

Ῥβδ)ῖογ νεγὰ ἀογίνο (τ΄, Βγασο, ἱηψίο- δάσο Εργ ΟΣ οὐ “πη διοοῖξ ΟΣ εαλνις, 

τον ον ἔμοτορ ας ἐδ δανὲς ἢ τα ον, αἀδὸ.). δ αἶσο ΝΊοΟΪδὰκ ἐς {ντὰὶ, (αν, 

4]. Οτ., Νον., Βᾶ,, δῆς, Καὰ., Μ' όποιπα, τῆς, ύπον ΟἸφι, τοματὰ τς Ῥ5. ἃ5 

Μδοζαθεδη, ΗἹ. τπϊπὶτ5 οὐ τὴς ἀείοαϊ οὐ. [βρη ἀπ] Δατίας αὐ [πγηΐα, 

τι Μας. οδδς Μὰ. οὐὁὨ τῆς. ἀύίοαι οὐ 115. αὐ ΤΊΣΙ ἢ. “ας ματίας, αὶ Μίας, οὔλας 
Βαϊ πεῖῖμεγ οὐ πεβο ἐοοαῖα. δυ5. τπ σἐααι!οη, μ᾽ 1.1 ἴῃ τἷ5. Τ5.. ΤῊς 

τελϑοπβ δή πος ἰοτ 50 ἰαΐε ἃ εἰαϊς ἀγὸς (ΤῈ πὸ τοίοτοπος τὸ τῇς ἀποϊοπῖ 

ΒἰβίοΥΥ οὐὗἩ τῆς: παιίοη, νιν Τὰς τῆς τοίογοηςς ἰὼ τῆς. αἀἰςροκβοδδίοι οὗ Π6 

( απαδηίϊεβ δὶ τακὶπρ μοξβοββίοη οὐ τῆ. Ἰάηι] νγὰς βυΐτα ]ς αἱ αην ἰατε 50: 

βεηυοηΐ ἴο ἴἴ, 1 ἴα ᾿π] οι] οἹναγαυτοτίκεις οὐ 1) οἷ, 2. δὲ 2 ΠΗ Ια. γῇ κας 

(2) Τῆς ἐπιρῃαβὶβ ἀρ Πα οΠν ἰὼ Οὐκ δηι] πιὰ] οὐ ]ὐλῖτν. Βὺϊ τποτα ἰ5 
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Ὧο ενϊάεπος οἵ ἃ οοῃϑβοϊουβηςββ οὗ Ρ, ΤὨς οονεηδῃϊ, ν.15, 15. ὁ ἴοττη οἵ Ὁ. 

ΤΠε ἀεηία! οἵ Ἰ(οἰαἴτυ, ν.31, 15. ἃ ρίοββ. (3) Βεϊρίουβ ρεγβεουϊίοι, ν. 393, πϑῖοὰ 

ννᾶ5 ποῖ Ὀείογε Απιίίόοομυβ, 168 ΒΟ. Βαϊ ἴῃς ρεγβεουϊίοῃ ἰδ 7.5} ἃ5 ἰῃ 69", δὰ 

οὗ ᾿βγαεὶ ὈγῪ ἴδε πίίοῃβ, νυ ίοἢβ. ννὰβ ἴγῃς ςῃουρῇ ἰπ ῥγεξχιϊϊς 85. ννε}} 85 ἴῃ 

εχὶ]ὶς δηὰ εβαυῖν ροβίεχιῖς {ἰπιε8. 1 ἰβ ποῖ ἃ ρεγβεουϊΐοῃ οἵ ἴῃς τἱρδίεοιυς ὉΥ 

τῆς νἱοκεὰ, Τοτε γε βένεγαὶ ρῆγαβεβ νυ δῖος ἢ τε σοπηδοίεά ἢ οἴδετ ἢ 

εταῖαγε : (1) ὈΠῸΝ ΤΟΣ ὅγ0 νι, οἵ, Ην. 15, ΤῊΐβ, ψ ἢ ἰϊ5 σοτωρίεπιεηῖ 
ΠΡ 2, πιᾶῖκεβ ἃ ρμεηίδιμείεσ ἱπ ἴῃε πιϊάβὶ οὗ ἱπτηεῖετβ Βεβίάεβ, ἰΐ 15 ἴοο 

ΒἴΤΟΠΡ 8 5ἰδίειηεηϊ δὶ ἴῃς Ὀερίπηΐηρ, πιακίπρ δὴ δητὶοἸπιαχ. [ἰ ἰ5 ἃ ρῇοϑϑβ. 

(2) Ν.105 ἸΛΓΊΜΣΥΣ ΝΥ Νθν τε 6012 -Ξ τοϑ!2, Πουριϊεβ5 6013 ἰ5 τῇς οτίρίμδὶ, 

διὰ ἴῃς σουρὶεῖ ἰ5 ἃ ρίοβϑ μεγε; ἰΐ ἰβ ποῖ βυϊϊςεἀ ἴο ἴᾷς σοπΐεχῖ, (3) Ν." 

ΣΦ Πρ ὩΣ ΦΠ} 
ὩΣ 200. ὈδΡῚ Ὁ} Ὁ 79. 

Τῆε οπὶν ἀἰϊβετγεηςς 15 [μδΐ Ὁ: βἰαπάβ ἔοσ Ὁ πὶ, Βυῖ (ἢς ἔοττποσ 888 Ὀεθῃ 

δϑϑοϊ τη] αϊο Ο. οΟρν 55 οὐτου ἴο ν.}8, ἀηὰ Ὁ") ννὰ5 ἀουθί]εβ5 οτρῖπαὶ. Ῥϑ. 79 

ἰ5. ἃ πιοβαὶς οἵ βαυλϊεγ ρίοσεβ, δηὰ ἰΐ ἰ5 ἱπυργορδῦϊε, ἱπεγείογε, ἴμδὲ ἴῃ τ ϊϑ νυ. ἴῖ 

8ῃου!α πᾶνε ἴῃς οτίρίηδ] οἵ 44. ΤΒε Βτβῖ οἴδιβε ἰ5 ρίνεη ἰπ ἴῃς 3 56. ἰπ 8943 

πὰ ἴῃ 1 56. ἴπ 3112, οὐ ψν ῃηϊς ἢ 89 ἰ5 ἴῃς εδυϊεσγ, 89 δηὰ 44 πᾶνε ἃ βἰπηῖϊας 

Βιβίοτίς 4] 5ταδιίοπ, ἀπὰ ἴῃς Ρἢτ. ἰδ σοπιπιο ἴο ἴμεπὶ ἔγοπι [818 σοτησποῃ 5ἰἴυᾶ- 

το. δ δα ΩΣ, ὧ5 ἴῃ 6912, ἴα θΡαϑεὰ οἡ 7ε. 249. Ν.1δδ φνὴ πῶς, οἷ, 223, ἰ5 

ναβοὰ ὧπ [6. 1816, γ.16 20 ΓΦ 2 Ρἢγ. οἵ 2 (ἢ. 3231] Εζυ, οἵ θη. 97: ὃ (θῖ αἰϑοὸ 

7ς. η9). 5. ἰ5. ἃ σουρίεῖ υϑπρ 1 55. ἰπβίεδα οὔ 1 Ρ]., ἃπὰ 5 ἀουθί]εββ ἃ 

Βίυπο. Υ τὸ ΡΣ 2 Ν ὩῸ Ξε 88; ρῇτγ. πονῆεζε εἶβθ, ἀου ι1ε85 ἀεγίνεα ίτοηι 

}5. 8 ἀπὴ ἃ ρὶ. Δ 195 Ἴπον 25 ὉΠ Ν δι, οὗ, 70. 3117 Ὑνη 5 ΡΝ ΠΟ δαὶ 

ΓΠοθς. ἅτ βιμναγ Ρἤταβοβ, θὰϊ οὐ ἀϊβετγεπὶ σοπβίγυοτίοη, δῃά ἴπεγε ἰβ πὸ 

ἐνίάοπος οὐ ἀεροπάςπος, Ν 2) Ὁ ΟΡ Ξξξ Ὁ" ΠΣῸ 6. 919 τοῦ 4953 καἷ. 
ν.332 ΓυοΣτ παν, ἀϊώίει ἐλέηρς, εἶδ. 10. 115. 2811} (53ᾳ.). ΤΗΐϊβ ν. 15. 4 ροββ. 

ΜΝ 28 ἼΠ2 ἸΝῚΣ το [6. 123 ππϑ2ὴ Ἰνυϑ. ΝΟ γον Ἰρϑὸ τε 66; τῆς Ἰαΐϊοετ ἀουθι]ες5 

15. ὀδυ! ον, 80 [αγ ἃ5 (Π]5 Ἰῃς οὐ Ἔν θπος ροα5, ᾿ξ βϑῆοιννβ Πεᾶγηεβα ἴο Τ6., Ρ5. 

δ0λ, ἀπὸ ἐανοῦτγο (ἢς οατὶν οχῖο, Τῆς τοίογεπος ἴο ἴΠε αποίεπὶ Βἰβίοτυ οὗ {δε 

παίοῃ, ν. 2:᾿, ἰ5 ἴθ (ἢ βίν!ς οὐ )2ῦ δ" }δ 2 ὃ) 753: 1ς, 63 δπὰ ]ε.; ἴῃς τείετ- 

ὁπος ἴὸ ἴῃς ΣΥτὶ ἴπ βῖν]ς οἵ 15,2 πὰ 15. 8911: 33, δῃὰ Ἴ))0 ὋΝ τειηϊπὰβ οὗ 15. 63). 

ΓΗς 50 Ππρ ΟΥ̓ Ιστας], ν.18,. 5. 191.. 323} 15. φοῖ, ΓᾺ2 πρῷ πὸ ν. 18, οὗ, 15. 63". 

Ιη 105. δῦ} 11 ἰκ τῆς οονεπαηὶ ἢ αν, μεῖς ἴῃ 6 σονεπαηῖ ψ ἢ Ι5τα6] αἱ 

Πύγοῖς θὰ {πὸ τνὸ ἀγὸ ράτα]]ο} ἀπὰ (ἢ βἰτυδίίοη 15. βἰπλῖϊασ. Ὅς ενϊάσηςε 

ττοτὰ {Ποθς τοίογοηοο5 ανουγϑ ἃ 51 }Π8Γ βἰ[υδτίοῃ ἴὸ 55. 22, 80, 89, ἀερεπάξδηιςε 

ὁπ [ὦ ἀπὰὶ σοπποοίίοῃ ΜτΠι 15.2,. ὍΉς ΓΚ, ἰ5 ποῖ ποπιορεπθουβ, [Ι͂ἢ ἰΐ5 ῥτοθ- 

ὁπ (οσγαι ἴτ Πὰ5 Γουτ ρατία : (1) ν.2:9,.201.; (2) ν 0, 161.; (2) ν 15:5. 12}.: 

(4) »ν. 9 851. ὙΊοτο ατὸ πλὴν ρ]υβδεβ. οῆς ἤᾶνε δἰγεδν βεθὴ ἱμδὶ υ.}8 5 

ἃ δἰοσος τ σπαηρον τῆς 1 θ]. οὐ Ῥ5. ἴὸ 1 85. Ὑνὸ οἴπου σουρ]εῖβ ΠΑΝΠΡ 1 58. 

ατὸ Πκονῖθο μήοκοος, νιδ' Τὶ τὴς Ἰαίοτ αὶ ἴαπις τερειἴοη οὗ νι, ὙΒ θεὲ ἰἢτες 

ΕἸυβ5ο5. ΕΠ πα απο (τοπν ἴῃς βαπηθ Βα, Βυΐῖ ἴΠε86. ρίοββεβ σᾶτγὺ ψ ἢ 

τῆοπι βόνογαι οἴ Πποῖβ  ν Δ ἢδ5 νι ἀςροπάςηϊ ὑροπ 1ζ,  ΒΙΘἢ ἴοσ ἀποίδεῦ γεδϑὸπ 
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ΤΏΔΥ ὃς τερατάεα 88 8 ρίοβΒ. ΤΉΣΞε ἴνο οουρ]εί5, ν.δ- Τ δηὰ ν.16 17, 1 ροτβ. 
ἐχργεββ ἀεερ βῃδπιε ἴον ἴῃς εἰϊυαίίοη ἱπ συμ ἢ ἴπῈ Ῥεορ]ς ἰ5 ρίδοεὰ δπὰ ἃ 

σοπἤάεηςε ἰῃ ἴδε ἀϊνίης Κίηρ. Ὑμεβε πιὰ ἢανε σός ἔτοτῃ Έ. Ν.δ 1 85 ρ)]. 

ΟΆΓΓΥ Ὑ ἢ (Πέτα ἴῃς ἱπιεγνθηΐπρ ν.δ, ΨὨΪΟι τηυβὲ ἢᾶνε δε ἰμβεγίεα Ὀεϊνεεη 
ἴδς ἴνο Βαῖνεβ οἵ τῃϊβ (εἰγαϑιῖς ἢ, Ἱπάφεά, (5 ν. 15 οὗ ἃ ἀϊβεγεηξ ἴοῃς ἔγοτῃ 

τδαῖ οἵ ἴῃς 51τ., ἱπιστοάυείηρ ἴδε τ υτηρηδηὶ δηὰ ἀεβδῃὶ 5βἰγαϊπ το ἢ ἀρρεδῖβ 
ἷπ ν.δ 9 αἰβο. Τθεβε ἴμγες νεῦβεβ ἀουρῖ]ε88 τγετς ἰπβεσῖεὰ Ὁγ ἴῃς βάτὴς μδηΐ, 
Υε Βᾶνε εξ παῖ ἴῃς ρεπίατηεϊεσ ν.3δ 19 4130 ἃ ρίοββ οἵ ἰηιεπβ οαϊΐοη πῃ ϊο ἢ 

ΤΩΔΥῪ Βᾶνε σοπης ἔγοπὶ ἴῃς βϑτὴθ βαπὰ. Τῆυβ Ρατὶ 1. 15 τεάυςεὰ ἴο ἃ βίτηρὶς, 

Βοτηορεποουβ οοἰαϑιίς ἢ, ̓υϑὲ {πε βᾶπις 88 Ῥατί ἵν. [Ι{ ἰ5 δἰϊορεῖδβεγ ργουδῦθὶς, 

τΒετείοσς, ὑπαὶ ἴθ ἱπιεγνεηΐηρ ραγῖβ μαᾶνες Ὀεεῃ επἰαγρεὰ ίγοπι [ἢ Ϊ8 ποττηδὶ 

Ἰεηρῖὰ ἴο {δεῖν ργεβεηΐ ἔοσω. Α οὔιὶσαὶ ἐχαταϊ πϑίϊοη τηϑῖκεβ τη 8 ενϊάςηῖ. Α5 

νε Βαᾶνε β8εδῃ δἰγεδάυ, ν.}0- 16. 11 αγε ρίοββεβ. Μ'.}2 ἰβ ἃ ρεηίϊατηείεσγ; εἰἴμετ ἴξ ἰ5 
ἃ Εἴοββ οὐ ἃ πογὰ 18 τη ἰββίηρ, ργο δ] ἴῃς ἔογπιεσ. ΤΏυβ Ῥατὶ 11. ἰ5 τεἀυςεὰ 

ἴο δὴ οοἴαϑεοῃ. Μ.10.12 ἤδνε ἃ ἀἰβεγεηϊ ἴοπε ἔγοπι ἴῃς ρίοββεβ ᾿υ5ῖ σοπϑίάετεά, 

διὰ ἰπῃρὶγ ἃ τεσεηΐ ἀείεδι, ροββί ον ἴῃς ἀείεαϊ οἵ [ἀᾶ5 ἴῃς Μδοοαῦεε. [π 

Ῥατχὶ 111. ν.31. 33 αγὰ σὈ πρὶ εταθπίαγυ δηὰ ἰπιεσγυρὶ [πε βἰπιρίε ογάεσ οὗ ἱπΌυρμε 
ὈΥ ἃ ςοπάϊιϊοπαὶ οἰδυβε, νυ Εἰς τεπλὶπβ ἃ8 οἵ ἴμε ῥγοϊεβίδιίουβ οὗ ἱπποσεπος 
εδαγδοϊεγίϑβιϊς οὔ ἴ8ε Ὀοοὶς οὔ [00 δπὰ ψἱϊπουῖΐ δπδίορυ ἱπ ἐαυὶγ [ἀϊεγαΐατς. 

1 5 ργοῦδῦϊν Μαοοαῦεδῃ. Τδυβ ἴῃς ΡΒ. μδ5 ἔουγ δηυ8] ρατίβ : (1) Ηἱἰ βἴογίςαὶ 

τεϊτοβρεοὶ οἵ ἀϊνίπε ἔανουγ ἴο 1βτδεὶ. (2) Ἐχρετίεπος οἵ ργεβεηὶ ἀϊβαϑβίεσ. 
(3) Ρτοϊεβῖ ἀπά δρρεδὶ θαβεὰ ου ἴε οονεηδηῖ. (4) Ρειίοῃ ἔοσ βρεςξὰγ Βεῖρ. 

ΤΒε οτὶρίπαὶ Ρ5. ἰ5 Ὀεβῖ Ἔχρ δίηςα ἔγοπι ἴμε σου οι {ἰπιε8 οὗ ἴῃς ἰαῖς Ῥεγβίδῃ 

Ρετίοὰ, 5 Εν., 5. 

Θίσ. 1. μ88 ουγ 50. σουρ]εῖβ. --- 3. γαλισελ), ἴογ σοι Ἐ 
βυλϑιταϊεὰ Εἰ λίσι, ---- τοῦὰ ομ7 ἐαγς τό λαὺε ἀεαγα 7, οταὶ ἰῃ- 

Βίσυοτίοῃυ ΟΥΟΥ ἀραϊηϑὶ ψτι θη ; ποῖ, Βοινανθσ, ἀεργεοϊδιϊηρ ἴῃς 

Ἰδιτετ, ΟΥ ἱτωρὶ γίηρ ἰρποζάποθ οὗ βοῇ Παγγαῖναϑ. ---- Οὐ7 γα λεγε 

ἄασυε τοί ἐ! 1. «“5], ἴῃ βἴοιυ οὗ ἴῃ. οοηφασϑὶ οὗ ἴῃς ΗοΙΪγ [,Δη4, 

ν.Σ Ὁ; οἵ. ἔχ. τοἶ 1235. Ὁι, 63". Ῥες, 225: η85, ΤῊΪδ ννᾶ5 δ ρῃᾶ- 

5ἰβεὰ ὉΥ ἴῃς ᾿πβουϊίοη ὉΥ ἂῃ εὐαϊΐοσ οὗ ἴῃ6 οἰδιβε: “ὍΤὴε σψοτκ 
Του ἀἰάσι ψοτκ ἴῃ πεῖν ἀδγ,᾿" δῖε ΗΡ. 1τ', νἱοϊοτίεβ, 85 Ρ5. 74:2, 

Ὑτουρῃς ὉΥ αἰνίηα Ρον ΕΣ ἴῃ ἴῃς ᾿ἰδιίτηθ οὐ τῃ6 ἐδίπετβ οἵ τῃ6 

μαϊίοη, ἴῃ 6 5ἴοσυ δανίπρ Ὀδαη ἰγδηβη 64 ΟΥΑΙ τὨγουρῃ {πΕ6ὶΓ 

Ῥοβίεγιγ. Τῆΐβ βαϊῖοῦ αἷϑοὸ δάάεά, -- ἐπ αγς 47 οἰ 1, 85 ΜΙ. Ὁ 
15. 2776. 4655, τῃε ἑοτείτοπι οὗ ἴῃς Πίβίοσυ οὗ [βταθὶ. ΤῊ βᾶπι6 
εἀϊῖον ργεῆχεα,.---- Ζάοι, εὐ Τὰν λαρά, ἴο ν.δ5 ἴο εἰωρῃδϑίβε [παῖ 

1 ννὰβ Οοά᾽β βαπὰ παῖ ἀἰὰ 1. Βαϊ [Πἰ5 ἰ5 ὑγετηδίασε. Α ἴεγῃ οἵ 
] δῃὰ 18. 15 υϑϑὰ ἰηβιεδα οἵ ἴμοβε οἵ ν." δηὰά ἴῃς πηϑάβϑυγα ἰ8 ἠε- 

βίτογεά.--- 8, Λναδοης ἢ  εοῤ(ο), ἴλ6 ἱπμαθιταηῖβ οὐ σαπᾶδη δἵ ἴῃς 

Οοπαμᾳαϑῖ. --- Τίσι ἴα ἄΐεῥοςτέος ἢ αὐ}, Ὁγ ἀείεαϊ δηὰ 5]διρῇ- 
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ἴετ, 85 ἴῃ6 σοπίεχί βυσραβίβ. --- σμῦ ῥίαηπ “λενε], τῇς ἔλίῃετς οἵ ἴδε 
παίοῃ, 85 ἃ νίηε, 8ο» δ, ΟΥ 85 ἃ ἴγεε ἴῃ ἴῃ ρτουηά, οἷ. Απι. οἷ. --- 

ἐαμδέ ἑλόνι ἰ9 «ῥ᾽εαπ ομ}, σοητίπυΐηρ ἴἢς ἤρατε ἃ5 803, Ιἱ ἰ5 

ῬΟβ5:Ό]6, ποννενοσ, ἴο τεραγὰ ἴῃς ἡδιίοῃβς 85 ἴδε οὐ]. οἵ ἴῃς νεγὺ 
τη (5, 3, δηὰ ἰγδηϑίδῖς, “ βεηά ἐοτίῃ,᾽" “ οαϑὶ τῆς πὶ ουΐ,᾽" 25 ΡΒ. 

ΑΝ. ---4. 2 ον πο ὃν Τιεὶγ οτσπ στυογε ἢ ἐλεὶγ οτῦπ αγηι], ἴδε 

βΒίσεηρίῃ, πυτῖρετ, δπα ἀἰβο ρ η6 οὐὨ {Πεὶγ δτηγῖθβ, οἷ, 2οῦ 4.5}, 
ΒΙΓΟΠΡΙΥ 5ιδίεα. ---- Τὰν γίρλ λαπά 1, ρῖιγ. οἵ ἔχ. ᾿ς 15 15.5} 7Ζλιπε 
αγη1], Ῥἢτ. οἵ Ὁ, ]56., 15.2. --- ἐδ ἠλεν ῥοσοέςς τὲς πα 7, νη ἴδε 
νἱοίογυ, ὉΥ νοι ἴῃ6 Ἰαηά Ὀδοᾶπια {ἢ εῖγβ. ---- 4πώ4 το δε ἀράϊ 

4 ΤΆν )αεεἼ, 2 500]. οἵ [ο]]οννίηρ νοτῦ, 85 25; ΜΓΟΏΡΙΥ αἴιδοῃεά τὸ 
186 ῥγενίουβ ᾿ἰπ6 Ὀγ ετβ5., ἀδβίσογίηρ ἴῃ 6 τη άβυγαβ. --- ζῴοις ἐἰϊαϊ’ 
“)αυοεν Τλε»ι], ἴῃς ἀἰνὶπα ἔδεθ βῃϊηίηρ ἢ τὰς Ἰρμϊ οὗἨ ἔδνουγ 

ὑροη Ηἰβ ρεορίὶςο, οἴ, 47 43) 8ο' 8ςἢ. 
ὅ-9 ἅττα ἰηβεγιίοηβ δεῖνα ν. δ, τ6]ΠἸὴρ οὐ τῃ6 σοηφασϑθὶ οὗ 

Οαπδδη, δηά νἀ Πρ οὗὨ ῥτεβεηὶ ἀϊβίσαββ ὙΠΟΙΣ βἰγαίη ἰ5 

Υἱοΐουυ ἰῇ ἴῃς ῥγεϑεηΐ ἀπά διΐυτε, ἀπ ποῖ ἰῃ ἴῃ6 ραβῖ ; δῃὰά 50 

5 ἱποοηδίϑῖθης τ τῆς ΤΟἸ]οννπρ οοπίεχῖ. ὙῺῈ οἱ υδίῃρ 1 56. 

Ῥεϊοηρ5β ἴο ἃ ρετὶοά οἵ γτεηενεά σοπβάεηςε, ροβϑιρὶν ἘΞ, ἴῃς οἴδοτ, 
υδίηρ 1 Ρ]., ἴο {ἰπη68 οὗἉ ν]Ἱοίοτγ, ργοῦδυγ Μοςαῦθδη. 

Τῆου 8τί πὴ Κίηρ, Ο σοά, 

(οπιπηδηάετγ οὗ νἱοἰοτίε5 ἔογ [δ ο Ὁ. 
Ἐργ ποῖ ἰῃ ποῖηα οννῇ ον ἀο 1 ἱγιυῖ, 

Απὰ πιΐπε ονῃ βννογὰ οδπηοὶ γίνε νἱοἴοτγ. 

δ. 7Τάοω αγή »ν Αἴ, Ο σοι]. ἙἸο πα μετα ἰδ ῬΤΟΌΔΟΙΥ 
οτβίπαὶ. Οοά ἰ5 Κίηρ οἵ Ιβγαεὶ, ἐγεαυεηιν ἴῃ Ψ; εἴ. τοἱδ 20", 
ΔηΔ Θϑρθοία!ν ἴῃ 6 τογὰὶ Ῥ58., 96--τοο; || Ορνπαπηςγ], ἃ5. Φῦ, 

τόσα ὑγοῦδθ]ς τΠδπ 186 ἴτων. “Ἅ σοτηπιδηᾷ " οἵ 3ζΗ. ἀπά οἴδμεσ 758. 

-- οὗ υἱοίογίες, ἃ5 ἴπε σοηϊοχὶ 1 }0]}165, οὐ αοά ἴῃ τμ6 Ἰοηρ δἰβίουγ 
οὗ Ιβγαθὶ ἀπὲ} τῃς Εχίϊθ, οἷ, τ 85) )85 γ4}3. --- χαεοδ], ροεῖϊς πᾶπιὲ 
ἴον ἰ5γϑεὶ τεχυθηῖ ἴῃ 31 δηὰ . 7 15. ἃ πεεά]εββ γερειίοη οἵ ν.", 
ΜΙ Πουΐ [15 ἤηα Δηῖἢ. 

Ιη Τῆσα Ψ}}}} γα Ὀὰτὶ οὐ δἀνογϑαγίδϑ ; 

[πη ΤῊΥ πᾶπῖὲ Ψ}}} γε (γεδ ὑἀπάεγ ἰοοί ἰῆοβε ψνΠ0 γίϑε ὉΡ ἀραϊηβί υ5. 
Ἐοτ Ἵππου Παβὶ βανεὰ υ ἔγοτῃ οὐγ δάνεγεαγίθϑβ, 

Απὰ τῃεπὶ πὶ μαῖα ὰ5 Του Παβὶ Ραΐ ἴἰο 5ῃδπια. 

Υδῆν ἢ να ῥγαίβα 8]} πε ἄδυ, 

Απὰ ΤῊΥ παᾶπὶα νγε ἰδιιὰ ἴογενοσ. 
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θ. 7 7ΤΆεε ἢ πὶ 7Τὴν παριδ], ἰηβι απγθηῖαὶ, (ῸΓ Ῥσθϑθπσθ, ἃ5 

205 5 33 80.55.55. τρί τῦε ὀμ, ἃ5. ἃ ὈΜ]1 οἵ γᾶπι, οἵ. Ὀΐ. 33} 
ΕΖ. 345.,}} νεαή ππάξρ 7οο7]}, ᾿ταπλρ]ε ; ῥγορδθὶν σοπτϊπυΐηρ 1ῃ6 

ἤρυτα, 45 ἴῃ [ῃ6 τυβῇ οὗ ἃ μεγά οἵ σας, ςἔ,. Ῥ5. 60" 15. 145 635. 
ΤῊΝ Ὀοδϑβίία! σοηἤάεηςα ἰὴ νἰοἴοΥΥ 566 Πὴ5 ἴο ᾿τὰρ]γ ἴπε Μδσσαθεδῃ 

βυσοαβ565.--- 8. Ζάοι ἀσεί σαυε(]], ἱτΡ  γίης νἱοἴοτν ; 2,7 Ὁ σλανις, 

Ὁγ ἀείεαϊ, εἴ. 146. ὙὯΣ ἐπεηλῖεβ ἀγε ἡδίϊοηδὶ δηά ποῖ ρεγβοηδὶ. 

-- 9 υβεὲ5 [Ππυτγρῖσα! ρἤγαβεβ οἵ παίοηδὶ [Παη Κδρίνίηρ ἴοτ νὶςϊοτί 65, 

Ἰτρ  γ]ηρ σοπιϊ οι 5 τη δῖα] βογνίος οὗ (οά ἰῃ 1Π6 τειῃρίο. 

δῖσ. 11. 10-17 Ξ5ῃονε ενίάεηςε οὗ ἴῆγες ἢαηάβ. ΤῊς οτὶρί πὶ ννᾶϑ 
ἴουγ 5γη. σουρ]εῖβ, ν. 1515. 1] Ζλομ νιαξεσέ ες ἐμγη ὅσος οι 

“ες σὠώνεγεαγίες} ; 1ἴγ6 ἁττηϊθβ οἵ 1βγαθὶ ἤανε Ῥθθιὶ ἀδίθαϊει αἰ5α5- 
τγουβ)γ. --- ἀπά ἡδεν δα! λα πὸ ῥίον αὐ ἐπεύγ τοῦ , ποηα 

οδῃ τοϑίϑὲ [ΠΏ 6). --- 13. Ζάσμ τεσ ΤῊν ῥεολίς7, ἃ Ῥῆγ. οἵ 7. χ'" 

3) Πι. 32 15. ςο᾽, ρἰνίηρ ἴῃ 6πὶ ἰηῖο ἴΠ6 Παηα5 οἵ {Πεῖγ Θη δηγ 685. ἃ5 
σαρίϊνεβ, νῆο, ἴῃ δοοογήδησα ἢ ἀποίθηϊ ἰἰϑᾶσα, 5611} {Π δ] [ῸΓ 

5ἷαν 65. ---- “πεῖν 2γίεε], Ῥαϊά ἴογ ἴθι ἴῃ 116 54]ς, ---- “ω)" κπὸ τοεαϑ)ι, 

ίογ ἃ ργίςεβ ψῃ] ἢ ννὰ5 ποῖ να} 1, 50 ΡΟΟΥ ν᾽ 85 ἴΐ. --- ἡμῶ οὐἷοεξ γοΐ 

»ιαζε ργεαΐ σαΐ"], 50. {τἸΠίηρ τμαῖ ἰξ ἀπηοιηϊθά ἴο ποϊῃϊηρ. ΤῊΪΒ 

πη} 165 ἴῃ6 σαρινιγ οὐ τπ6 ρξορίθ, αἰτοῦ {πεν ἢ Ὀοδη τῃοτ- 

ΟΥΡὮΪΥ ἀείεαιϊιεα δηή ρ]υπάδγθα, ΠΊΟἢ ϑι5 {ΠΕῚΓ δτπατίοη ἴῃ 186 
δτεαῖ Εχίο. --- 14. ΠΥ αγὸ 4 γεῤγοαιλΊ, ἴου 80 νὰ πριβὲ σοτγθοῖ 

16 τοχὶ αἴἴοσ 21}2 7γ0᾽ 80“; || α σον ἀπε ἐὐὐγίσίολ], οὐἱσίηαὶ ἤοσθ, 

εἰϊεα Ὀγ 79’, εἴ, [ε. 20", --- 15, 7Ζαμη “015, α5. 60", δι ηρ Ὀν 1Π6|1 

Δανουβαγίθϑ ἴο Τοτιηθηΐ [6 Π| (ῸΓ {Π6ῚΓ να Κη 55. ἀηκὶ ΟἸΞΠΟΠΟΊΓ. ---- 

ΑΙ «λαζίηρ οΥ ἐε ἀεαι' Ἴ, αἃ5. 2:25 6. τ, ἃ σόβίαγο οὐ σοηϊοιηρι δη 

τηοοκίησ. ὍΤἤοβα ψΠη0Ὸ Ἰηάυϊσο ἴῃ τ6 56. πιαη! πλτου5 οὐ τίου 

ΒΟΒΌΠΙΥ τα ἴπ6 πείσλδομγς, τὰς ἸΟΘΒΟΥ Πδίοη5. οὗ Ῥαϊοϑίης, ν ῆῸ 

το]οϊςε ἰπ ἴῃς πλϊπίογίιηοβ. ΟΥἨ Ἰστᾶο] ; 5Ππ0} 5. ΔΙοαῦ, Δπιμιοη, ἴῃς 

ῬὨΠ]Π5Ε1Π65. --- 771ὲ παδίοης ἢ δεολίσ, Ῥτο Δ ὈΪν τοίου ἴὸ τΠπῈ ργεαίοῦ 

ὨδῖΙΟη 5, 510 ἢ ἃ5 Βαργ]οη ἀπ Ππνρῖ. 

πο δαυὶν Δίασοαθδαη δαϊοτ, ἴὰ {ἰπ|ὸ5. οὐ “οίραϊ δηά αἰἰβαβίογ, 

ἰηϑβογίοα τῆς (ΟἸ]ον ηρ τγθθ Ἰηθ5. αἱ ψηαϊ ἢΘ6. ϑυρροσο τὸ ὃς 

Δρργορτίαϊβ ρίασθϑ ἴῃ [ἢ]5. 51, 

Βυϊ πον Ἴου ἀοκί ολεῖ τι5 ΟἹ χη θυ τι5 το 5Π Δ ηγδ, 

Απὰ Τῆοα σούϑὶ ποί ἐοστίν ϑ ΠῚ Οἷγ ἈΥΠλ]ς, 

Τῆου πιακυβῖ 5 πηοαῖ {κὸ 5ῃθορ, ἀπ ἀπιοπσ πὸ πα 05 ἄοοῖ σολτίοτ υ8. 
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10. 2.1 που], δῇ δἀάϊιϊοηδὶ βιδϊθπιθπῖ οὗ ἃ πον δηα δη Πα ῖϊο δ] 
βἰτυδίοη. ---- Ζάσω ας! εατί “5 οΠ7 1, τε]εοῖ, 45 43ὖ δοἷ --- σπα μέ μς 
ἐο «λανιε], ἴῃ 5Βῆδιης οὗ ἀεἔεαϊ ; Ξοπιὸ Μδοσδῦδθδῃ αἰβαβίοσ, νη ἢ 

μὰ ἴῃς οσοδϑίοη οὐ [5 ρίοβϑβ. ---- Τίσι ροέξί πού ζογίλ το ὰ σε σ 
ἄγηιΐες}, οἰϊαϊοη ἔτοτπι ὅο"". ΤῊΣ διτηΐεβ οἵ 15γδθὶ, βοίηρ ἰοτίμ 

στους (μος Οοά 5 ἴῃ6 βυργεπὶς σοιϊητηδηάεσ, ψεηΐ ἴο σετγίδίῃ 

ἀείεαϊ ἀπά ἀἰϑῃοηουτ. --- 12. Ζάοω νιαζεςί ες νιοα 1]. ͵ ατ ἄενουτβ 
τῆς ΡῬΘΟρΙς, 85 14 273 γ9΄. --- ἀξε ελε6Ρ], πεαῖ,, μ6 ρ]6ε55, δηα ἴη- 

ΠΔΡΑΌΪε οἵ ἀείεηςε, οἴ. 15. 547. --- απα ἀγνιοηρ ΤΔς παδίοπς αρεΐ 
“εαΠ 2 μ5], σαρτυγεά Δηα 5014 45 βίδνεβ ΒΘσΟνΟΥ ΤΠΕῚΓ το ΠΆϑοσΒ 

ψουα ἴακα τΠδη,. 

Τῆς δαυιϊοσ εἀϊϊοτ, ροβϑὶὶν Ἐ, νῆο ἰηβοτιεά νιδ 7, αἰϑο ἰῃηβεγιεὰ 
ν ΚΙ, 

ΑἹΙ ἀαγ Ἰοης πίῃς ἱζποπιίηγ ἰ5 Ὀείογε πιε, 
Απὰ (ἢς 5ῃδπ)ε οὗ πιγ δος ἀοίῇῃ Ἵονεγ πὶ 

Βεσδᾶυϑε οὗ [πε νοΐςε οὗ Πἰπι [αἱ τεργοδοῃεἢ δηὰ σενπΠείῃ, 
Βεοδυβε οὗ ἴῃς ἐπεπὶν δηὰ [6 ἀνε ρεγ. 

106. ΑΖ {αν ηρ], σοῃιϊπυδ!ν, ---- νεΐπς ἰρηισηιμ»}, ΟΓΥἹ 5εῆβε οὗ 
ἰηβυϊτ, 5 ὅρ" 6. σἱἷ ἢ σλανις 97 μῃν 7)αε6}, ἰαῖε ῬὮγ. ἱπυρὶ γίησ 
ΡΓΟΌΔΌΙν ατεεὶ ρεποά. --- 17 ρίνεβ [ῃ6 τεάβοη οἵ ν. δ. ΤῊΣ δε 
ἰδ οὔθ ἴμαὶ γεῤγοαελείά αμπα γευϊκίλ, οὐ ὉΪΑΞρῃεπηδιῃ, βυσρεβιίηρ 

ἴο πηΔῊΥ Απιίϊοσδα5, ἴῃ6 σγοαΐ ὌρΡγεββοσ οὗ [5γδεὶ, ψῆο ρῥγονοκεά 
τῇς ΜαἼοοάῦεδη τανοΐὲ ; Ὀυΐϊ πιοσα ῬγοδΌΪΥ οοἸϊεςῖνε οὗ ἴῃ 6 δῃμθηλὶ 65 

οἵ Ι5γ86] ἢ “2 εμερινγ σπαά 26 ατόηρεν, οἰϊεὰ ἔτοτῃ 85, 

8ι:. 11. μᾶὰ8 ἵνο 8υη. [εἰγαβιο 5, ν. δ 9.5. ἢ ρίοββ Ἰηβοτῖοά 
ν 5.18. Ζ7Ἀ », τείεττίηρ ἴο ἴ86 αἰβίγεββ οἵ ρτενίοιβ ϑίτγ., 
ἰηϊεηϑίπεἃ Ὁγ ἃ ἰαΐεσ σοργίϑὶ ὈῪ ἴῃς ρῥγεῆχίηρ οἵ “4]1, σψῃϊο ἢ 

ἱπγυγαβ ἴΠ6 τηγίμτῃ ; ἀθῆπεαά τῆοσὲ Αγ δραίη, ν. Ὁ 5. -- ἀσς ἐονεξ 
μῥοη μ5], ἔτοπι ψἱτῃουΐ, Θοπλϊηρ' ἃΡ ἀραϊηϑβῖ, αἰϊδο Κίηρ, 85 ἃ Ἷδ᾽ δι Υ 

τμαῖ σουἹά ποῖ 6 ταβίβιεά. --- σϑπα τὸς λαὺς ποί γογροζίεη ΖΑξε], 

βάοΙγ, ποῖ ρτγανίουβ ἴο ἴῃς δηϊὶαοτίοη, Ὀὰϊ βυρβοηυθηὶ ἴο ἰϊ, ἴῃ 

βρίϊε οὗ ἴἴ, ἀπά τπεγείοσα οὴἊς ψῃϊο σοητίπια5 ἴῃ τς ῥσεβεπὶ ἢ 
ἀασυε πο ἀδαδ γαϊρείν ἀραΐπε! ΤᾺγν εοσυοεηαηπ 7, τὰς σονεηδηΐ πίῖὰ 

18ε παιίοη δῖ Ἠοτγεῦ, ἔχ. 24 Ὧι. 4.5, τεηενεὰ Πι. 2879 290 30, οἴ. 

Ῥ55. 25} κοὐ 6 γ)8..8 Τα ῥθορῖβ ἴῃ οδριϊνιγ δηὰ δ] τίου ἤᾶνα 
ποῖ [οτβάκεη Ὑδηνθ ἢ τπεὶς σοά ; Ὀὰΐ πᾶνα ταπιαϊπϑά (ΔΙ ὰ] ποῖ- 

ὙΠ ἘΠ πα ἰηρ, 4}} {πεἰγ ἀἰβαάναπίδρεβ. --- 19. Οἱ »εὶπα 7, τὴ6 ἰη- 

ἰεγηδὶ τπουρης ἀπά ρυτροβε ἢ σὰν τἰβε], {πε εχίθγηαὶ νναὶκ δηὰ 
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σοηάαοί, --- ἧς ποῦ ἀμγηδαῖ ὀσεζισαγα 1, ἀντᾶν ἴτοτη Ὑδησθῃ δηὰ Ηΐς 
Ἄοονεπδηῖ ᾿ ἀαγε ποῦ ἀξείηεα ], Ὀεηΐ δϑἰάς ἔτουι ἴῃς ῥαζά οὔτῆς 1,Ῥ᾽ 

οἵ Ὁ, οἴ, 15. 2ὅ ῥα. ΄τοδ [Ὁ. 41. ---20. 7Ζάομ λαεέ ἐγωσλξαά τς 
ἀρτυ»], ἴδε παίίοη, Ὀγ ἴῃ6 ἤδανυ νεῖρῃςϊ οἵ ἀϊβαβίθσβ ψῃϊςῃ, του ρἢ 
οοτηίηρ του {Πεὶγ Ὡδίϊοηδὶ ΘμΘπΊ1 65, ἤᾶνα γαῖ Ὀδδῃ ἰηῆϊοϊεα Ὁγ 

ἴμεῖγ σοά; [ πα ουεγενλείμιεα “51, ἃ5 ἃ ἀτονῃίηρ πιδῃ ψ]ἢ ἃ 

ἢοοά, οἵ οπς σοΐπρ ἄονγῃ ἴο ἀδαίῃ, σονοεὰ ονὲσ ὈΥ ἴ6 βαυ, οἴ. 

τοῦ, ΑΙ] 1}15 15 ηοὶ οὗ ἃ ἀἰβαβίεσγ ἰοῆξς ᾶἃρὸ Ἔχρεγεηςςά, Ὀαυϊ οὗ 
οὔς ψἢϊο ἢ ἢᾶ5 σοπΊα ὉΡΟη ἴπδτῃ δηά 511}} δ 1465 σι τε. ὍΤΏΣ 
ἱηττοάποίοτυ “ ἸΒουρ ἢ ̓ ἰ5 ἀὰς ἴο ἀϊτίορ. --- ἐπ δός ῥίαεε ο7 γαεζαξ], 

ἃ νατϊαῖίομ οὗ ἃ ρῆσ. οὗ [6., πρὶ γίηρ ἃ ἀδβοσί ρίαςε, ἴῃς ταβϑοσί οὗ 

ἴπεβα νυ] δηὶτλδ]5. ---- ἐπ ἰδησε ἀαγζηεες, ἃ υἷδοα ψμεσε ἀθῆβα 
ἀδτκηθβα ἄνα} ]5. ΤῊΘ Ῥθορ Ὲ γα ἰπ ἃ ἀδϑοϊδῖα νυ]! ἀθγηθϑβ δηά 1ῃ 

8 ἀατῖκ, ρἰοοτωυ ννδάάγυ, εἴ. ῬΕ5. 23. 1ο7}0.}6 15. 427. 5 495. --- 23. γα, 
»» Τὰν ταζε], Ὀδοαυβε οἵ Πἀ 6] γ ἴο Ὑδῃννεἢ δῃπὰ Ηἰξ5 οονεηδηΐ, ἃ5 

69", εἰωρμαῖϊς ἴο ἱπάϊσαϊς [ῃαΐ (ἷ8 ψὰβ τῇς οἤϊεῖ, 1{ ἠοῖ τ[ῃ6 ΟὨΪΥ 
τοάβοῃ, Πα Ὺ πγεσγα ΚΙ]16α. ---- ἢ τυέγε ἐοιρρ σα ας σλτεῤ 70» διό εἰαμρὰ- 
2:7}, ἃ Ρῆγ. οἵ 76. 1.25; ἀδίδβηῃςββββ 85 βῆθερ, ἡ ῇοβ8 ΟἿΪΥ 186 15 ἴο 

Ῥε 5ἰδυρῃίεγεα ἔοσ τηϑαῖ, οἴ. 15. 5 4. --- σἠ “7: “4»], σοπιϊηυουθβὶν, 

Δη4 ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ ΟἹ 50π16 Ὠἰδίοτίο Ὀδι|16- Η6]4. 
21-22. Α Ιαῖϊς Μδοοδεαῃ δβαϊῖου εἰηρῃαβίθαθ ἴῃ6 βάθΙὙ ἴῃ 

δοοογάδῃησε πὶ ἴῃς σοηῃσεριίοῃ οὗ ἢϊ8 ον [{π|65, Ὁ Ρυϊπρ ἴὰ 
ἴῃ ἴῃ ῥτοϊδϑὶς οἵ ἃ οοπάϊίοπαὶ οἰαυβθ, ἀπά ἀρρεαϊίπρ ἴο ἰμ6 ἀϊνίπε 
νἱπάϊοδίίοη ἴῃ ἴπε ἀροάοϑβίβ δἴεσ ἴῃ 6 τωδῆηογ οἵ [ Ὁ. 31. 

Ηανε νε ἐογροίίεῃ ἴῃ 6 πᾶπια οὗ ουσ σοά, 

Οὖ βργεδά ἰογτἢ ουζ ρδὶπὶ5 ἴο ἃ Ἰογείστι σοὰ ὃ 
ΜΗ ποῖ Ὑδηννε ἢ βθασοῇ [5 ουἱ δ 

Εογ Ἧς Κηοννοιῇ βεογείβ, 

21. ἴἥανε τό υγροΐζεη ἐλε παριθ 9 ον Οοα 1, (μα 15, ἴο Ποποὺγ 
ΗἙΙ5 Ὡᾶπιθ ἰῇ ψΟτβΠρ, δηα 50 βοιῃενῃδὶ αἀἰεγεηϊ ἔσο ἴπε ἴοτ- 
εειίπρ οἵ ν.᾽8, --- »γεαά ,ογίλ ομν ῥαίνι5}, ἴῃς ρεβῖατε οὗ ἱῃνοσδίογυ 
Ῥγάγεσ, οἴ, 10. 115 ΕΖγ. οὗ, ---  α )ρογεῖρμ ροα], ἃ5 81,5, ᾿πρ] γίπς 
Ἰάοϊαῖτγ. ΤΕ αααϑίίοη ἰ5 αϑικεὰ οἱ ἴο ὃς δηδγετγαά ἴῃ ἴῃ6 ἡδρᾶ- 

ἔνε ὈΥ δῃ ἀρρεδὶ ἴο ἴπε Κπον]εάρε οἵ σοά Ηἱϊπηβε]. --- 32. ἢ 

ποῦ γαλιυεὴ σεαγελ {λῖς ομ 7], ἱτπυρ! γίηρ ἃ Ῥοβιἶνς δῆβνοσ, οἵ, 

70. οἿ, 2857 Ῥ5, 130]; --- 3 ον ,,171ε ἐμοισείλ], ἰῃαὶ 5, ρσδοιίσα!γ, ὈῪ 
5 Οἢ βθδτο ηρ οἵ τηθῃ. --- “«4εγ7ε25], ῃἰἀάδῃ ἔτοτα τα, θαϊ ψμϊοἢ 

σδηποῖ Ὀ6Ὲ δίάάξη ἔτοπῃ Οοά. 
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8ι:σ. ΓΥ͂. 15 ἃ ἤῃαὶ ἀρρεδὶ ἴο Ὑδῆνει ΗτβεϊΓ ἴὸ ἱπίογροϑβε, ἰπῃ ἴουσ 
ΒΥΏ. σου ρ]εῖβ. --- 94. Ο αγοωσέ ΖΑγεε , ἴτοπι 5ἴ]εηςς, ἱπαϊτιεπεοι, 
δηὰ δρραγεηΐ βἰυμρεσ; [ἡ ἢγὰν τἰκεῥεο! Τάσω ἢ Ο στυαξε]. Τὶ 15 

αυἱϊς ἴτπια ἴπαὶ Ὑδμνε ἄοα5 ποῖ, Δηα οδηποῖ 5ἴεερ, 121"; γεῖ Ης 

ΒΕε6 [18 ἴο 53ἰεερ, ἤδη ἰηδίςεπῖϊνε ἰο ΗἾ5 ρεορὶς᾽ 5 Ὠδο}βϑιῖθβ  δῃὰ 

Δ Αἶκε5 ἃ5 ὁπ6 οιυἶἽἰ οἵ 5ἴεερ, γ8 5, νῆεη Ης ἰῃίεγροβοϑβ 85 ἃ ὙΔΙΤΙΟΣ 

ἴῃ {μεῖς Ὀεμδ]. --- ἐσσί ποῦ οὐ “ογενεγ]. Ὅῇῃου Βαβὶ σαϑὶ ἃ5 οδ΄ 

ποῦ ἃ Ἰοηρ ἴτε ; ἰεἴ ἰἴ ποῖ σοηίίπαα, 1αϑῖ ἰἰ Ὀς ἔογενεσ. --- ῶ25. ἢ» ).»}], 

ςοπιϊπυδίίοη οὗ ἴῃς ρ]6α, νι νατίδηϊ νοτ5, -- ἀϊασεί Τάσμ ΤᾺν 

“)αεε}, ἀνακε, ἱπάθαα, θυϊ ποῖ βεείηρ δῃᾷ ποῖ Ὀείῃηρ βεεῃ, οἴ τοῦ 

2235, -- νγρείεε:}, Ἀανίηρ 5εθη, Ὀὰϊ 50 Ἰοῃρ ἃροὸ ἴμαῖ Τβοὺ Παϑῖ 
ἐογροίίςη, ---- σεν αὔίοδοη], 5. ο᾽", ανπα ομ» οῤῥγεσείοη, 5 42 ,.,,ὅ; 
τπδῖ ἀδβογεἀ ἴῃ ἴῃς ῥσενίουβ 51. ἀηἃ πον ἐπ ρἢῃαϑίβεα.-- -ῷ26, 2:9 
ϑμγ “ομφ{), ἴῃς 5εδῖ οὗ ἰπίοσηδὶ ἀἰβῖγαβϑ ἢ σωγ δοάν, ἴῃ6 56εδῖ οἵ ἐχ- 

ἴσγῃδὶ βυβοτίηρ, --- ἀρὰ οἰκπξ ἄστυ “9 “ἦς ἐἶμο7}, ἴῃ Ῥτοβίγατίοῃ : 

Ι| ἀοίλ εἶσανε το “ἦε σαγίλ], ἈπΑῸΪα ἴο τίϑα ὑρ δραίῃη, οἴ. ττοῦ -- 
21. Τῆς ἤπαὶ ρ]βᾶ, --- Ο 4γ156], βια πα ἃρ ἔοπι 5 τ ηρ, Δπ ἰηδοῖνα 
Ροβῖυγα, ἴο ἱπίεγροβε, --- γ ἀεί 70, μ5], βρεοϊδο δρρὶϊοδιίοη 

οἵ τῃ6 περ; ἢ “πῶ γαπδονι “51, ἴῃαἴ 5, τοῦ ἐμετηΐεβ δηὰ ἐϊ5- 

ἴτεβ865, ν. δ, -- ον ΖᾺν ζίμάμες᾽ ταζε], 85 65. 

8. 1. ΠΝ] Ἔπρῃ. αἱ. οἵἩ ἱπιεηβίβοβείοηυ. Θ, Ἐ, “5, οπιῖξ πῦκ. τοῦ. 
ἴδετε ἰδ Βεζε ἃ οοπβαιϊίοῃ οἵ ἵννο τεδάϊηρβ, ἃ5. ϑίτγεεῖί. --- ΚΣ] Η]ΡΉ. ἱπιρί. γν 
πδεὰ οἵ Οοὰ ἔχ. ς23 7ε. 2ς Ζο. 81; Ὀεΐνεοη μέ. πὰ ἀερεπάεπἭ 1. φςοπβες. 
ἱτπηρί, ἱπηργοῦ.; 1 σοῃβες. οτηϊτεα ΕΥ̓ σοργ δι᾽5 ὀττοσ. Ὑμεῖς 15 πὸ ᾿υπιβοαίίοι 

ἴῃ ἱχῖ, οἵ Ντββ. ἴοσ ἡ. 120.) οὐ 5 ε., Πα.» οὐ γὰῃ (Ώς. --- 4. ν05} τομαῖς 
5(. ἕοτ τἈγἕμπι. --τ ΓΟ 5} ἀἰτῖορ., Ἵ πιακίηρ δὴ δυενναγα οἴδυβς, ἑοτοῖπρ ἴδ ς 

αἰϊδοπτηθπὶ οὗ 0 ὍΝ ἴο Ῥτενίουβ ]. δὲ {πε οοβὲ οἵ ἴῃς τπδαϑυγεβ οἵ Ὀοϊὰ ᾿ἴπεβ, 

βοὴ ἰἴ τεαὶν 5 βεοοπά 500]. οὗ ὈΓΧῚ 85 36, Οε5.}1}..,.--, κυ} ἀεπι. ἴοτ 

Ἄοορυΐᾶ. ---- Σ] Ῥὶ, ἱπιν. Ἦ, 3, Σ, ΖΦ; ὃνυϊ Φ, “5, πιχο ρῖς. ἰδ ἴο ὃς ῥτείεττεὰ 
μι Κοππ., Ηοτβὶεγ, Βί., ΝΥ ε., (Βς. --- θ. 2)550.] ΡΙ. ἀβυδ!ν φγαΐτε, 45 ὦ, 3, 
θυϊ ΜΙΝ δος. ρϑῖβ.; Βέγα ΟἹΪγ τὶ 3 88 Ηρ. ἀπά ΟδἹ ὀοασί, οἵ, τοῦ ς. ὅ;. 
Ῥτοῦ. ἃ 15 ἱπῖογρ. οἵ ἰδῖς σοργί δῖ. Τῆς Ῥᾶτγα]]. ΠΣ ἕανουτβ 2γσέσε. --- 10. ηΚ] 

υϑυ δ }ν δἀαϊτίοπ, σύτο, ευενι, γέα,, (δ νυνὶ, 3. νεγηνε; ταυεἶν δηἢ. παν, διέ, 85 
585, --- 11. .)}57} ἀγομαὶς ἔοττη οἵ 15 ἔου ΕἸ ΡΠ ην. ---- 5] δγοβαῖο δέ. ἴοσ εὑ ρβοῦγ : 
αὐ ἐλείν τοὐδ, ΒΒ, οἵ. 645 8318. --- 18. ὈΠΡ ΤΟ] Οδ]. 5.. “6 2γέεες ῥαξά ον 
ἑάενε, οἴ, 76. 1518,.---14, 5.6] ταυτοϊορίοαὶ οὗ ν.1δ; ῥτοῦδο!ν αββί τα ]αϊοὰ Ὁ 
οουΐϊαγ εἴτοῦ; 3112 794 8942 8}} ἔδνουζ Ὁ)», 80 Ὀυ., (Βα. --- 19. »)9} πιαῖτες 
οπς Ὀεαΐ ἴοο ΤΏΔΕΥ ἔοτ τηδᾶϑυγε ; εἴτοῦ οὗ δϑβϑβἰ τη δίίου ἴο [Ὁ. 317, ἔοτ ἽπΝ. - 

20. 7 Ρυοῦ. ρἷ., ἀϊϊῖορ. αἴτεν , ἀϊβῆουϊε ἴῃ σοπτεχε. ---- 8.) γαεξαῖο, ἃ5 7ε. οἷ 
1033 ,953815. 415; Ὀυϊ 3 ἀγσεοντένε ὈΔΣΓ', τείεγγίπρ ἴο τιοπβῖοτ πδιίοῃβ, ἰεταρῖ- 
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ἴηρ, Ὀαϊ πρτοῦ.; (δ κακώσεως, ἀουθ}685 ἰηΐογρ. ποσοῦ] δεῖς 85 εἶβυνν. εσῦοσ 
ἕοτ γλϑῦν, ρίαςς οὗ ἄρηεε αν ἄνες 279. --- 38, ἘΓΔΟΚΡΩ] πιῖ, Ρ].; εἶδνν. [Ὁ. 115, 
58. 2811, -- 25] εἰ. οὗ ἀεβηϊίοι, τοδκίηρ 1. ἴοο Ἰοῃβ. --- 35. 5»».Ὰ] ἰ5 εἷ. πιαϊκίηρ 

1. ἴοο Ἰοῃν. --- 37. πριδ!»] οἷά δος. ἐπάϊηρ ἔοσ δυρδοῦυ, ἴῃ οἵάες ἴο τεϊγαοι 

δοςεηῖ Ὀεΐοτς 1}, 885 ὁ οα, ς(, 213, 

ΡΘΑΙΜ ΧΙ, 3 5τῃ. 2' 6᾽ 185 515, ΒΕ. τ΄. 

Ῥϑ. 45 18 ἃ βοὴρ οδἱθογαϊηρ (Π86 τοσιτίαρε οὐ 1εἐ8. (1) Τῆς 
κίηρ ἴθ τπ6 ξαϊγοϑί οὗ πιθὴ (ν.3 5"). (2) Ηδ ἰ8 ἃ Ψδυσίοσ Ψ80 τὶ ἀ68 
ἔοσί ἰπ πὶθ ομασίοι δηὰ Ῥίογοθθ [86 μαζὶ οὗ πὶβ δῃθπιθβ τ τ μὲ8 

αστονβ (ν..). (3) Βὲ οπιθοάϊεβ 411 Ῥχϑοίουβ οἰπίπιθπὶβ ἐπ εἷπι- 
8617, ΒΒ διυά πἰβ φυθθῆ δἱ πὶβ τὶρῃί παηᾶά δὲ ΣΟΥ ΔΙ δτταγοᾶ 

(νυν. 5). 886 ἰ8 υτροὰ [0 ἔοσρεξ ΠῈΣ ῬΘΟΡΙΘ, δπὰ ἐπ ΠῈΙ ῬΟΔΌΙΥ ὃ 
βαιϊϑϑοᾶ τυ τὰ ΠῈΣ σοάϊεϊκο Ἰοσὰ δηᾶὰ [86 Βοπιαρο οὗ [86 ῬϑορὶἊ (ν..}..}5). 

Ηὸοσ υἱγρὶη οπιραπίοῃθ, δισαγοὰ ἰπ 411 Ἐπεῖσ ἸΟΣΥ, σὰ οοηδυοίοά [0 

ΒαΣ ἐπ [πὲ εἰσ 8 Ῥαϊδοα (ν.} 5). Ἐξ8. οοπῃρσταίϊπϊ]δϊα [π6 ἰκΐηρ ὁπ 
Ἐ86 ἀϊνίπο Ὀϊοθϑὶπρ (ν.5) ἀπᾶ μἷβ δποϊπιὶηρ (ν 5), δὰ Ὄνου δϑιϊηρ 
Ῥταῖδε (ν.. 0). ΟἿοββοδθ δαῖ ἔοσίβ [86 Ῥεγρεί αἱ οὐ 186 ἙΒσΟπα 

οὗ Θοά δὰ Ηἰΐβ8 βοδρίσε οὗ τ ρῃίθοιβηθβϑθ (ν.7. 5), δῃά τῖβῃ τπ6 κίηρ 
ἃ Φοοά!γ ῬοΒίοΣΣΥ οὗ Κίηρβ (ν.17 185), Απ Ιπιζοἀποϊίου δβίδίθβ {π6 
διηοιίοιβ βιϊγσοά ὈῪ δυο ἢ ἃ ἔποπιὸ (ν.3.) 

ΤΉΟῦ δῖ νεὶγ ἰδίγ, αδονε ἴῃς οἰ]άγεη οἵ πιεπ; 
Οτᾶοα 45 Ὀεδῃ ρουτεὰ οἡ (ἢ ᾿ΐρ5; 

Τλεγοογε γαῤτυεά ἀαίλ δίετες σά ἐάδε γενέ’. 
ΙΕ τὴγ βνοζὰ οἡ τῃγ τα, 
Ο δεζο, τὮγ βρὶεπάουγ δἀπὰ τὮγ πιδ) συ ; 
Ττεδὰ τῆς Ὀονν, Ὦανα βιιοοθβ5, τάδ οὐ; 

Αηὰ τῃγ τίρῃὶ πδηὰ ν"}}} 5σμ!δνν ἴῃεε τεττί Ὁ] ε ἀδεάβ. 
Ο Βετο, [ἢἷπε ἀὐύτοννβ ἃγα 5ῇδγρ, 
[Ιη τῆε Βεαγὶ οὗ ἴῃε κί ηρ'β ἐπεπιῖεβ. 

Τλεγεογε γαλιυεὰ ἐὰν Οοά λα αποϊμέεά ἐλέε. 
Ο ΟἹ], οὗ ἦογ αῦονς (Ὦγ ἐεϊϊοννβ, 

Μγιτῆι δπὰ δἱοεβ, οδβϑία ([που). 

ΑΙΙ τὴν ψαγπιθηῖβ τα ἔτοπὶ ἱνοσυ Ῥϑίδοςϑ, 
νεπος Κίηρϑβ᾽ ἀδυρηίετβ ρἰδά θη τῃεε. 

1π τὴγ οοϑιῖγ τὨΐηρ5 (ἢ 6 φαδεῃ ἀοίἢ βίδηὰ αἱ τὴν τίρῃϊ παηά, 
ἴῃ φοϊάξη αἰἶγε, πὸ οἰοίϊηρ οὗ ἐπιγοίάετγ. 
Ηδατγ, 566, δηὰ ἱποϊ πο ἐῤέγε δασ, 

Απὰ ἐοτγρεῖ (ὮΥ Ρδορὶα δηὰ ἐὰν [μεσ ἤουε: 
Ἐοτ ἰῆς κίηρ ἀεϑίγεβ ἐάν Ὀεδυΐῖγ. 

ΜΝ ουβῆϊρ Εἰπὶ ἕοσ ἢε ἰ5 ἐᾷν βονετγείζτ ἰογά, 
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Τῆς ἀαυρηϊετ οὗ Τγτε ν}}} ἀο ποπιαᾶσε ψ ἢ ἃ ρἱῆ ον ἑδδε; 
ΤΆε τίσμεβὶ ρεορὶεβ νν}}} οουτγί δὲν ἴδςε. 

[ῃ 4]} φἰοτίουϑ (πη ρϑ ἴῃς Κίηρ᾽5 ἀδιρῃίεγ 15 νη 
᾿πντουρδί ν ἢ ρο]ὰ ἰ5 ἀκ οἰοιίηρ. 
1η εὐὐυσοίοτγ αγὰ οοπῃἀποίεά ἰο ἴῃς κί ἀεγ αἰϊεπάδηϊβ ; 
δι γσίηβ, ες σοπιρδιΐίοηϑ, (αγα Ὀγουρῆηϊ ἴο ἀεγ) ; 

ψνΗ ρ᾽αάπεβα ἀπὰ ἐχυηρ ΠΥ ἀτὰ οοπαυοίεά (ἴο 447) ; 

Ιπΐο ἴῃς Κίηρ᾽5 ραΐδος [6 ᾶγε Ὀσουρῆι (ἴο ἀξ). 

7Τλεγ εγονε ἐλ ρεοῤβίες τοὐἱ! βγαΐῖτε ἐλέε γευεν. 

Ῥε. 45 ψδ8 οτἱ σία! γ ἱπ Ἐξ, δὰ νναβ ἴῃ επ βυ ϑεαι πο} ἰαἰκει ἃΡ ἱπῖο 838 
(υ. Ἰπῖτ. 88 28, 33). [τ Ὀεϊοηρεά ἴο {με οἶδ858 "5: Ὃ (Ὁ. [πῖτ. 8 26). Βαϊ 
ΡῬτίου ἴο (88 νὰ δῃ οἱάεν {6 γιλν οὐῦ, ἃ βοὴ οἵὨ τηδιτίαρε ἰονς, δπ οῤίζάα- 

ἰαρείμνι (υ. Ταῖς. ὃ 24), ὙΒΪΟΙ ἰ5 δῇ Ἔχδοὶ ἀδβιρηβίίοη οὗ ἰϊ5 σοῃϊεπῖβ. [ἰ τὰς 

δάἀαρίεα ἔοσ ρυδ)ῖς υ5ς ψβεη ἰξ νγὰ5 ἱποϊυἀεά ἴῃ Ξξ. 11 τῆδὺ πᾶνε τεςεϊνεὰ 
τδεπ τὩς ᾿ἰτυγρίοα! αἀάϊίοι, ν.185, ἀπὰ ἴῃς ρίοββ γείεγτίηρ ἴο ἴῃς τεῖσι οἵ Υδὲ- 

ψε, να, ὙΠ εα ἰξ 85 υϑεὰ ἴῃ 83} ἴἴ νναβ δϑεϊρηεα ἔοσ τεπάεπηρ αἴετν ἴδε 
ταεϊοαυ δήδες (ν. [π|τ. 8 34). Μεββίδηὶϊς βἰρηίΐίβοδηος νᾶ ρίνεπ ἴο ἴδε ᾿ξ. 
Ὀεοδυβο οὗ ν.1-85, ψῃϊοἢ, ἤθη δρρὶϊςὰ ἴο ἴδε Κίπρ, δϑουῖθεβ ἴο Εἰπι ροάϊκε 
4υ δ} 165, δυο 85 ἴμε Μεββίδ ἢ δομςε ννᾶ8 βυρροβεά ἴο ροββεββ. Βυΐ πὶ5 ρἷοβε 

νγ)85 ἰδῖες ἴδῃ ἴῃς Ρβ., δπὰ ἰϊ5. Μεββίδηϊς ἱπιεγργείδιίου ἰδῖεγ 511}. ΤΒετε ἅτε 
ἔνο Αταπλδίβιῃηβ ἰῃ (ἢς 8. : (1) οὔς οἵ εἰγτο] ΡΥ, ν.2, Φ ΟἿΪΥ ἤετε δ8 νετὺ 

ἴῃ ΟΤ.; (2) οῃε οἵ βγπίδχ, ν.3, Ὁ Ἴζν, αἷϑὸ ἰδῖς Ηεῦ. Ηονψενετ, θοῖὴ οἵ 

168ς πιρῃϊ θὲ ἐχρίαἰπεὰ ἔγοτι ἴῃς ἀϊαϊεοι οἵ Νοιῖῃ [βγδοὶ, νυν Ϊ ἢ γᾶς ἰεπά- 

ἱπρ ἴο ἴῃς Ατγαπιαὶς βδι]εσ ἴδῃ ἴῃς ἀΐαϊεοῖ οἵ [ιἀΔῃ, ον ἱηρ ἴο Ῥτοχί ιν ἴο 
ϑγτία δῃὰ σοπβῖδηϊ δϑϑοοϊδίίοη νυν Θγτγίδηβ ἴῃ γᾶς ἀπὰ σοπιπιετοα. ὙΏετε δῖα 
βενεγαὶ τ"νογὰβ νυ Ἐ]ο ἢ ἀγα ὑγρεὰ 85 ἰαῖε : Ὁ 90, ν.3, σι» τοογὲ, οἵ ᾿ίηε5. οὗ ροεπι, 

α.λ. ἰπ τη }8 πῆρ. [ζ 15 ποῖ σετίαίη νυν μεῖμον 1Πϊ5 5 ἃ ἀϑᾶρὲ ἰαῖε οὐ εϑὶν, οἵ 

Ρεουϊατ το Νουῖ 1θγαεὶ. ΔῸ “ριΌ, ν.2, εἶπνν. ΟἹ] Ἐζτ. 7γ5. ὙΒεθς ενϊάεποες 

οἵ ἰαῖε ἀαῖςε Βεαρεά υρ ἴῃ ν.3 βυρρεβὶ ἴμαὶ ἴῃς Ιηἰτοἀυοίίοη ταῦ Ὀε ἃ ἰδῖες 

Ρτεῆχ ἴο ἴῃς Ρβ. ΠΏ}, νιδ; [815 5 ἀυδίουβ, ἀπά 5 ΡγοΡΘΌΪΥ ἰπίεγρτεῖίνε ὉΥ 

εττοῦ οἵ Ἰαῖα βογίρε. ὅὩΦ, ν.10, ἐπ Ἰαῖς Ηςθ. διὰ Αταπι.; Ῥαϊ ργοῦ Ὁ] 70, ς Ὁ 
ὉΥ επιεπάδιίοη. Ιἰ Ὀεϊοηρβ ἴο ἴῃς ἀἰαϊεοῖ οὗ τε Νογῖῃ. ΟῊΝ ὉΓ2, ν.3", εἶΞιτε. 
15. 1312 Το. 2816, Ὀυϊ τιϊβἰιεγργείδιίοη οἵ Ἰαῖς βογῖρες. (ὦ ργεβεγνεβ ἴῃς ϑαυ]ες 

εχ. Τῆι [δε ἰδῆρυαρε ἀοε8 ποῖ ίανουγ ἃ ἰαῖς ἀαῖςε, θυϊ ἴῃς ἀΐαϊεςῖ οὐ Νοῖῖδ 

Ιβταεὶ. Ὅδε Ῥ8. βῇονβΒ πο ἀερεπάξεηςε ου οἴδεγ ϑογίρίαγεβ. ΤὨὶβ ἔανουτβ δῃ 

κου ἀαῖε, πὰ 4130 Νουῖβ Ιβγαεὶ 88 ἃ ρἷαςς οἵ οοτηροβι[ίου. ὙΤὮε 5. ἰβ τε- 
(εττεὰ Ὁγ ΟἿβ. ἴο {με ϑγγίδηῃ Κίῃρ Αἰεχαηάοσγ δηὰ ἢἰς πιδιτίαρε νυῖτἢ ΟἸεοραῖτα, 

1 Μας. τοὔτϊτϑδ, γ τ. ἴο Ατιβιοθυϊυβ 1., Ὁ Εοβ. ἴο ἃ Ῥεγβίδιῃ τποπδυςοῖ ; Ὀυΐ 

οἵ ποῆς οἔ 686 σου]ὰ δε ροεῖ 5αν, γαλτυεά, ἐὰν Οοα, λα ανποϊρίεα ἔλεε, ν.δ, 
ΤῊΕ οἷάεγ νίενν, 5{}}} πιαϊπιαϊηεὰ Ὁγ Κίγκ,, Βεϊὰ ἴὶ ἴο τεργεβεηὶ (ῃς πιαττίαρε 

οἵ ϑοϊοίθοῃ ἢ ῬΏΔΥΔΟἢ 5 ἀδυρῃΐετς, α Καὶ. 31; Ὀυΐϊ {Πετὰ ἰβ ἢ βυρροτῖ ἱπ ἴῃς 

Ἐξ, ἔοσ τῃ15 ορἱ ποθ. Ὦς. ἱπουρῃὶ οὗ ἴδε πιαγγίαρε οἵ Ϊοταῖι δὰ Αἰμδϊῖα ; 

ΗΙ., οὗ Αμδὺ δηὰ 7εζεδεῖ; Ἐνν., οἵ [εγοθόδῃ 11. Μ΄... 5 (ανουγ ἃ τεΐίεσεποε ἴο 
]εμυ, 2 Κ. 9-ο. Ηε νγ85 ἃ νγε]}- πον Βετο, ν.4δ' δα, ἀῃοϊηϊεα ὉΥ ἃ ῥγορδεῖ 
οὗ Υδῆνς, ν.δδ, ἴο ονοτίηγον, ἴδε βουβϑε οὔ ΑΒδὴ δπὰ ἴδε νουβδὶρ οἵ Βδαὶ, 
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δηᾶ τρδὶ ἴθς στοῖρβ οἵ ἴῆς Ρεορῖε; οἵ, νι, Ης νδβ αἵ οῃςε ργοοϊδἰτηδὰ ΕΥ̓͂ 
ἴδε δττων, 5μῃονῖηρ ἰδ Ρορυ τ Ὑ δηὰ ῬγοῦδὈ]ε σγαᾶος οὗ ἔοττη δὰ β5ρεςςῇ, ν.δ, 

Ηςε τοάε ἰοσῖ ἴῃ δἷβ οδαγίοιϊ ἴο τηεεῖ ἴῃς Κίῃρ δπὰ ονεγῖδτον δΐπι, νὅ. Ηξς 

γγ85 ἃ δτηουβ ομδτιίοίςεσ, πὰ Κι] ]εὰ ἴῃς Κίπρ ὉΥ ῥἱετοίηρ ᾿ἷθ βεατὶ τ δῃ 

δῖτον, νδ. δ. Ης ψτουρῆϊ ἐπατγίυ! ἀεεά 5 ἀροπ [εζεθεὶ, [ἢ 6 τογαὶ Βουβεμο]ὰ, 

δπὰ ἴῃς ψνουβηίρρεῖβ οἵ Βδαὶ, νι δ, Νὸ τῆοτε φγδρῃϊς ργεβεηϊαϊίοη οἵ ἴῃς νἱο- 
τοτίουϑ τὰς οἵ Τεδα σου] Ὀς οοτηροβεά ἴμδὴ ν. "δ, ε Κπον ποιμίηρ οἵ ἴδε 

νἱίε οἵ τηδιτίασε οἵ [εδα, Ὀυϊ τἴπε τηαττίασε οὗ βυσῇ ἃ ἤεγοὸ πιρῃϊ νοὶ] δὲ ἴδς 

18Βεπιε οὗ ἃ ροεῖ οὗ τῇς {ἰπιε οὗ ΕἸ1588. ὍΤΏοτε 8, ταογεονεσ, ἰῃ ἴμς ἀεβοτῖρ- 

ὕοπβ οὗ ἴδε τηδτείαρε, τείεγεπος ἴο ἱνουῦ ρῥϑίδοςβ, ννἱο ἢ τνετα ἤγβὶ εγεοϊεὰ ὈΥ 
ΑΒδΡ, 1 Κ. 2289, ἀπά πιεηιοποὰ εἰβεσθεγε ΟἿΪΥ ἴῃ Απι. 316 ἴῃ τεῖρῃ οἵ 7εγο- 
Ῥοᾶπι 11., ὈΟΙᾺ ἰῃ Νουῖὰ 15γαεὶ. Α ροεῖ οἵ 7επυ᾽5 οουτί ψγου]ὰ δὲ πιοϑὲ Πἰκεἰγ 

ἴο ταεπίίοη ἴμεπι, ν.βὸ, Απὰ. 64-δ, Ξξρεακίηρ οἵ ἴῃς Ἰυχυτγυ οἵ ἴῃς ποῦ ]εβ οἵ [ῃς 
Νοτίῃ ἰπ ἴῃς τεῖρη οἵ 7εγοθοδτι 11., Δ] υἀε5 ἴο ἱνοῦγ Ὀεά5, ἴο τῃεὶγ δποϊπιίησ 

1πειηδεῖνεβ “ἡ ἴῃς οὨϊεΥ οἰπίτηοηῖβ8,᾽ οὗ, ν.89, δηὰ τὸ τδεῖτ βίηρίηρ βοῃρβ ἴο 

ἴδε δοσοπιρδῃϊπιεηῖ οὗ πιιιβῖοδὶ ᾿μβίγυτηεηίβ, εν ἸΘῪ 85 οουτὶ ροεῖβ δηὰ τηυϑὶ- 
εἶἰδηβ. Τεῖς ἰ5 ποϊδίηρ ἴῃ ἴπε ῥ5., ἀρατῖ ἔγτοτῃ ἴῃς ἔνγο ρίοβϑβεβ, ἴμαϊ 'ἰ5 ορροβεὰ 

ἴο (δὲ5 τἰπὶς οὗ σοπιροβίτίοη, διὰ ἴμετε ἃγα ΤηΔΩΥ 5ἰτγ κίηρ σοἰποίάεποες να 
7εδυΐβ οαγεοσ. [π δὲ Ἐοπιδῃ, θαυ, δὰ Απρὶϊσδη 568, ἴμε 5. 5 δϑβδίριιεὰ 

ἴο ΟΒτβίσμαβ ; ἴῃ ἴῃς Οτερογίδῃ, ἴο ἱἰρς Αππυποίδιίοη. 

Α ἰαῖε εἀϊΐοτ, γῇο τεραγάδα ἴῃς 8. 28 Μεβϑβίδηὶς, δηἀ ὑγοῦδῦὶ]ν 

ἴῃς δηδὶ εἀϊῖογ οὗ τῆς Ῥβδίζεσ, ρανβ [Π15 ἀποίθπὶ 5. δῃ ἱπίτοάυο- 
οη ἰῃ ἃ 5γη. {πἰϑί]οἢ, Ἔχργοβϑϑίηρ ἴῃ διηοίοηβ οὗ ἴῃς ροεῖ ἴῃ σοπ- 

Ροϑβίηρ βυςἢ ἃ Ρροδπῆι. 

ΜΥ πιϊηὰ πιονε5 ψν ἢ ἃ σοοάγ ψοσγὰ ; 

1 πὶ βαγίῃςᾷ ΠΥ ροεπὶ οὗ Κίηρ; 

ΜὺΥ ἰοῆχαε ἰ5 ἴῃς ῥεῆ οὗ ἃ τεδαγ νυτίϊεσγ. 

2. Ὧν νιἱπαᾶ σιουές}, “15. δϑίϊτ," Ὦτ., 80 δεν Ατδπι. ὑβᾶρα, οὗ 

ταονεηθηΐ οὗ 105, ἴο 6 ῥτείειτεά ἴο “ ονεγῆἤήονειῃ ἢ," ΕΝ. 
4 βρεουϊαῖϊνε ἱπιογργεϊδιοη δἤεσ οορπαῖς ΗδΌ. 5[6πΊ8. --- ὁ ἃ 

φοσαίν τυογά , ἃ ἐῃοῖςα, Ἔχοο!]εηῖ, θεδυτι] βοηρ, ἂηά ποῖ “ πηγαῖον," 

ΑΥ., ΕΝ. 85 11 νεσα [6 [Πδπηε οΥ βυ  )εοῖ πηαίίοῦ οὗ ἴῃ6 ροδι. 

- Ην ῤοε»], Ἰἰζεγα! γ, κταν ψοκ," ἘΝ πὶ -- οὐ α ζίηρ], νϊδουῖ 

δυίίοῖε ἰη Ηεῦ., ἀπά 50 Ἐπ ριον ᾿ηἀεἤηϊε. ---- 27.) ἡρηρς ἐς 2}6 
251, ταείαρθοσ ίοσ ταρὶ ἃ τηονθιῃεηῖ, ἃ5 ννε 5ᾶγ ἴΠ 6 “"Τοηριι6 στυῃ5.᾽" 

-- παν τυγί κ᾽], εἶδνν. ΟὨΪΥ οἵ Εζτα ἴμε βοῦς ΕΖγ. 75. 
Βέσ. 1. 15. ἃ βυηΐῃ. σουρίεῖ, ἢ τὰς ΕΓ. --- 83, 7Ζάσω αγί τὑ67} 

7 α:»γ], ἴῃ ἔοσῃῃ δηά βιδίυγα. ---- ασόσυε τὴς λέ άγενι 97) σιϑη], βατραβϑὶπρ 

411 της, 411 Κίπιρϑβ, Ξ: ρεγῃυγηδη, οἶ. ν.ἷ. --- σγαες ας ὄέεη ῥομγεα ον 

ἐὰν ζε], ρτᾶςβ οἵ βρεϑοῖι 85 ἃ βίπι οἵ γδμνεὴ, δά θά ἴο Ῥεδυῖγ οἵ 
ὃς 
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ἴλες δηά ἔοσῃι. --- Ζάεγέζογε Υαλευεὰ λατὰ δίκετεά ζὴεε )ογευεγ]. Ἐ 
8ᾶ5 σῃδηρεά δὴ οτὶρίπαὶ γαλευεὰ ἱπῖο Ξρλένι, ᾿ς οἤδηρσε Πᾶ5 
Ῥεδη ρετγρεϊιδϊεα Ὁγ ἴῃ6 ἰεχὶβ ἀπὰ γββ' Οασᾶσε οὗ βρεθςἢ δηὰ 

Ῥεδυν οὗ ρεῦβοῃ ἅγε Ἔνϊάθῃςαβ οἵ ἃ ρεγρεῖιδὶ Ὁ] ϑϑίηρ οἵ ὙδῆνθΝ. 
δϑίσ. 11. μὰ5 ἴῆτεε βυῃίῃ. σουρ]εῖβ δηὰ ἃ ᾿ΐης οὗ ΕΓ. ΟἹοβϑεβ 

ταᾶκε ἵψο οἵ ἴπ6 σουρίεῖβ {ΠΡ εἴ5. --- 4. Οἱγα ἐὰν «τυογα ομὶ ἐὰγ 
ἠλίσλ], ἅττὰ ἴοσ Ὀδί]α. ---- Ο ἀερο], αἴϊδοῆθα ἴο βεοοηά Ἰΐῆε οἱ 
δεσουηΐ οὗ ἀβϑοηδηςα, ψιϊοἢ οχίεηαβ ἴοὸ ἴμ6 [τος ψογάβ οὗ τῇς 

οουρίεῖ. ΤῊΣ Κίηρ ἰδ ἃ Γεπο 6 α ἩΔΙΤΊΟΓ. ---- Ζὼ») “ῥπαάοι απά 

“ἂν νιφες )}, ἴῃ τογδὶ βἰαϊε ; υβιὴν οὗ Οοά, 96 τοφἷ τι τὸ; δυϊ 

οἵ τῃε Κίηρ 215.--- ὅ. 7γεαά 14ε ὀστυ], 30 (5, πῃ ΐςἢ 5υ15 ἴῃς σοη- 
ἰεχὶ νι; τὴς ΜΤ', “ἴῃ τῃγ τρδ)εβίυ," (Ὁ]οννεὰ Ὁγ ΕΔ"., 15 ἀϊεῖορ. 

οὗ ῥτενίουβ ποτά. ---- ἀσύε φωζοδς5}, ῬΤΌΒΡΕΙ. --- γί ὁ], ἴῃ ἴῃς 
εδαποῖ. Τῇ ἴῆτεα ἰπινβ. νι τπουΐ σΟη)]. ἀγα δὴ εἰ ρῃδῖϊο Ἔχργοϑ- 

βίοῃ οἵ σδρί αἰ γ οὗ δοιίοῃ, 85 αἷδο [Π6 τ θῖοσ τηεάϑυσε οὗ (ἢ ϑίτ., 

ψΠΙΟὮ ΒΕΙΘ, 85 εἶδνν. ἰῃ ῥ5., ἴα κεβ ἴῃς ρῥἷαος οὗ ἴῃς υδυδὶ] ἰεἴταπι- 

εΕἴεσ ἴοσ ἴμαΐϊ ρυγροβθ. γε ἂγζὲ τετηϊη θα οἵ 1Π6 οματιοῖ σὰς οὗ 
71εδὰ αἴεγ ἢθ δδά Ὀεβϑὴ δηοϊηϊεα Κίηρ Ὁ ἃ ρσορδεῖ δηά δοοϊαἰτηεὰ 

Ὁγ ἴῃ οβῆςετβ οὗ (ἢ διπιγ, 2 Κ. οὗ -- βεέαισε οὐ χα πμεπεςς 

απά ἴδε αι 97 γί σοιηιεςς]. 80, ΌὉΥ ἢ Θᾶϑὺ οἤδηρε οἵ ἃ Ἰεῖ- 

ἴεσ οὗ ἱεχί, οἵ. Ρ5. 185, 30 ρἶνεβ δὴ ἱπιεγρσγείδιίοῃ οὗ ἃ ἰαῖς βοσγίδε, 
τοϊηκίηρ οὐ ἴδε ὮΝ οἵ ᾿ὶ5Β ονὴ ἔπιε; Ὀὰϊ τῇ6 δῦβεηςς οὗ ἃ 

σοη)αποιίοη ἀῇοσ “ Ἀυγ γ᾿ ἴῃ 38 (συ ρρ]Ἰεὰ ἴῃ 65) δηὰ (ἢε ὑἀπεχ- 
διηρ] δα ἔοτπι γεπάοσ ἰΐ βυβρίοϊουβ. ---- 454) ἐὰν γίρλὲ λαπα τοῦδ φάσιν 

“ἀεε ἐεγγιῤδές ἀεεας]. ΤὨΪΐδ ΡτΟΌΔΟΪΥ τείδσβ ἴο ἴῃς τειτῦ]ς ἀεεᾶς 
ἀεϑβοσγι θεά ἰη [86 ΚΙΠΙ Ωρ οὗ [εΖεῦεὶ], 411 τη 6 τογαὶ 5βεεὰ οἵ Αμαῦ, δηὰ 
τῃε ῥγίεβίβ οἵ Βααὶ, 2 Κ. οὗ τοῦἶἷ,--Θ. Ο λεγο], 50 , 85 τεαυϊγεάᾶ 
ὉΥῪ πιεᾶϑυσγο, οὐηϊ τς ὈΥ σοργίϑβι οἵ 38 ; ἃ ἴἰεγπὶ δρίγ διτίηρ [ἐδα. --- 
2λίπε ἀγγοτυς αγό “λα»9]. 7εῆὰ ννᾶ5 ἃ ἔδτηουβ Ἵμαγίοῖθεγ δηά Ὀον- 

ΤΆΔ}. -- ἐπ τὼς ἀεαγί οὐ τε ζἰηρς ἐϑπεριῖθς). 80. 7165. ἀἴτονβ 
Ῥίατοθα [μ6 μεατὶ οἵ Τοτγαηι, 2 Κ. οὖ. --- 2εοῤίς γα μπάρν ἐλεέ]. 
ΤῊϊβ ΠΡ] 165 νἱοίοτυ ονοσ νᾶτίουβ πδίίοηβΊ, [{ ἄοεβ ποῖ βυϊῖ ἴῃ 6 

ὨΙΒΙΟΥΥ οἵἉ [εῃὰ, δηά 11 15 ῬγοΌΔὈΪΥ ἃ ρίοβϑβ οἵ ἃ ἰδῖθσ νυτὶἴοὺ τ ῆο ἀε- 
βἰγεά ἴο ρίνε ἴπ6 Ῥ5. ἃ αηΐϊνοτβαὶ τεΐεγεηοα. --- 85. ΖΑεγοογε γαλ- 

«ὐεὰ τὰν Οοά λαίά αποίρίρα 7146]. ΤῊΪΒ 15 ἰῃς βεοοῃά ΕΓ, Τλε 
ὈΙεβϑίηρ οὐ Ὑδῆννεῃ ρᾶθ865 ονϑσ ἰηΐο 5 δποίητηρ ὉΥ Ὑδηπεῆ. 
Τῆς δηοϊητίηρ ἰ5 ποῖ τπουρῃϊ οἵ 85 βυθββεαυδηΐ ἴο ἴπε νἱεϊοτγίουβ 
τάς ; Ὀυϊ, 45 ἴῃ ν.ὅ5, 85 ἴη6 ρτουπαά ΟΥΓ σϑᾶβοῃ ἴοσ ἴῃς πῇοΐς 91. 
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Υδῆν ἢ ννὰ5 Ἔβρεοία! ν ἴῃ6 Οοά οἵ 7ελὰ ονεῦ ἀραϊπϑὶ Βδδὶ; δπάὰ 

7ελὰ ννᾶβ5 ἀποϊηϊθα Ὁγ ἴῃ ὑγορβεῖ οἵ Υδῆνεῃ, δηὰ σοτηπιβϑίοηδα 
ὉΥ Υδηῆνδῃ ἴο ἀο 6 ψοῦκ ἢξ αἰά. 

Τῆς ἀδδοπρίίοη οὗ 86 νἱοἰϊοτίουβ σῃαγίοι τὰς οὔ τῃ6 Κίῃρ ἰ5 

Το ]οννεα ὉΥ 4 βγη. {βίο Ὀείοτε ἴῃς ΕΠ, 7-8 4. Τῆεγα 15 ποιῃίης 
ἴῃ ἴῃς οοπίοχι ἴῃαϊ ἢΔ5 δὴν ταϊαϊίοη νῃδίενεγ ἴο ἴῃς τῃουρῃῖ οὗ 

ἴοβε ᾿ἴὴ65. νΏδη ἴπ8ν ἃγαὲ σεηϊονεα ἴΠῸῪ ἃγὰ ηοΐ πχϊϑδθά. ΤῊΣ 
τείεσθηος οἵ (15 τῇσοης ἴο τῇς Κίηρ οὗ ἰμε 5. μᾶϑ ρίνεῃ θη 7655 
ἀμππου ῖε5 οὗ ἱπτογργεϊαδιίίοη. 

ΤῊ ἴζγοῃε, Ὑαῃνν θῇ, ἰ5 ἔογενεσ δηὰ ὄνεοῦ; 
Α 5Ξςερίγε οἵ δαυϊν 5 ἴη6 βοερίτε οὗ Ἴ Ὧν τγονδν ; 

Τῆου αἀοϑβὶ ἰονεὲ τἰριθοιβηθ55 ἀηα Παῖς νος κεάηεβ85. 

ἽἼ. Τὴν ἡάγομς, γαλευεὰ, ἧς )ογεῦεγ ἀπά ευεγῇ. Ὅῇς αἰϊνὶπα 

δὴ ιρλϊνι βῖαπάβ ἴογ Ὑδῃνθῃ, 85 ἰῃτουρηουϊ ἴῃς Ῥ5. ΑἹ] {πε 
γτιβ8. τερατὰ Φρλένι, Οσοαῖ, 85 νοσδῖϊνε ; 4}} Γείεγ ἴὲ ἴο τῆς Κίῃηρ 

ἐχοερὶ ὦ, ψῃϊοῃ {π|ηκΚ5 οἵ σοά. Τῆς τείεγεηος ἴο οὰά ἢᾶ58 

Δραΐηϑδὶ ἰξ ἴτε 2 ρεῖβ. νι δ, δηά δραΐῃ ν.", “Ὑυδῆνθῃ τῇγ ἀοά." 
Νοηῆς οὗ τμ6 τῆδην εχρίαπηαϊίίοηβ οἱ βοῃοΐαῦβ βαἰἰδίγ, ἀηἀ 50 ΠῈΝ 

ΟΡ πίοηβ ἃγθ σοηβίαην ΘπΊ γρίηρ, Θαθ ΠΥ υηϑαιπλοίοτγ. Υδῇ- 

να ἢ 5. ΤγοηΘ ἰ5 ἃ σοτηπιοη {6 π|6 ἰῃ Ρ55. οὐὐ ατ' 47" 80) (ΞΞ 977) 

93} το3"; τῃαῖ οἵ τε Κιίηρ οἵ [βγαεὶ, 805. 7. ὁ 122 112". - ὦ 

σεεβέγε ο7Γ ἐφμίν} ῬὮτ. α«λο; θὰῖ ἀρτίρῃῖηθος οὐ αἰνίης τείρῃ, 67} ἰ5 

5  Π]αγ, οἵ, 75) οὐ" οϑ' οἷ. --- ἦς δις σοῤίγε οΥΓ 7λν γοναδέ"}, οἵ. 
103} 145}}.}518.15 ἐργ τογα!ν οὐ Ὑλμνε).. --- 84. Ζ7Ζλον ὐρεέ ἐρῦς 
γίρλήεομσηεες}, αἰνναγβ οὐ (σά, ττ' 32’ 27. οο', --- «για λα τ τοϊοξει- 

μ455}; ἴογ μαϊγθά οἵ εν] Ὀγ (ὐοά οἴ, κ᾽ ααὖ; Ὀγ πλεη, οἴ. 26’ 41 
265" ( Ὁ) οἽΝ" τοι Ι το" 1}. τὰν. 1} 130} 

δίς. 111. 15 σοιηροϑοά οὗ ἴἤγθο {{Π|65 16 πυ ΕΥ οὗ ᾿ἰη65 οὐ τῃ 8 

Ῥτενίουβ 51{., δηὰ τηᾶν Ὀ6 51] ]ν] 464 ἰπῖο ἴἤτθα ραγίβ, ν δ ν δ 
ν.λ Ὁ} σδοἢ οἵ 5]Χ Πἰπ65. Ῥαγὶ 1. 5. Ὅνο 5νη. σοιρίοῖς. δηο]οβίης 

ἃ 5υηῖῃ. σουρ]εῖ. --- 86. Ὁ οὐ οΓ 70ν1, νοσαῖίνο, εἰ Οἵ, αὐ ας 

τῆς Κιῃρ δά άγοοϑεά Ὀν ΠἸΘίΔΡ ΠΟΥ 45. “ οἱ] οὗ Ἰον ᾿᾿; αηὰ ποῖ οὐ]. 

οὗ νεγὺ ἰπ ῥγενίοιβ οἴδυσο οὐ Ἀἰι, κ ἢ τη 6. ΟἹ] οὗἁ ον, αῃὰ 50 

αἰϊδο με ἴο ἴῃς ῥγενίοιις ϑίγ, ΒΊΟΝ τοίοτγοι τὸ τπ6 ἀπο τ ηρ οὗ ἃ 

Κίῃρ ἴο τοῖρῃ, αηὰ ποῖ ἴο ἴπ ἀποίμτρ οὐὗὁἨ δῖπι (ΟΥ ἔραπῖ οὐ ἐοσενα). 

--- αὐοῦς ἐὴπν ΜμοιυΣ], [ον Κίηρπ, οἷν νυ δ Κα ονο τῆς 50ῃ5. οὗ 

πιθη."---9. 22 ́γγὰ ἀπ ὦώ αὐρές, ἐα οί 1, τὰς τῆτθο σἢς  πρίοοσ, πλῖχοα 
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ἢ τῆς οἱ] δηά τααϊκίηρ 1 ποτα ρσγεοίουβ. Τῆς Κίηρ ἰ5 δά ἀτεξβεά 
85 ὨἰτηβεὶΓ τῇς εὐ δοάϊπιεηϊ οὗ βυσἢ ργεοίϊουβ οἱἱ, Ὀδοδυδε ἢ μδά 
Ὀδθη δῃοϊηϊθα ψῖτ ἰξ ἴοσ ἴῃς Ὀγά8] ἔβαϑί. ΕῸΣ ἃ 5 γα ἶδὺ ῥτοξιϑί 

ἴῃ τῆς δηοϊπιίηρ οὗ Αδτγοη, εἴ. 1325. ΑπΊο8 γερσονθβ ἴῃς ποῦ]ε5 οὗ 
Θατηδυὶα ἴοὺσ {πεὶγ Ἰαχυγυ, ἀπ πλεπίϊοηβ πεὶγ ἀποϊπιίηρ Πδτϑεὶνε5 

ἁ ἢ τλ6 οὨίεΓ οἰπεπηεηῖβ, τη. 65. --- Ζομ]. ΤῊΐβ ρτοποῦῃ 85 
Ῥεδθὴ σοηάεδηβεα ἢ [6 ῥγανίουβ πουη ἰηΐο ἃ ἔθη. ρὶ. οὗ ἴῃμδῖ 

ποῦῃ ὉΥ Εἴτοσ οἵ οοργὶβί. ΤῊΪ5 οοσοαβοίοησα [δα υϑι4] ἱπϊεγρσοῖα- 
τίοη, “ ταγττῇ δηᾶ δἷοβϑβ, Ἷαϑϑία ἃσὲ 81}1 [ἢγ ρατγιηδηῖβ,᾽" οὐ “ 81} τῆν 

ξατιτηδηῖβ 5Π16}} οὐἨ τυγττῇ,᾽" τηακίηρ 1 τα Ὀερὶπηϊηρ οὗ ἃ εν ὅ5ῖτ. 

Βαϊ τι ϊ5 πηᾶῖκε5 ἴπε ᾿ἰηε ἴοο Ἰοῃρ, δηα ἰ5 ἃῃ νυν ΑΓ γΑΥ ἴῃ ΠΟ ἢ 

ἴο Ὀερίῃ ἃ 81. ---- δ τὰν σαγσιεπές ἀγὲ ὕγονι ἴυονν ῥαΐίαεες]. Ἱνοτῦ 

Ῥαίδοθβ ἃγὲ πιθηϊϊοηθᾶ ἴῃ ΟἿ᾽ οἷν τ Κ. 2), ἃ5 Ὀυ} Ὁγ ΑΠΔΡ ; 

δηὰ Ατὶ. 4.5, 85 ἴηὴ Νουίμοσῃ 15γ86] ἰῃ [ἢ {π|6 οὗ ]ετοροᾶτα 11., 

βυ τηρ, [πεσγείογε τη6 ἰητοσπηεάϊδϊα τἰτης οὗ ΄οὰ. Τῆς Κίηρ᾽β ρατ- 

τηθηῖβ ἤᾶνε δε ὕὑτουρῆϊς ἴο Πἰτη ἔτοπὶ ἴΠ 686 ἱνοῦυ ραΐδςθ5. --- 

10. σλεπες ἀίηρο' ἀαερλίενς ρα ἐλεε]. ὙΠεθε ψεγε τ8 6 
Ῥηησαββαβ, ἴῃ 6 βθοοηδσυ ῖνε5 δηα σοπουδίη65, νῇο ἀνεὶς ἴμεσα, 
δηὰ ἴπεν ρἰδάάεη {δεῖ ἰογὰ δηὰ Κίηρ. “ὙΠθηος "᾿ 15 ἴῃς ἰπῖθσ- 

ΡΓοιδιίοη οὗ 4 ἀϊδβῆουϊε ἔογη 8458 ρίνεῃ ὉγΥ (Ὁ δηὰ 3. Βυῖ πιοβὶ 
τηοάδτηϑ {π|πἰκς οὗ ἃ ἀείεςξνε ἴοστῃ οὗ ἃ νοτὰ υβεὰ εἰϑενῆεγα ΟὨ]Υ 

ἴῃ Ρ5. 15οὐ, τηβδῃηΐηῃρ “ βἰΠἰηρθα ἰηβιαπλεηῖ5,᾽ δηά ΠΟΥ δἴϊδο ἢ 

“ιηρθ᾽ ἀδυρῃίεοιβ" ἴο ἴῃ6 ποχῖ 1ἴπ6. ϑυςοῇ ἃ ἴθγηι ἔοσ βιτἰηρεὰ 

ἰῃϑιίτιπηθηῖβ 15, δόνενοσ, ἀουθιι]. Απι. 6Γ Βρεᾶκβ οὗ ἴ[μ6 ποῦ]εβ οὗ 
Ι5Γ86] βἰηρίῃρ 5οηὴρβ ἴο ἴῃ 6 Δοσοῃῃραηϊπηεηΐ οὗ [6 ἤᾶτρ. ῆε νου]ὰ 

Ἔχρθοῖ [86 βᾶτηβ ψογὰ ἢδγα, {{ τηυβὶς οὗ βιΠηρεα ἰῃβιγυπηεηῖβ τὰς 

τείεσσεά ἴο. ϑυοῦ ἃ νογζὰ ἰβ5 811 [6 τῶοσε Ἔχοϊυάθά ἰῇ τε 9. ὈἊ 
ΔῊ ΘΔΙΪΥ ΟὨ6. --- ὔς 2ὰ» εοεεν {λίηρε}, ἃ ἴεττα τείεστίηρ ἀϑυδην ἴο 

ῬΓεοίουβ 5βἴοῃεβ δηὰ ᾿θννεῖβ, θα ϊ τ ΠοΟἢ τὰν δ τείεγσεα ἴο ροϊβοῆς, 
δΔηά αἰϊδοῃθά ἴο Κίηρϑ᾽ ἀδυρῃϊοτβ. “Κίηρϑ᾽ ἀδυρῃῇϊειβ ἅτε διηοης 

τὴγ Ποῃουγαθ]α ψοπηθη," ἘΝ., “ΤΥ ῥγεοίουβ οπεβ, ἀθασ οὔδϑ,᾽"" 

ΒΌΒ. (ᾧ δμά 3 υπάετβίδηά ἰΐ οὗ πε τενεγεῆοα ρίνθη μεῖς ἢυ5- 

Ὀαπά5 ὉΥ ψοηθῃ. Βαΐ βοἢ δὴ διγδηρθιηθηΐ 5Ρ01}5 [πε τηδαϑυγα 

οἵ Ἰίηεβ δηά ϑ8ιῖτ5., ἀῃά ἱπίτοάμοββ [Π6 Κίηρδ' ἀδιρητετβ ργετηδίυγοὶ Υ 

Ῥείογε ἴῃς χχβθῃ ἴῃ ἃ ὑγίῃοῖραὶ οἰαυβα ; ψἤθγθαβ ἴῃ (ἢε ἱηϊογρτοία- 

τίοη ρίνοθῃ ἄρον ἴῃ 6Υ ἅγα πηθη!οπθα ΜΠ [Π6 ἱνουΎ Ρααβ δηά 
της Κιηρ᾽5 ραττηεπίϑβ, δηἀ 50 πηδῖ ὑρ ἴῃς οἱοβίηρ [πε οὗ ἃ εἰταβιο ἢ 

τείειτίηρ ἴο ἴῃς Κίηρ. --- δε φωεφη ἀοήὴὰ οἰαπα αἱ Τὰν γίρλέ λαμ], 
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δάοσηεά νὴ τε Ῥγεοίουβ βίομες δηᾶ 7ενγεῖς ἴῃς Κίηρ διᾶ5 ρίνθῃ 
ΒΕΙ. --- ἐπ φοῤάίεη αἰδγε), 380 (Ὁ, 5. (ροϊάδῃ οτονη, 3), δἀάϊηρ, ἴο 

οοτωρίεδῖς (ἢ ᾿ἴπο, ἀέγ εἰοήλέηρ ὁ ἐπιόγοίάενγν, ἃ5 ν᾽ 5, ὍΣ ἰδϑῖ 
οἰδυβε ἰ5 ομηϊτεὰ ὉΥ 364, δῃὰ ἴῃε νογὰ τεηάογεα δἔϊϊγε 15 τεδὰ 

“ὉΟρῆϊγ," δηὰ 850 “ροϊὰ οἵ Ορδηἶγ," (ο]Ἱοννεὰ ὃγ ΑΥ., ΚΥ. ; εἶβε- 

ἌΏΕΓΕ 15. 1.3}} 70. 285 οηἷγ. Τῆεβε πνο νοσάβ δἰἰδοῆδα ἴο ργενίουβ 
Ἰπε τραΐο [ἴ ἴοο ἰἸοηρ. ΤῊ ἀιτδηρογλθηΐ δπὰ ἱηϊογργοίδιίοη δάορίθα 
δΔῦονε ρῖνε ἔουγ [1π65 οἵ ἴῃς ϑ1τ. το ἴῃς Κίηρ δπὰ ἔνο ἴο ἴ6 αυδεῃ, 
4}1 ἀεβοπίηρς {μεῖς δάοσγητηθηΐϊ ἔου ἴῃ τηδττίαρσα. 

Ιῃ Ῥατὶ 11. ἴῆγεα βγῇ. σουρὶοῖβ ἃ δἀαγεββεα ἴο ἴῃς αιδθη. 
--11. αν, “εε, αμα ἐπείη ἑλέπε ἐα7]. ΤῊ δββοπᾶποα οἵ [δα 

ἴχτες ἱπιροεγαῖῖνεβ ἰ5 ἀδδίγογθαὰ ὉΥ ἴῇθ ἱπβουιίίοη οὗ “ ἀδυρῃζοτ," 

δἴϊεσ κ"ἤθασ," ἴο τηδκε ἴἢ6 τείεγεηςς ἴο ἴῃς χιδθη τόσα ονϊἀεηΐ. 

1ι ρἶῖνεβ ρτουπὰ ἴοτ ἴῃ ορίπίου ὧνας ἴῈ ροϑῖ νγᾶβ ἃ νθῃθσαθὶα 

οουτγί οἤῆςοϊα]. ϑυςῇ δἰομθ νουϊὰ δά άγεββ ἴῃ γουηρ αιδθη ἴῃ [15 
ναγ. Βαυῖΐῖ ἴΐ 5 ΕἸΤΟΙ οὗ ἃ σοργίϑδι ὴΟ νγὰβ ἢοΐ σᾶρδῦ]α οἵ βυο ἢ 

πίες ἀϊπεϊησΠοη5. --- 4π4 ,ογγεί ἐὰν δεοῤίε απα τὰν γαίλενὶς λομαε]. 

50:6 νγ»ᾶ5 ἃ ἰοσεῖρτι ὑυίησεβθ ψῇο δὰ ἰἸοῖς ΘΙ Ρθορὶβε δηᾷ ἤδσ (δῖε Γ 

ἴο Ὀεοοτας αυδδη οἵ 5γδο]. [{ ψὰς ἀου Ὀ11655 ες] ου5Υ οὗ ἰογείρῃ τε - 

Ἰιρίουβ ἰηῆσεπος τ ἰ ἢ τναϑ ἴῃς Ὀ4515 οὔ 115 Ἄχῃογιδιίοη.-- -12. 297 
22:6 ζίηρ αἰδεὶγες τὰν ὀεατ). Ἐΐδτ Ὀεδυτ δδα ψοη ἴῃ ἰονα δηά 

ἀεϑῖτε οἵ ἴῃς Κίηρ, δηὰ 85 δὶβ ἀυθθ δῆ Ὧδ5 ἰὴ Ὠΐηὶ ἃ ρτεαῖ δά- 

ΤΟΙΓΟΓ δηᾶ ὑσοια ροββ6Έβϑοσ. ---- 807, ἀξ ἐς τᾳιν τουεγείρηι ἐργα ). ΑΒ 
ἴῃ της ῥσγενίουβ [ἴπὸ τῃ6 Ὀδδιν οἵ [ῃ6 αυδδῃ 15 ὑγαϊβθα, 50 ἤδσα [ἢ 8 
ΤΩΔ] 651γ οἵ (με Κίηρ. ---18. 7Ζ.ε ἀἐσωράκεν οΥ 7γγε τοῖὴϊ (ο λονιαρε]. 
80 ΟΡ, Ὀυϊ 39, 3 αἰϊδοἢ [ῃ6 νετὺ ἴο ῥγενίουβ Ἰΐηθ γείδιτίηρ ἴο [88 

αυεοῃ, αλα τὐογελὲρ ἡλοι ἀΐνι, Ὀαῖ τῃδὶ ἰεᾶνεβ ἴπε ἢδχῖ Ἰπα ψῇἢ- 

ουἕ νεῖῦ. Τῆς νοῦ τεαὶν Ὀεϊοηρβ ἴο Ὀοῖῃ Ἰἴπ68, ΟὨΪΥ ἴῃ ἴῃε 

βεςοῃά ἰΐ ἢᾶ5 πὸ ἀϊγεοὶ οὐ]δοῖ. --- δ ὦ οὔ 70» “λε67, Ξαρρὶγ- 

ἱηρ ἴῃς 5κυδῆχ, Ὀεοαῦβα Δβϑοῆδησα ἴῃ 2 [6Π1. 56. 15 σῃαγδοϊθγϑιίς οὗ 

186 οἰοκίηρ νοτγὰβ οἵ [ῃϊ5 ϑ[Ὁ. ἴῃ Ἔνεῖγ οἴποσ ἴπ6. [Ιἰ 15 ᾿πηργοθδῦ]α 

τῆαι τῃ15 ψου]ὰ ὃς ἴῃ 6 ΟΠ]Υ ἐχοαριίοη ἴῃ βἰχ ᾿ἴη68. ΤῊΪβ ρῖναβ (ἢ 6 
4υδθ 88 ἱπίεγεβὶ ἴῃ ἴῃ6 ρίι; ἴξ ἰ5 ἔοσ μεσ, δηὰ 85 ἴῃ6 ὑτίάε, δπὰ 

80 ἃ ϑρεοίδὶ δεῖ οἵ μοιῆαρε ἴο ἴῃς Κίηρ αἷἰδβο. (Οὔ ἢδ5 “ ἀδυρῃϊετβ 
οἵ Ὑγτα,᾽ βυρρεβίίηρς ἴμαῖ [Π6 υξθῃ 15 ἃ Τυτίδῃ Ῥτίηοεββ 3. 4͵50 

τΑῖκ6ϑ [ϊ 45 Ρ]., “" ἀδυρῃϊετβ οἵ ἴῃ 6 ταῖρι "|| “ Το οϑῖ ρθορ 65," θαυϊ 
10 τρλῖκεβ ἴὶ 56.» τείειτίηρ ἱπεγείογε ἴὸ ἴΠ|6 οἱ οὐ ἠδ[ίοῃ. --- 776 

γίολεεί ῥεοῤῥίες τοὴἶδί ερμγέ τὰν 7)πεε]. ϑοόῦιε ψῇῆο ἱπίδγργεῖ ἴμ6 
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58. 85 “ ῬΘΟρΪΘ,᾽ (πη Κ οἵ τῆς τί ἢ τηθτομδηῖβ οὗ ΤὙΎτα ; δαὶ (ὅ δὰὰς 
“οὗ τῆς Ἰαπά,᾽ τεξεττίηρ ἴο ἴδε ἰδηὰ οὗ βγεῖ. Τῆς ρατγαδὶϊ. υῖϊι 

“16 ἀδυρῃίεγ οἵ Ἴγτε,᾽" οὗ 3Η, ἰἀνουγβ ἃ τείδεγεῃος οὗ ἴῃς ρδγ. ἴο 
παίρῃθουτηρ σοτμιηθγοίδὶ πδιίοηβ, [ῃ6 τἱομεβὶ ρεορίςβ, τακίῃς (ὃς 

88. ἃ5 οοἸ δοῖίνα. 

Ρατί 111. ἢδ5 ἴνο 5γη. δη4 ἃ ϑβυηζῆ. σουρίεῖ. --- 14, 7. αἦ ρίογίοας 
ἠλιίηρ:7, ὈΥ δῇ ΘΑ Ἔπιθηάδίίοη οἵ ἴῃς ἰδχῖ ἴο Ὀτίηρ (ἢς ἔογπι ἰηίο 

ἀϑβοῆδηος ΜΠ [ἢ6 ΟἸΠΘΙ 1|π65: ποῖ “ἴῃ 41} Ποὺ ρίογυ," Φ ; “ἴῃ 
ἢἷβ ρίοτγ," Ἐ7, οὐ“ δἱ] ρ]οτίου," ΕΝ"., ἢοπε οὔ ψῇῃϊοῃ οδη ὃς μεὶϊ 
βυβίαϊηθα ὈΥ ἀϑᾶρε οἵ ΗξεὈ. νογάβ. ---- Ζΐε ξίριρς ἀαιμρλἠεν), ἰδὲ 

απεεῃ 8ἃ5 ἴῃε ἀδυρητετ οἵ ἃ ἰοσείρῃ Κίηρ, οἵ, ν.ἱ, ---- εὐ δι ἐπ], παι πίπ 
τῆς ραΐδος, ἤθγα 58ῃ6 βἴδηδβ δῖ ἴῃ6 τἱρῃϊ μαπᾶ οἵ τῆς Κίηρ. --- ἐπ- 
τυγομρὴὰ  τοὐὰ ρο 1, εἴ. Ἐχ. 28}. 4206", (ογ ἴῃς βειτπρ οἵ βἴοῃε 
οὐ ἴἢε 5ῃουϊάεγ ρίεςα οἵ ἴῃ 6 δΐρμ-ργίεβε. --ῖς λὲν εἰοἠλίηρ], εἴ νος. 

- 15. 71 ἐπιδγοίε)»}, οἴ. ν δος, --- αγε εοπάμείκα Το ἐἀξε ἀἰη 5], ὈΪ., 50 

(6 ; ΜΤ;, “15. σοπαυοῖεα,᾽ ταίδγγίηρ ἴο ἴῃ6 αιδθῃ, ἰ5 δραϊηβι ἴῃὲ 

ςοηίοχῖ, ΨΪΟἢ ταργαβεηῖβ ἤθὺ 85 αἰγεδάν νη, δηὰ ν.}0, σῆοτε 

88ῆ6 5ἴδηἀθ αἵ ἴῃ6 τίρῃϊ πδηά οἵ ἴῃ Κίηρ, ἀπὰ τῃεγείογε σου]ά ποὶ 

Ὀ6 σοηάυςίεά ἰο Ὠΐτη πον. Τῆα 5.0]. ἰ5 τἸῃογείοσε ἀκ σήεπάσηξ, 

ἴῆοβε [ο]]οινίηρ αἴετ ἤθγ, ν ῃϊοἢ αἶβο οἡ ἴῃ 6 ρστουηά οἵ ἴῃς ἀϑϑοηδηζε 
ἴῃ ταῦ, 145", θεϊοηρϑβ ἴο 1 ]5 ᾿ἴπε δηά οοβββ 1, 398. ̓ ιδ5 ᾿γαπβροβοά 

1815 νοσ ἢ “ νἱγρίη5," νῃϊοἢ Ὀερίηβ ἴῃ6 ποχὶ Ἰηθ, τῇ οοη- 

τη ρ᾽ ἀϑϑοηδηςσα ἴῃ -οῇ. --- Κίηρίης, ἠδ ν εοηβαηπῖοτις, ἀγὸ ὄγομρλί 

(ὦ λε»)}}, 50 ἀβϑοῆδῃσθ τβαυῖγεβ, ἀη ἃ ράγα]}}. δ τὰς ζίηρ, δηὰ ἐπέ 1ἀε 

ἀδίηρς ῥαλαέε: “τὸ ἴῃες," οἵ 30, ὁ ; ἘΝ"., Ἰῃνοϊνίπρ ἃ σὔδηρε οἵ 
Ροθοῦ ΜΠ Πουὰϊ τόσβοη, ἰ8. σΟργ βι᾽5. ΕΥΤΟΓ. --- 16. μὰ ρα άπ 

απο αι ιν ἥπεν ἂγε εοπ μοίρα ((Ὁ ἀ67)}, σοπτπυΐηρ τῇς ἀουθίε 

ἈΒΒΟΉΔηςΒ. --- 70 119. Αὐινς ῥαίαες αγέ ἐηφ᾽ ὀγομρλ Το ἀεν]. 

- 185. πὲ ΚΠ τεργεβθηῖβ ἴπαὶ τὴς ΡΘορΙε οὗ σοπγϊηρ ρεῃογαίίοης 

ΜῊ] ργαῖβο τὴς Κίηρ ἰΌγανοσ. 

Αη οδαϊτογ, ργοῦθαθὶν τῆς οἠς ϑ0 ἀτταηρεά 1818, (ῃϊηκίηρ τμαῖ ἴῃς 

Ῥς, βου! σοποϊας ἢ ἃ τείδεγθηςς ἴο 16 ρεγρϑίυ τυ οἵ ἴδὲ 

ἀἰνηδϑῖν, ἰηδοτίς 17, ἃν ί5ῃ παῖ τῃ6 Κίηρ τᾶν πάνθ ἃ ΠυπΊετῖοιυ5 
Ῥοβίοτγν, ἀπ παῖ 6 τὰν θὲ. ἃ απίνετθαὶ Κιηρ, ἢ 5. 5οη5 
ΤΓΕΙΒΏΪΗΣ ἂ5. υτίησοσ. ἴῃ 4}} 186 εαγίῃ. 

Τηφολα Οὗ την ΛΠ] οτβ πᾶν ἢν 50Π5 ἈΡΡϑᾶγ, 

ΔΎ Ποπ τον Χ ΠῸ κοῖ ρτίποοβ ἰὴ Ὁ}} τὴ δασγίῃ, 
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Α 5111 Ἰαῖδσ ᾿ἰταγρίοαὶ δά ἀϊοη ννὰ5 τηδάθ, 18 3, ργοῦδΌ]ν ὉΥ ἴῃς 
βηαὶ εὐἀϊῖος οὗ ἴῃς Ρβαϊίεσ, ἴο τηακα τῇς Ῥ5. βι }40]6 ἔοσ ἴῃς σοη- 

ετεραϊίοη, νιϊοἢ σομηα8 ἴοὸ δχίβι ἴῃ 41}1} ρεῃεγαίοῃβ. --- 7 τοῦὰ 
εεἰόγαίς Τὰν παρε ἐπ αἠ επεγαἠορς)]. ὙΠῚ5 ννὰ5 ποῖ δυϊθα τὸ 
ἃ Ῥοεοῖ βρβαϊκίηρ ἴογ Ἀἰτηβο! οὐ δά ἀγοββϑίηρ ἴῃς Κίηρ δἵ [26 ἔμπης οὗ 

Ὧ15 τηδιτίαζε. 

3. ὉπΔ} α.λΔ. ΝΙΗ͂. δὲ »"ουεα, Ατῶτι., ὅγτ., οὗ τηονθιηεπῖ οὔ Ἰ'ρ8, τυ, οἷ. 
πφιζτσ, ζεοσάές τμαὶ τῆονε νἱ απ ; ΠΡ π.( ν. 27 γ9, δοϊἑηρ-υεσεεί, τέστυ- 

2α»". Τα τεΐεγεπος βεθπβ ἴο Ὀ6 ἴο τὰς πηονεπιςπὶ οὗ ἴῃς 325 ἴῃ βυτραῖἢν ἢ 

18ς Ἰῖρ5. τον ἼΩΝ] Ρῖς. ψΒ ῥτοη. ἔοσ ἴεηβο, Αὐγαπιδίβγα, -- 7] α.λ. ἴῃ της. 
δες οἵ ἃ Ρόδια. --- Ἴ585] ἢ τολίὰ γεγέγενες ἔο, νὰ ποῖ 20, τερεέο. --- ἢ Ὁ;} π.πι. 
σέγέμς, ἴὰε τεεὰ ρεὴ οὗ ἴῃς Οτίεπὶ; εἶϑυν. [6. 85, ἴσο ῥβὴ ἴοσ υ8ὲ οἢ βἴοῃς οἵσὐ 

ταεῖαὶ ε. 171 70. 1935. --- 8. Π}0}0}} α.λ, ΘΟ, Ἐ, Α4., Σ, 3, 3, Ουϊπία, Βαά 
ἴνο ψογὰβ Γλὴν Ὁ", Βα. Γλὴν τ ἴπῇ, βθβ8. τ ΟὟ] Ρέ, πον, ψ Βο ἢ ἱπάεςὰ ἰβ 

τεαυϊγεὰ Ὀγ ἴδε τηεδβιζο. -ἰ χρληρε3] διαβ ἔνο Ῥοεῖίς δοοβηῖβ, οἴ. 595. -- ]. 8} 

δ8ν.8}. 18 ἘῸ,--4, ἼΔΥ 5] τὰ, 3) (ῸΥ δϑβοῦβῃος ΜῊ ἼΥΠ, 88 Ὕ2) δὲ θερίῃ- 

πίῃ οἵ Ξεσοῃμά ]. ἰῃ ἀβϑοῆδπος στὰ ἥθςν, δὰ ἱπάεοὰ 2 ΠῚ ἼΤΔ.-- δ. 755}} 

δεαϑιτηϊ αἰ εὰ ἴῃ 38) ἴο ρτενίουϑ τνοσά. (ὅ ἔντεινον, Ἐ ἐρέδρραρ τε 5) ΗἸΡΒ. ἵταν. 
ὙΥ, 52» 1ῴε ὅοτν, ἰα Ὀεῖϊετ βυϊϊεά ἴο ἴῃς οοπίεχι, 58ο ΗοΥβ ον. ζ, 2, ογαῖς ἱξ, 
διυιὰ ἰξ 15 τεβαγάεά 45 αἀϊϊῖορ. ΌΥ͂ δίτγεεϊ, ΟἹ58., Οτ., Νον"., δὶ. Βαυῖ ἱξ ἰδ πεεἀεὰ 

ἔοτ ταεᾶϑυτε δῃὰ ἴμεβε γββ, ἀγε γδίμεν ρυ]ν οὐἨ ΒαρΙΟΡ. --- ἽΞῚ Ὁ}} εἴἴμεσ δέ 

εαῖ56 7 ΟἸ. 2011. 18 (ΕΣ) 1217 .4318 (7) Νὰ. 17} (Ρ) Ρ5. 799, οἵ 1685 ἔγεαυ Ἔν δ᾽: 
δελαΐ οὔ Ἐχ. 88 (7). --- Ῥ ΣΟΎ] ἀπ.» ἀδι4}}Υ ἐχρίἰμεὰ δ5 βμοτίεηεα Ὀβξοδυβε 

οἵ Μδίκκερὰ οσ τι)» Βαϊ ἱπιρτοῦ. τλῦ, ἀτρεέδεν, ἰδ ἃ τατὲ διὰ Ἰδῖς νογά, Ἀγ. 

1583 1812 224 Ζρ. 28 ῥ5. 1886 (ἰχί. εἴτ. ἴοσ ἬΓΟΡ 2 8. 2289), 30 ῥργοῦ. μεῖς ἐσγ. ἕος 

ΤΡ. -- ΤΛΓ1] 1 ϑυδοτάϊ παῖς, “λιν οὐ Ὑ τ ἀροάοβὶβ οἵ ἵπιν. ---- ΝΜ]. (6 θαυ- 

μαστῶν, 3 ἐγγίδέ εν, εἶδνν, οἵ Οοά 655 τοῦ 130}4 1455.---  , Ὁ») 7.0} 
ἀϊπιεῖετ ᾿ρτοῦ., (ὃ δυνατέ -Ξ 12} ἰ5 ἀετιδπά θά ἴου τηδβϑϑβιτγς. --- Ἶ, ὌΝ ἼΝΌ3] 

γι βα. ἰδῖςς ὈτὺΝ 85 νοςδῖϊνε τείεστίηρ ἴο τῇς Κίηρ, ἐχοςρὶ ζ, ΠΥ τὶ ΒΕ 

τείοιβ ἴὶ το σοά, ΙΕ ν.ὔ ἰβ οσρ᾽ πὶ ἴο 8. ἴῃε 2 ρεῖβ. ν.δ- δι δ ὑγρὲ (ἢ ἔοστηεγ; 
ἴδε Ἰαϊίεν δὴ Ὀδ βυβίαϊποά ΟὨΪΥ ὉΥ̓͂ τερατάΐπρ ἴὶ 85. ἃ οὶ. Ηυ., ΜΟΙ]]., τερατὰ 

ἼΝΌΣ 85 οδῖγ., 26) αὐνένιε άγοσιε, ποῖν τ δι πάἴηρ 58[., οἵ, ᾿ (Β. 2923; Ὀυΐ 5υο 8 

ἀϑᾶρε ἱπηρτοῦ. ; ἴῃετα 5 πὸ βυβιοϊεηϊ ἐνϊάθησς ἔοσ ἰϊ, ν. 6.68.1» 138. Αὔσω ἡ ΑἘ, 

Εν. Ηἰ., Βᾶ., πιαῖτε οὐτὸν ρτεάϊοαῖε, ἐὰν ἄγον ἐς αἐνέηε ᾿ ν οὔψ, “4 ἴβγοπε 

οἔὗ σοἀ," ὃἁὈ5Νν. Βευβίοη, Οἰεβεῦγεοδι, ε., θα., (αἰ πῖκ ἐμαὶ οὐτῦν τεργεβεηῖδ 
δῃ οτἱρί μα]. πλὴν ΜὨΙΘὮ μου !ὰ θὲ ἱπίεγρτεῖεα, ποῖ 88 ἴῃς ἀϊνίπε ἤδπιε, Ὀυϊ 85 

Οαὶ ἱπιρί. τοῦδ ἐδ πν, ὙΈΪ5 15 ταῖμες ἴδπιε, δῃὰ ννεὲ ψου]Ἱὰ ἐχρεοῖ 715") ἰῃ {παῖ 

ςῶϑε. ΤὨς υβᾶρε οἵἉ ἴδε ἴεγπιϑ οἵ τι ]5 ν. ἔδνουσγ ἃ τείεγεμος ἴο Οοά. -- 5] 
ἔου {88 υβϑι8] “ρ (99). -- 8. γ᾽ 10} εἶδνν. 15. 615, τείεγγίηρ ἴο τυδττίαρε ; 
Ὁ5ΌΔΙΥ κε 45 βεοοπά οὔ]. οὗ πῦρ, τι κίπρ ἃ Ἰοῃρ ῥγοβε βεπΐεῃος δηὰ ρῥτο- 

Ἰοηρίηρ ἰῃς ΕΖ. ἀραΐπβε οἵδε Ἔβχαπηρὶεβ ἰη Ῥβ. [1 ἴβ τεϑ! νοοδίϊνο, οἴ, (ι, 18 

430. --- 7 320] δὰ]. σεεοείαίε, μόίοτο, οἴ. ττ958.---θ. 18 σιγγγλ, 8458. ρεγίυπις 
εἶφιν, Οἱ, 118. 44.146 ς1.δ. δ Ῥγ, γ17, ἴποεπβε (Οἱ. 35, οἰπίπιεηι Εδβι, 213, ἱηρτεάϊεης 
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οἵ 3δοτεὰ οἱ! Ἐχ, 3038 (Ῥ). --- ἢ γὐῦτιΝ] Ρ]. σίρε, εἶδνν. Οἱ, 414. οὐ Ὀτίὰς δα οάο- 
τί εσουβ ἴγεε, Ρἷ. Ὁ) Νὰ. 245 οἔὗ ἴγεεβ, Ρυ. 717 οὔ ρεγίυσης οὗ Ῥεά. --- ΡΣ] αλ. 

«αφεέα, Ρ]. ἔοττη τηᾶὺ δανε δγίβεῃ ἴγοτ δϑϑίτα!]αϊίου, Ὀὰϊ ῥτοῦ. τεργεβεηῖ ἃ 

τοϊβδίηρ πῦν, πεεάδα ίοσ πιεᾶϑυγε δὰ αἰβιϊποῖμεβα οἵ τεΐεγεπος οὗ ἴῃεϑε Ἰΐηες 
ἴο 18ε Κίηγ. [115 σοπιρτεββίοῃ ἱπίο ἴῃς ργενίουβ νογὰ Ἵσδυβεὰ [ῃς τηϊξϊπῖετ- 
Ρτεϊδιίοῃ οἵ ν. δ, -τ- ΠΏ 2] ἰδ δυβρίοἰουδ; Ρ]. ἔ, α.λ.» Ρἷ. τι. 155 τ. ΟΤ. 
Ταῖπι. δα «ἰδὲ Ἰπιεγργεῖβ ἃ ὈΥ ππὴ}3 Ὑ ΓῺ οὗ ἡγεαελέγοις δοῖίοτιβ, οἴ, Ζρ. 15. 
Βαυϊῖ (58 ἀοε5 ποῖ βυΐϊϊ οσοηῖεχί. (ὃ ἀπὸ τῶν ἱματίων σον, 3 ἐπ μναῖς τυέτῖ:- 

»ερτς ἡμκῖς. ῬΊ. {. Ῥυοῦ. οτρίπαϊεά ἔγοπι δββι πη] διίοι ἴο Ῥγενίουβ πογὰς. ---- 

ΝῸ] διοδμαῖς ἔοττῃ οὗ 15, 85 4411-19 88: γ433 γ83.45 8810, Ραίοτε ταὶ, εἴδυβε 

«οὐερεε, (ὃ ἐξ ὧν, Ἔ ἐπ φνίδις, 3 φπίδις. Ασςοοτάϊηρ ἴο Επτν., Ηα., Ὀς., κζ., 

Ρε., υ,, Βᾶ., Κιτκ., 808Β,, ἴξ 15. ἀείεςιϊνε Ρ]. Ὁ) τσέηρεα ἐρεσέγτενεοπε 

Ατδπιδίβπι εἶβνγ. 1σού, ὅ᾽ πιρτ. “γεπία. “5 τὰ. ῥγοῦ, γῶν 2γέκεβαί, ἴοτ γ᾽ 
δηὰ τεραγάβα 5) δ5 ὕστερ. ψἱ} 5. 1 856. Αἰηδβνν,, Βδ., τεβατὰ 10 δ5 οοπιρᾶσγα- 
ἔϊνε, νιογέ ἕδα», Ὀαϊ ᾿ξ ἰδ ἱπιρτοῦ. (ὅ ἰ5 βἰπηρίεν δπὰ ἴο Ὀς ῥτγείεγσεά, ἃς δ., 

(αὶν., Ηδῃ., σεμερτ., 8]., δος 811 δηςίεηϊ ἰπϊεγργεῖετβ. --- 10. Ὁ ρλκ Ὁ5:} 

Ρἢτ. εἶδυν. 15. 1312 70. 2816, ( ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη πεποικιλ- 

μένη, 3 αἱαάενιαίε ἀπγέο, τῆενν ἴμαὶ ον νγδβ ἴῃ ἴῃς οτἱρίηδὶ ἰοχὶ δηὰ δαὶ 
Ἦ ας φΞαγίουβ οτηϊββίοῃβ, 3 τά. “πο; (ῦ, “Ὁ, "ον, ἐσυεγίρρ, αὐγε, ἃ8 ἴθ τ Κ. 
208. 41, οὗ, Α55. ξῤῥαγέμ, φαγηιερί, ΒΌΒ. Τῆε οτὶρίῃδὶ ννγαβ ἀουθι]εβ5 ἃ5 ἴῃ (ὖ 

ΤΛΌΡ ΤΙΦΊΩΣ ἼΔΟΝ ὉΓ53. --- 132-18. ἸᾺΓῚ] 1 οὗ δροὰ. οἵ ἱπιν., βΒβοτῖεπεά 85. 
ἩΠΪΒΡ. τὴν. (Θῦ ὅτι ἐπεθύμησεν ἱγλρ]1ε5 3» ν ΕΙΘὮ ἰβ πεεδεὰ ἔοσ πιεαβυτε; τ ρ ΒΥ 
[οἸ]οννεά δῪ Οτγ., Πα. --- ὭΣ Ν ΜῈΩ. 2] ξοε5 ἴο ἴδε επὰ οἵ ἴδε 1, ἔοτ ἀβϑοπᾶπος 

ἐπ ἢ. το Πρ Φη] Βεϊοπρ ἴο ἴμε ποχὶ 1, ὙΠ) δοοογάϊηρ ἴο (ζ. Ι[ἰ ῥγοῦ. 
θεϊοπρϑβ ἴο Ὀοίῃ, πιὰ 85 Ὀδεὴ οπος οὔτε ΟΥ̓ Βαρὶορ. 1 ψἱὰ Γ2 ἰς τπετείοσε 
ἀϊτῖορ. Φ τὰ, Ρ]. νὉ. δῃὰ Γ)32 ἔου γ2; οἵ, 522 Γ3 1375) ἸῸΣ Γ2 916 τείοιτίηρ ἴο 
ἴδε παϊΐοῃ. Α4., 3, ἴαϊκε Γ2 δ5 νοςαδῖϊνε, 3 Μ)[α “ογήεείνεέ, Σ θυγάτηρ ἡ κρα- 

ταιά. -- Ὁ 9}] Ρ]. οϑῖσ. βαρεταῖῖνε. ( ἱπιεγργεῖβ οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ τῆς γῆς, 

3. αἱνέζες 2ορῥιδέ, -ττ- Γ)031. 6, 3, ἴανε ρὶ. Ηοχιαρε ἴο ἴδε ἰεῖΐπρ 15 ἱπιρσοῦ. 
Βεγε, ὑβετε 8}} εἶβε τείετε ἴο ἴῃς ὑτίἀε. ἘΔ. Ἴπγ)Ὁ τοῖδὰ α σὲ 70» “άεε, ψ᾿ϊοᾺ 

1Βθη εἶνεβ 8}} τῆς Ἰΐηεβ τς βᾶπις δηάϊῃρ ἴῃ Ἵ- Σ ἼΣΝ, Ἴ2Νν Ἴδ5, ἼΣΝ, ἼΣΤΟΣ, 

δηὰ ἴΒεπ ΒΥ ομδηρε οἵ ογάεσ 115. --- 14. πΉ29 02] ἰβ ἀν, (ὅ πᾶσα ἡ δόξα 
αὐτῆς θνγατρὸς -Ξ- τι 13, 80 Ἔ ονενῖς ρίογία εἰμς λας, Ὀαὶ εἴ. “ἰὰἢ οπῖτ. 15 ἀυ. 

5. 5.9.4.1.λ, 3, Βᾶνε ἰξ ποῖ. ἢ Π15329 δά), ἔ. εἶβυγ. ΟὨἹῪ ΕΣ. 234) οἵα θεὰ. Α5 
ψῈ 5881} βε6, ἐν εσῪ οἴδιεν Ἰΐης οὗἉ ΡΒ. 3 οὗ διγ, θερὶπβ νἱτἢ ἃ ἔοττα ἴῃ τὺ, δὸ ὕσοῦ. 
Βεῖε. Βα, ΓΥῚ25, σίογίοις ἐλέρερε, τείεττὶηρ ἴο Πδτ ογῃδιηθῃῖβ; οἷ. ΓΥ129) 5. 

85. -- ἢ ΠΌ}5] τοὐδλέη, αἴϊες νῦβ. οἵ τιοϊΐου ἴν. 1οἱδ 2 (Ὦ. 2018, δῃὰ 8ὸ οἵ 
Ῥεΐῃρ μη τ Κ. 618 2 Καὶ, η1, Θ8.ν ᾿Εσεβών, νυ. 7ετ. ΕΡ. ΟΧΥ., εττ. ἕος 
ἔσωθεν ΘΛ ἈΓΥΙ Β. «.Ὁ.ΝῸ 6.8. ὙΤΒετα ἰβ ΠΟ βυβηοίοηϊς τεϑβϑοη ἴὸ τὰ. “))20, ἀ47 

εογαὶς ογ ῥεανγ ἐς, 85 Ἰζτοο Ἀπι4], Οτ., Βα., Πα. --- ΓΟΣΣ ΦΦὉ] ὕνο δοοθηῖβ. ᾧτε 

ποτὰ εἶβνν. σελ οὔ ἴ8ε ΟὔγΥχ βἴομεβ οὐ ἴῃε Εἷρῃ ρτίεβι᾿β βῃουϊάετς Ἐχ, 
2811. 18ὲ 14.326 406..18..16.18. (Ρ᾽͵-- δ. 53,5]. (ὦ ἀπενεχθήσονται, 85 ν.36α, τ) Οϑ τη, 
ἷ5 ἀουδῖ}685 οοτγεςῖ ; δῃὰ τῆς 50]. 15 πλΠΝ, νν ὨΪ ἢ ἢ85 θδδη ἱγαωβροθεὰ ψῖῖὰ 
Γϑ η5, ἩνΒί ἢ ἐμου]ά Ὀερὶπ ἴῃς πεχί Ἰ. --- 5} ἰβ αἰϊορεῖμεον ἱπιργοῦ.; τά. τς, δὲ 
ϑιγεεῖ, ἰπ δββοῆβῃος, ---16, ΓΕ 3] ββου]ὰ Ὀερὶῃ 1]. ἔος αβϑβϑομδηῆςς. --- ΠΝ 3.}} 
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τὰ, 25 δῦονε ΓΝ )3)Ὸ οσ δβδβοῆδηςς, (ΟἸ]ονεὰ ὈΥ͂ τί, μι Ὡϊ ἢ ἰ5 εεάεὰ αἵ [ῃς ἐπὰ 

ἔον ἴδε δᾶπιε τεᾶϑδοῃ. Ρὶ.. 3 οἵ 115 ϑίσ. δ5 γεβίοσεά 15 85 (011 0005: 

ΠΌΣΟ ἼΡΟ ΓΣ ΓΥῚ29 9 
ΤΡῚΣ 2 ΓΙΣΩΦΌΘ 

τσ ἼθΟ ΠΣΟΣῚ ΓΛΌΡ 
τὴν ΓΙΜΣῚΟ ΠΟ ΓΊΘΊΓΣΣ 
τὸ τὴ ΟῺ ΓΊΠΟΦΩ 

τὸν Ὁ Ὁ2)52 ΓΥΚΣΌ 

-- 18. ᾿ΓΨΩ] δγοβαῖς 53(,, Ρυϊ σἱῖμουὶ βυβηοίςηϊ τεᾶβοσ, δῃὰ ἱπαρτοῦ. 

ῬΘΑΙΜ ΧΙΝΙῚ., 3 5τᾷ. 6', ΒΕ. 23. 

Ῥα. 46 ἰθ ἃ παίίοῃδὶῖ δοὺς ἰῃ [86 ΘΑΣΙ͂Υ ἄδγϑ οὗ ]Οβὶ ΔῈ: (1) 6χ- 

Ῥτιοϑδίηρ οὐπβάθποθ ἰη Ὑδα οι, [86 δυο τοῖχο, ἰῃ ἰσουῦ]68 παῖ οδῃ 

ΟἾΪΥ ὃδ οοπιρατοά ἴο0 (π6 οἴβοῖδ οὗ δῃ θδσίβαυαῖκε (ν.᾽ 2) ; (2) δ6- 
δοσεϊπς ἴπ8 δυΣ σοΐασο ἱπ {Π6 ΟΥ̓ οὐ Ὑδανοι, σἰδάδεποά Ὁγ Ηΐ8 

ἐτδοὶουδ Ῥγεβθῃοθ, δὰ ὑπβμδίσθη ὉΥ [86 ἰυπηθ]τυ00.8 παίίομβ (ν. ἢ") ; 
(3) 8 «Αἵ! ἴο θομοϊά {π6 ττοπάθσθ οὗ Ὑδανσεῖ, οδροοδιν ἰῃ οδυδίηρ 
ὍΑΙΒ ἴο ο6886 (ν. 1). ὙἘὸ Ἐῤδθ. δϑδϑεσί ἰμδὶ Ὑδαενθα ἰ8 τὶ ΗΪ8 
ῬΘΟΡΙ6 88 ἐμοῖσ εἰσὰ ἴονος (ν." 12. 

(ὙΛΗΨΜΈΕΗ) ἰ5 οὐτβ, ἃ τείυρε δῃὰ βιγεηρίῃ, 
Α Πεῖρ ἰῃ ᾿σουῦ!ε5 ἴο Ὀε Ἰουπὰ Δουπαάφη; 
Τδετεῖοτε νὰ Ὑ}1}} ποῖ ἔξασγ ἰπουρὴ ἴῃ δασί (τοατ), 

Απὰ τπουρῇ πιουπίαϊπ5 ἰοίϊεγ ἰηΐο ἴῃς Ὠεασὶ οὗ ἴῆς 8εα; 
ΤὭε (9645) τοϑγ, ἱπεὶγ νγαῖεγβ ἔοδπὶ, 

Μουπίαίηϑ 5ῆαϊεε νυ "ἢ ἴῃς βυνε! πρ (οἵ [15 βίγεαπι). 
γαλισεὰ ( Οσαὶ 97) ἴοεές, ἐς τοὰ κι, 
7ΤᾺε Οοά 97. 7αεἐοὐ ἐς σεν ἀξρὰ ἰσισεν. 

15 ὕσοοκϑ πιαϊα ρἰδὰ ἰῃς οἰϊγ οἵ (Ὑδῆνεἢ), 

Τῆς ΒοΙΥ Ρΐαοε οὗ ἴπ6 ἰδΌεγπδοὶς οἵ (Ὑδῆννε ἢ) ΕἸ γοη. 

(Υδῆνε ἢ) ἰ5 ἱπ ἢεν τηϊάϑὶ; δῇς οδηῃοῖ Ὀς πιδάς ἴο ἰοϊϊεσ; 

(Υδῆννε ἢ) νν}} Ἀεὶρ Πεσ, αἱ ἴῃς τὰυτῃ οὗ ἰὰς ποσὰ. 
Ναιίοῃβ τοαγεά; ἰκίηράοπιβ ἰοιεγθὰ ; 

Ἠδα5 Ηε υἱἱετεὰ Ηἰ5 νοΐςε, ἴπε δαγἢ τηε] ει, 

γαλιοεὰ (οα 97) ΔοΞές, ἐς τοίὰ μι, 
7Τλε Οοά ογ 7αεοὐ ἐς οἱ ἀῆρὰ ἰσισέγ. 

ΟΟΜΕ, ὈεΒοΪὰ {πε ννοτκβ οἵ Ὑδηνθῃ, 

ὙΜνΒαῖ ἀεϑοϊδιίίοῃβ Ης Βαίῃ 5εῖ ἴῃ ἴῃς εαπῆ; 

Ηε ἰ5 οαυβίῃρ τντβ ἴο οδᾶβε υηίο ἴῃς επὰβ οἵ ἴῃ εατίῃ, 
Τῆε Ὀονν Ης Ὀτεακείῃ, δηὰ ουτοῖἢ ἴῃ 6 σρεαῦ ἰῃ βϑυπάετ. 

Βεβῖβδὶ δηὰ κπονν ἴῃδι ἰϊ ἰς 1, (Ὑδῆνς ἢ) ; 

1 5841} Ὀε ἐχαϊεὰ ἀπιοηρ ἴῃς πδιίοηϑβ, 1 5}.8}} Ὁς εχαϊἰεὰ ἰῃ ἴἢς εατγίἢ, 

γαλιυεὰ (σά 97) Μἤοτέε, ἐς τοῦίᾷ μς, 

74ε Οοσὰ ογ 7αεοὺ ἐς ομν Δέρὰ ἐσιοέν. 
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Ῥβ. 46 νῶβ οοτηροδεὰ 85 ἃ ὝΨ,, ἐχοςς]ΡῚῪ δτιϊϑεῖς ἐπ βισυσῖατο. 1 πᾶς 

τπεη ἴα κε υρ ἱπίο ξ, απὰ βυρβεαιθηῃγ ἱπῖο θοὰ 833 δπὰ Ἐ, (νυ. [πἰτ. 88 28, 
32,33). [πΒε ἔοσγπιον ἰξ τεοεϊνεὰ ἔμε αϑϑίρτιπιεηΐ ΠλῸὉ»» Ὁ (ν. ΙὩἴτ. 8. 34). ἴῃ 
τῇς Ἰαϊίεσ πυλν τνα5 ομαηρεὰ ἴο ὈΠῸΝ οὐ οχαϊτϊςά, ἐχοερὶ ἴῃ τείγαϊπβ (“ νῇ. αἱ. 

εἴτ). Υ9 ἰ5 εἰϊεά 6656, ΤΏ ἰδηρυᾶρε 5 εαυ]γ. 2} ν.}}, 1 σοῦϑβες. ρμῇ. νυ 
Ὄνος (ἈΝ) νι. ΠΟΡρΌ, ν., ἰχῖ, εἴτ. ἕοσ βαεὶϊεσ προ, ὙΈς δαῖμοι τὰς 
[Αταϊ]ἶας ἢ τὰς εβεοῖς οὗ δῇ εὐ βαυλκε οἱ τηουπίαϊηβ ἀπ ὰ 5:8, ργοῦδθὶνυ αἱ 

16 Ῥαβε οἵ Μι. (δυιπεὶ, ν.5.3. Τῆς οἰἶϊγ οἵ Οοά νγὰβ 531}}} [πε βεσυγε τείαρε 
δραϊηβι ἴῃς παΐϊοηβ, ν. 57, ς(, ΖΡ. 31517; ΤῊς 5οῃβ ΠΙΔΥ νγα}} Ἔχργεβα ἴῃς σοη- 
Βάεπος υἱἱ νΒὶςἢ τς γουηρ [οβίδῃ θεραῃ ἰδ τεῖριι ἀτηϊάβι ἴῃς σοπιπιοίίοης 

διθοηρ ἴδε παίϊοῃβ ἀπὰς ἴο ἴῃς ϑογιΐδη ἱηναβίοηβ οὗ ΝΥ εξίεσσῃ Αϑὶδ ἂς ἀεοςσι θεὰ 
ἴῃ ΖΡ. Τε ἀεβιγαοσιίοῃ οὗἩ τῃ ἱπβίγαπιοηῖβ οὐ νγᾶγ 18 ἴῃ ἴῃς ξῖγ]ς οἵ Ηο. 259 
15. 99 ΜΙ. 41-4 -- 15. 23:2, ἀπὰ ὉὉΣ, ν.8 12, τετιϊηάς οὗ 15. η14. ΤὮς ροεῖ μδϑς ὑεεῃ 

ἰηδυεποεὰ ΕΥ̓ ἴδε εαυὶν ργορμεῖ8β.1. Τῆς ὙΠ) ν.ὅβ, δοοογάϊῃρ ἴο 3} δπὰ Ντϑε., ἰ5 

ἴῃς τῖνεν οἵ Ζίου, νίτ ἰϊ5 οαπα]5, Ὁ, ἀπά τεπιϊπάς οὗ 15. 85": πὰ 2331, ὕῖ 

τ ν 85 ῥγοῦ., ἃ5 αἰίδοῃεὰ ἴο ν.", ἴῃ βίγεατῃ οἵ ἴῃς 5εᾶ, αῃὰ [88 Ὁ") “σεῖς υὑϑεὰ 

Πρυγαῖίνεῖυ, 45 5. 1ὃ, δου ρἢ ἴμῈ ψαϊεγοουτβεβ οὐ Η εζεϊκίδῃ, 2 Κ. 209 πετε 

Ῥτοῦ. ἴῃ ἴῃς ροεῖβ πιϊμ!ά, Ὑλῖβ "8. ἰ5 υδεά ἴπ ἴ86 1,τ΄π ΟΒυτο ἰπ ἴδε τἰϊυδὶ 

οὔ τπε ςοπβθογαίίοη οὗ ἃ ομυγοῦ οὐ αἰϊδτ. [δε τ5 σμοσαὶ, Ξ »" ,ετές δεν τω 

πη56 7 Οὐ, 18 Ὀδϑεὰ οἡ ἴἰϊ. 

ΘΙΊΓΟΙ. ἢΔ5 ἴἤγοα σουρίεῖϑ ; ἴῃ βεσοηά ]η6 οἵ εδοῆ, Ξἴασιηρ ἔγοαι 

1ῆ6 5γπ ἰάδθα, δῃλρ] }ἔε5 πὰ ἰηςθηβ δα 1 ἴῃ ϑἴδί τ! κα δάνδηςα. --- 

2. γαλιυελΊ, οτἱρίμαὶ ἀϊνίπε παπλε οὗ Ρ5., ἰοσ ὑν ἢ σα νσχὰβ βυιὃ- 

δι ταϊεα ἴῃ 35, αἷθὸ ν. δ Ὁ Πουτ  ομγ91, Ὀεϊοηρίηρ ἴο 5, ΟὐΓ οὐγῇ ; 

ννοακοηδά ἴῃ ΕΔ". Ἰπῖο “οὐτ,᾽ ψὨϊοἢ, τηογθονοῦ, οὔβουγαϑ ἴῃς ἔογος 

οὔ τ6 σξβατα ἴῃ 1π6 τη! Δ4]6 οὗ [ῃ6 1ἴη6. -- αὶ γεύμρε], ἴο σ πολ Ἡ! 5 

ῬΘΟΡΙῈ τηαν τοβοτῖ, ᾿ σελ λι, ἴῃς ρἶδος οὗ 1ϊ, τὴ 6 βδουγςοε οὗ 1ϊ, ἢ 

λεδὴ. Υλμν ἢ Ηἰπη5ε] 15. 41} (15, ἰῃ ἡγομόδδε, ἃ5. β 5 αΌ ΘΏΓΥ 

ἐχρίαϊηεα, ἤτβὶ ἂ5. σαυθεά Ὀγ ἃ β8ενεῖα δαγτίῃχυαϊε, δῃὰ ἤθη ὉΥ 
ΜαΠΠΚα σοιηπιοϊίοηβ οὗ ἴπ6 παιίοῃβ. --- Ὁ ὁξ γομπαῖ αόμηαάαπ ιν, 
ἴῃαῖ ἰ5, ποῖ ἴο ὃὈς δηχίουϑιΥ βδουρῃξς δηά ἀϊβῆουϊε ἴο τεᾶοῖ, Ὀὰϊ 
ΔΟσΟαΒΙ0 16, τὸ [λ6 {]] ὀχίθηϊ οἵ ἴῃς πεαά. ---- ὃ. Ζλφγείογε τος τοῖν 

"οὐ για», Ὀφολι58 ΤΠ ΘΥς 15 ἃ 50Γ6 ταβουῖ ἔτοτῃ 4}1} ἀρ. --- λοι σὰ 

76 εαγήλ γοα»], ἢ τῆς Ιου τυ] βομηα οὗ βασίμαᾳυακε. ΒΥ 

Δ) ΘΑΤΙν ΠΟΥ βτ 5. πγϊπίακα, [6 νεΓῸ νγᾶ5. τη δία θῇ ῸΓ δῃοῖδεοσ, 

τ οαηίην “σΒμαηρο," 3), Εν", πιονεὰ ἔτοπὶ ομὲ ρἷδος ἴο δῃοῖμει 

Ι γιομηέαίης ἐο 67, 50. ΘΘΝΟΓΘΙΥ 5ῃάΚϑὴ παῖ ἴΠπεγ τοίζο δηὰ (4]} 

ὑμτ0 1ὴ6 ἀεαγέ Οὗ ἠὲ σέα. ὙΠ ροεῖ μαὰ ῥγοῦδοϊν νυν τη θϑϑθ βοῇ 

δΔῃ ὀατιπαπακο, απ βόθη Ρογίοη5. οὗ 11. (αττηδὶ [δ] ΠἸσ ᾿πῖο τῃς 

ΔΙοΠτοτγαηφαη ὅρα, τ 4, 774 φέας γοαν, ἴλεῖγ τὐαΐίφγς 7ραπι, ὉΥ 
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ἴῃς εἰεοῖ οἵ ἴῃς δαγίμαυακε ἰἰβεὶ, ἀπά τῆς τηδ5565 οὗ τοοῖς δῃηά 501] 

[ΑἸ Πρ ἱπῖο το. ΒΥ δὴ δηῃοίθβηϊ σοργυ βί 5 πιηιδίακα [6 πηδᾶβυγα 

μδ5 Ὀδεῃ ἀεβίγογεά ὉΥ ἴῃ οτηϊβϑίοη οἵ “8685, Ὀεοδυβε οὐ 1ἴ5 

αἰοβίηρς ἴῃς ργενίουβ ᾿ἰπ6; δηὰ ἴμ6 σειπμαϊηΐπρ που ἢ85 ἴῃ ὃδ6- 

σοτὴς ἴῃε βυρ)εοῖ οἵ Ῥοΐῇῃ νεγθβ, 85 πῃ ΕΝ". -- ἡομηπίαέης σἠλαξε], 
ἴμοβε ρογίίοῃβ ἴῃδαϊ ἤᾶνε ποῖ τυπι δα ἰηΐο [ἢ 568. ---- τού 2.6 
σευείϊίηρ 97 ἐξ εἴγεανη]. Οτεαῖ ψᾶνεβ σοτὴς ἴῃ ἴτοπὶ ἴπε 568, ρτο- 

ἀπορά ἐγοαυθητ]ν ὈΥ δι οἢ πῃ δαγίμαυακε, δηά, βυνε! Πρ ἃρ δραϊησὶ 

ἴδε τηοιηίαϊη5, ἀαϑῇ ἀραϊηβὶ [ἢ 6 πὶ [ἢ 50 το ἢ ΡΟΨΕΥ 85 ἴο 5ῃδκα 

ἴδοι ἴο {Πεὶγ ἰουπάιίοηθ. Αἢ δποίθηϊ σοργίβε ἢ85 πηϑάθ Δ δἰτΟΥ 

1η. ἀϊνϊἀϊηρ ἴῃ 6 νϑῦβεβ, δι τδοῃίηρ “ βίγεαγῃ ᾿᾿ ἴο ἴῃ (ο]]ονηρ νοῦβα, 
ἀεβίγογίπρ ἴπ6 πιθάβυσγα οἵ Ὀοϊῃ νεῖβεβ δηά σῃδηρίηρ {Πεὶγ τπουρῆϊ. 

Τῆς ΕΓ Πὰς. Ὀδθη οτϊτεα αἰΐεσ ν.ἡ, θδοαιθε υηϊπηροσίδηϊ ἴῃ 

᾿ταγρίοδὶ υ56 ; Ὀυΐ ᾿ξ νγᾶβ οτίρί πα! δὲ ἴῃ οἱοβα οὗ 1815 517. ἃ5. ψ6}} 

85 οὔ [ῃς οἴδετϑβ, ν᾿ 12, -- γαλτυελ) μα5 Ὀδδὴ ργεϑεγνϑά ἴῃ ἴῃ 6 τγείγαϊ ῃ8 
ὉΥ Έ, τπουρὴ ομδηρεὰ ἴοσ αοα ἰη {με ϑῖτβ.; θα σοα φΥ “ἤοςές, 
τπε οἹ άεγ ἔογπι, 15 αἶδο ἡβεάδβα οσ ἴπε τηξαβϑῦγα. (σα νγὰβ ὑτο Δ Υ 

οτηϊττοα Ὀγ ἴῃ εὐϊῖοτ οὗ ξ4, οἴμετινῖβε 35 ψουἹὰ μανα ργθβοσνεά ἰξ. 

- σοά ο΄ 7αεοδ], ἰῃε δηοίεης ροείϊς {{π|6ὲ οὔ Οοά, ἌἽπαγαοίθγβεῖς 
οἔ 4, . --ἰν τού μ5}, σοτηρδῃϊοπβῃΐρ, βϑρεοία!ν ἔογ μεὶρ. 1η- 
ἀεεά, ταὶ ννὰβ {ἴπ6 οτὶρίπαὶ πηθδηΐηρ οὗ ἰῃς ἀϊνίηθ παπιθ, “ Υδῇ- 

νοὶ, δες. ἴο ἔχ. 415) (Ε), Β02., οἷ 15. 810. δῃηὰ “ 1πητηδπαεὶ,᾽" 

15. 7,5. --- σμεγ ἄϊρὰ ἰοτυεγ], ἃ5. Ῥ55. οἷ 85. Εν." ΤῊΣ “τεῆιρο᾽" οὗ 
ΕΜ". εακθηβ ἴἢ6 πλείδ ρου. 

ϑέ:. 11. ἢ45 αἷϑο (τες σουρίεῖβ ἢ ϊοἢ τα φίδι κα ἴῃ σἤαγδςῖοσ, 

--ὅ. “ὦ ὄγοοζ:], ποῖ ἴῇοβε οὗ τῆς βίγεαιη, ψῃϊοῃ Ἰατῖθτ σθα]]Ὺ 
Ῥεϊοηρ ἴο {πε ῥσγενίοιιβ 5[Γ., 45 1ῃ6 βἴτθδπι οἵ ἴῃς 56εα ; δυῖ ἴῃοβ6 οὔ 

Υδῆνεἢ Ηἰπιβοὶῇ; δηὰ τπιι5 ἤραγαῖίνε οὗὨ τῇς σίςοἢ Ὁ] εβθίηρβ οὔ Ηΐ5 
ἔλνουγ ἴο Ηἰβ οἱἵγ. Τῆβ ροεῖ ἢδὰ ἴῃ πιϊημα τῃ6 νναϊογσουτϑθαβ ὈᾺΠΕ 

Ὀγ Ηεζεκίαῃ, Ὀγιηρσίηρ νναΐοτ ἔτγοπ τῃ6 ναάν {{τἰὰ5. ἴο Γ6τιιβαϊ θπι, 

Δηᾶ αἰπιΠθυϊτίηρ τ Ἰηῖο σανεγαὶ Ὀγοοκβ δηᾶ ροηάσ, οἴ, 15. 8 “- 

2 Κ. 20, α5ο ῥ5. τ --- νιαῖσς ρίαν “6 εἰν ο7 γαλτυελ], [6ταβα δι, 

1ῃ6 σαρίϊα] οὗἩ της Πανίάϊς ἀγπαβῖν δηὰ οἵ Ὑαηνθἢ Η πιβο!, νἤοβα 

ταπ 0], οὐ ραΐαςθ, τῆλε ἰΐ βδοτεα. -- Ζ7ι6 λον δάσο ο7 διε Ἰαόεγ- 

μας], σοτηθίηΐηρ ἴῃ6 ἴψο ἰάεξαβ οὔ τῇς ἀν] ϊηρ- ρας α ἀπά τῃ 6 

οοηβθογαῖαα ρἷαςα. --- Διο", τηοϑὲ ΗἸρῃ, τῃ6 ροσιῖς ἀϊνίης παπλε, 

ἃ5 47), οἵ. 5γ) δ, ---Ο. Σαλτελ ἐν ὑπ λδν νας, ἀν Πρ ἰπ ΒῈΓ 

ἴῃ Ηἰδβ ραϊαςε δης Ἵσαρίϊα!. ΓΗ ροεῖ ἢὰ5 1ῃ6 βατης που ἢ ΠΘΓΘ ἃ5 



306 ῬΘΑΙΜΒ 

ΖΡ. 3}, ἀῃὰ τὴς Ὠἰδίοτίοδὶ βἰϊαδιίίοη ἰδ ργο Δ ὈΪΥ ἴμ6 58πη6. ---- εἀξ 
εαπηοί δε μισαῖ ἰο 1ογ167}, τεβυταίηρ τς τῃουρῃϊ οὗ (ΒΞ εἀτιμβαυδκε 
οἵ ν.8, ῥρσερδγαίοτυ ἴο [παΐ οὔ ἴῃς σοπιμοϊίοη οὗ ἴῃ παιίοῃβ. -- αΖ 

26 ἐμγγι οὗ {ις νιοργι], ἃ5. ἴῃ 6 τηοσηΐϊηρ ἰυτγῃβ ἴῃ ἴο ἴδκε ἴδε ρἷδος 
οἵ ἴῃς ηἰρῆι. Τῆς ηἰρῆϊ 15 [6 τίπιε οἵ ρίοοπι, ἴῃς πιογῇ οὗ τε- 

ἀετηριίοῃ, 45 305 οοἷ" --- Ἴ. Μιαλίονις γοαγεά . ΤῊΣ ϑογιίδη Βοϑβῖβ, 
Ὁγ τπεὶγ σαρί ἃ ἰηναϑβίοιυῃ οὗ ν᾽ ββίθγη Αϑβία, ννεσα {κ6 τῇς νγᾶνεβ οὗ δὴ 
βατῖῃαυάακε ἴῃ ἴῃς οἤἴεοϊ ὑροὴ ἴἢ6 ηδίϊοῃϑβ, ΖΡ. 1--2. --- ξέπιραονες 

Τογεγεά 1, [ΑἸ] πρ ἰπῖο ταΐηβ. [{ ναϑ 4}} τῇς ννοσκ οἵ Ὑδῆπνθῃ Ηΐτὰ- 
5610, ἃ5 ΖΡ. ἀξοίαγεϑβ. --- ας 476 τήεγε ΠΕΣ νοΐεε], ἴὰ τῃ 15 τῆς 

δτεαὶ ἀδγ οἵ Ηἰ5 Ὠἰβίοτὶς ἡυάρσπχεηῖ ἀροὴ ἴῃς παίοηβ, οἴ. 685. -- 

4λε εαγίλ νιο οί}, ἴῃ ἴεττοσ, 45. Απὶ. οὗ, οἵ. ΕΖ. χε, 55. 75 1ο γῆ. 
ΒΕΓ. Π]Π. Πὰ5 ἴῆτες σουρ]εῖς οὗ [ἢ6 534η16 5. Πα ΡΑΓΆ]]. -- 

9. Οονις, ὀελο ή 1, στα ρῃδῖϊς βαπηηλοδ. --- 6 τοογᾷς 47 Υαλευελ], 

τῆς ψουκ5 Ηδ ἢα5 ψγουρῃῖ, ἴῃς ἀεεάς Ηδ δα5 ἄοπε. Τῇδβε ἃγὲ 

ἀεῆηεα ἃ5 ἐζεοία ἥοπς ἴῃ ἴῃς εαγίῃ, (6 ἀδβίγαυοιϊίοη οὗ Κἰίηράᾷοπης 

δηά παίίοηβ ὈὉγΥ ἴῃ6 ἱηναάϊηρ Πογάθβ. ΑἹ] (ἢϊξς 15 ὑσαρδγαΐοσυ ἴο 

8 Ὀείζεγ σατο, ἴῃ Μη ϊσἢ απίνεῖθαὶ ρεᾶσα ΨΜἘΠ ρτενδὶ!. --- 10. 276 ἐς 
ἐαμδίρρ τῦαᾶῦς [0 ἐεα 56], ὉΥ ἀεϑίσογίηρ ἴΠ6 ψαγ! κα πδιϊοηβ ἀπά ἴῃς 

κίηράοπις νῃϊ ἢ ἤανα ναροά ννὰγ δριηβὲ ἴῃς οἷν οὔ σοά ἱη ἴῃς 
Ραϑβί. ---- κηο 216 σϑαῖς 97 “᾽ς σα γήλ], ἴο τετηοῖβ τορίοῃϑβ τη ϊ5 ἀδδῖστις- 

το ἢα9 Ἔχῖεπάεά. Τῆς ᾿πϑίγαπιθηΐβ οὗ ΑΓ ἅτε ἀδβίτογθα, 85 1ῃ 

Θδι] θοῦ ρτορῃεῖς, Ηο. 25 15. οἱ ΜΙ. 413, οἷ, ΕΖ. 395, νῃϊοἢ τεΐετϑ 

ἴο Δη δϑομαϊοϊορίςαὶ ἱηναπίοη οὗ ἃ 5: ΠῚ Κὶπὰ, Αἡ δαάϊτοηδὶ 

Ἰὴς ἢα5 Ῥδεη αἀήεξα Ὀγ ἃ ᾿ἰαῖεγ εἀϊίου ἴο ετηρῇῃδϑίβε [8 ἀδβῖσας- 
τοη, θυῖ δ τὴς ὄχρεηβε οὗ ἴῃς πηδᾶϑυγα δηά βυπηΠΊ Υ οἵ 511., 

ΠῈἊροὴς 116 ὀμγποίλ ἐπ ἐλε γε. --- 11. 2 ερ Ε], τιδῖ 15, ἔτοπι ννᾶτ. 

ἼὝΠε56 ατὰ ἴῃ ννογάς οἱ Ὑδῆνεῃ δα ἀγεϑθεὰ ἴὸ ἴῃς πιο, ---- απ 

ἀποτυ, ἰῇ ἔλοῖ “λα  { ἰς 2, Υαλισελ, νὯΟ ᾶτὰ ἀοίηρ 4} 115, ἀπά 

11 ἰ5 ναΐῃ ἴο γϑοϊδὲ πιὸ. ΤῊΝ ἰ5 ποῖ ἃ γτεοορηἰίοη οὗ Οοά 45 σοά, 
ΜΠΙΟἢ ἴῃ ͵χθθ. ἴα ἄπ τὸ τπ6 βιυιϊδετατίοη οἵ “ ΕἸοΒί π᾿ ἔοσ Υδῆ- 

0} Ὀν Έ. -- 7 “λα δὲ ἐναἠοι , τερθαϊθα ἔοσ δια ρδβὶβ; [μαϊ ἰ5, 

ἴῃ πλα] ϑῖγ, απ τπὸ ΘχΒ! ἱτοη οὗἉ ἰτ ἰῃ ἴῃς ἀεεάβ δῦονε ἀεβοτ θεά, 
-- ανιολϑ ἐδ6 πα γίοης ἢ πὶ δι. φαγέλ}, ἀθιοὴρ 841} Ὡδιίοῃς ἀπά 

τπτουρῃοις τῇς ομτγο νου]. 

2. ΝΥ] ΝΊρῃ. ρίς,, ἔν. )6., ΜῸ]}}., Βᾶ,; θὰ Ηχ., Ρε., θὰ. μή. Φῦ ταῖς 

εὑρούσαις ἡμᾶς ἵς ραταρίγαβο, τ 8, Ἴ552 ἰηΐ, σβῖτ, 5 ποῖ υϑεὰ ἴῃ Οδὶ ; ΗΊΡἢ. 

ἐλαησον αἰνὸν, δ΄}. Βᾶ, βαρρ]ο5 ἰὴ τυυρῃὶ ἄγε δι ἄμε, Ὀχ. πὴ)5. Ααο Σ, 
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ἀλλάσσεσθαι, 3. ἐνὶ γμεγὶ ἰγαρίαία ἱεγγα. Βαϊ (ὃ ἐν τῷ ταράσσεσθαι τὴν 

“γῆν ἰανουτβ ΓΌΠ3 Βετς 88 ἸῸΠ" ν.(, 15 νιῖ, ΤῊΪ5 ρῖνεβ ἃ βεῖῖεῦ τηηβ., ἴῃ γοαγ' 

οὗ ἴδε εαγιβαυαῖος. --- 2027 ἐπέο ἐέε πεΐωέ, 5. Ἐχ. 158 ΕΣ. 2777, ς(, 7οη. 25. --- 
4. 105}} ΟΔ] ἱπιρί. σοποςββίῖνς, οαγγυΐηρ οα ἱπί. νἱΒ 53. Εοτ ΠΣ τ, 397. --- 
ΔΓ ἴῃ ἐπιρ. οοὔτάἀϊπαϊϊοπ. οΠ νῦ. Οδὶ, μγριερεί, δοέδ, γόασι, εἶδνν. οὗὅἁ 

σγὶτς 752 (9). Ῥε δ! ́  αἱ οὗ ὀοτοείς 8. 1τ39 211, ΤῊς 1. 15 ἀείεςξϊνε ἴῃ τηδᾶβαγς. 
ΒοΙᾺ νῦϑ8. πεεὰ 5075. ἰπ ἰεἰγαπιεῖεσ Ὁ") πᾶ58 Ὀεδη οπηϊτθὰ ὈΥ Βαρὶορ. Ὀ6- 

σϑυβς οὗἉ [5 οσσύγτεπος δἱ οἷοβε οἵ ρτγενίουϑβ 1. --- ΣΝ 2} ἔου ὙΓ) ΓΊΝΣ, ἢεςα8- 
5ΔΙΥ ἴοτ πηεᾶϑυγα 2) 885 θέε αἰίδομβεὰ ὮΥ δσγοῦ ἴο πεχί ]., πιακίηρ ἰϊ ἴοο Ἰοηρ. 

ὍΣΣ ἰ5 ἴῃς βἴγεαπι οὗ ἴῃε 5βεᾶ, 85 935 988. ---ὅ. τ Ὁ] ἀσόν ῥέαεε, ἴον τῇ, ἃ5 Σ, 3; 

3 ὧν )5 δά).; (Ὁ ἡγίασεν τε ϑἼ, εογεσθεγ αέδ, ΠΛ 1.5} 50}]., 8ο Βᾶ., Πα., ἰ5 

ορροβοά ὈΥ υβᾶρε οἵἨἁ ΡΒ8. --- ))2 12] ανλ, ἔοτ Σ᾽ ἱπιργοῦ, Φ, Ἐ͵, Ηουδ., 
Ἡουβιεγ, Βᾶ., θυ., Ὁ) Ὁ 511} Ἰεᾶνεβ 1. ἀείεοιίνε; τὰ. πγπν Ἰ) 8; πλπν οὐ τεὰ 

Όγ Έ. --- 6. τλ)0}} ἱπί, οβίγ. δ τεπιρογαὶ, --- Ἴ. δὍλὉ5 15}} δ8. 6858. ἕογ υϑυδὶ 
ΔῊ 102 1814,-- 8. ΓΊΝΩΣ ΠηΠ}] 50 ν.12, βΒῃογίεπεὰ ὉῪ ἘΞ ἴτοπι οἱἀδῦ ὕΊΝΩΣ ἸῸΝ “8, 
ὙΒΙΘΒ ἴμῈ πηεάβαγε τοαυΐγεβ. --- 9. Πγπν ΓΛΟΣΡῸ γι 120} οἷτοὰ ὈῪ 665 γΝῸν τὸ 

οὐπῦν γῦσος. [πιν. ψίϊμουϊ σοραΐα πιογα οπιρμαϊίο. Ἧπ πιοῖς ρταρῃὶς τπδα 
ὙΝ. Ἐτλορρο ποῖ υϑεὰ εἶδιν, ὈῸΝ νγὰ5 ρτο Δ ΌΪΥ 'π ἴοχὶ οἵ 469 Ἐ νἬςη οἰϊεὰ 

Ὀγόδόδ; ναΐ ἴῃ ζξ ἴτ νναβ πη", ἀπ βἰπρα ατν ἐπουρῃ ἃ Ἰαῖοτ Τοργῖϑὲ τεβιογεὰ ἰξ, 
ἀουθι]εβ5 Ὀεοαυδε οὗ 158. 86 ἰῃ Ε[5. --- ΠΣ} ἢ πϑὸ πιἢς (1) 96]. οὗ δϑιοη βῃ- 

τηοηΐ ἀπά βοττγου, [)1. 2837, (5 τέρατα, 3, Ηυ., Εν., Ρε., Βᾶ.; (2) Βεῖϊετ, ἐἶ:ο- 

ἑαέΐονες Ῥ5. 7315 15. 55 Ηο. 59 ]ε. φ'δ, 3, ((αἷν., Ὀτ, --- 10. γλὴ}}} ἐαγίσ, αἰννὰγβ 
ἔοτ τταπβροτίαιίοπ, 31}8., ἀὰ0. (δ θυρεούς, Ἔ «αεία, Φ γ5;, οἵ, Αταπι. ὅν 
γομρα τἀϊείάί, ΤῊΪ5 1]. 5 ἐγ πιεῖον δηὰ ἐχοεββῖνε ἴὸ ἴῃς ϑίῖζ, δηὰ ἰ5 ἀουῦι]ε85 ἃ 

εἰ. οἵ ἱπιεποιβοδίίου. 

ΡῬΘΑΙΔΜ ΧΙΝΊΙ., ς 5τκ. δ᾽ 

Ῥβ. 47 ἰδ ἃ ἸΘΠΙΡ16 ΠΥΠῚΠ ἔοΓ 1π6 Εξαβί οὗ Ττυπιροίβ : (1) ἃ 041] 

0 186 ξεϑιϊ ναι ἰπ ὑσϑΐδβ οὗ δῆ, [μ8 ταὶ Κίηρ (ν.. Ὁ, Ψῃὸ Πᾶ8 

ϑυδάμπεά Ἐπ 6 παίΐοπϑ ἀπὰ ἍἽμοβθη [6 Γ18416πιὶ 88 Ηἰ8 ᾿πμογϊϊδηςβ (ν." ) 

1π ἰσἰυπιρῃδὶ Ρῥσγοοθϑϑίοη Ηδ θηΐοσβ [86 τθρΡ16, Ψ]Ὲ δίπροῦβ πὰ 

ται δι οἶαπ8 (ν. 7). ὙῈΘ (411 18 τοπονψεὰ ἴ0 τῆϑῖκα τπηθ]οάν ἴὸ [88 
δπίβσοποὰ Κίπρ οὗ παιίοπϑ (ν." ). ὙΠ ποῦϊθ8 οὗ ἴπ6 παίΐοῃϑ ὑπΐϊ8 
σὴ τλ6 Ρθορ] 6 οὗ Ὑδηννθα ἴπ Ἔχαϊτίηρ Ηἰπὶ (ν.᾽). 

ΑΙ1- γα ροορῖίοβ, οἷαρ ἴῃς Παπά, 

5Πουῖ τὸ (Ὑ ΑἸ 6} ν ἢ τῆς δουπαὰ οὗ "υὈ] Δ ὔοη ; 

στ ΕἸ ῸΠ 15 ἀννο- περ  ηΡ, 

Ὁ στοδῖ Κίηρ ονὸγ 4}} τὴ6 φασίῃ, 

ΗΞΕ 50 ἀπε ροορὶοβ ὑοῦ (ΗἸπι}, 

Απα παίίοηϑ ἀπάοτ (5) εεῖ, 

Ης εἴτοβςς (Π|5) ἱπποτίίαηςο, 

Τῆς ἘΧΟΟ]] ΠΟΥ οἱ [αςο ΜΠ Ηδ ἰονοϑ. 



398 ; ῬΒΑΙΜΒ 

(ΔΗ ΜΜΈΕΗ) οπιε ὺὑρΡ ν "ἢ ἃ 5ῃουΐ, 

Υδην θῇ νυ τἢ ἴῃς κουπὰ οὗἩ ἴπε Ὠοτη: 
Μακε τμεϊοὰγ ἴο (Ὑδῆνε ἢ), πιᾶκε πιεῖοαν; 
Μακε πλεῖον ἴο ουγ Κίηρ, πιακε πιεϊοαγ. 

ΑΚΕ πιεϊοαγν ἴἰο δνεῃ νἢ ἃ Μαϑκὶϊ; 

Εοτ Ηε ἰ5 Κίῃρ οὗ 4} τῆς Ἄαγίῃ. 

(Υδῆννε ἢ) τεῖρτιβ ονεσ ἴῃς παίϊοῃβ. 

Ηε ἰ5 επίτοηδὰ οὐ Ηἰ5 μοὶγ ἴἤγοπε. 

ΗΕ ποῦ!εβ οἵ ἴῃς ρεορὶε 8553επιῦ]ϊε, 

(18) τῃς Ῥεορὶς οἵ τῆς σοὰ οἵ ΑὈγαθδτη ; 

Εοτ ἴο (Υδῆνεῃ) Ὀεϊοηρ ἴῃς 5ῃἰεἰἀ5 οὗ τε εασίῃ, 

Οτεδῖγ ἐχαϊεὰ 15 (ἜΠγο). 

Ῥϑ. 47 νᾶβ ἴῃ ζξ, ΠΗ͂, Ἐ, πὰ 1933. (υ. Ιπ|τ. 85 28, 31, 32, 33). [ἱ νγαβ ῥτοῦ. 
σοπιροβεά ἕωγ ἴμε ῥτοσεββίοη ἴῃ ἴῃς ἴεπιρὶς δ ἴπηε Ἐεαβὶ οὗ Ττυμρεῖς. ΚΝ." 

ἀερεπάβ οὐ 1848 -- 1442; ἴῃς Αταπιαίῖϑπι Ἴ2 1), ΡΥΟ Ὁ. ἃ βυ βιεϊ αἴθ η ἔοσ δὴ Ἄλεος 

ἜΝ, 85 ἴῃ 1848, οἵ, 2 5. 2248, 0}»5}ν). ΜΝ. ἀερεπὰβ οὐ Λπὶ. 68 81 Νᾳ. ζ)ὅ. 

3πν, ὍΔ, ν.δ, ἅτὸ ἴεγπὶβ οὗ [). ΠΡΥΓ, ἼΡΊΦ, ν.δ, τς πονν πλοοῦ οὗ βενθητῃ τηοπίδ, 

οἴ. 1ων. 2595. ΦῸ Ἴθι, νι, ᾿πιρ} 65. 8 Κἰηὰ οὗ Ρ5. Κπονῃ ΟΠΙΪΥ ἴο ἴῃς εαγίϊε 
Μίπογ Ρβαίϊετβ, θείοτε Ὦ, 1328. φῦ νῦ9, ν., οἷ, Ρ55. 8916 (-- 973) 933 103}. 

ὉΠΩΝ ὅν, ν.Ὁ, ρῆτ. οἵ 3 εἶδνν. 1 Κι. 1886 χ (, 2018 2 (ἢ. 305. 1.)5, ν.10, ἔοτ 

ΠΟΉ]ο5 οἴ, 8013, ΤῊΣ ὉῺΡ ἴακε ρατῖ ἱπ [πιρὶς ῥγοοεββίοῃβ, ἃ5 Ρβ. 8). Τῆς 

σοποερίίοη οἵ Υαἤννεἢ 85 Κίπρ αὐ παιίοῃβ 15 85 Ρβ5. ο6-1οὺὼ. ὍΓΒε Ἀγτηῃβ οὗ 

15.2 ἀγε αἱ τῆς Ἰναβὶβ οἵ 4]} ἴῆεβο, Τῆς ῥβ. ἱπιρὶῖεβ ρεδςείῃ! εἰπιςβ οἵ ἔγίεπα]ῖ- 

πέβ5 ἢ τῆς παίίοπδ, Βα θεηπμοηῖ ἴο ΝΕΒεπιδἢ, Ὀαϊ ᾿π με Ῥεγβίδῃ ρετοα. ἵ᾿ 

5 1 Ν ιν Υρατ᾽θ [5. οἵ πε ϑγπᾶρορας, ἴπε ργορεσ Ρ5. ἔου Αβοθῃβίοῃ ἀδὺ οὗ 

τῆς (Πυτοῇ. 

ϑίγ. 1. Πὰς Ὅνο βγη. σοι ] (5. -- 2. 42, γ6 2εορ(εἼ, νοσαῖϊνο, [στα εἱ 

σα] Πρ ἀροη ἴῃς ἰογείβη ρεορ] 65, οἵ. ν. δ 15. [|| πμαδίορς, νι δὲ, τὸ 
αηϊῖα ἢ ἴα ἢ ΠΟ] τατίηρ τπ6 απρῃ οὐ Καλτυελ, ἴοτ ψ Ὡς ἢ 

ΒΞ Ξυθπιιτυϊοά τῆς ἀϊνίης παπις δ ρλΐρι. Τῆς ΤεἸερτγαϊίοη ἰ5 ἴο Ὀ6 

ἴῃ 186 ἰδιρ]6, ἢ σαγιῆτλῖϊς. δοσοπιρδηϊτηεηῖ, Ἔχργοββεά ἈΥ, -- 

τὰ ἔνε Δαν ἢ σλομέ τοῦ 16 σομημα οὗ γμὀία ἥορ], 425 66' 81 

ο5᾽ " οϑ' τοοἱ τ το)", --- 3, ὙΠ τϑάβοῃ [ου ἴῃ 5 [δϑτίναὶ ἰ5 [παι “ΣΦ δον, 

τη 6 γοεῖῖς παπὶα οἱ Ὑαην οι, ἃ5. Δοσι Ηἱρῃ, ἰδ Ἔἐχδὶ θα ἴῃ τηδ)εϑῖυ, 

δῃ ἢ ἰμ θοῦ οτον «ὦ μὴ ταν. Ἠδξ 15 ἀτυε-  ποῤίγέηρ], ἴο ὈῈ 

τονοτοὶ ἀηὶ τοραγ οἱ ἂ5. πηα) θϑβίίς, ---- ΑΓ σγεαί ΑἼηρ], ποῖ ΟὨΪΥ͂ 

Οὐ 1πγαρ], θα Οὐ 411 πατίομδ, ἀὨ ΙΝ Ύβα]]ν, οἵ, 95 979 ο85 99". 

δῖτ. 11. αἴκὸ Πὰ5. ὕνὸ 5γνῃ. σοι ἴδ. --- 4, ΤῊ παϊίοηβ ἃτα ἴο 

σΟΙοΡγαῖθ ἃ τόσοηΐ νἱοίοτν οὗἩ Ὑαμνεῃ, νος δ μας ψοη, ἀουθῖ- 

Ἰοσδν ἴῃ ΟΥ̓ΘΥΟΟΙΔΪΠΡ ΒΟ ΠῚ. ῥτοαῖ ΟΡΡΓΟΘΒΟΓ οὗ Ηἰΐβ ρβορῖε, ἀπά οἵ 
ΟΥ̓ΠΟΥ ΠΑΤΙΟΠ 5. αἷσο, ΜΝ ῆΟ αΥ6 ΠΟΥ͂ το)οϊοἰπρ ονεῖ τΠεἰσ ἀδ] νογάπος 
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ποτὶ ἴῃ γοῖα. --- 7. σδαμεα δεοῤίκε “παρ ὔίνε Π μπαογ ΠΕΣ 
»ε71, 80 ῥγοῦδοϊν ἰὴ 32, 85. τἴποσγε βυϊϊεὰ τὸ τῃ6 Ἄοοηΐεχὶ ἤδη 
“ὉΠ66Γ 15,᾽ “ ἀπάογ οὐ ἔδει," 1Η, τηακίηρ ἴῃ τπυτρὴ ἴμδῖ οὗ ἴῃς 

Ῥεορῖς οὗ [βγ6], νῃϊο σογίδι ΠΥ νου ἤανα Ὀδδ ὯΟ ϑτουηά ἰοῦ 
τῆς τεὐοϊεἰηρ οὗ ἰογεῖρῃ παϊίοηβ, δῃὰ ψὩ]Οἢ ἴῃ ἔαοὶ ἢδΔα πο ἢἰβίοτίς 
Τεδ] ἰϑαϊίοη ὑη}] τἴὴῇ6 Μαοοδῦδθδῃ [ἰτε5. Τἤδη [πε νἱοϊοτίεβ ψετα 
50 ΕΧΟΙΪ 5 ν εἰν παῖίοπδὶ ἀηα Ποβίε ἴο οἴΠΕΥ παίίοηβ, πὶ Ὧο οὔς 
σνουϊὰ ἤᾶνε τπουρῃϊ οἵἉ δϑίκίπρ ἴπῈπὶ ἴο βῇδγα ἰἴῃ [5Γ86]᾽5 ἘΠ ΩΡ Ὦ. 
--ὅ. “7 ελσεε ἢ 17ε ΤρυεςἼ, ἴεττὴβ οἵ Ὁ), 15.32, ἴο ἱπάϊσαῖε Ὑδῆνεἢ 5 

ἔτεα, βονεσείρῃ οῃοίςς οὗ 1βγδεὶ δηὰ Ζίοῃ, ουΐ οἵ ἴονδ. ---- αὐὲς ἐπ- 

λεγίαηεε), νὈϊσἢ Ηδ νου] ΟσΟΌΡΥ 85 Ηἰβ5 τεϑίάθηςθ, σμδηρεα ὉΥ 
ἴδε εὐἀϊῖογ ἴο “οὐγ ᾿πῃατγϊδηος," “(ῸΓ (ι5.᾽" --α ἐχεεήομον 97 7αεοδ], 

8ἃ5 ἴῃ Απι. 6᾽ 87, τῇς ΗΟΪΥ [πὰ 85 ἃ ἰαπά οἵ ψῃϊοῃ ]δοοῦ, ἴῃς 
Ῥοεῖίς ἤδῖὴς οἵ 1βγδεῖ, πὐϊρῃϊ ὈῈ ῥχουά, Ὀεοδυϑβε οὗὨ 15 ἀβϑβοοϊδιοῃ 
στἢ τῆς πια]εβῖῖς ἐχδἰἰδίοη οὗ Ὑδηνεῇ Ηἰτηβε]. 

δ8ι:. 111. μᾶ5 ὕνο 5γῃ. σουρίεῖβ. ---. γΚαλισεὰ κασι ῳ}, ἴῃς 
δϑοθηῖ οἵ ἴῃς ἢ}]] οἵ Ζίοη ἱπῖο [ἢ ἰδ ρ]ε ἴῃ τα ρ ἢ4] ργος ϑβίοῃ, 

οἴ. 241 68:53, -  τυμὰ “6 τομαὶ 97 “ἦε λογπ], Ὀϊονίηρ, ἴῃ ε 50πι- 
ΤΩΟἢ5 ἴο ἴδε ρατί ἴῃ (6 {ΠῸΠΡΉ. --- 7. Μίαξζε »ποοαν, ἔνε τἰπιὲ5 
τερεαϊςά ἴο δἰ ρμαβίβε ἴῃ ἰπβιγατηθηϊαὶ δοσοτηραηϊτηθηῖ. 

ϑ0:. Ι΄. Πα5 ἃ (εἰγαβδιοἢ οὐ ἴἤγεα 50}. 11π65, βυπίῃ. ἴο ἴῃ ἢγϑβί. 
--8-9. ηὰ ἃ Μαςξι1], ἃ σοπιετηρίαίνε βοὴ (τ. [πι|τ. ὃ 26) ; 
ἀἀεϑου δίηρ σταρ ῃἰ δ} δ σοπιετιρ] διίνεῖγ, ψῖτῃ ῥγδςῖῖοδὶ γενεσθῆσα 

δηα ῥγαΐβε, ἴῇς {π᾿ πτρἢ ἀῦονα τείεττεά ἴο. ΤῊ ᾿Ἰη65 ἴῃ ν᾽ ἢανε 

Ῥδδη ἰγαηβροβεα ὉΥ̓ σορυ βῖ ̓’β εἰτοσ. Τα ἢἤγβε ᾿ἴπ6 τεϑυτηθα [ἢ 6 
τπουρῃς οὗὨ ν.ἷ, [6 Ιαβὲ ἰπίγοάυςεβ ἴπαὶ οὗ ν. 3. ---- Αἵηρ 97) οἷ ἦε 
εαν], 85 ν. 5, [1 γείρης συεῦ 2ὴ6 παέίορις ἢ σαίλγοποα οι ΠΣ ἀοὸν 

ἠάγομε)]ῦ. Ιὰ ἰβ ποῖ οἴδασγ ψῃεῖμεσ τῆς ροοῖ ἰ5 τῃϊηκίηρ οἵ ἴδε 

ἨδΑνΘΏΪΥ ἴἤτοης, οὐ ἴπε τἤγοης στοοτὴ οὗ ἴδε τδρ]6 ; ῥχ Δ ΌΪΥ (ἢ ς 

Ἰαιῖοσ, θθοαυβε οὗ ἴῃ ῥγοσεβϑβίοῃ ὑρ ἰηΐο ἴῃ τερ]ς οἵ ν., δῃὰ 
ἴῃε ἀββειιθίαρε ἴῃ ἴπα ἴοπλρὶ]ς οὗ ν.}, 

ϑῖσ. Ψ. μᾶ8 ἴνο βΞυπίῃ. σουρ]εῖβ. -- 10. Ζᾶς ποδεςἼ, ἰοτγεΐρῃ 
ΠΟ Ϊο5, || «ἀϊε ας], ἴοτ 5 6] ἃ Ὀδάγογβ, ἴῃ 6 Ῥγ ΠΟ οἷν τνδυτίουβ, οἵ. 895. 
--- τοί], τορεῖμοσ ν ἢ, οὐνίτοἀ ΌΥ δαΥ]ν σοργίϑε θεοδυβε οἵ ἰάθη- 
τν οὗ Ἰοτῖοετβ ψ ἢ (ΟἸ] νης νοτὰ, δηὰ 50 [6 σοηπϑοιίοῃ Ὀδθοδῦηα 
ἀϊβῆσυϊο, ἀπὰ ἰ5. νατίουβγ, Ὀὰϊ υηϑαιϑίδοϊοτγγ, Θχρ δὶ πα. ---- δέ 

2εοῤῥ ο΄ λε σοά οΥΓ Αὀγαλα»}, ἴῃ ρεορῖὶε οὗ 1βγαεὶ, γῇο ὉΥ ἰη- 
Βεπίδηοό 56ῖνς ἴῃς Οοά οἵ [πεῖν ἤτϑι (δῖμεσ, ΑὈγαθδπη. ---- “Φ ζομῇ, 
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ἰη τῃ6 ἰα51 ᾿ἴπ6 Ὧ45 Ὀδθη οὐηϊτθ ἃ ὉΥ Ῥσοβαίς σοργίϑι δ ἴῃ 6 ὄἌἐχρθῆβε 

οὗ ἴῃς πηεᾶϑβαζα. --- “76 ἐς ργεαην ἐχαἠίεα 1, ἃ5 ἴμε ρτεαὶ Κίῃρ, ν.ὅ, 

νἱεϊοτίουβ, ν.ἡ, δηὰ τηλκίηρ Ηἰβ {τ τρῃδηϊ δηΐγαηος ἰηῖο ΗϊΞς 
βδῃοίυδιυ, ν΄, δηὰ τὸ Ηἰβ ἴἤτοῃς, ν.ἢ. 

8. Υυυῶν ΠηΠ5] πνπν ἴῃ Ἐ ἰδ ΑἸνγαγ5 βυρίοἰουβ. [ἰ 5 ποῖ πεδάςα ἔου πιεϑϑυτε, 

δηὰ ἰς ἀουδι]ε55 ἃ ἰαῖου ἰῃβετίίοῃ, 90 δἷβο ἴῃ ν.δ 1 νψαβ βυϊδδιϊϊυϊεὰ ἕοτ Ὀνποκ 
οἵ Ἐ Ὁγ τδε Ξᾶπις βαπὰ. ΤὮε πνῦν οἵ {πε οτὶίπαὶ Ἀβ, οἵ Ἐξ εἶσνν. ν.35. 6α. 714. δὲ. θα. μὲς 

ναβ σμβδηρεὰ ἴο ὈλΌΝ. --- 4. Ὁ Ὁ] ΗἸΡΒ. ) 055. Ασατα. 2, ἀδααῖ, εἶπον. 1845, χῖ, 
εἴτ. ἕοσ ΗἸρἢ. Ὑ 5 2 5. 225 ΡΕ. 1443, 50 Ἰνετε Ὑγ, τ ὯΠῸ]} ἰαῖετ Μδοςδθεδῃ 
οἄδησε ἔοτ [ῃς οτρίπαὶ ΓΤ ΒΊΟΒ ἴῃς οοπῖεχὶ ἀεταιδπάβ; 50 2. ἴον υἷα. 
-- δ. σῦπ}} 3}, 3; 6, Ῥ, Βανε ργεβεγνεὰ Ἰγῦγυ [Βε οτἱρίπαὶ ἕοττῃ. -- -Ἶ. Ὀλποκ] 
ὦ τῶν, νγαϑ αββϊπηαῖςα ἴο 550. ΤῊς οτίρίπα! οἵ Ξξ νναβ νυ", ---θ, Ὀνυκ]. 
ΤΆ ἢγβὲ ἰβ ἔογ δῇ οὔ ρίπαὶ Πγν ἃ5 αϑυδ], Ὀυϊ [πε βεσοπὰ ἰ5 ρ]., τιδικίπρ 1]. ἴοο 
Ἰοῃ. --- τ ΚὉ] ΡὮτ. α.λ.--- 10. Ὁπλον τὸν Ὁ5] 30, 3, Ὀυϊ Θ᾽ μετὰ -τ- Ὀγ; 
ῬΟΙῺᾺ πεεάεὰ ἔοσ βεηβς δηὰ ργοῦ. οτίρίῃδὶ, [Ὡς ἰεχῖβ, θεοδυβθε οἵ ἰάθη οὗ 

Ἰεϊτετβ, τεϊαϊ πίῃ ρ' νατίουϑ)γ οἣς οὗἉ ἴδει. -- γ5 220]. (ῦ οἱ κραταιοὶ, Ἔ γογέες, 

τῆς νατγτίοσ βῃϊεϊ ἀ-Ὅεαγετβ, ἔου ἴῃς 5816] 45 τμοιηβεῖνοβ, ἀου 1] ε85 ςοττοεοῖ. --- 

τ ἍΜ]. Τε πιξάβυγε γευΐτεβ δποῖμεῦ ἡγογά, ργοῦ. α ἀϊνίπε πϑτης, νυ μῖς ἢ 
πιυδὶ Βᾶνε (8]εη ουΐ νΕΥῪ «τὶν, ἴοσ (δ, Α4., 3, ἱταηβὶαῖς νὉ. δ5. ρὶ. δρτεείηρ 

ψἰ γὺκ 0. Οτ., Βὶ., Βᾶ., Πυ., δδὰ ἔτοπι 979 Ὀνπὺν 5 Ὁ»; δὰξ [8ῖ8. οουὰ 
δανς Ὀεδθῃ οὔ εὰ ν᾿} ἀἰβηου τ, ἀπά νου]ὰ τπαϊος ἴἂς 1. ἴοο Ἰοῃρ. 

ῬΘΑΙΜΟ ΧΙΜΤΙ., 4 5τα. 45. 

Ρ8. 48 18 ἃ ἴδθῖρ]6 δοηρ οὗ ἴπὸ ἰδίθ Ῥεσδβίδῃ ρεοσίοᾶ: Ῥσαΐδε οὗ 

Ὑδανοα, [86 Βἰσῃ ἴονεσ, ἰῃ Ηἰΐ8 ΤΟΥΔῚ οἱτγ (ν..3) ; ψ8ο ἐπ οἱάδῃ 
εἰπθϑ μδαὰ ρυὶ ἴ0 δίσῃς ποΒῖ}16 [εἰησδ, σἰνὶηῦ δδϑυσαποο ἐμαὶ Ηὰ 

οδὲ ΔΙ θμθῖ ἰξ ἔοσενοσ (ν.᾽ 5) ; ῥγαῖϑβ, οχίεπάϊησ πβσουσμους 186 

οδσίμ, οὗ ΗΪ6 Κἰπάποϑθ δηὰ σὶρ βέθουβῃβββ, σι νίηρ ἰΟΥ ἴ0 {πὲ οἱτγ 

διὰ ἰΐ8 ἀδιρμίοτϑ (ν.} 15) ; δάπιϊγαϊζίου οὗ 118 ἐοσιἰβοδιίοηβ, 16] πν 
ἴο ῬοΒίεσ Ὑ τμδὲ δυο ἰ8 ὙΔμνσοΣ ἕοσονοσ (ν.} 5.6). 

ΕΕΑΤ δηὰ Πίρηϊν ἴο Ὀς ῥγαίβεά ἰῃ (ἢς οἷ ἰ5 ουῦγ σοά. 

ΗΪ5 μοὶγν Μουηὶ ἴ5 Ὀεδυῖξαὶ! ἴῃ εἰεναίίοη, [ἢ 7ογ οὗ ἴπε ψνῇοϊε φαγί ; 
Μουπὶ Ζίομ οἡ ἴδε ποτγίπεγῃ τίαρε ἰ5 ἃ τουδὶ οἱΐυ ; 

Υδῆνοἢ ἀοίῃ κἰγῖνε ἰῃ Ὦετ οἰϊαά 5, 15 ἱσποννῃ ἕοτ ἃ ἰδ ἴοννεσγ. 

ἘΟΚᾺ Ἰο, ἴῃς Κίηρβ αϑϑεπι θὰ ; {πε ραϑϑεὰ οὔ ἱορείπεσγ; 

ὙΠΕΥ 58νν, 50 ἴπεν νγεσε ἀπιαζεά; (ἢδν ννεσε ἀϊβπιαγεά, ἴεν ἥξὰ ἰῃ δἷδττῃ. 
ὙτειὈ]ης Ξεϊζεὰ ᾿ῃεπὶ ἴποτα, τι Πίηρ 45 ἃ τυνοτηδῃ ἴῃ ἱσαναὶϊ, 

ν»ε ποαγά, 5οὸ ννῈ βᾶνν ; Ὑδῆν θη Ἂϑι Ὁ] 5 δι ἰὶ ἔοτονογ. 

Ἑ, ρΡοπάεσ Τὴν Κίπάπεϑϑβ, Ὑδηνεῆ, ἴῃ τἰῃς πιάϑὶ οἵ ΤῊΥ ραίαςε. 

ΑΚ ἰ5 ΤῊΥ πᾶπιε, 350 ἰ5 ΤῊΥ ὑγαῖβε υπίο ἴδε επάϑ οἵ ἴῃς εδσίῃ. 
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ΤῊΥ τίξῃι παηὰ ἰ5 ἔμ} οἵ τ βῃϊεουβπεβα; Μουηῖ Ζίοη τεὐοίοεβ, 
Τῶε ἀαυρῃίετ οὗ ᾿ἀδὴ ὄχαΐ Ὀεοδυδβε οὗ ΤἼΐης δοῖβ οὗ ἠυάρτηεηῖ. 

ᾳο δΌουϊ Ζίοῃ δηὰ δηοείσοϊς ἢδσ, οουηΐ Πότ ἴοννεῖβ, 

8εῖ γουγ τιϊπὰ Ὡροη ὨΕΓῚ Γαπιραγίβ, ἀἰβιϊηρυ 5 ἢεν οἰϊαά εἰ ; 
Τβαῖ γε ΤΏ ΔῪ [6}} (5) ἰο ἴῆε ρξεπεγαΐοῃ {ο]]ονίηρ, 
ΤΒαῖ βυςοὴ ͵5 Ὑδμν ἢ οὖγ Οαοἀ ἔοτενεῦ δηὰ ὄνοσ. 

ΡΞ. 43 νγᾶβ οὐἱρίπα!ν ἃ Ὁ, [Βεη υϑεὰ ᾿γ ΔΗ͂, Ξξ, ἀπά βυνδεχυθηιν ὃν Ἐ ν 
Ιπῖς. 8δ 24, 28, 31, 32. [π (ῦ ἰὶ ἰ5 αβείρτιεά ἴο ἴῃς βεοοπὰ ἀδγῪ οὗ ἴῃς ψυςεἰς ἔοῦ 

τὰς Τείϑ Εργριίδη τἰϊς. Ν.2 15 οἰϊεὰ ἴῃ οὔθ 1458, ν.12 ἴῃ ογδ. Υ΄.ὃ '5 ἀδρεπάςης 

οἱ 1. Σ᾽ δ, νιἴ οπ Εχ. 1518 [6. 1321, θυϊ 15. 3316 ἰ5 ρσοῦδοὶυ Ἰαῖεσ. Μ.9 Π))}9» τ 
Ῥε. 8ηδ, οἵ 5ἰ πη ας ἀαῖς {{ ποῖ βᾶπης δυΐμοσ Ν.1} -- γ89, θοῖ ἢ ἀερεπάςπι οα Ἀϊ. 
2951, Τὰ ἰδ ἰΒετγείοτε βυρβεαχυθηὶ ἴο Ὁ δπὰ 6. [1 ἰβ ἃ τογαὶ ῥβ., 85 46-47 δῃὰ 

96-τοο, Ρυΐϊ φαι]ϊεσ ἴμδη ἴδε Ἰαϊξεν στοὰρ. ΤὮς ἴεγπιβ ν.3.δ' 10. 1Σ. 15.1.6 Ἰῃάϊςαῖε τμδὲ 

τδς ἴετιρ]ε νψα5 βίδπἀϊπρ δπὰ ἴῃε οἰξγ νν εΕ]] ἐοσεἱβεὰ πὰ βίτοηρ. Τῆς ρῆγαϑβεβ νὃ 

ἔτορὶν δὴ δυίῃον δοουδίοτηεά ἴο δἀπκῖγε ἴῃς ἴεπιρ]ς τηουηΐ ίτοτῃ ἴΠε βουῖῃ. ΤΈς 
οἷϊν Βα Ὀεεη ἴῃ ρεγ] ἔτοτι κίηρβ ψγῃο μαὰ θέε ἴβγονῃ ἱπῖο ἃ ραῃηὶς δὰ ἀϊς- 

δϑίγουβ βρη, ν. δῖ, ΤῊΪβ ἰ5 δὴ ἰβιοτίςαὶ τείεγεπος ἴο [6 Δύτὴγ οἵ ϑεηηδοβοτῖθ, 

2.19. Τδετῖς 'β πὸ στουπὰ ἔοτ ἀεβοεηάϊηρ ἰαῖες ἴμδη ἴδε ἰαῖς Ρεγβίδῃ {ἰπ|65. 
ΤᾺς Ρ5. 5 8 ῥγορεσ Ρξ. ἔοσ ΔΝ ἰϊϑυπάδυ. 

Θίσ. 1. ΠΔ8 ἃ 5γῃ. δπὰ ἃ ϑεγηίῃ. οουρϊεῖ. ---2-38., Ογεα 7, ἴῃ τῇς 
τολφηϊυάς οὗἨ ΗΙ5 ρονεσ δηά δυϊῃογγ, ἀπά, 45 ν.ἦ ἱπιρ]165, ἰῃ Ἠΐ5 
τουδὶ, οἴ. 45 ο5ὅ. --- απα ἀϊσλέν το δε φγαϊξεα , 85 οὐ 1455, 
ου τϑάβϑοῦβ ἴο Ὅς Δβϑίρῃςά. --- ἐπ 2ὴ6 εἰΐν Π ομη Ζίοπ ἢ γογαὶ 

εἰ», νι, οἴ, ν, 1515, Τεγυβαὶθη), ἴῃ 6 οαρὶτα] δηὰ τοϑίδθπος οὗ 
Ὑδῆνθη. ΒΥ πιβίηςογργείδίίοη, δὶ δὴ εαυὶν ἀδῖε, σωγ Οσά, ἴδ 
Ῥτοροῖ βυδήεοϊ οἵ [86 οἰαυβα, γὰ8 σοῃηηθοῖϊθα σἢ ἴῃς ον ἴῃ 38 
δηά 4}1 Λ7η55., ὑγοῦδῦϊν ονηρ ἴο ἴδε ἱπήυδηος οἵ ἴῃς ρίοββ, ν.ῦ; 
Δηά 50 ἰΐ Ὀεσᾶπηθ ΠΕΟΘΘΒΑΓΥ ἴὸ ἰηϑετῖ ἃ πὸ ϑυδ]εοοῖ, “ Δ ἢ," 

πῃ ἢ ἴῃ Ἐ ἰ5 αἰναγβ ἀυδίουβΒ. ὍὮΣ σδρίϊαὶ οἰτγ συρρεβῖβ ἴῃ 6 τογαὶ 
τΤεϑίάθηςσα ἰῃ ἴῃς Ῥαΐδςθ οἵ ἰετρ]ε, οὗ, ν.}Ὁ, ἀηὰ 50 “27|: ἀοίν οι, 
ἴῃς 5δογϑά τηουηϊδίη οὐ ψηϊοἢ ἴῃ 6 ἴδ ρ]6 τνᾶ8 βἰϊπδιθα, ---- ομπΐ 

Ζιίοπ ον ἐλε πογίλεγη γίάρε], ἴῃς τοτηρ]ς Ὀεΐηρ' ου ἔπε ποι μεαβίθγῃ 

ΦΟΓΙΏΘΤΙ ΟΥ̓ ὅδοϊκς οὗ Μοιυηῖ ΖΙου, --- ἐς δεαιεήγ ἐπ εἰσυσἠοπ], Ἰοοκεά 

δὶ ἴτοτὰ ἴθ βϑουῖϊῃ. Τῆε ἰδιρ]ς τίϑεβ ὑρ ἴῃ Ἰοδγ πιαεβγ δηὰ 
Ἰοσγάϊγ θδδυῖγ, [ἢῈ τουδὶ οἷν ὉΥ ετηΐπεποθ, Ὀθοδυβε ἰξ ψὰ5 ἴῃ 6 ἐχδοῖ 
Ῥίδες ἴῃ ἴδε οἱἵγ νῆοσα Ὑδηνθ ΗΠ] πη56} τε θά ἴῃ ἴῃ 6 ΤὩτοη 6- τοοτα 

οὔ (ῃε τερῖθ. ΤὭΕΓΕ ἃγα Ὧ0 ροοά γϑᾶβοῃϑ (οσ [πη Κίηρ οἵ 5ρί για] 

εἰεναίίοῃ, 45 15. 27 -- ΜΙ. 4', ογ οἵ ἃ οοπιραγίβοη ψἱτ ἴμ 6 Οτθηΐδὶ 

ΟἸγρυ5, 15. 14}5, 45 Ηἰ., Ενν., Κιτγκ. τ δλἊ 7ον οἵ “δε τυλοίς εαγίλ], 
οἵ. [.. 2.518. 6ο , ρἰνίῃρ 7ογ ἴο 411} παϊίοῃϑβ, ἀῃὰ ἱηνοκίπρ ῥγαΐβε ὑπο 

20 



402 ῬΒΑΙΜΒ 

τῆς οηάς οἵ ἴῃ δασγίῃ, ν.}} ; ποῖ ἴο 6 οσοῃῇηδά ἴο ἴπ6 ἰαηά οἵ ΡΑ]65- 

τἶπα. --- 4. 3 δῃηὰ Ντββ. 4}} ὕανβε “ ρτεαὶῖ Κίηρ,᾽" Ὀχϊ βυςοἢ ἃ ῥῆτσ. '5 
ἀηκπονῃ οἰβεσῆοτε τὶ 2, δηπὰ ἴΠθτα ννᾶ5 πο βυ ιοϊοηϊ τϑᾶϑοη ἴὸ 

δραηάοῃ ἴδε υδϑυ4] ρῆσ. ψἱτἢ 71). Ὑὴδ ποτὰ ἰβ ἱπάδοα περάεα ἴοι 

{πε πγδᾶβυσα οἵ ἴῃ πδχί Ἰΐηθ, δῃηά 50 ἰΐ ἰδ θεϑδῖ Ἔχρ]δἰηθα 85 Οδὶἱὶ ρὲ. 

οἵ νε[ῦ. --- ἀρτὰ εἰγτυε), οἵ τὴς τνατ! κα Κιηρ βιΠνίηρ ἢ τῆς Ὠοβαϊα 
Κίῃρβ, δῃηά 50 ἱῃιγοαποίογυ ἴο διτ. 11. ---- ἐς ἔποιυπ], ποῖ Ὁγ σερυϊὰ- 
ὕοη, Ὀὰΐ ῥσδοιίοδ!ν ὈῪ ναϊδπὶ ἀθθάβ ἰῃ ἀείδαϊ οὗ τῆς δῆθπιν δηπὰ 

ἴῃ ἀεξεπάϊηρ Ηἰ5 Ρεορῖθδ, ---- )ογ ὦ ἀϊρὰ ἱσευεγ], ἴῃ ἩἩὨΙ ἢ ἘΠΕ Πᾶνε 
οδιαϊποὰ βυγα τεῆιρε δηὰ ἀείεηςε, οἴ, 465 13, γΒετα ἴῃ 6 5ΞΔπ|6 τηοϑῖδ- 

Ρἤοτ ἰ5 υϑεα ἴῃ ἴῃ βᾶγὴθ οἰγουπηβίδποαβ. --- ἐπ ἀ6 7 εἰϊααεές, π᾿βετα 
1πε τϑαὶ ἀείεπος 5 τηδάθ ὈῪ νγαγ! κα Ὀγάνοτυ ἀπά 5111}, οἷ, ν.᾿.". 

ϑγ. 11. ῃΔ5 ἃ βσυπίῃ. [εἰγαϑΈοῃ. --- ὅ. 2:07 71, Ἰαϊτοάυςσίηρ σταρῆὶς 

ἀεβοτγριίοη οὗ {πε σατηραίρη οὗ Ὠοβ116 Κίηρβα ἀραϊπϑὶ [γι 54} 6Π|, 
ἀουθι655 τείεττίηρ ἴο ἴη 6 βίερε Ὀγ ἴῃ διτὴγ οἵ Θαῃηδοῇο ΠΡ, 2 Κ. το. 

ΤἼε βθνοεῖαὶ βίαρεβ οὗ ἴῃ6 σαπιραίρῃ ἅτε γαργαβθηϊθα ὈΥ [ἢ6 βενοΊγαὶ 

νευῦ5, ψνῃ ]Οἢ (ΟἸ]ονν ΟΠ 6 Δποῖθογ ἰῃ ταρὶ ἃ βαςοαδββίοη. ---- σεςεηιδέρα Ἵ, 
ὈΥ Δρροϊητπιεηῖ, ραιῃοτηρ ἔτοπὶ αἰβεγεηῖ ρατγίβ ἂἴ ἃ ἀεβιρπδῖεὰ 

Ρίδος ἴο ἀπάοτγίακε τῃ6 σδιηραίρηι. --- δ 5564 9π], οἵ ἴῃ οηπατγὰ 

ΤηΔΓΟΝ,, τς οσούλε»}, ἃ5. ἃ υηϊϊεα, ογραηϊδεά ἢοβῖ, τηονίηρ ὑηᾳ ΕΓ 

οης αἰγθοιίοη δηά νυ οπα Ρυγροβα. --- θ6. ΖΆΑ4»1, ἴπῈ νεῖγ οπεϑβ, 

δπηρἤαιῖς, ἀεπιοηβίγαϊνε, --- σατυ} ἴῃς οἰτγ, [15 ἀείεποαβ, 115 ἀ6- 

[δηάογβ, ἀπ βοιποῖμιπρ πλοσα ψ]οἢ 15 ποῖ ἰηἀοαῖεα, ἰμαῖ τηδάς 
1Π πὶ ῥαιι56, --- σσ ὅ ον τῦογέ ἀπιασεα 1, ἴλ6 ἀτηδζθτηθηῖ 15 Ὀαἰδησεά 
Ψ ἢ τΠ6 ϑοοίηρ, σοτγοϑροηάϊηρ ἢ ἴτ, ταρ᾽ γίπρ τμδὲ ΤΠΕΥ 5ανν ἢ 

ΔΠΊαΖαΠΊΘη Θοπιοῖϊηρ τὶ βοτιουιϑν δἰαγηηθ ἴδ πη, δοῦὴς τηδηϊ- 

[οπϑίατίοη οὐ δαῆινοῃ. ΓῊΘ δυο 15 τὨϊηΚίηρ οὗ ἃ μεορῆδηγ 

{παῖ {Πρ τοπο τἤσηλ δὶ τἤγενν {Πδ πὶ ἰηῖο ἃ ῥϑῃηῖς. --- “4 Με 

ἦπ σία μι}, οἵ, (ἰοβασ 8. το, οἱ, οἱεῖ, ( αἷν., οὗὁἨἁ ψΕϊοἢ [ἢ15. 5. ἴῃς 

ΝΟΙν Τονογοα, ΤΠῸ ροοϊΐ Πα5 ἴῃ ΠΗ ΠΠ Ρδηΐο5 σαυβδα ὈΥ ΤΠ δΟΡὮΔΗ]65, 

οὐ, ἔχ. τῷ ἴπ. 5, 5. ἰ5. Ἔν θηϊ αἶ5σοὸ ἔτοπὶ ἢἷ5. ἀνθ] ηρ οἡ {Πεὶγ 

τότγτοτ, στ ἢ, 7 γον ὀηησ φοϊσει “]|6ρι, ἂ5. ἴτ ἀϊά τῇ6 πίοηβ οἵ 

(ἀηάδη, Τῦχ. 151} ἢ πος ογ λίην ας α τυοηίαπ πὶ ἑγαθα , ἃ5 ἴὰ ἀἰὰ 

Ταπγαποι5, [ὁ.. 40 Ὁ, η] Τα λῃ Ὀοϑίοτα ἴῃ σοπαυδτίηρ ἀγπλϊε5 οὗ 

Πα γΊοη, [Ὁ0 τ, Ἴῆς ἀδοοτιρτίοη ἰ5 σοτηρὶεῖς δπά ρετγίθοϊ ; Ὀυὶ 
ἃ σἸονβατοῦ {που σης τὸ δητίοἢ ἰζ Ὁγ ἀηοῖμεγ ἐχῃϊ δ οη οὗ ἴῃ 6 ροϑ τ 

οὐ Ὑἀπνν ἢ, ποῖ σοηηοοῖοα ἢ (ἢ 6 ῥσανίοιυβ. Ὠἰβίοσυ. ---Ξ- 8. ΗΔ 

Δ. ἑαεή τοὐ ϊὶ 77 οι ὀγεα ες {6 οἡϊῤε οὐ Ζαγελίςλ, σὨϊς ἢ, μον- 
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ἜνεῚ, 15 ἴῃε υ86 οἵ Οοα᾽β ΡοῈσ οἡ [ἢ 568, ταῖμου [ἤδη ἴῃ γυῖα 
ἀεεάϑ. ---9. Ἡξ ἀεαγα 7, παῖ 15, ὈΥ τιδαϊτίοη ἔτοπὶ Οοὐγ (81 615 ; 
βσοηρίπεηδα ὈΥ ῥσοϑβαὶς οοργίϑε ὈΥ ῥγεῆχίηρ “ 85,᾿ οὐ “ δοσοσζάϊηνσ 

85," ἴο δ ρἢδϑῖδε τηοτα 51ΤΟΠΡῚΥ ἴῃ Ταβοι ὈΪδησε ἴῃ ῥγαβθηΐ 6χ- 
Ῥεπεηςα 45 ἀδβουθεα ἰῃ ν.5 3. -- “ο τοῦ σατυ]. Τὴδ ραβϑῖ δηὰ ἰδ 
Ῥζεβθηΐ ΘῃΠ ΓΕΪῪ σοττεβροπά. --- γαλευεὰ ἐείαδἠελείλ ἐῤ )ογευεγ], 85 
ἴῃ της ραϑὶ δηὰ ἴῃ ἴῃς ρτγεβθηῖ, 80 ἴῃ ἴῃς διΐατα, ἴῃς οἰτγ οὗὁἨ Ὑδησεἢ 

Ψ1} οἰαπᾶ ἤσπι δηᾶ δὲ ἃ βιιγε βιτοηρ οὶ ἃ ἀραϊηϑί 1ἴ8 δῃθτἶΈ8. Α 
Ἰαῖς εαἀϊΐοτ, δ ἴπ6 ὄἌἐχρθῆβα οὗ ἴῃ6 πηξαϑβιγοϑ, ἰῃβεσίβ, ἐπ 264 εἰΐν οὗ 

γαλτυεὰ ϑαδαοίά ἢ ἐπ {λέ εἰξν 97 ο7γ σοά. 

ϑιῖτ. 111. μᾶς ἃ βυηῖῃ. δπὰ ἃ 5γῃ. Ἴσουρίεῖ. ---- 10-12. ἢ 2ομ- 
4εγ], ᾿ἰῖοταγ, σοπηραγα τπίηρβ {παῖ ἀγα 1ἰἶκ6, ἀμ 50 οοῃϑβίάεσ ἔἤεπλ. 
- Τὰν ξίπάμπεςς, 88 Ἔχ 16ἀ το [Π6 ΡεΟρΙΪΘ, ογ 1ξ 15 ἐπ 2.6 νιϊωΐέ 

47 Τὰν ῥαίαεε, τὰς τεπιρὶς ; δηά γεῖ [ῃς τεθόνῃ οὗ ἰΐ ἐχίθηαβ μη2 
26 ἐϑπαῖς οΓ τὰς εαγ1, τ[ῃτουρθουῦς 411} τη 6 δαγίῃ, οἵ, ν.ὅ, ---- 45 ἐς 
Τὰν παρε]; ἴῃς ἀϊνίπε Βοποὺγ δηὰ ρίουυ 85 οεϊευταϊεά, απο 
8ἃ5 Τοδαι8] δηὰ σοεχίθηβινα ἢ ΖΆ» 2γαΐδε. ---- ΤᾺγ γίρλ! λαμα], 
85 5ἰτεϊςμεά (οσίῃ ἴο Ὀεβῖον, [15 ρα πὶβ ἢ]16, μρΐ ο΄ γίρλίκομοησες, 

ῬΓΟΌΔΟΪΥ νἱπαϊοδίοσυ δηα τεἀθιηρῖνε οἵ Ηἰ5 οἰἵγ, δηττῆ. σε οὗ 
γμάρνιοπί ἀραϊηβὶ ἴῃ ΘῃθΙηε5, 50 σοι ργ πο ηἀϊῃρ 45 ἴΠ6 στουῃ 5 

οὗ ρῥγαῖβε Ὀοίῃ 815. 1. δηὰ 11., δηὰ ἴπυ5 ἴῃ6 τεάβθοῃ ΜὮΥ Ζομη 

Ζίοη ἃ τε ἡαμράδεγς 9" 7μάσλ, ἴὰεΣ ἀδρεπάξηϊ οἱϊί6εβ, γοοέες ἢ 

ἐχυΐ!. 

8: ΓΥ. ἢδ5 ἃ βγη. δῃά ἃ ϑυῃίῃ. Ἵοουρϊεῖ. --- 183-14, σο αὖον] 
τουηὰ ἀδουῖ | ἐπεΐγοίξ, ταῦῖα ἃ σοτῃρίεῖα τουηά οὗ ἴῃε οἰϊγ. ΤῊΒ 

ΤΕΆΒΟΠ (ῸΓ [ἢ 5 οἰγουΐς ἰ5 ἴη6 ἱπβρεοιτίοη, ἴδς Ἰῃογουρῇ εχατηϊῃδίίοη 
οὔ ἴῃς ἀείδηςε5, ἀξ ρενεγς ἢ λὲν γανιβαγές, οὐ Ὀυ]ννατκβ ἢ ἦε ἐὐία- 

ἐἰεές, 85 ν᾿. Ὑ[ε ἱπβρεβοιίοῃ ἰ5 σταρῇϊ δ! ἀεβοτὶ θεά 85, ---- εοκπ], 
{δεῖς ὨυπΊΌΕΓ, --- σεΖ γον» γεΐμαὶ μῤοη], σῖνε εἴοβε δἰϊθητίοῃ ἴο, -- 
ἐἰἰεηησωΐελ}, εῖνε βεραγαῖθ σοῃβι ἀθγαϊίοη ἴὸ βοῇ οηβ, ἠοϊΐῃρ ἰΐ5 
ϑρθοΐαὶ οπαγαδοϊογίβιϊοβ, 50 ῬΡσο Δ ΌΪΥ ἴῃ6 οτὶρίηδὶ, ἃ5 (ὅ οὐ 3. Βιι 

ΟΥ̓Ώρ ἴο ἰοχίιδ! ΕἸΤΟΙ ἃ ἔὈγπὶ Ἀρρδδῖβ ἴῃ 38 ΜΏΪσἢ 5. νΑΓΙ ΟΥ̓ 
Ἐχρ δηθὰ 85 “ ἴτάνεῖβε," ἘΝ; “0455 Ὀεῖνεεη," 308.; “βρο ἴο 

δῃὰ ἴτο δεΐνεοη," Ὠσ. Βαυῖ βοὴξ βυ0ἢ ψοσζὰ δ8 ἐσμϑείαζ, οὗ ΑΥ., 

ΕΝ. Κιτκ., 15 ταχυίγεα ὈΥ Τςοπίοχι. --- δαί γε ψιαν ἐε411, τεϊαῖς, ἃ5 

223, ΤῊΪ5 ἰβ τεαυϊγεα ἴὸσ τηδᾶβυγε δη β6ηβ6, γείειτίηρ ἴο Ῥγενίουβ 
Ἄοοπίοηϊβ οἵ 5. --- 29 τό ρεπεγαδοη γρἠριυίμρ]), 15 Ὀϊ. 29 ῥ5. γ8. 
1ο 2}; {τδηβηο ἰδ ἴτοῖη οἣδ ρεηεγαίίοη ἴο δῃοῖμεσ. Α5 ἴῃ ροεῖ 5 
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βεμπεγδίίοη μᾶ5 μεαγὰ ἰξ ἔγομι ἴῃς ἐδίμετβ, οἵ. 44ἦ, 50 ἴΠ6} δῖε ἴο 
16}} 11 το τμεὶγ ἙἈ] τε, ---- 156. Ζλαν τωμεὰ ἐς γαλευεὰ ομγ Οο4, 

ΒΌΟὮ ἃ5 85 Ὀ6θη ἀ6βοσθεα ἃδονε, --- ογεῦεν ἀπά εὐ67}, ἃ βοτῖ οὗ 

Κξ, 85 ν. ὙΤῆε οἱοβίηρ νογάβ οἵ 32, “ ΗἜ νυ} θὲ οὖσ ρυϊάς υπῖο 
ἀκα, ἄγε ποῖ ἰῃ (5, δῃά γε ἃ ρίοβϑβ. 

3. τιν} ἴῃ Ἐ 65 υϑυδ], Ἰαῖς ἱπβεγίοῃ. --- 3] ββου]ὰ ποῖ ὃε ςβίτ. βείοτε 
πυ ἢ Ὀυΐϊ αὐδ. δηὰ ροϊηϊεὰ Ὕ3. ΠΌΚ τα5 [᾿ς οτί χίμαὶ 5υὐ)., ἀἰβρίαςεὰ ὮὉῪ 

πνν,, Αμὰ 50 ἴδε Ῥεδῃϊαδταείοτς ἷ5 τεβίογεά. --- σηρ 5] Ὀερίηβ δεοοπὰ ἃ, -- 
8. 7) ΠΡ0] ΡἈτ. α.λ. 6 εὐρίζων, Α4. καλῷ βλαστήματι, 3. “φεείοσο σεγνεῖπὶ δ5 
Ασϑιῃ. ἡ), ὀγανεὰ οὕ ἵγεε, δομρῆ,. Τὶ ταῖρὶ θε τεπάετεὰ ὀεσιίέ γε 2έα», οἴ. πας 
ἴον ἴδε ἐετς Ἰαπὰ 15. 42, ἀπά ἔοσ ἴῃς κίηρ [ς. 235 33} οἴ, Ζς. 695-16; Ὀμῖ τότε 

Ῥίορ. ἴῃ δοοοσά. νἱτῃ οοπίεκὶ ἢλ ἰ5 εἰευαδίον, ΒΏΒ. αἴες Αὐτὰρ. δπαϊορίες ; 

ςἴ, νον γιὸ [.Ψ 215, "ΠΡῸΣ 9} οἴ. 15, 1418, ψβοτε Ἴ Ὁ ὍΣ 15. ἴδε Οτσίεηϊαὶ 

ΟἸγιρυβ ; Βεζε τηοβὲ ὑγοῦ. πογζάεγρ δαεξ οἵ Μι. Ζίοη, με 5εδὶ οἵ ἴδε ἴεωρὶς, 
οοπίετηρ᾽αἰεἀ ἔτοπι [με βου. ---- 3] 3, Ντ58., δά). στ Ἴδς, θὰϊ πἱῖποαῖ Ξὰρ- 
Ῥοτῖ ἴῃ υβᾶρε δπά δραϊηβι ἴῃς τηεᾶϑυγς. [ἰ 5 πεεάεὰ 85 Οδὶ ρμί, νΌ. 35, σσῖσε, 
ἰπ ἴδε πεχῖ 1. -- 4. ΣπΩΘΝ] ἀξ εἰῤααρέδ, ταῖμετ ἴμ8π ῥαϊδοςβ, δ5 υ."ϑ, οἴ, 
1227 Ατα. 68 1. 25:1 ῆο. 81 ΜΙ, ς", ---δ. 8390] Β΄ γέρβες ἕεγγας 18 ἰπίετρτε- 
ταιίου. ---8. ΟΦ ΓΛ] 85 15. 2156 231 , ἀεβίγογεἀ ὉΥ ἀϊνίπε ὑπάρταεπι ; 
ποῖ 5ῃὶρ5 θεϊοηρίπρ ἴο οὐ θουπὰ ἔογ Ταιβϑῃίβη, θὰϊ στεαὶ 581}8 βς ἢ 85 πιδὰς 

τοῖα. ἀἰϊδίαπε νογαρε. ΤΆΪϊς ν. ἰ5 ἃ ρ].---ϑ. ὝΨΡΝΣ] Ρῥτοβαὶς δἀάϊου, ἱπ)ατίηρ 

ἴδε τρεϑβυγε ; ὯῸ τῆοτς πεεάεὰ Ἀεγε ἴμ8ι) ἴῃ ν.ϑ. --- ΓΝ 3 ΠῊΠν Ὕ}3] 15. ἃ οὶ. 
εῃϊαγρίηρ ἴῃς 1. τ Βουΐϊ τεδβοὴ δηὰ ἰηϊτοάυοσίηρ ἴῃς αἰνίης πδπὶς πνοὴ ἀραϊπςεῖ 

ἴδε ὑβαρε οἵἁ Έ. --- το Ὃ}9] δἶβο ἃ ε].--- 10. Ὁ)Ὁ1] ΡΙ. ρΐ, πο, εοσεβαγε, 
“ξεν, ῥονεάεν, 5ο31 (βτοῦ. 776) 15, τοῦ, ---- Ἴῦγν 2103] ἘΏ, 3; Ὀυϊ ἐν μέσῳ 
τοῦ λαοῦ σου ἱπηρτοῦ.; λαοῦ ΦΔΙῚΥ Ἔττοτ ἴῃ (5 ίοσ ναοῦ. --- 11, ἐΥῊΝ 51} Τ{} 

πι[π|.} ΟὨΪΥ 18 ἷ5 Ρἢτ., εἶβιν. 656 15, 2616, μοι Ὦ νυ! 59. .--- 13, ἸΝΣἹ πο} Ὀε- 
Ἰοὴρξ ἴο ργενίουβ οἴδυβε 1} ΠΝ ΓῺ Π) 2), ΡὮτ, εἶθνγ, 975 Ὑν ὨΙΟῊ [δ5 εἰϊεὰ τ ϊς 
1. δά ἀΐπρ την, ρίνεπ μετα δ]50ὸ Ὁγ Φῦ, θυϊ ποῖ ὃὉγ Ή, 3.--- 18. 1:0] ΤΑ] ἴτων. 
2320 ἴῃ βεῆβς οἵ ρὺ αδομί, ΟὨΪΥ ἢετε δπὰ 711 ἴῃ Κᾧ ; εἶβιν. ἕμγη αδοι 1148- 5, 

τωγγομρμα 185 2218. 1] 405 - ; ἴῃ Ῥο. Βονενοῦ, γπαγεῖ, φῸ αδομί, 5511 ςοἷ. 15, ἴῃ 
Ρτοοεββίουβ 265. -- 14, τ. ανλ. εἴτ. ἴος ποπ; Θ εἰς τὴν δύναμιν αὐτῆς. --- 
895] α.λ. φγαυεγεε, βα:ς ὀεδυέεη, ΒΏΒ., εἶ Αγϑιι. γΌϑρ, “γεαά; Ὀυϊ Θ κατα- 

διέλεσθε, 3. τεραγαΐε Ξε ἡδοτι, ΗΙΡΒ. πῦρ, αἰἐεείρισίτα, Οτ., Οῃς., τρο παρτοῦ. 
--1δ. τὸ ὉΡ 2.) ΝΊ] 30, 3, Ῥυϊ ποῖ (δ; ἰβ ἃ ρὲ. ΓῸ ἢ» τηῖὶρῃς ὃς ἔος 
ΤΩΡ ὉΡ 85 461, ἃ πιυϑῖς8] ἀϊγεοϊΐοι, ἀρρεπάςὰ 5 Ην. 3; δῖ [μϊ5 5. νγᾶς ποῖ 

πῃ 8384, ναϊο 8 δἴοπε ταῖκεβ ἴῃ εβε δά ἀἰτίομβ. Ιἐἔ πιρῃὶ Ὀεϊοηρ ἴο Ρβ. 49 1332, 
85 Ηοτβ]ευ, Βᾶ., (Βε., α].,ὄ ἐξ ἰξ οουἹὰ Ὀς τμουρδὶ βυϊδῦ]ς. ΤΈς οἵδες ποκὰς 

νουϊὰ [δὴ Ὀς εχρὶ. δααϊιίος, 
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ῬΘΑΙΜ ΧΙΙΧ., 2 5Τ1Ε. 145, ΚΕ. 25. 

Ῥω. 49 8 ἃ ἰδιιθηΐ οὗ 186 Ῥἱοι8 ΟΥ̓ΟΣ 186 τ 16 οὗὐ δαί. 

(1) Οοπιρίαὶπὶ ἰο Θοὰ οὗ ἐχρογίθηοθ οὗ ἴπ6 ἰπίαυϊυ οὗ [π6 σΣἹΟᾺ 

(ν.5 7), σδο γϑῖ οδπποῖ σϑηϑοτα ἐμ Β6 1 νε8 ἔσοτι ἄθδί (ν." 1) ; 186 
οἶδα δηᾶ ἴπ6 001188} ΑΙΣτο ἀϊο δηᾶ Τμοὶσ σσάνθδ Ὀθοοσ ΤΠΟΙΣ ΟΥ̓ΘΓ- 

ΙΔϑεϊῃς Βοπιο (ν.}}..2). (2) ὙΒοθὲ Ψ80 δσὸ 861}- ϑαιἰβῆθα δσὸ δϑϑίσιιϑᾶ 

ἴο ἴδια ἀοπιϊπίοῃ οὗ ἀδδίμ ἐπ 5860], ἀπᾷ ΟΟΠΕΪΠΙΙΔΙΙΥ τγαδίθ ΑΎΤΑΥ 
(ν..6 5); τδοσοΐοσο [86 σίοδ δμουἹὰ ποὶ 6 ἔθαγοά, ἔὸσ ἘβῸῪ τοῦδὲ 
δὐαπάοη ἐμοῖσ ΘΙ ἰπ ἀσαίμ, ΒΟΥΤΟΥΕΣΙ πὰ ἘΒΘΥ͂ ΏΔΥ δάνα ο0η- 

σταϊυ!δίθα ὑπο βοῖν 8. Οἢ ΠΟῚΣ ῬΟΒΒΘΟΒΒΙΟΏΒ ; δηἃδ ΠΟΥΟΣ ΙΏΟΓΟ 8841] 

ΒΟΥ 866 186 δυπισδὲ (ν..7.). Ὑπὸ ΕΖ. βίδίεβ [88 δηΐσπια : πιδῃ 
ἯΚ6 186 δεδδίδ δϑίἀδιῃ ποῖ (ν..". 3). Απ ἱπίσοδιοίοσυ ζ[088 04118 
411 186 ψψοσ]ὰ 10 πιοάϊτδιίοι ἀρομ ἴ86 οπίρτπα (ν.᾽ ). Ιπιοσταθάϊδξθ 

108868 τοργεϑοηΐ ὑπδὶ ἴπ6 ΣϑηΒΟ ΣΙ ἔγοσῃ ἀθδί ἰδ ἴ00 ΘΟΘΕΪΥ ΤΟΣ πΊδῃ 

ἴο ΡΑΥ (ν.3), θυῖ τδδὲ ὙδανοΒ Μ7111 ταπβοπι [86 τἱρδίεουϑ (ν..Ὁ). 

ἍΝ ΉΗΥ βου 1 ἔεδτ ἰπ ενὶϊ ἀδγϑ, 
ΜΝ δ τὴν ἀδοεῖ Ὁ] (065) Θποοπηρα85 πγ6 ὙἱὮ ἱπί χυΐγ ; 
ὙΠ ΕΥ παῖ ἰτυκὶ ἴῃ (εἰν ννθδ ἢ, 

Απὰ Ὀοαϑὶ οὗ (πε αρυπάδηοε οἵ (μεὶγ τίομεβ. 
'Μδῃ οδπποὶ δἷἵ 81} γίνε γαῃ50 ΠῚ), 

Οαπποὶ εἶνε ἴο Ὑδαννεἢ Ηἰ5 ριίος, 
ὙΠαὶ Πα 5σῃουϊὰ ᾿ἷνε ἰοσενεσ, 

(Απὰ) ποῖ 8εε ἴδε ΡΙι. 

Ἴδε νῖϑε αἷς ἱορείπογ, 

Τπῆε 5βιυρίά δπὰ Ὀγυι ϑἢ ρεγίϑῃ, 
Απὰ δὐδηάοη ἴο βιιοοθϑβοσβ (πεῖν δ ἢ; 

Ὑπεῖν στανεβ δσὲ ἴπεῖγ ἤΟπΊ65 ἔόσγενοσ, 

Ὑμεῖγ ἀνε! !ηρς ΡΪδοα5 ἴο 4}} σεπεγαίίοῃβ, 

Ὑδεῖτα ν ἤοβε πᾶπιε5 ἃσε Ὡροη ἰδηάϑ8. 

Ἅ)Μαπ ἐπ τοογίλ αὐίάείλ ποῖ, 

Ἧς ἐς ἢ δὲ εοριραγεα ἰο δεασῖ: ἑλαέ αγε πὸ ᾿ογε. 

ΤΗΙΒ ͵5 ἴῃς Δ Ὺ οὗ ἴδεπὶ ἴπαἱ ἤᾶνα βε ποοηἤάεπος, 

Αμὰ [δε Ἰαἴετ δηὰ οὗ ἴπεπὶ [μαἱὶ ὅγε ρ᾽θαϑεὰ νυν ἐπεὶσ ροσγύοῃ. 
ὙΠΕΥ τα 85 ἃ ἤοοϊ (μαῖ στε μυῖ ἴῃ 5860], 

Ῥεδῃ ͵5 ἴπεῖγ βῃερμογά δηὰ {πεῖν τυ]εῦ; 

Ἐνετυ τηοσγπίηρ πεῖν ἔογπὶ νϑϑίειῃ ΩΥ, 

[ἢ 5860], ἴῶΣ ἔτοπι ἴῃς Ἰοῖγ ἀννε! ηρ. 
Ἐξεᾶτ ποῖ, ἡ ἤεῃ οπα στονείῃ τί ἢ, 

ΔΝ δὴ ἴδε σον οὗ ἴῃς Ὠουβε ἰβ ἱποτεαβδεὰ; 

Ἐογ δ οδημοὶ ἰδῖκα ἱϊ 4]} ἰῃ ἢΐ8 ἀδδίῃ, 

ΗΪΐ5 ξίοτυ οδπποὶ ἀεεοεηὰ δέεσ ἢΐπὶ. 

ΤὨουρ ἴῃ ἢ 8 Π6-εἰπια Ὡς οοηρταίυϊαιεὰ ἢἰ5 5ου], 
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Απὰ ᾿Ἰδυάεὰ ἰἰ Ὀεοδυϑς ἰΐ νχῶ5 ἀοΐῃρ ννεἶ] ἰο ἰἰϑεῖ; 
1 ΨΗΠ ρο ἴο ᾽1π6 ρεμεγαίίοη οὗ Ηἰ5 ἔδίῃεγϑ, 
ΨὮο ίοσενεσ 5εεὲ ποὶ ἀδυ δι. ὃ 

λέαπ ἐπ τοογέᾳ αὐίάεία ποί, 
“Ἶ{ε ἐς ἰο δε εοπεραγεά ἐν δεαε: ἐλαΐ ἀγέ πο πιόγε. 

Ῥε. 49 νγᾶϑβ ἰδία ὺὑρ ἱπίο ΔΗ͂, ἴΒβεὴ ἱπῖο Ἐ δπὰ 893 ἴτοπι Ἐξ (νυ. Ιπἰτ. ξξ 28, 
31,32, 33). [1 τεβειθ]ε5 73: (4) Ἰὼ ψτῶνφ ν.1δ, εἶσυσ. οὨἷγ 73; (δ) (05) 3. 
ν δ, Ῥγοῦ. βδπὶε υ8ς 8ἃ5 7315; (2) Ὀπύνιν ν.}δ, ῥγοῦ. στοῦ ἔοσ Ὀγινσα Ξε 73"; 

(4) δε οὗ “53 νι τὸ 733; (2) γλθδδ ν.18. 3:1, οἱ. 733; ()0ὴ) ὑϑε οὗ πρὸ νυ", ἰος 
ταικκίηρ οἵ τἱρβίεουβ Ὁγ Οοά, ῥτοῦ. ἃ δὶ.; οἷ. 7325; (γ) Ὀεξίάες, ἱβετε ἴ5 ἴδε 

βᾶης δβϑοπίαὶ ἴοῆς δηὰ βἰϊυδίίου ῃτουρσμουΐϊ ἴδε 5. ΜΝ.1.-6 2]50 τεβεωδὶς 

γ81-8 ἴπ ἴῃς ρεπεταὶ δρρεαὶ, ἀπὰ Ἂβρεοία!υ ἴῃ ἴῃς ὑβς οἵ Ὀτξ δπὰ πτπὶ 
ΔΙ: ΒουρᾺ ἰπ μὲ ἔοττηεσ ἴῃς ἀρρεδὶ 'β ἴο ἴῃς νου], ἴῃ ἴῃς Ἰαϊϊετ ἴο ἴδε ρεορὶε 
οἵ ἀοά. Ταΐϑβ ἱπιγοάυοίοτν ϑῖτ. 8858 α͵8ο ἴειτης οἵ ΝΝῚ,. γλοσσι, Γάσϑῃι, νι; Ὀαϊ 

ὋΣ, “ὍΣ, Ὀπτα, ν.}1: 16. ἀο ποῖ ἱπιρὶγ Ν.. Μ.3 πθῃ ἃ5 ἴῃ 1715, [πε δοῖιδ. οἵ 

ΤΟΝ 2 δηὰ δἽν 53 85 615, Βυῖ ἴῆεβε ἃγεὲ ἰπ ἱπισοάυςζοτγ 51ῖτ., νυβῖὶς .ποὰς 

ταυβϑὶ οὗ ἴῃ6 ενϊάεπος οἵ ἀερεπάεπος οἡ οἵδεν 1ϊεταῖατε. Τῆς ΟΠ]Υ οἴδες 

ςᾶ8ε οἵ ἀερεπάεπος ἰ5 ν.ῖ, ψψῃϊοἢ ἱπιρὶε5 5.29 8. Ῥβ. 49 ἰ5 50 ἀϊβετζεηι ίτοπι 
Αἱϊ οἵἴποτϑ οἵ δξ δπὰ 50 πυυςῇ ππογε {κε Ρ 885. οἵ Α, τμαὶ ἴὶ σου]ὰ Ὀς οἰδεοςεὰ πιιΒ 

τῆς Ἰατῖοτ ταῖμ εν [ἤδη ἴῃς ἰοτπιεγ, ψνετς ἰξ ποῖ ἕοσ ΠᾺΡ 2320 ἴῃ {||6. Βαϊ ἱ' 5 

ααϊῖε ΡΟβϑίθ!ς 1Παἴ δπ ἐΑΥΪΎ σΟΡΥ δὶ ἀποοπβοϊουβὶ τᾶ 6 118 τηϊβίαϊος, θεζδυθε 

τηἷς. Ῥ5. [] ον εἀ 42-.4ω.8, 4}} Ἐξ, ποῖν τ εϊαπάϊηρ παῖ 1: ννᾶβ ἐο]οννεὰ ὮΥ 50 οἱ . 

ἼΠε ἀπίῃ. Βοῖννοοη ἴΠ 8 Μ ΟΚεα τίς ἢ δηὰ ἴῃς ρίουβ ροοσ ἱπιρ]ϊεβ ἃ σοταγηετοίδὶ 

δἰτυαίίοη, εἴν ἴῃς Οτςεκ ρεποὰ, ΜΓ τῃς ψτῖζεσ νεὰ πὶ Ῥαϊεβιῖῃς, οὐ ροβϑιὶν 

4 ἰαῖς Ῥογβίδη ροτγιος, 1Γ πε ᾿νε ἴπ ἴῃς Ὠίαβροτα. ΤΆς Ἰδίζεν 15 τῶοτε ργοῦδ- 
γἱο, (τὸ ῦς ἃ "5. οἱ Α. Τῇε ἔογπιεγ ἰ5 ἀἰθίςυϊ! ἴο τεσοηςῖϊς ἢ τ Ὲ ἀδῖς οἵ 

11 ἂς Ποτοτγπιποα ἔγοπι ἃ βίμαγ οἵ 4]} τῆς οἵδε Ῥξβ. οἵ Ὦξ. 3. ἱπβεγῖβ ἰπ α1]Ὲ 

ἀΡρτγορτίατοῖν τοι ἐροόείας ἐβέν ἑασαγο εἴ αἰνή ῥεεγβμγαίο. ΤΈὨς υβε οὗ της 
νοὶ (τ τς ΡῈ οὐ ὅΠεοὶ ἢ πὸ ἂ5 16}" ἰς ποῖ εατὶϊον ἴδῃ ΕΖ. Ὀυϊ δι τ.» 

ἰς δὴ δατὶν ννοσά, τ Καὶ, 815 ΗΡ, 31} 15, 6316, Οπ ἴδε ψῇοὶς τῆς Ρβ. ἰ5 δεῖὶ 
ἐχρ]αϊποὶ ἂ5. οτὶ ρίθα!ν οἱ ΑἹ, 

7πς Ῥ5. ἢαϑ. δὴ ἰῃιγοάυςσίοιυ 51. οὗ ἃ ἰαῖεσ ἀδῖθ.0 1ι 15 οοω- 
Ροβεὰ οὗ ἴνο 5γη. ἴθ γαβτο 5. 

ἩΤοΔγ 1ῃ 15, 41} γε ρεορὶεβ ! 

Οἷνὸ δατὶ 41} νὸ Ἱππαυδηῖβ οὐ ῃς ἀρεῖ 

Βοῖ βοη5 οἱ πιλπκὶπὰ πὰ 50ῃ5 οὗ πιδῇ, 

ΚΙΟΝ πα ρύογ τοροῖῃοτῦ! 

Μήν πιοῦτἢ ΜΝ 1] σροαῖ Ποὶν ν᾿ Ἰδάοπι, 

Απα τῆς πιο ππαποη οὗ τὴν πλϊπαὰ Μ}} θὲ βου πὰ υπάετγβίδηίης; 
Τυπαπ ποῖ πη 6 δὰγ ἴο ἃ Ραγαῦ ]ὲ, 

Τ᾽ ορὸπ ὥρώη τὴς ἰγτα τηϊηὲ δηϊρπιᾶ, 

-- 2-5. ἡίεαν ἐλῖς, αὐ νε δεοῤίς, ἢ αἢ νε ἱπλαῤίίανές οὐ διε ἀρεῖ, οἵ 

τῆς πταϊοη οὕ ἴῃ νου], α 71"; ἀμα] γ 56 ἴῃ ΔΉΓΓΉ. ο]αββθ5; δοζὰ δοπὸ 
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47 »ιαπξιμα, ἴα σουγοηῃ ΡΘΟΡΪαΕ, ᾿ὶ 2οον; ἀπά σοης οὗ νιόη, ἴἰῇοβε 

οἵ ροβίἴοη δηὰ 5ἰδιίοη, ἢ γίελ, οἴ. 620 ; Δηα 411} ἴπε8ὲ τορεζλέν, ἴῃ ἃ 

1|Κκ6 βἰτυδίίοη, πθεάϊηρ σομηηλοη ἰπδίσαοιίοη. ΤΉΘΥ ἅγα βυμησηοηθα 
ἴο ἀσαν» “1:1, [ῃαϊ πβϊςἢ 15 ἴο ἐο] ον, || γίϑέε ἐαν 20 ---- ἴῃς ἀοὲν τοίΐς- 
ἀρ», υἰϑάοτα ἰῃ 115 ἀρβίγαςϊ, ἰπίθηβῖνε 5686, ἃ5 βυσζωτηδα ὕρ ἰῃ 
βδοσεα {Πρ δηὰ τεϊαϊΐοηβ, ᾿ “οωμά μρηαεγείαπαϊηρ]}, σοτηρὶεῖς, 
ἐπε, δηὰ ρετίεοϊ, ἴο Ὀε 83εἴῖ ἑοττῇ ἴῃ ἃ δαγαῤζ], νῃϊςἢ, ἰῃ ἴῃς ΟΤ. 
56Ώ56, ἰ8 ἃ ΘΟ ρΡΑΙΔΙνΘ, ΘΙ] Θτηδῖϊς, Ξε να βαγηρ, ἢ γηἼ56 ἐπιῖρυηα], 

οης τδδῖ ἱῆνοϊνεβ ἃ αἰ θβηςυ, ρυΖΖ) ηρ αιεϑβιίοη, βιοἢ ἂἃ5 ἴἢ6 Εἰβ., 

νυν δ ΎὙΎΠΒΕ ροεῖ ἰβ8 ἀρουΐ ἴο ρίνε υἱΐετδῃοε ἴο βιο ἢ ἃ Ροθῃι. ---- 

Μν ν»ιοιά, δταρμαῖίο, τοῦδ φῤεαξ, ἢ “6 »ιεαϊία πον], ποῖ ἰηΐεσηδὶ 

οὗ ἴδε τηϊηά, θαΐϊ ἴῃ6 τηυτγίηυγ οὗ ἴῃ6 νοῖος ἰῃ ρἰνίηρ Ἔχργεβδίοῃ ἴοὸ 
ἴῃς τεβεοϊίίου οἵ ἴ[ἢ6 τιϊηά. Οπἡ ἴμε οἠς 5ἰάε, ἴδε ροεῖ Ὠἰπιβεὶί 

585: 77 “λα ἑπεδης νιΐης σα], ἴο οαῖςῃ [π6 ἱπδρίγαϊίοη ἤτοι ἴῃ 6 
ῬΑΙΔΌΪΕα, δὴ οἡ ἴῃε ΟἿΟΣ 54, --- 7 «λα οῤέη], Ἔχρ δίῃ ἰΐ, τε οσ 
τ: ἂβ ἃ ϑοὴρ ἴο ἴπε δοοοιηρδηϊτηθηΐ οὐ ἠὼς ἐγγέ, ψἰτῃ ἰηπίταμηεηϊδὶ 

85 ὙΜ6]1 ἃ5 νοοδὶ τηυβίο. 
8ι:. 1. ἰ5 ἀϊνϊἀεα, 45 υϑυδὶ ἴῃ ἰουτίεεη- πεὰ 5115. (οἴ. Ῥ5. 18), 

ἱπῖο ἵἴνο ρασίβ, οὗ εἰρῃϊ δηὰ εἰχ ᾿ἴῆθβ, ἴῃς ἠοστηθσ μανίηρ ἵνο [εἴγα- 

5: σἢ5, ἴῃ Ἰαϊῖου νο {πβι10ἢ8. --- θ, Ἂν σλομἐ 7 7εα7], τεταοη- 

ΒΊΓΔΩΘΘ τ Ομ θ5ε] ἃ, ὙΝΏ16 ἔδασ ἢδ5 ἀρραζεηϊ 7υ5ιἰβοδίίου, ἰἴ ἢΔ5 
ὯΟ ΓΕΔ] Ὀα5ἰ5, 85 ἰβ ποῦ ἴο Ὀε εχρίαϊπεά, οἴ, ν.Ἶ, ---- ἐπ ευΐ “α}5]. 
11 ἰ5 ψφαῖϊς ἱπιὲ ἴμδῖ ἴῃς {{π|ὲ5 ἀγε Ὀδα ; τὐλσπ γὶν ἐἰδεείζα 7γρες δη- 

εονβάςς γιό τοίτὰ ἐπέφιν}, 50 εβββηιία!ν 85, Οτΐρεη, Ηἱ., θε., Βᾶ. ; 
“Ἰηϊφαϊγ οὔ ποτὰ ἴμᾶὶ νου]ά Ξξαρρίδηϊ της," ΕΝ, ΠΡΟΝ.. Ὀχ., Κιτκ., 

ἴῃ δοοογάδηςε νἱτῃ οοηίεχι ; Ὀὰϊ (ΚΟ, 3, Σ, ΡΒΝ. ΑΝ. τείεσ με Ἰηϊψα 

ἴο ἴῃ 5'ΏΡΘΙ 85 ἃ σοηζεββίοῃ οἵ βίῃ, “ ἰπίυ  Ὑ οὗ τὴν ἢ εε]5.᾽ [1 15 

Ῥοβϑίθ]ςε τῆαϊ [ἢ]5 την ἤᾶνε Ὀθθη ἴῃς ἰπιεγργείϊδιίοῃ ἰῃ Ἰδοῦ ΗΘ. 
᾿ταγρίοδὶ ἀ56 ; ἴογ δυο σοηίδβϑίοηβ οὗ 51ῃ δῖα Ὡοῖ ᾿ῃσοτη ΠΟ 88 
Εἴοββεβ ἴο Ρ55. ; Ὀυῖϊ σαγδ Ων [ἢ 15 ἰάδα 15 δἰϊορεῖδεν ἰογείρῃ ἴο ἴῃς 

οσοηῖοχὶ δηΐ τπουρῶῆϊ ἤεσα. Αἡ ἱπίεστηεάϊαϊε ροβίτἰοη ἰβ ἰάθη ὈΥ͂ 
ΕΝ. , Ῥα., “ Ἰηϊαυ δ τὴν ἢ 6εἶ5,᾽" νης ἢ ἰδ ἃ Ῥοββϑίθ]α ἰσδηβ δ οἢ 

οὗ ΜΤ., Ὀαϊ ποῖ ῥγοῦδῦ]ς ἰῃ [156]. --- 7. Ζάφν “λαί ἡγμδί ἐπὶ ἐλεεῖν 

τοεα 1. ὙΠοΥ ἢδα Ὀεσοῦλα γε] ῃν ὈΥ οταῖ ἀηὰ ἀεξοερίίοη, 45 ψ6}]} 
85 ὉΥ ἴμεῖν ἰηϊαυϊγ, ἀπ πανίηρ ὈΘΘη βυσοαοϑβϑίμϊ, 5 σις ἢ τη θἢ Αἰ ννγ8 

ΔΘ, ἴΠΕΥ Πα δὴ υη]ϊταϊϊεὰ σοηἤάεξηοα ἰῇ {παῖ ΔΌΠΠΥ ἴο ρυτοθαβθα 
ΔΩΥ Δηά ΘνΟΙΥ τὨϊηρ. Ασοογαϊηρὶν ἴΠοῪ ὀσασί οΓ 16 αὐμηπάαρηες 

ΦΓ τλεί»γ γ»ἱολες, οἴ. 523. 1 τε τσἢ ψατα οοττεοῖ ἰῃ τμοὶγ 536}1- 



408 ῬΘΑΙΜΒ 

ςοηβάεηϊ Ὀοδϑιίηρ (ν. ν..), ἴῃς Ῥοοῦ ψουἹὰ πᾶνε βιϑῆοίοης στουηὰ 

ἴοσ ἔεα ; Ὀμπΐῖ [6 ἀγα ἢοϊ οοϊτθοῖ, (ΟΥ τοδὶ οδηποῖ ρυγοδδϑθα ἴδε 

τηοϑὲ ββϑϑθητίαὶ τπϊηρ, τὴς 1 οἵἁἉ [5 Ῥοββεββοσ, οσ ἴῃ ΔΌΠΠΠῊΥ ἴο ἘΠ] οΥ 
ψ δι ἴῃ, ογ ἴο ἀἰτεοῖ ψῇο εἶδε 5}4}} δεη)ογ ἱΐ, οἵ. Ες. οἰ" 8. ΄χπ 
εαηροί αὐ αἦ κίνε γαπεον], εταρῃδιίς ἀδηΐδὶ Ὀγ δάἀάϊηρ ἱπέ. ανϑ. ἴο 
ἴδε ᾿τηρί, ἴεπβε οὗ νετῦ. ΤὨϊβ ἢ85 Ὀδθ ρεηεγα!Ζεα ὈΥ Δἢ ΘΑΠΥ 

οοργίϑι τῆσουρῃ τῆς ἱπιεγργοίδοη οὗ “ τηδῃ ᾽ δ5 ἴῃς οὐ]εςϊ οἵ τῃ6 

νεῖ; μοι ἴδῃ βεοιηθα ἴο σϑαυΐγα ἴῃ6 ἰπβεγιίίοη οὗ {πε ϑυῦ]. 
“Ῥχοῖδεγ᾽" ; Ὀαϊ 1815 5 ἀυκναγά, δηα τηοϑὶ τηοάθσηβ ρῖνε νᾶγίοιιβ 
υηϑαιβίδοϊοτυ Ἔχρ᾽δηδίοηβ. Μδῃ τηϊρῇϊ ῥᾺῪ ὑδῆβοσω δοοογζάϊηρ ἴο 

186 1Ὧὺ7ὺν ἕοσ ἢἷ5 ἰδ, Εχ. 2ι δ, ἤδη ἢἰβ σάτα θββῆθβα πδὰ Ὀδθη ἴῃ 6 

οσοδϑβίοῃ οὗ ἴμε ἀδαῖῃ οἵ ἢἷ5 πεῖρῃουγ. Απὰά ἰΐ τνγᾶβ ποῖ ὑποοισοοη 
(ον ἴη6 σίοἢθβ!. ἴο ρυτοῆδβδα ὄδχαυιρίίοη ἔτουῃ ἴῃς οτίταθ οὗ τηυγάστγ, 

τθουρῇ ἴτ 15 ῥργοῃιἰτεὰ ἴῃ [6 [δνν, ΝΌτα. 255; Ὀυῖϊ νῇδη Ὑδηνθῃ 

ἀετηδη 8 ἢΐ8β πὶ ίτοπι ἃ τῇδ, ὨῸ σϑΏβοτῃ 158 ροββϑίϊε: 275 εαπποί 

εἶνε 1. γαλευεὰ Μὴ 2γίεε]. ὙδιἘ ἢ σδηηοῖ Ὀ6 Ρυτομαβθα ΌΥ ΔΩΥ͂ 
Ῥῆσς ψθδῖενοσ ἴὸ τοὶ πα υΐϑῃ ΗἾ5 ρυΓΡοβα. ---10. ΖΆα ἀξ «ἀοωία 
ἤἄσνε ,ογενεγ], σοητίπας ἴο ᾿ΐνε δηᾶ βῃ)οῦ [ἷ5 τίοθβ ἴῃ [Ὠϊβ ᾿ἰέε, 

- ἀπά ποί ςἐε ἐάε }ίῆ, τλ6 Ρῖε ἴῃ 516οὶ, 16} 20} ς ς" το φ', ἴδε 
ἄἀατῖκ, ρ᾽οογγν δοοάβ οἵ ἴμε ψἱοκεὰ ἀεδά, ψῆο βυβεγεα ρα ηϊϑπηθηὶ 
ἴῆετο. Ἐν". ρεγρεῖυδϊα δησίθηϊ τηϊβίακεβ ἰῃ σαρασγάϊηρ ἴῃς ἴδγηι 

85 δὐϑίγαςί, “ σοττυρτίοη,᾽" ΑΥ͂., ΕΥ̓͂., οὐ “ τανε," ῬΒΝ.---9.ἃ 

Ἰαῖον ρὶ., νβῃίηρ ἴο δι ἢ βίβα [ἢ15 511}} τοσβ, ἰηβεσίβα : “ Ιπάδςεὰ, 
τλε τδῆϑοτῃ οὗ 116 5 ἴοο σοβυν," Ἔνθη ἴον ἴῃ6 τίσ ἢ τηδη ἴο ῥᾶῪ ; δηά 
τμεγείοσα ἢ ψᾶσῃ5 Ὠΐτα : “ ἀ6εἰδῖ ἔόσγενοσ "᾿ ἔτοπὶ βυςῆ ἃ ναΐη οῆοσι 
δηά ἔτοτῃ σοηβάδηςε ἴῃ ἰἴ5 βϑισοαββ. [{ (ἢϊ5 ν. οσᾶπλς ἔγοτῃ ἴῃς δυ- 

ἴδον ἃ πχαϑὲ Ὀ6 ραγθηςῃοιίοδὶ, Ὀὰϊ Ὧἢο ροοά εχρίδηδίίοη οὗ ἱξ ἢδς 

Ῥεθὴ ρίνεῃ. [{ 18 οἵ δ ἀϊβεγεηϊ πηδάβυσε τόσα ἴῃ 6 ῥγενίουβ δῃὰ 
Βυ βεσυδηῖ ᾿ἴπε8, δηὰ τηλῖκε5 ἴῃ ϑῖσ. ἴοο Ἰοῆρ. --- 11. Ζάξ τυῖσέ 
461 Ξξξ ποῖ ἴδε νῖβε στο ἢ τχεη, Ὀὰϊ ἴῃς ῥΡίουβ νγίβθ. ΤὨΪΒ 15 85 τηυοὶ 
85 ἴο 580, ἴῃαἴ Ἔνθὴ (ἤοβϑε ροββεββεὰ οὐ ΠοΙγὺ ψιβάομι ἀΐϊς, δηὰ τδδῖ 
- ἐρείλεν], 411 τορεῖῃοσ, 411 δἰῖκα ἴῃ ἃ ἀξαῖὶῃ σοτηπιοη ἴο 4]. ἃ 
Ῥτοβαῖς Ἵσοργίϑβι, νυ ἰβῃϊηρ ἴο Ὀτίηρ [ἢ 18 βίδϊεπηεηὶϊ οἵ ἔδοϊ ἰπ οἴοβοῦ 

σοπηφοτίοη ᾿ἰ τ τῆς το τηθη οὗ ἴἢ6 ῥχενίουβ Ἴσοηϊεχῖ, ὑγεῆχοὰ: 

“[ογ Ηδ ββειῇ {παϊ,᾿" παηηεῖγ, ἴῃς νῖβε ἀΐε; Ὀαυϊ (ἢΪ5 5ροῖ]β ἴῃς 
τηδάβατε οἵ Ὀοϊὴ ᾿ἰπ 65, ἰοσοῖηρ ΜΎ. δῃά 7|χββ. ἴο δἰϊδοὴ “ τορεῖδοσ ᾽" 
ἴο ἴῃς ποχὶ Ἰἰη6, ἴῃ τηακίηρ ἰδ ἃ ᾿τειγδτηεῖοσ. --- δύμρία απα ὄγω- 
1617, ἰῇ δηθῖῃ, τὸ (6 νῖϑα, ἴῇοβε ψῇο δῖς βυρί ἃ δηά ἀυ]}, δπὰ 
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80, 5τοβ8 δῃηὰ ἀυτ πΚὰ τῇς Ὀγαΐο, ἴΠοῪ 24γίςἀ], ργο Δ ΌΪΥ ἰῃ {86 
856η86 οὗ ἀσβοθηάϊηρ ἴο Ανδάάοῃ, ἃ 5γῃ. οἵ ἴῃ 6 ΡΙζ ἴῃ 560] ; ἀπά 
{πεν σὀαπώον ἀεί» τυεα ἠλ], οἴ. ν. 8, ὙΠΕΥ σδηποῖ ἴδε ἰἴ ψ ἢ τΠα τη, 
Οϑἢ ΠΟ ἰοῃρεγ υδε ἰΐ ; ἰξ 45 Ὀεσοῖμθ οἵ ἢο να]ὰε ἴο ἴῃ 6. ---- ἢ σμε- 

445507.9}, ΔΌΥ ΟὯδ ἰῆδὶ ΤΊΔῪ ϑυσσεαα ἴο 1ΠΕΙΓ Ῥτορ ΠΥ ; ποῖ ἐνεῃ 
ἀεἤηδα ὉΥ ἃ 51Π}ῆχ, 85 ἴἴ τηϊρῃς ἤανε Ὀδθῃ, ἴο ἰπάϊοαῖα {Π6]γ ον 
ΒΌσΟΘββοσβ, {Πεὶγ ἀθβοεηάδηίβ. ---- 12. 76», ργαῦέ:}, 580 δῇεγ ᾧ, 

Ἐ, 3, ΖΦ, διὰ πιοϑὶ πιοάδγῃβ ; “(ἢεὶγ ἰηναγά τῃουρῃι,᾽" οἵ 32, 3, 
{ο] ον Ὁγ ΕΝ"., 5 ἀπε ἴο ἃ σορυ βι᾽5 ἰσαηβροϑβιτοη οὗ Ἰεϊζεσβ οὗ 
ἩΦὉ. νογά. Τῆα οσπηοῦ ἰ5 50 βυϊοὰ ἴο ἴῃς οοηϊοχί, δηὰ ἴῃ ἰαϊίοσ 

15 50 Ὁη5Ὲ 40 16, [παῖ ἴΏΈγα σπου] 6 ἢο ἀουδὶ 85 ἴο ἴῃ6 οτὶρίηδὶ. 
- αν τλεῖγ ἀονιες )ογευον], ταἰκὶηρ ἴῃ 6 ρίδος οἵἨ [ἢδὶσ [θα ρου γΥ 

ΦΑιΠ]Υ ὨοπΊα5, οἴ. Ες. 125 ΤΟΟΪΣ 35. -- Ζ εἰ» ἐτυσίξϊηρ ῥίαεες ο αὐ 
φέμόγα Πο75}; δπα [15 ποῖ τηθγοὶγ ἔοσ ἴΠ6 ῬΟΟῦ δῃά ρίουβ νγῖβ6 

τῆδῃ, δηά ἴῃς ἀ}}, ἀυστ, Ὀγαιϊϑ πλεη, νὴῸ πᾶν ὯῸ ΔὈ}ΠὙ ἴο 

δοαυΐγα να ἢ ; Ὀυΐ 4150 ἴογ ἴθοβα ῆο ἢᾶνε ὈδΘἢ 50 Ἔχοθθαϊηρὶν 
τίοῃ, (ἢδι ἴ[ΠεΥ Ὦανε ὈεδοοπΊε ρτοαῖ ἰαη θα ῥτορτίθίοσβ ; τὐλϑσς παριός 
γε μβοη ἐαπαϊς], μανίηρ {ΠῚ πᾶπλ65 δἰδομθα Ὀγ ρα ]ῖο τοσορηϊ το 

ἴο {πεὶγ ἰἸδηάβ. ΤῊΪ5 μὰ5 Ὀδεη βιτθηρίῃθηεα, ἂἵ ἴῃ Ἔχρεῆβα οὗ ἴῃ 6 

τηθαϑαγα, ΌῪ ῥτεῆχίηρ ἴΠ6 νοῦ “ (4]]." ---18. Τῆς ΕἰΙ5. βοσθ δηά 
ν- βὰτη ὑὉρ [πε τϑὰὶ] εηΐϊρπια οὗ ἴῃ 5ἰϊυδϊίοη : 2245], τὴ 6 ρεῆδγαὶ 

ἴεγτῇ ΤῸ τηδηκὶ πα, σοιηργθ με ηάϊηρ 4}} οὗ ἴῃ6 τὰςε ; δῃηά Ὡ0 ἰΟΏρΡΕΓ 

τΏΕῃ, 85 ν.5, τείεστίηρ ἴο τἤξῃ οἵ ροϑβιτοη δηὰ νγεδὶ ἢ. ---- ἐπ τυογ λ], 

ῬΓδοϊουβη 685 ; σαυγγίηρ οἡ πε Ἰάφα οἵἉ ρτῖςε οἵ ν.5, δηὰ ποῖ ΠΟΠΟΙΓ, 

ΕΜ"., ννῃϊοἢ 5. 1655 δχαοΐ δηᾶά ἔτοπιὶ ἃ αἰβεγεηῖΐ ροϊηΐ οἵ νίαν. ---- 

αΐάείᾳ ποῦ, 4065 ποῖ σοηϊιθ ἴο ἰοάρε οὐ δϑίάθ ἴῃ ἢϊ5 Ἰοάρίηρς 

Ῥίαςε ἴῃ ἴῃ νου]ά, 5ο 10, Σ, 3, ΖΦ ; Ὀυϊ (ῦ, 55, “αηἀετοίδηάειῃ ποῖ,᾿᾿ 

85 ν."", 17Η, πὰ 41}  τϑβ. [{ 5 ππρτοόῦδοὶς τμαῖ τῆς ΕΠ νου]άὰ ἀϊῆετ 

ἴῃ τϊ5 νεσῦ. Τῆδ ἀϊβετγεηςος ἴῃ Ἡ 6Ὁ. ἰ5 οὗ ἃ 5ἰηρ)ε Ἰεϊζεσ, νηὶ ἢ ἰ5 

ΔῊ ΘΑΞΥ͂ ΠΟΡΥ δ᾽ 5 τηϊδῖακα. ὙΒουρῃ [ἴῃς νεῖρῃϊ οὗ Ἔχίεγηδὶ ΘΕ ΠΟΥ 

5 5'ΓΟΏΡῚΥ ἴου ἴῃ6 Ἰατ[εΓ σοηάθιηρ, ἴῃ 6 [ΟΓΠΊΘΓ ἰβ ΒΘ ρροτῖεα Ὁγ 51}}} 

ΒΊΓΟΗΡΕΙ ον άθηςε ; ἴογ ἰΐ ἰ5 πηυοἢ θείου βαϊϊεα ἴο της σοηϊοχῖ δηά 

τῃουρῃι οὗ ἴῃ 6 δπῖϊγα Ρ5., αηὰ ἰἴ ρίνεβ ἴῃε ἰε85 τεχσιθηῖ ΗΘ. ψοτά, 

Δα οἡ ἴπαὶ δοσουηΐ τῃ6 πγοβὶ αἰ ου] ταδάϊηρ. ---- 76 ἐς 1ο ὁξ εοπι- 
2α»εα Ἴ, οὐ ᾿ἰκεπϑα ἴῃ ἃ βἰ π}}16, ---- Ὁ ὀξασί 7]. Ιῃ τη πιαῖίεσ οἵ ἀθαιῃ 

τῆς ἀϊδετεησς Ὀεῦνθεη τΠ6πὶ ἰ5 5Π]σ[νῖ, 1 αἵ 81]. ---- λα  αγε πο νιογϑ]), 

Ῥοΐῃ τη απ Ὀδαβὶ αἰϊκα ἁγὲ ουἱϊ οἱ ἴτοιῃ 6 ἴῃ τῇ6 νου], απὰ 

Βᾶνε Ὧο {πῃ τ δχίϑίεησα ἀρατὶ ἔτοπι ἴῃς ἀροάς οὔ τῆς ἀεδά, 
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ΘΕσ. 11. ἢ45 ἴῃ6 884 1ὴ6 5: Ποία 85 91. 1., βδᾶνα [ῃδῖ, οὐ ἴ8ε ῥπη- 

εἰρίε οἵ ἱῃμοϊυβίοῃ, ἴῃς ἢγβι οἰχ 1168 ἅγὲ ἴῃ ρεηεσαὶ ςοσσεβϑροηάεξηςε 
ΜΠ ἢ Ιασὶ βἰχ ᾿ἴπ65 οὐ ϑιῖτ. 1. ---- 14, 7Ζλές ἐς “όε τύαν 497 ἐἀενι], 
τῆ σουγϑε οἵ ᾿ϊε ψῃϊοἢ ΤΏ ΘΥ Ραγβας, Ἰεδάϊηρ οἡ ἴο 115 ροδ!], ---- “4π4 

ἠλε ἐαμον ἐπα Οὗ λον], 85. 13", Ὀεβί βυϊϊεα ἴο ἴδε οοηῖεχῖ. Βαΐῖδ 
ΠΟΡΥ ϑ1᾽5 εἰτοσ οἵ ἃ βίηρὶε ἰοϊίεσ, ΠΠ ἕοσ Ὦ, τδας ἃ ἀπ υ]ῖ τεχῖ, δὶς ἢ 
5 ἜἘχρ δἰ ηδὰ ἰῇ νᾶγίουβ 'γᾶγ8 Ὁ Ὗγϑβϑβ., 81} υηϑβαδιϑίδείοσυ ; Ε"., “ τῃεὶγ 
Ῥοβίεσν," τον Σ,, Ἰεαϑῖ οἵ 8]}. ---- λα λαῦς «οὐ εοηβάσηςς), ἃ5 ἘΝ." 

Π60Ρὅν., Ὁσ., Κιγκ., τῆς. οι ον δηὰ υϑυ8] τηθδηΐηρ οἵ Ηεῦ. ποτὰ, 

ἴΏΟΓΕ 5υϊτοά το ἴῃ6 σοηΐοχὶ ἰἤδη τῆς δῖε τρδδηΐηρ, “ (ΟἸγ,᾿" οὗ 

Εν". --- λα αγε ῥίσατεοί τού “εν ῥογἤορ], ἸΈΟγΑῚν {Παῖγ που τἢ- 

[α], τ1ὴ6 ροτγίίοῃ ἴοσ 1Πεῖγ πηουτῇ ἴο ΘΏ])ΟΥ 85 ἃ ἀε]ϊςϊουβ τηοτϑεὶ ; ἃ 
ςοηςερίίοῃ ποτα ἐγεαυεηΐ ἰη ἴη6 ρῆταβε, “ ἀου]ε Ρογίίοῃ," δϑϑίσηεὰ 

Π5ΌΔ}}Ὺ ἴο [ἢ βγϑῖ- θότῃ βοὴ, Ὠϊ. 21}, Τῆς Κχββ. δηά ἱπίεγργεῖογο 

ΒΕηΘΥ γ, ονετ]οοκίηρ 1ἢϊ5 πηεαηΐηρ οὗ ἴῃς Ηδοὃ. νοτά, δηὰ τὨϊηϊκ- 

ἴῃς οὗ τῆς πιογε υϑι8] τηεδηΐηρ, “ πηουἢ,᾽ Ῥαγαρῆγαβθα, 85 9, οἵ 
τπουρῃῖ οὗ βρεεοὴ οὗ ἴδε τηουΐῃ, 8ἃ5 ΕΝ". δἴϊεσ Σ ; οὐ ἱπϊεγρτγειῖεὰ 

τῆς Ηεὃ. νετγῸ 85 δποῖμεγ ίογγ, ἢ ἴῃ τηεδηΐηρ “ ταη,᾿ 85 Δα.; 

4}} τηϊηκίηρ οὗ οἴμεῖβ ἴθδη τῆς ψιοκεὰ τοἢ πλθὴ οὗ ἴῃς ῥτγανίουβ 
Ἰΐηθ, δηά 30 ἱγτηραϊγίηρ [ἢ βίγεηρτῃ οὗ ἴῃ 5γῃ. σουρ]εῖ. ----1δὅ, Τὰ 

αγέ ας α οι], ϑἴτα!α, 45. 42, [Ὁ] ον Ὁγ τεϊδῖνε οἰδαβα. ---- “λα 

αγε γι ἐμ ϑλεο᾽], τὴς ἀροάς οἵ ἴμε ἀεδά Ὀεϊῃρ' σοποεϊνεά 45 {Πεὶγ 

[0]4, ἴῃ ψῃϊς ἢ [ΠΟΥ ἅτ ϑῃαϊ ὉΡ ἔογ ἴπ6 ηἰρῆϊ. --α 22 εα1}, Ῥετγβοηί- 

δοά, -- ὁ διοὶν σὐοῤλεγα }, ἃ5. (ὅ, ΕΝ.., ΠὈ5Ν.. ; Ῥοββϑίθὶ)ν διτιῃ. ἴο 

Υλῆν ει Η ΠΊ56 10, ἃ5 [ἴῃ 5μορΒετὰ οἵ Ηἰβ ρεορῖε, 231 8οἦ᾽ οοἷ. ΑΥ̓͂, 
“ {664 οἢ ἴἢ6ηγ,᾿᾿ 5. ἃ 515. Ἰηηρτονεπηεηῖ οἡ ΡΒ. “ ρπανείῃ," 

ψὨΙΓἢ, τπουρἢ ΡΟΘ5 1018, ἃ5. Ἰυ5Ὲ|Π6 4 ὈΥ ἃ τάγα υἀϑᾶρὲ οὗ ἴῃε νεῖ, 

80", ψ τ τῇς σοποερίίοη ἰῃαῖ ἀφαίῃ ἰβ 4 ψ|]ὰ Ὀεαβί, ἰ5 ποῖ δυϊεὰ 

ἴο τς οσοηϊοχῖ, αηα 15 πη ρτο 4 ]6 ἴῃ 1156]}.---- σα ἐλ εὶν γι», ᾿ὰν- 

ἴῃς ἀομοη ονεῦ ἴΠ6 πὴ, Α ἰαίεσ ρ]οβϑαίοσ, τη εἀ ὈΥ ἃ σοργ]ϑβί 5 

πλϊ σα Κὸ ’ὰ ὙΤΠΠῊΡ 565. “ ΠΊΟΓΠΙἢΡ,᾽" [οΥ Ρ]. “ τλογηΐηρ5,᾿ δηά τπϊηκὶπα 

οὗ τς πιογηϊηρ οὗἨ τὴς δίοσϑίαηϊς ἄαγ οὗ ἴῃς τεἀδιηρίίοη οὗ [ϑ5γδο], 
ἀη τΠ ἢ ἸητΟΥρτγοῖης τῆς ν ΓῸ ἃ5 τοίδστίηρ ἴο ἴῃ ἀοτηϊηίοη οἵ ἴδ 

τὶ Βίοοι5 ον τ ἢ  ἸΟΚοα, Ἰηβοτίθα ἢ15 ἐχρ᾽δηδτίοη ἴῃ ἴῃς ἰεχῖ, δἱ 

ἴῃς Ἔχροηδο οἵὁἨ ἴῃς πιοάβυτα αηᾷ ἴῃ6 βγηΐαχ, τπηδκίηρ ἴῃς ῥᾶϑβᾶσε 

ἃ οτχ ἴο 4}} 5υὐδοηιδηῖ Ἰηϊεγρτγοῖοτβ ΤῊΘ οτὶρίηδὶ νγὰθ σαὶ], 

Ἔτολν Π γλΐησς σΟΏ ΓΙ ΠτΑ}}ν, ἃ5. 73}, Ὀο]οηρίηρ ἴο ἴῃς ποχὶ ᾿ἰπε ἴο 

σοι ρ]οῖς 115 ΠιΘάβα ΓΘ, τ ἡ οὐ 207,11, ἤρατε, [Π6 5σῆαρε πᾶ ἀρρβᾶγ- 
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8δῆςς οἵ [πεῖν ἀἰδεπηοάϊεα Ὀείηρ ; ποῖ ἴο ὃς ῥδγαρῃγσαβθα ἱῃπῖο 
“Ῥεδυῖν," ΕΥ"., οὐ ἴο ὈῈ τερατάδαὰ 45 ἃ ροδίϊς γείδεσεποθ ἴο {Πεὶσγ 

Ὀοάϊε5, πιουάετίηρ ἰπ [ῃ6 στανα, ΚΙτΚ. --- ὐσοίσέλ ατυ4}}, Ὀδοοτα- 
ἰηρ οά δηὰ ψογῃ ου ΌὉΥ ἂρε δηὰά ἄδοδυ, οἵ. 70. 14.5.3. --- δλεοὶ 
Ῥεϊοηρβ ἴο {πε (οἰϊονίηρ ᾿ἰπε, ῦ, 3, ΡΒΥ͂., ΑΝ., 5. ἴῃς τρδάβυσα 
Τεαυΐγαβ ; δῃηά ἰ5 ποῖ ἴῃ6 βυῦ)εοϊ οὗ νετῦ, 85 ΕΝ.., Ρε., Ὁγ.,ρ Κισκ. 

--μν ,ονε ἐΐ ἐογέν ἀιυείζρι 7, τἴῃαῖ οὐ ἴῃς ἔοττῃ ; ραγαρῃγαβεά 

Ὁγ Φ, Ἐ, δηά τεΐειτεά ἴο (ἴῃς ρίοιγ οἵ ἴῃς το τῆθῃ τῃοτηβεῖναεβ. 
Τῆς ἀνθ] ηρ ἰῃ 516. ], γἤετα [ΠΟΥ ἀγα ἀοοιηεά ἴο ναϑῖε διΑΥ, ἰ5 
ςοπίγαϑιθα τὶ ἴῃς Ἰογάϊγ ἀνε! !ηρ οὗ ἴῃς στὶς ἢ ἴῃ τη ϊβ ᾿Ἰδ, 85 ἰῇ 

ν."5, στ ἡ Ὠϊοἢ ν.δ 15 ράγα]]εὶ. ἘΝ., “τῃαϊ ([μ6γὰ 6 πὸ μαδιϊδοη 
ἴοσ ἱϊ,᾽ 15. ποῖ ᾿υβεϊβεά Ὁγ ἴῃ υβαρε οὗ ἰῆς ΗΞεΡ. ψογὰ οσ [Ὡς οοῃ- 

ἴοχῖ, -- 16. ΑἜὕΙδἴοτ εἀϊΐοτ, ροββί οἷν Ἐ, νἱβηϊηρ ἴο τρᾶκθ ἴῃς Ῥβ. 
ΤΏΟΓΕ υ56 [1] (ογ ΡυὈ]ς ουβἢρ, ἰηϑοσιεα [ἢ 5 ρίοβϑβ, δϑϑοσιίηρ {πὰ 
δηιϊ ποις θεδιταάς οἵ (Π6 τἱρῃίεουβ, ἰῃ δῖ 5 τε! ΪΥ ἃ Ῥσοβα 56Ώ- 

ἴδῃς : “Βαυϊῖ Οοά ν]}} τα ϑοπη τὴν [ἰΐε ἔτοτῃ τ(ἢς Ὠδπά οἵὁὨ ΘῇῃςΟΪ, ἴοσ 
Ηε 11} ἴαΚα τηθ.᾽" ὙὍῇα ἱηϊεγρτγεϊδιίοη οὗ [5 ραϑβϑᾶρα ἀδρθηάβ ἴῃ 
δτεδῖ τηϑᾶϑαγε ὑροὴ ἴδε νἱεν ἰαίκεη οὗ ἰἴ5 τεϊδιίοῃ ἴο ἴῃς οοπῃίεχί. 

Τῆς ἢχϑὶ οἰδυδε σὺ Ὀ6 ἱπίεγργεῖθα οἰτἤοσ οὗ γδηβοῖῃ ἔτοτῃ ἀδδῖῃ, 

οἵ οἵ τδῆβοτῃ ἔτοτῃ ϑῇῆεοϊ δῇγ ἀβαίῃ ; Ὀυϊ τῆς αϑὶ οἰδυβα ἀθῆῃβϑ ἱΐ 

85 ἃ ἰακίηρ Ὀγ Οοά, νϊοΐ ἰ5 δα! 16 4 ποῖ ἴο ἴῃς ἔοτταευ, Ὀὰϊ ΟὨΪγ ἴο 
δε Ἰδϊῖετ. Τῆς νοῖβε ΡγΟ Δ Ϊγυ 5 θαβθ ἃ οἡ 737, δηα Ὀοΐῃ Ῥ55. ου [86 

βίουυ οἵ Επος, σεη. 5" (Ρ), ψΒίςῃ ργεοεάεα Ὀοιῃ Ῥ58. ἴῃ 118 ἀδίε 
οἵ σοπηροβί(οη ; οἷ, 4]5ο 2 Κ. 25. 1 15. ς 38, [ἰ ᾿πηρ]165 ἴῃ 6 ἀϑϑαρ- 
ὕοηῃ οὗ 186 πρῃίεουβ ἀεδα Ὁγ Οοά ἴο Ηἰπιβεϊί, ἴο ἴῃς ραγδάϊβε οὗ 

τῆε ἀερατίεά, ννῆϊς ἢ ἀενεϊ͵ορεά ἴῃ ἰαῖεσ Τυἀαίβτα ἰῃ δητῃ. ἴο Αρδά- 

ἄοῃ οἵ ἴῃς Ρ(, υ. δηὰ Οῇδιῖοβ ἄρτοα ψ ἢ Π6., ἀπιοὴρ τεσθηΐϊ 

οομτηθῃϊδίοσβ, ἰῃ 1ῃ15 ορἱηΐοη. Μοβῖ τηοάδγῃβ, ἐνεὴ Α. Β. Πανὶ ἀ- 
5800 δηα ϑαϊπιοηά, τηϊηϊπῖδα ἴῃς ΕΟ δίοϊορυ οὗ ἴῃς δποίεηϊ Ηε- 
Ὁγενβ, 50 85 ἴο γεάυος ἰξ τυςο ἢ Ῥεῖονν με ἰενεὶ οὔ [δαὶ οἵ τῆς 

δποίεηϊ ἠεὶρῃρουτίηρ πδίϊοῃβ. ---- 17. Ἐδβαπιληρ ν᾽ ἢ 4 5εἰζ- 
Ἐχμογίδίοη, --- 27 ποί, τυλέη ἠδ ργοιυείά γἱεὰ ἢ τυλόη τ146 ρἠο 

4 τε ἀσμϑε ἐς ἱπεγεαφεα ], ἃ5 ἴῃς σοηϊοχὶ ἰηάϊοδῖο5, ἀπα 45 ροοά 
υϑᾶρδ ΟὐσΟΑΒΙΟΏΔΙΪγ 8] ]ονβ, γείδετίηρ ἴοὸ γε] ἢ, ἢ] ἢ ἰηά θεά 15 δυὉ- 
δ ταϊεὰ ἴῃ ἘΝ.5, θὰαϊ νιϊπουῖ 5υΠΠοἰοηϊ σθάβοῃ. ---- 18. 20» λό εαπ- 

ποῦ ἑαζε {ΐ αἰ], πὶτὰ ἰπὶ ἴῃ ἢἷ5 ἀθαῖῃ, ἤθη ἢς ἀϊ65 δηά ἀδβοθηάβ 
ἴο 5}60!. --- ἐς χίονγ εαπηοί ἀἰεεεσπα αὐέεν ἀΐνε], ἴθ ὨΪ5. ᾿γαίη, ἃ5 
Ῥάρραρε, 85 ἰξ ψουἹά ἰῃ ἢἰ8 ἴγανϑὶβ ἰὴ (ἢ18 νου, ΤῊΣ ἴεχὶ τεϑυγλαβ 
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τῆς πνογὰ “ ρἰοτγ " ἴῃ (15 εἶδυβε, δῃὰ 115 ἑανουτβ ἴῃ 6 ορίπίοι τπαὶ 
αὐ, τὰς ψῃοὶς, οὗ ἴδε ῥσενίουϑ οἴδιιϑε, γείειβ ἴο 4}} ἢ18 σίςμεβ ; ποὶ 

ψ ἢ τῃς ἰτρ! ]οδὔοῃ ἴπαὶ ἢ6 πυρῆς ἴακα βοῖὴς οὗ 1 τῆ τα, θυὶ 

1τηαῖ ἢς τηυϑβί ἰεᾶνα ἰΐ 41} Ὀδη ἃ ἃ5 ΠΟ ἸΟΏΡΘΙ οὗ ΔΏΥ Γεδὶ ψοστ ἴὸ 
Ηΐτα, 45 ν.7 51... -19. ΤΖάσοωρα ἐπ λὲς ἤγε- νιε], ἰὼ διττῃ. ἴο Β15 ἀδδιῃ- 
ἔπε, ν.}δ; ταβδυγαίηρ ἴῃς τΠουρῆϊ οἵ ν.ἴ. ---ἀς εοηργαύμέα κα ἀὲς τομ], 

«οἴ. 625; Ὀϊ]εβδίηρ, Ὠίγαβεὶ Γ οσ ναὶ ἢς μα δοαυϊγεά ἴῃ ἴῃ ψϑδὶ ἢ ἴῃ 

νι οι Ὡς ἰτυβιεὰ, ν.75; ἢ ματα ἐ{], ἴῃς 8οα], ἰῃς 56], ἃ5 ϑῃςῃ τηθῃ 

υιϑθ δ! ἀο, ἰακίηρ 411 ἴ[ῃ6 ῥγαῖϑε ἴο 1μετηβεῖνοβ ἔου ἴΠεἰσγ βυσοαββ ἴῃ 
1ς.---- δεεαμδε ἐ71, ἴῃ 5ου], ἴῃ 5610, --- σας ἐοίηρ τυεὴ το ἐξεζ]. 
Τηΐ5 δά Ὀξδη δηά σοῃξηπεα ἴο Ὁς 115 ἢ ἀυτίηρ ἰἴ5 ᾿ϊξε-τίτης, 

Ῥοαϑεηρ οὗ ἴῃς δϑυηάδηςς οἵ τίς 65, ν., ΑἹ] [ἢ]5 σθα!]ν δυλουηῖς 
ἴο ποίπίηρ, 580 ἴδτ 885 ὑσενθῃτοῃ ΟΓ σΟηϑβοϊδιίοη 15 σοῃοοτηθα ; ἰΐ 
ΟἿΪΥ τηᾶῖκα8 ἴῃς δηθῃ. 411 ἴῃ τοοτγα βιγκίηρ δηὰ ἀἰβιγαββίηρ. --- 
20. 17], τ.15 νεῖγ 8οὰ], οἵ 36], ----- τοῦ γο το τλε ρεπεγαήοη 97) ἀΐξ 
“,}αϑδιεν:Ἴ, τιοῖ βίαν ἴο [8.6 Δῃησαβίῖσαὶ τότ, ἔοσ [ἢϊ5 γγ)χᾶ5 Ὡοΐ αἰνγαγβ 

ἴδε οα86; δυΐ ἴο ἴῃ6 ραϊπετίηρ οὗ ἴδ (Δ Π 615 ἴῃ ἴῃς τδα]τ οὗ [ῃ6 
ἀεδά, ννῇο ψετα τεραγάθα 5 ᾿ἰνίηρ 45 παίίοῃβ, {Πῦ65, δῃηὰ ἐδυλ  65, 

ἃ 5ῃδαονΥ ἐχἰβίεηςο, τεεοιπρ ἴῃς ἀϑϑοοίδιοη5. οἵ [58 ψου]ά, οἴ. 
ση. 1:5}.- ἤσλο ,ογευεν, ἴῃεβε ἐδίμεσβ, 4}} ἀδρασιβὰ 5ου]5. --- "ες 
ποῖ 16 ἀαγάρλέ, το βῃϊηθβ ἴῃ τἢ5 νου], θὰϊ ἀοε5 ποῖ βῃΐῃε 
ἴῃ ἴῇῆε ἀατκ δηά ρὶοοιηυ σᾶνεγῃ οὗ ϑΠ60], οὐ ἰῖ5 ΡΙζ, ψὨΙΠΟΣ (ἢ 
ψ]οΚεά στἱοἢ πηυϑῖ ΡΟ. 

2. πὐδτνονθυ;} σοταρίποά ἴον ἔνο ἴοπεβ. τὖπ, συ, 7710, -τ- 8. ΘΚΤΩΣ ον 
ὈῚΝ 27 πιδῃ οἵ ἰονν ἄδστες, οογτητθοι τηθη, ΗΒ. πιθη οἵἩ ΒΙΡῊ ἄερτες, οἵὗἁ ροεβὶ- 
τίου δηὰ ἰμθαεπος, 45 6219, υ. κα. ---4. Γι). α.λ. »εεα έαξέονε, νι τσέρερ, ἀ5 ὙΌΣ 1015; 

ΨΥ ποῖ ΓλλΣ ΟἹ] ἱπῇ. οϑέτ. νὉ. ἢ ν, 73. --- γλΏ τι, ΓΛΉ22 δ βίγ. ἱπῖδηβῖνα Ρ]5., ἴδτπιδ 
οἵ ΝὟΙ,. νυ. ΤΣ π.Ὁ, ἴῃ Ψ᾽ αν (1) σε οὔ ππάεντίαναένρ 7875 1365; (2) οὐγεεί 
67 ἐρμιοιοίεάρε, Ἀετε διὰ 147}. Εοτ "ΠῸ2Π συ. 93γ80. --- δ. 59] πΔῪ τείες ἴο 5. 

85 ἃ ἡ δοῖε, [με οτἱρίπαὶ οοποθριίοῃ οὗ 118 δυΐβοσ, ςἔ, 83 Νὰ. 2151-8ὺ 5 Κὶ «13, 
οἵ ἴο ἴδε ῥσονεζυίαὶ βαγίηρ ἰπ ἘΠ. ν.1δ. 51. τ, «415. ---- ξ᾿χᾺΠ] π.ξ, γέσαε, οὐτενγε 

“αγέρφ, ἐρεῖρνεα, Βα (ἢ 85 ἴῃε ΕΠ. ; εἶδν. γ82 Νὰ. 128 (1Ε) ΕΖ. 172 Ρχ. 15.- 
6. Κγὴ Ὁ) 85 9412; Ῥυὶ 65, Πα.» Ὁ" 88. Απι, ὅδ, ῥργοῦ. οὔἱγὺ ἱπεχϑοίῃεββ οὗ ἴγδῃβ- 
Ἰδιίΐοῃ. --- "3)05 νῦν 511. ΘΟ, 3, Σ, ῬΒΝ., ΑΝ, ὅϑῦν, σεν ἀφείς, νεῖ 1 οπῖτ. 

οὗ 500]., ἐκέφωξέν οὐ οὐ αὐαελεα ἰο μὲν ἀφείς, ἰταρ᾽ γὶπρ σοπέεββίοι οὐ ἰῃίαυ τ ; 

8ῃ υπεχαπηρὶεὰ ρῆτ., ἀἰβίσυϊε το υπάετβίαπά, πιοάϊβεὰ Ὁγ ἘΥ͂., Ρε., 85. Ἵβῖσ. οὗ 
Οδ]. α΄ μιν ἀφεὶς, ἴὰ νἱπάϊοϊξινς Ῥυγϑυΐϊ, πὸ 1655 υποχαπιρὶεὰ. Θ.ῸΒ ἰπϊετγρτεῖς 
200 δά). ν᾽. σνεγγεσελεν, Ὀὰαϊ Μ ἘΠΕ Ροββί]ς 85. ἃ ἔογι, ἰἴξ ἰ5 ποῖ υβεὰ εἶΞν. 

Οτΐρεη, (ο]ονεά Ὁγ Βᾶ., Ἑκκετ, ακουββαει ΞΞ "5, πεν ἱμεϊ δέος, αἰρεεί οὶ 

(ἔοεβ), 85 7ς. 179, ρασαρηγαβεὰ Ὦγ 42, γεΐε ἐμπεηεΐές, ἰδ τλοβὲ ργοῦδῦ]ε. Οὔτε 
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εἶνεϑ 150 ιεσουββουνει ")30) 3 Ρ]. ἴον 3.55. 1} ἰ5 ἰΒετείοτε, 85 ἴῃε σοπίεχὶ βὰρ- 

ξε5ι5, τς ἰηϊψυΐν οὗ ἰδεβὲ δποιηίεβ. - -  Ὶ Ὀσπ Ὁ] δ 5. πεεάεά ἴοτ πηδϑβαγε. 
Ὁ5, ἐλεὶν τὐεαίά, ἃ5. ν.1} 6211 γ313͵ --- 8. τιΚ] ἰβ βυβρίοἴουβΒ. ὕσαρε τεαυΐγεβ 
ὨΜ...Πν οὐ ὗν... Νν. Ηουβ,, Εν., θα., Βᾶ., (Βε., τὰ. Ν δ5 ν.}δ, Ὁ ἰἴ ἰ9 

ῬτΟΌΔΟΙΥ ἃ οὶ. ἄυε ἴο ἴδε ἱπίεγρ. οἵ τὖν δ5 οὐ]. οὔ ν. Μογεονεῦ ἴξ πρᾶῖκεβ 1. 

ἴοο Ἰοῃρ. --- 119] ἴπῇ, ἀ5. ἴο ἐπιεπϑιγ νὉ. Ὁ 8 ἀποοτηπηοῃ Ὀείοτγε ἴῃς σοαι- 
Ὀἰπαιίοη, Ὀυϊ εἴ. απ. 34 Απι. 95. (5 [45 ἵνο οἴδυβεβ, ἀδελφὸς οὐ λυτροῦται, 

λυτρώσεται ἄνθρωπος, ἰακὶηρ πικ ΠΤ ν, -- θ.. Ἴ5.)] 0 ἰπἰεπβῖνς, αββενεγδῖϊνε 

τ ΟἹ ἱπιρί. [50:1 δὲ 2γεείοις, οἵ Ἰΐς 72} 1 5. 2651 2 Καὶ, τ|8.14; Πεγε ἰϊ5 
γεαεηιβίίονι. (ὃ τὴν τιμὴν, ἜΪ 2γεἰΐηένε τε Ὅὴ ἢ. 50 ϑ. π-τ ῦὉ5}} 50 3,0υϊ 

δὴ; ΒΟΙΒ 585. ἱπιεγργεϊδιϊοῃδβ. ---- 5 π5}} 0 οὐοπβες, Ῥί. αἴϊεγ ἀρ Ὀὰϊ ἱπιρτοῦ. 

Τὸι βου! Ὀς ροϊπιεὰ 88 ἴπιν. οἵ ἐχβοτιίαϊίοῃ, ἃ5 ὅ. Τῆς “Ποῖος ]. 15. ἃ ῥτοβε 

Εἰ. οὐ ρεηϊαπιεῖεσ, νυνί ἢ ἴα. τηᾶῖκε5 ἰπῖο ἴννο ἰγϊπηεῖεγβ ὈΥ αἀάϊπρ ἔτοπι ν.}0 

ἫΣ ὋΝ) δ (ῃς οοβὶ οἵ 5ύ. ραγδὶϊ. οὔ πεχὶ σουρ]εῖ. ---- 5} γ βυθοτγά. ννἱἢ 7088. 

οἴ ρυτροβε, ἀερεπάεηϊ οπ ν.8, ---ἶ. πνπν 5Σ7 ἱπιτοάαοίοτυ δ]. ἴο σοπηςοὶ με 
ἴνο 11. τῆογε οἱοβεῖγ, πηαῖκοβ (ἢ Ϊ5 1. ἴοο Ἰοηᾷ. --- υ5τῚ Ὁ] 0 οοῆδες. ρ΄. --- 12, 535}} 

6, Ἐ, 3, Ζ, 553», 380 ουν., Κεπη., Πόνίῃ, Θιτεεῖ, Βᾶ., Πα., Ὦτ., Κιτίκυ, 
ΟΙΒμαδιῖεβ, δίοῃε βυϊϊεὰ ἴο Ἵοπίεχί. ---- "3. τομαῖς 5ῇ. ἔοτ ξὰρθοην. --- "Ν Ἴ}] 
Ἰηϊεγρτεῖῖνε ἀπά ἐχραηβῖνς ρὶ. ἱποοηβίβεεπὶ νἹ ἢ δδ“, ἀτομαῖς ἀπά εὑρδοπηὶς ἔοΥ 
Σ, ψΒὶς ἢ τβετγείογε ἰ5 οτὶ ρίπαὶ. --- 13, ὉπΝ}} 1, ποῖ ἴπ ν.2] δῃὰ ποῖ βξυϊϊεὰ ἴὸ 

ἈΠ, ἰ5 ἃ βἷ. --τ- ὅ 551 πιπι, 2 δείονιδνιεῖς, 85. Ῥτ. 2015 10. 2819 768. 205 (οπι. (5) 
Ε2. 2235, οἵ γίεε ἧς. ααἱδ, ποῖ ἀολιοη ἃ5. Ἐδὶ. 1’ -Ἐο ἴ. δὶ. --- 5. 50 Σ, 3, 

ΖΦ ᾽αϊ δ, ζ, (ἀρ., Ηουν., Κεππ., Τόν, Ηοτβὶεγ, Παιῆς, νν.» 7.3}, 85. ν.3}, 

ἘΠ. πιυδὶ ἤανε Ὀδθη αἰἰκε. Εχίσεγπαὶ ονίάθπος ανοῦτβ ἴδε ἰατίοτ, ἰπῖογηδὶ ἴῃς 

ἔοτπιου. --- 5.1 ΝΊΡὮ. ρΐ. τε]. οἰἴδυβε. ζ τῶι, ἐμέ οὔ, ἐατὶν ψοτά Ηο. 45 Ζρ. 11} 
Οὔ. οἵ ρεορὶε, Ηο. τοῦ οἵ Κίηρ, 15. 1.51.1 76. 478 οἵ ςοἰτγ. -- 14, π| Ἐπιρἢ. 
50]. ---τ 5} δγομαῖς 8. εὰρ!ιοηίς, --- Σ το- 53. ἐπσίρίεέίας, 70 {}, ἃ5. Ἐς. γϑ, 
οἴ. νι, ποῖ 50 ῥγοῦ. δ8 σεἠεεοηβώάσηεε Ῥ8. 781 Ῥτ, 325 170. 814. 41, (ᾧ σκάνδα- 

λον, Ἢ «εαπαάαζι» τε Ὁ2 Ἰτρτοῦ. πτ πολλαὶ]. Ο μετὰ ταῦτα, ἘΠ οείεα, 3. οτΐ 

ἐος, Σ οἱ δὲ μετ᾽ αὐτοὺς, 8}} ἱπιρτοῦ. Κα, ἢ ΝΥ ε., Πα., 5τλστν {|{οϑππτ, 45. 731} 

Πι. 3230.29. 7ς, 124 21}7|--- Ὁπι02} (ὃ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, 3 γμχία ος, Α΄. 
ὉΠ 52. ΠΡ ἰ5. ἀϑυδ!]Υ ἰηΐετρ. 5 τείογγηρ ἴο δρέςοϊ, αἴϊεγ λόγον οὗ Σ. [Ιἰ ἴ5 

ταῖετ δογέϊοη, 85. τηοατῃ[ὰ]. Ὀλπ 6. 1. 2117. 2 Κὶ. 25 Ζς, 135. --- 55}. 
εὐλογήσουσιν, ἱπίετρ. οἵὁἨ πχ ἃ5. 110108, Βὰῖ ΘΛ ἈΞΤ Σ, εὐδοκήσουσιν; Αα., 3, 

ἐπμγτἐρέν ὙΣΣ ΨΎΥΝ, τ δ. ἸΝ 1} 5ἴπ}Πς, [Ο]]ον οα ΒΥ τε]. εἴδυβς, 85 4.2", --- αν ἢ 
Οἱ] ρῇ. ἐστν, εἶδιυν. 739, Ξξ ὕλθν. ΟΦ ἔθεντο, 3. δοιί στρ, 580. Αη., Κι,, αἱ]. --- 

ἌΡ ὈΥΡ Ὁ2 Ὑ100} Ο καὶ κατακυριεύσουσιν αὐτῶν οἱ εὐθεῖς τὸ πρωΐ, 50 3. 

ΤΠΐ5 βεπΐεπος ἰ5 [οἰγαπιεῖοτ δυὶ ἰοᾶνεβ ἴῃς ργονίου5 δη βυ ϑοηυςηΐ ᾿ἰπῈ5. ὁε- 

ἐεοῖῖνε, [Πετείοτε ἱπιρτοῦ. Βα. 2τλον δὴ] αἰίδο ἢ ἴτ τὸ ρτονίουβ 1. ἴὸ σοπιρίοῖς 

ἴ. Σππα), ἀατς αἰο»Ἴ 0}, ο. 3 (π: 1355. (Ρ) ΕΖ. 2915, ον 252 Ῥξ, τ1οἤ, δτο. 

Ῥεῖβ. ΕΖ. 34΄, 55 Ῥε, 6533, αἷς. 72. Τῆς οἤληρο ννὰ5 ἄπς ἴο ἴῃς ἱπβουιίοη 

οἵ τῆς ἱπίεγρτγείαιϊνο 3.5} δ5 οὶ. ἀπά τῃε ἰπίοτρ. οὐ 5525 δ ἴῃς πιοῦπ οὗ τῇς 

Μεκϑίδηϊς ἐὰν ννῆεπ ἴῃς τἱρῃίοουβ νου] ταὶς, δὰ ἰάδα πλὰο}} ἰαΐοτ ἴΠπὰπ οὐτ Γ5. 

ἌΡ25, ἴῇεπ, Βεϊοπρβ ἴο ἴῃς πεχὶ 1. ἴὸ σοπιρί εἴς ἴἴ, πὰ τὴς βου] τά, Ρ]. δυλσϑ 5, 

85 731} τοι", ---3..}} Κιὶ Ἐ[π1} πᾶς ἔρτασο, ἑαο, 15. 4515. τι ὅν τῷ Ξῖ , 
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ἐλεὶν ἤογηε, Ἐπιιῖ. 25. Ἐ2. 43}}, 8ο 9, 3, ἄριεηγα. (ὦ ἡ βοήθεια αὐτῶν, Σ τὸ κρατε- 
ρὸν ΞΞ ὍΣ, γοεσξ, ἰδ Ἰτηρτοῦ. -- πϑν30] ΡΊ. πῇ. οβίσ. δηγβοσε. (ὃ παλαιωθήσεται, 

Ῥ νεϊεγαφεεί, 3 εογεγείμγ. Ἐὰ, ῥγοῦ. Οδὶ, ἔος Ὀγκεν ἰ ποὶ οοπποοῖςὰ νεῖ τὶς 

νὉ. ἀπὰ ἰ5 πεεἀεὰ [ογ πεχὶ ]., 85 (5, 3, ἐγε δλδοὶ, ---- ὖ Δ}. 3. 20:2 λαῤίζαει- 
ἐμηε δμ67ρ. 15 Ὁντη. 15. εὐευαίΐονε, ἰογὲν αδοαΐρ, οἵ 5ὰπ δὰ τῶοου 1 Κ. 8:3-- 
2 (Ἀ. 63 ΗΡ. ΕΝ οῇ Οοά ἰπ πεανεῃ 15. 6316, Τὶ ἰ5. ἱπηργοῦδοϊε ἐμαὶ ἴξ οοαυϊὰ 
τείες ἴο ἴῆε δροάς ἴῃ 5ῃεοῖ. 11 Ῥγοῦ δον τεΐεγβ ὈῪ δητίῃ. ἴο ἴῃς ρ]οτίου 5 δϑοὰς 

οἵ τΒς το ἴῃ 5 ψψου]ὰ ; 50 τμαῖ (ὃ ἐκ τῆς δόξης αὐτῶν, Ἐ α φξίογία εσγέε, ἴῃ 

τθεὶγ ραυϑρῆγαβε ἃγε Ἂββθητ } } 7 σοτγεςῖ. ἸῸ ἴῃ ἴῃς βεηβε οὗ μῃρ ατσᾶν ὕγοπε, 
ν. Β28. -- Ὁ} 3. 88. τείοσβ ἴο Ὁς. ΟΡ, Ἐ, Ρ]. ἰπίεγργεϊ 85 τείεγτίηρ ἴο ἴδε 

τὶς νον, 50 ϑίτγεεῖ, Ηοτγβῖςγ, Εν., Ηἱ,, αἱ. --- 19. 7]. ΤᾺς 3 μ]. θεΐνεςπ 
3.38. τι. πὰ ἢ, 5 αν σαγὰ πὰ ἱπιργορ. Ἵ ἰ5 ἀϊιῖοξ. οὗ 5». Ἐάὰ. πῦϑν; 80 πὸ 
ἴον ἢ, ψΕΙΟΝ Βα5 Ῥεδη αββὶ πι]αϊεὰ, 

ῬΘΑΙΜ Ι,., 3 51Ὲ. 65, ΒΕ. 25. 

Ῥβ. 50 84 ἀϊάδοιὶς ροθπι. (1) Οοᾶ βμΐπθβ ζοστΒ ἔτομι Ζίοπ ἰπ 
ἘΒΘΟΡΒΔΗΥ, βυπιτπηοηὶπρ ΘΑΣΒ, ἀπά ποάνθη, δηὰ Ηΐ8 σοάϊν οπδδ ἴο δὲ 

Ῥτεθοηΐ δὲ ἴπὸ ᾿πάστηοηϊ οὗ ΗΐΒ ῬΘΟΡΙ6 ἔοσ πάθοι! Υ το ἴΠ6 οσνοηδηὶ 

αἱ Ἠοτγοῦ (ν.. 7). (2) Ηδ ἀβοϊίῃμεβ ἴἰὸ δοοδερὲ ἱμεὶς σἰτπι8] βδοσίβοθθ, 
ΒΟ ἸΠΟΥῪ Βδὰ οἴετοά ἰπ δι δοϊθηϊς ΠΌΣΙΌΕΓΒ, ΟΣ Ηδ δ48 πὸ ποοὰ 

οὗ ἴδει ; [86 ΔηΐΠ1418 θ6ϊοηρ ἴ0 Ηἰΐπι δἰγτεδάν. Ηδ Ὑ]11 δοοδρῖ, ον- 

Θνοσ, τδαπὶς οὔἴοσίηρ δηᾶ νοϊϊνο- οὔ ογίηρ, δπὰ τ7}1}1} τοϑουα Η18 Ῥδορὶβ 

ἐπ τμεὶσ (τοῦδ]6 (ν.5}). (3) ΒΕ οοηνὶοῖϑ Ἐμθπὶ οὗ Ῥγοξεβδίησ ΒἀδἸ τ ν 
10 186 οονοηδηΐ, ΨἘ116 δὲ ἴ86 δβᾶπιθ {ἰπ|6 ΠΟΥ ΜΈΣ νἱοϊδίίηρ [86 

Βουθηῖι, οἰ, δηὰ ηπτ} Ποσάβ. ΗΜ άσηδ ἴποπὶ ποῖ [0 ἔοσσεῖ 

Εἰὶπὶ; θυῖ ταῖμοσ [0 σ]ΟΥ Ὗ Ηΐπὶ ὈῪ τμδηϊς-οὔἴεσίηρθ ; πὰ 1πὸη Ηβδ 

ΨῚ1 δὲ Ἐμοπὶ 866 ΗΒ βαϊναϊίου (ν.. 5 5). 

ΥΑΗΜΜΕΗ ἀοιἢ βρεακ, δῃα 94}} ἴῃς εαγί: ἴτοπιὶ ἴῃς τἰβίηρ οὗ ἴδε βυῦῃ ππίο ἴδ 

ξοϊηρ ἀονῃ ἱπεγεοί. 

Ουἱ οἵ Ζίοη, ἴῃς ΡῬεπίεοϊίοη οὗ Ὀεδυῖγ, Υ δ νγθ ἢ οοπιοῖῃ ΞὨἰηΐηρ ἰοτίῃ; 
Εἴτε ἀενουγοῖῃ Ὀείοτε Ηἰπὶ, ἀπά τουηὰ δῦοαυϊ Ηΐπι ἴϊ Ξίογπιϑ ἐεχοθεαϊησὶγ. 

Ηε οδ]εῖῃ το τῇς ἢεανεῆβ αῦονυε, ἰῃδὶ Ηδ πιᾶνὺ ᾿υάρε Ηἰβ ρεορὶε: 

“ Οδίπεσ ΠΊΥ βοάν οπδβ ἴο Με, {πεν τῃδὶ πιαάδ ἃ οονεηδηὶ Ὀγ ρεδοε-οἤεσίησ; 
Απὰ εἰ ἴῃς Ὠδᾶνεπῃς ὑγοοϊδίτη σὶρῃϊεουβηςβθ, ἰμαἱ (Ὑδῆν ἢ) Η πι56} 15 ἀρουΐ 

ἴο ἡυάγψε." 
“,71εαν, ΜῪ εοῤίε, απαὶ 7 τοί σρεαξ; γαεί͵ ἀπά 7 τοῖἱ! ῥ»γοίεεί ἐο ἑᾷεε; 

2, (γαλτυελ) ἐὴγ Οοα, (τοο ὄγομσὰ ἐάεε μ ον ἐὰε ἰαπά ο77 Ἐφγϑι)." 
« Νοτ ἴοτ [ἢγ ρεδος- οεγίπρβ ν"}}} 1 τερτονς ἴῃες, που ἔοσ ἴἢγ ψΒοὶς Ὀυχη-οἴεπηξα 

ΜΉ Οἢ δτα Ὀείοτε Με Ἵοῃίίπυδιγ ; 

1 ν}] ἴα κα πὸ Ὀι]]οοῖκ οὐἱ οὗἉ τππα Που56, ποῦ Π6-5οαῖβ ουἱ οἵ (ἢγ ἥοςκο; 

Ἐοτ Μίπε τὲ δἷϊ ἴῃς Ὀεαϑςίς οἵ ἴῃς ἰογεϑὶ, ἰἢς οδιϊε ἀροπ πιουπίαϊης πεσε 
τουπαηάϑ ἅτε; 
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1 Κηον 8}} [ῃς Ὀΐτὰ5 οὗ ([Ὡς Βεανθη5), δῃὰ ἰπαὶ νυ ἢ ἢ πιονοῖὰ ἰῃ ἴῃς δεϊὰ ἐδ ἴῃ 

Μγ ροβϑβεββίοῃ. 
1Γ1 νεγε δυηρτυ,  που]ὰ ποῖ ἰεἰ] ἰῃδς ; ἔοσ ἴῃς ννοτ]ὰ ἰ5 Μίῃς δηὰ ἴδε ἔμ]ηεβ5 

τδετοοΐ. 
58,411 1 εαἱ ἰῃε ἤεβἢ οὗὨἩ ἴῃς πιρῖν Ὀ0}15, οὐ ἀσίηϊς ἰῃς Ὀϊοοά οὗ Πε-“Ζοαῖϑῦ " 

“ δαονέβεε ἐο (Υαλισελ) ἰλαπδιοϑενίη, ἀνά ραν ἐὰν υοιος τπίο ᾿Εἶγον ; 

“κά εαὐ! προς Με ἐπ ἐλ ἀαν ο7 ΚΝ ομδίε; 7 τοῦδ! γέσομε ἐεε ἀπά ἑλον «ἀαδέ 
δἰον Με." 

«ἍΝ ΒΑΤ μασι ἴδοι ἴο ἀο ν ἢ 16}ΠἸπρ ΜῪ 5ἰδίυῖοβ, πὰ ἰακίηρ ΜῪ οονεηδηῖ ὉΥ 
τὴν ποιῇ} 

δεείηρ ἴοι Παϊεβὶ ἀϊδοὶρ᾽] πες, απὰ ἢαϑὶ οαϑὶ ΜΥ νογάβ Ὀειϊηὰ ἴἢδε. 
Ἄν δα ἴδοι 5βανεβὶ ἃ (μϊεί, ἰοὺ ᾿γαϑὶ ρεαβδεὰ, απὰ υἱ δά! ογεσθ τγὰ5 (ὮΥ 

Ῥοπίου ; 

ΤῊΥ πιουϊῃ ἴπου δαβί Ραϊ ἑοτίἢ ἴον εν], απ ὰ τὯγ ἰοησυς ἔταπιθῃ ἀδοεῖϊ; 
Του 5[|ε5ὲ ἀονῃ ἴο βρεαὶς δραϊηϑβὶ (ἢγ Ὀσοίμεσ, αραὶῃϑί (ἢν πιοίμεσ᾽5 δοη ἴθ. 

Δ)]εσεβὶ ἐδυϊῖ, 

ΤΒεος (Ὠηρα ἰπου Παϑὶ ἄοῃς, ἀπὰ 1 δανα ἱκερὶ 5ἰϊεηςε; ἴπου ἀϊάδι ἀεεπ (αὶ 
Ι ντῶβ ἰκς ἴῃ 66." 

“7 τοῦὴἱ εονευΐε ἑλέε, ἀπά “εἰ ἐ ,Ὅ»͵Α δεζόνε ἐλίνε φ)6: ; ἐοπσέαάεν ἐλέ;, γέ 
"νη γείενς ΟΥ̓ Με. 

ΜΆοτο οὔεγείλ α ἰλαιξ-οὔενγέης σίογέβεά Με. 17 το! ἐεέ Αὐνε σε ἐᾷ 
“αὐυα οι 97 ( Υαλιυελ).." 

Ῥε. κο νγᾶβ ἴῃ Αἵ δηὰ ΔΗ͂ Ρείοτς ᾿ϊ νναβ ἴδϊκεπ υρ ἱπίο Ἐ, (υ. [πῖτ΄ 8 29, 31, 32). 
Τῆς δυΐδον υ8ε5 ἰπ ν.ἱ, Πϊ, 3215. 15. 15; ἴῃ ν.3.8, Ηι. 333, οἵ. Ρ5. 803. (4); 
ἴδε Τοὴ ηοτάβ (7, 8, 9) ἰπ ν.15., τῃε ρῥγείδος οἵ ἴπε Τεη Νήογάβ ἴῃ ν.ἵ; 
ὩΣ 2 ἴον ἴῃς Το ΝΥ οτάβ ἴῃ ν.Ἱ; ἴῃς Ὁ)ὴπ οὗ Ε, Ὁ, ἰῃ ν.1δ; ΓΛ ΓῸΣ ἴῃ ν.δ, ρῆτγ. 

οἵ], Ε, Ὁ, ποῖ υϑεὰ ἴῃ Ρ; πϑι Ὁ} οἵ Εχ. 24 ἰπ ν.δ, ΤΏε Ἰἰπιϊϊδιίοπ οἵ βαοσίβοςβ 

ἴο τϑ1, ν, ΠΣ, ὙΣ ν. δ. δι 10. ̓ ς Πευϊετοποιηῖς. ΑἹ] τδ᾽5 ἔανουτβ ἀδρεπάςπος 

ὁπ Ὦ δηὰ ρτίοσιιΥ ἴο Ρ. ΜΝ. ἸΝ320 Ἢ ΨῸΦ πνΟ τῷ 1135 Μαὶ. 111, Ὀὰϊ εαε]ϊετ, 
Ὀδοαυθε ἰΐ τεΐοσβ ἴο ἴἢς δατί ἢ ἰπ ἀπίῃ, ἴο ἴῃς ἤδανθηβ, δὰ ποῖ ἴο ἰΐ5 οσσῃ 

1 Παρ ϊδηῖβ ἴῃ ἃ απίνογβα  ἰϑιϊὶς βεηβε. Ν.2 "}0 2530 15 τεϊαϊςά ἴο 1,4. 21δ, ἀπὰ ἰξ 

ῬΓΟΡΑΡΙΥ ἃ ῥγονεγυῖαὶ Ἴχργεββίοῃ υϑεὰ οὗ Ζίοῃ ἱπ ῥγεἔχι!ϊς τἰπηεβ, πὰ 50 
αἰϊδομεὰ ἴο ἴξ [Παϊ ἴὶ ρετγβιβιεὰ π᾿ ροβίθχι!ς ὑδασε, ἐνθῃ μου ρἢ ἴδε ἰαΐεσ ἴοση- 

Ρἷε οουἹὰ ποὶ σοπιρᾶτε ἴπ Ὀεδυϊν οὐ σταπάδυν ψἱτ ἴῃς ἰοτγτωοῖ, οἴ. Ῥ5. 488, 
Ψ.1 15 τεϊαϊεὰ ἴο 819 ἴῃ 1.5 οἰϊαϊίοῃ οὗ ἴῃς ρῥγείδος ἴο ἴμε τε δνογάβ, δῃὰ ν.2 ὃ 
ἴο 803.5, ν.}1 το 8014 (θοι} (1) ἀπὰ ν.9 πινθ30 ἴο γ870, εἴ. ΗΡ. 317. γυδ» ἴῃ ν.}9 ἐξ 

ςδαγαοϊοσίβις οἵ Φί, Τῆς 5. 15 [Π.5 5ἰτωΐϊασ ἴο οἴμετβ οἵ (Ϊ. Τῆς Πεαρίπρ υρ 
οὗ αἰνίπε παπλεβ ν.Ϊ δ5 7οβ. 2223 15 τεάδοιϊϊοπαϊ; 5.0» νυ. ἰβ ἴῃ οἰϊαϊίοι ; τὸν ν-5 
ἷδ ἃ Ἰαῖς ρὶ.; τον 10 ν.Σβ ἰς ἃ ρὶ. οἰτηρ ἔγοσυ γ8, Τῆοβε ρῖνε πὸ ενίάεπος οὗ 

ἅἄαῖε. “Ὁ νυ." 15 ἀβεὰ ἱπ ἴῃ ε εϑιετ βεηβε οἵ 7ε., δῃὰ ποῖ ἰπ ἰῆς Ἰαῖεῦ βθηβε 
οἵ ΝῚ, Τῆς 5Ξγπίαχ 5 Ἔδυ}γ : 1 σοπβες. ἱπιρί. ν.1- 17. 18. φοΒοτῖ. ν.7- 8, ΤῊς οἴδεῦ 
Ἔχδιηρ]ε8, ν.δ' δ. 17 τα ρίοββϑεβς οὐυ᾽ τηἰβϑ πἰεγργεϊδιϊοπβ οὗ ΜΤ. ΤἘἊ Ἰυάρτηοηϊ ἰ5 

οὗ τῆς ρεορῖὶςε οἵ Ὑδῆνεῃ δ8 Ὀϊ. 32, δπὰ ποὶ οὗ ἴδε παϊΐοπβ. ὍΤῆδ Ρϑορῖὶς ὅτὲ 
ΔΡΡΔΙΟΠΙΙΥ ἀϊπρεγβεὶ ἰῃ [ἢ ς ἐγ, ᾿Βουρἢ ἢ ς ἴςπιρ]ε 5 βιαπΐπρ ἀπά Ὑδανεῃ 
14 ῥργεβεηῖ ἴμβεσε. ὙΒε 8. να8 ργοῦ. οοπῃηροβεά ἴῃ ἴῃς Εδβίεγῃ Ὠίδβρογα ἴῃ ἴῃς 

Ἰαῖς Ρειβίδη ρεγίοὰ διιθβεφυςηῖ ἴο ΝΕ Βεταϊδῃ, 
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ϑίγ. 1. [45 ἃ τεἰγαβτο τ ἢ ἰηϊτονετιοα ράγα]]6] 15), δῃ ἃ ἃ ϑγηϊῃ. 
ΤοουρΙει. ---1. γαλτυελ], ἀουθῖε85 οτἱρίπαὶ το ἴΒς Ρ8. ἱῃγουρπουϊ, 
ἴου σοῦ ἘΞ 5υδειτυἱεὰ ρλένι, πο ὉΥ ἀϊτῖορ. Ὀδοατως 2) 

ρλῆνε; ΒΏΔΙΙΥ ἃ ἰδῖθγ εαἀϊΐοσ τεϑίοσεά γὙσλτυεῆ, ἴῃ Πεαρίῃρ ὕρ 

ἀϊνίῃθ πᾶῃγ65, ἃ5 εἰβθνῃετε ΟὨΪΥ 05. 2232, ΤηΪὶβ ἀεβιγσογοὰ (ἢς 
τηεάϑυτα δηά ἱηάυςεα νᾶτίουϑ5 ἐχρ᾽δηδίϊοῃβ. --- σὰ “ῤέαξ α»α᾽ εαἤ], 
ἴῃ [ῃ6 86ῆ86 οὗ βυϊωτηοῃ ἴὸ αἰζθπὰ δἱ ἴῃς βεαὶ οὗ ἡυάρημθηίῖ. ---- τάς 

ἐαγλ], Ῥεγβοηίβεά, δῃὰ τερεαϊθα ἴῃ ροββ αἴζοσ τάς ἀσαύεηις αδουεΊ, 

νι"; Ὀαβεὰ οὐ Ὀϊ. 3212 15. 1. ὙΠΕΥ ἅτα βυμηπιοηεα 85 νγ  Π 6 5565 
ΟἹ 556 55015 δ ἴῃ Ἰάρτηεηῖ, [Π6Υ τα κίηρ ᾿Ποὶγ ρα ἴῃ σοτωταοιοῃβ 

51 Οἢ 85 υιϑ0.8}}Υ Δοσοιυρδην [ΠΕΡ ΔηΪ68. ---  ονε ἠδὲ γίρέπρ 97 τὰξ 
σωρ μπί 1ὼ6 ροΐηρ ἄστομ Τἀεγεο ], ἴτοτα ἴῃς δχίτετας Εδϑὶ ἴο ἴδε 

εχίσγεπις ᾿εβῖ, ἕου ἴῃς Ἔεπῦγε βαγίῃ Ὀείνθθη ἴῃ 6586 το ἐχίσγευ 65 ; 

Δηὰ ποῖ 88 στ 3) Μαὶ. 1, ἔογ ἴῃ 6 πδίϊοῃϑβ ἰδ ἰ ἰηρ τῆ 6 επεῖγε βασὶ ; 

ἴοσ ἴΠῸῪ ἤᾶνε πὸ ρίδος ψῆηδίενοσ ἰῃ τη Ἰυάρπηεπὶ οὐἨ [5γδε]. ---- 
2-3. ΤὙῆε ᾿βεορἤδῃγ ἰοῦ ἠυάρτηεης ἰ5 πον ἀεβογρεά : Οκ 97 Ζίοη], 
[Π6 τογδ] τεϑἰάθηςς οὗ Ὑδανθῃ, ἱπηρὶ γίηρ ἴμδὶ [ἢ 6 τε ρ]6 νγὰβ βἰδηά- 

ἰῃρ δηὰ ἴῃς σεγθιηοηΐεβ οὐ ψοσβρ ΕΓ οαιτοἀ οἡ ΤΠ6ΓΟ. ---- δάέ 
2εγγεεδίομ οὐ ὄεαμν}, ἰῃ 6 ῥγονεγθίαὶ ἀδβογίρτίοη οὐ Ζίοῃ 85 ἴξ δρ- 

ῬΘδΙ5 ἴῃ 1,8. 2.5, ποῖ, Πούγενεσ, ᾿ρ  γίηρ ἃ ργεῦχι]!ς βἰταδτίοη. Τὶ 

186 βεςοῃά ἴδιρ]ς νγ85 Ὡοῖ δαυδ] ἰῃ Ὀδδυ ἴο ἴπ6 ἢγβὶ ταϊρῃς νεῖ! 

δᾶνα Ὀδθη [δ δε] ηρ οἵ ἴῃς οἷά τη ψῆο Πδὰ βθοὴ ἴῃς δηοίϊθηϊ 

τερ]ς δῃά οουἹὰ σογσῖράγα ἴἤεπι; Ὀὰϊ ποῖ οἵ {Πεὶγ ροβίευ τυ, 51}}} 
1ε55 οὗ ἴῃς ᾿Ὠίδβροσγα ἴο ψῇοπι Ζίοηῃ νγαβ8 ἃ ροσίουβ ἰάεδ], οἴ. 485 (31) 
1: Μδς. δ᾽ --- γαλευεὰ εονιοίλ τἀϊπέηρ )ογ 1]. ὙὯΘ πιϑάϑυγα σεαυΐτοβ 
τη5 σοταθίπαϊίοη. ΤῊΘ οοπιίηρ ἰ5 ἴῃε ἰπεορῆδηΐς ςοπλίηρ ἔσσῃ 
ἔτοσι [86 {Πγοη6- οότῃ οὗ ἴδ ἴδρ]ε ; ἰΐ 15. ἃ βῃϊηίηρ ἰοσίῃ οὗ ἴῃς 
Ἰιρῃξ οὗ ἴδε ΟἸοτυ, οἵ. 8ο᾽ (43) Ἀι. 325. ᾽Α σοργῖδι Ἰηδετίδα ἴῃ τὩς 

τηδυρίη, “Ἰεῖ Ηἰπὶ ποῖ Κθαρ 5ἰἰδεῆςς," ἰῃ ἃ ἔτη ψῇθη ἴῃ δάνθηϊ 

οὗ Υδηνεἢ 85 ἰοηρεα ἴογ ΌὉγ Ηἰβ ρεορὶς. ΤῊϊβ Ἔνεηῖαδν θεσᾶπις 

ἃ Ῥατὶ οὗ ἴῃ6 τοχῖ, ἀπά οσοαδίοηδά [ἢ βεραγαδίίοῃ οἵ “" Ἴσοτὴξ ᾿" ἔτοπι 
ἴῃς ῥτενίουβ ᾿ἰη6 δηᾷ ἴῃς ἱπβαυιίοη οἵ 115 βιιδ)εςῖ, “ ουνγ σοά,᾽" ρἰνίηρ 
ἴουγ ἴοπα5 οἵ δῃ ἱῃοοηρίεῖε ᾿ΐης δά ἀϊ]οηδὶ ἴο ἴπε 811., δηὰ πιακίηρ 
τῆς ποραῖϊνε ᾿ιδδῖνα ἴῃ 115 σοηΐϊοχί ἃ οτὰχ οἵ ΗδΌ. ϑγηΐδχ. --- "γέ 
ἀευομγεζά ὀφίονε Πρ ε], ἃ5 [τευ ἘΠΕ ἰῃ ἸΠΘΟρΡΒδπΙε5 ; ἴῃς Ἰίρῃϊ οὗ 

ἴῃς ρίοσυ δοοοπηρδηϊθά ὈγῪ ἀεδνουπηρ ἔτεα, οἷ, 9ογὃ. --- απα γομηαὶ 

σόοι Τὔέρι 1 εἴογηις ἐχεσεάϊΐηρ], οἴ. ἴῃς δἄἀνεθηϊ ἰῇ ἃ βἴοτη, 185} 

70. 38,.---4, “λα! "ἴε σιαν γμάρε Πῆς φεοῤῥ]. ὙΠὲ τῃθορμδηὶς 



ῬΘΑΙΜΊ, 417 

δἀνεηῖ, ἴῃ πυμπητηοηϊηρς οἵ ἴῃς τὶ τη 6 5565, 15, 85 ([ῃς ϑυεοαυδηΐ σοη- 

ἰεχὶ βδονβ, ἴοτ ἰεϑιϊηρ ἴθδτα Ὁγ ἴῃς σονεηδηΐῖ ἴο ψηϊοἢ ἴθογ δὰ 

Ρἰεάρεά «αἰϊερίδηςσθ. Τὴ6 πδίϊοῃβ ἅγὲ ποῖ ἴο δὲ Ἰυάρεά «αἵ [ἢ 5 δἀ- 
νβηῖ, 85 ἰῃ ἴῃς τουδὶ Ρβ5. 96--τοο, οὗ. 9--το; Ὀυϊ [6 ρεορὶε οὗἉ Ιϑγαεὶ 

δίοῃβ, 88 Ὁ. 4253.-- -ὅ. σαίλεν το 2,424], δβϑβεταῦϊε ἔγοτῃ νατίοιιβ 
Ρίδοεβ. νδηνεῆ Ηἰπιβεὶῖ βρθαῖβ, δα ἀγεββίηρ ἴῃς πεάνεηβ, Ηυ., 
ΒΆ. ; ποῖ ἴδ δηρεῖὶβ υπάεγβίοοά, ΜΟ]]., Κίγκ., νῃς ἢ ἀο ποῖ ἀρρθᾶγ 

ἴῃ τῇ ϊ5. Ρ5. --- )Ζν οαϊν ογιδςἼ, ἀβιιδὶν τεξεστεά ἴο ρίουβ [5γδδὶ 68, 
βοαίϊεγεὰ δῦουϊ ονεσ 1ῃς6 δαγίῃ, ψῃϊοἢ 15 ἀρράσθηιν ἱνουγεά ὉΥ 
τε δἀάϊτϊοη οὗ ἴῃς ρἴοββ, “ δαγίἢ,᾽" ἴο “" ἴὴε πεάνθηβ ἀῦονε,᾽" ἰῃ τἴ86 

Ῥτγανίουβ οἶδυβ6ὲ. 1, πονγανοσ, ἴῃς Ποανθὴβ ἅγὲ ἰῇς αρβϑηΐβ, ἴΐ 18 
τηοῦα ρτοῦδοϊε [πὶ ΟἾΠΟΙ5 ἴμδη Ρΐουϑβ [5γαθὶ 68 ἅτε ἴῃ νἱδνν, 6βρε- 

οἰα!ὶγ 45 ἴξ 15 ἴῆς ρθορὶβ δβ ἃ ψῇοϊε ἴῃδὶ ἃσαὲ ἴο ὈςῈ ᾿πάρεοά, δπὰ 

ποῖ τρογοὶγ ψοκεά 15γδο ἴε5. [{ 15 Ῥσόῦδθ]ςε πὶ [ἢς δῃηοίεηϊ ψοσ- 
τηϊε5, Μοβεβ δηὰ ἴδε οἱάδθγβ, ᾶἄγὰ βιιπηπιοηεα ἔτοπὶ ἴῃς ραῖμεπηρ 
Ῥίδοε οἵ ἴῃς ἀερατγίεα ἴο ν] τη 655 [ἢ 15 }υἀριπεηῖ οἵ [5γταθ]. ΤῊ 5 Ὀεϑὶ 

5.115 [6 οσοηϊεχῖ, ἴοσ ἴεν ετα ἴῃς ομ65 “σαί γιααξ ὦ εουεπαρ ὧν 

͵2εαεε-οὔεγίμ], αἱ τῃ6 ἰπβι τατοη οὗ [μ6 σονεηδηΐ δ Ηογθῦ, Εχ. 245. 
ΤῊΣ ἰαῖοσ ρεπογδίίοηβ ἱπῃογθα ἴἢ6 σονοηδηΐ ψ]1ἢ ἰἴ5 ΟὈΪ  ζαιοηΒ, 

Ῥυϊ ἀϊά ποῖ 58άγα ἰπ ἴῃ Ῥεδοε- οἤἴετίηρβ ἰὴ σοπποοϊίοη τ ῖτἢ ΜΠ Οἢ 
1 νᾶ5 τηδά6. ---α. 24} “2 ἀσαύέης φγοείαίν γισλίεομεπόςς], τοῦκα 
ἴῃ 5ο᾽διηη, ρυ ὉΪΓς Ῥγοοϊαπηδίίοη πὶ τἰῃϊεουβηθ88 ἰ5 δῦουϊ ἴο Ὀς 
δΔαπμηϊδίοτεά, ᾿ λα: γαλιυεὰ Αἰ νισεξ ἐς αδομέ τ ἡμάρε], ἀδοῖάε 

ἴδε ςα56 οἵ ΗἰΞ ρεορὶε 85 τορατάβ πεῖ Πά6} ΠΥ ἴο σονεηδηῖ Οὐ] ϊρα- 

οηβ. Ενεηῃ 3}Η δἰίδομεβ [Π6 βυ θχ “' Ὠἰ5᾽᾽᾿ ἴο τἱρῃιεουδβηε55, δ μουρῇ 
11 ἰβ ποῖ δβυϊϊεά το ἴῆς νψοτχάβϑ οὗ Ὑδηνθῆ, ψῃϊοῦ σοητίηυς Πότα δηὰ 

ττουρδουΐῖ [Π6 58. Τῆς 5 βΈχ ἰ5 δπ ἱπιεγργείδίίοη, ἃ5 ὈγορδὈν 

αἶδο ἰῃ ἴῃς ῥγενίουβ νεῖβε, ἰῃ Ὀοὶὴ 364. δπὰ (ὅ, [πες οπὲ υβίηρ [6 
τϑῖ ρ6ῖ5., [η6 οἴπεσ ἴῃ6 24 ρεῖβ.---ἴ. 47εαν, Μν γεοῤ(). Νον 
ἴοσ ἴῆς ἤγβι τίτηθ, ἴῃ Ῥγθϑεῆος οὗ ἴπε νη 65565 δηα 8556 ϑϑοῦβ, Ὑδὴ- 

ψεἢ Δα άγοβθοβ Ηΐβ ρβεορὶες. ΤῊΪβ 15 ἃ οουρίεῖ οἵ Ἐείταίϊη, 5 ν." "δ 

ν᾿. Απά 7 τοὶ! «ῥεαᾷ}7: πθαὶ 1 πᾶνε ἴο 88. 85 Ἰυάρε οὗ 
τῆς ο456 ἴῃ μαηά ἢ σμά 7) τοῖῦ ῥγοίεεύ ἐο {λ46], 5οἸδτωηυ Ὀεαν ννἱῖ- 

Π683. --- ἢ, αλιυελ, τὰν σοά 1, ἀββετιηρ Ηἰ5 στίρῃϊ 85 τῆς σοά νῆο 
δά τάκδὴ ἴπεπι ἰηἴο οονεηδηΐῖ δὲ Ηοτυςοῦ, τοάο ὄὀγομρλΐ δες μ 2 γι 

τε ἰαπά 97 Ἐρ»έ, τεαίῃτταίηρ, [μεγείοσε, (ῃ 6 ἰῃιγοάποίοσυ βαποῖίοι 
οὗ τε Τοῦ οτάβ. Τῇὴδ τηδαϑυσα τοαυΐγοβ [158 οἷαυθα, ψ ΒΙΟὮ 15 
ἰπάεαά οἰϊεά ἰη 811, δηὰ νη ἢ τγᾶθ ὑσοραῦὶυ οπη τε ἤετα ὉΥ ἢ 

2Ὲ 
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ΑΥΪΥ ΠΟΡΥΪβὶ 88 δῃ ἀρ τενίδἴοη, ἴμε ἱπιτοἀιοίοτυ νοσάβ βυβηοί ἐπ 
δυρροϑῦηρ ἰδ ἴο ἴῃς ρίουβ [6'ν. 

ϑίσ. 11. μὰ5 ἴἤτες 5γπ. σουρ]εί5. --- 8. λού ),ογ ἐὰν ξεαεε- οὔεγίηρε) 
εὐρἤδιϊς ἴῃ ροϑβι το, ἴῃ 6 [δϑῖδ] οἤδγίηρβ στὰ {ΠΕΣ σοταγαυπίοη 

τηθδ]5, [ τυλούε ὀμγηξοβεγίηρε,, ἴῃο886 Θητίγεὶγ σοπδυπχεὰ οἡ ἴδε 

αἰΐατ, Ἔεχργαβδῖνα οὗ ψοσβῃίρ. --- τολίολ ἀγέ ὀφζζογε Με εορπδπμαϊῥ], 

Ὀεοδυβα οετεά ἀδιϊγ ἰη τῇς ον σα] τίτυδ], τηοσγηΐηρ ἀπ ἐνεηΐης, 

50 [δῖ ἴῃ Ἰδίεγ μπηδ5 ἴθ 656 οἤεγηρβ ραϊηθαὰ [ἢ6 ἤδπις Ζ γεαᾷλ, εἴ. 
Νυ. 285, νος ΚΊης, τη ΚΒ ἰ5β δά δαὰ ἴο Πότε ; Ὀὰϊ [815 ἰδ ἱταρσοθᾶ- 

ὈΪε, Ὀδοδυβα ἴῃς 5. ἀδρεῃάϑβ οἡ Ϊ, Ε, Ὁ, δῃὰ βῆονβ ἢο Κπον]εάρε οἵ 

τῆς ἰηδΕϊτυτοηβ οὗὨ Ρ. --- τοῦῖ 7 γεῤγουε ἐἀεε], ἴμαι ἰ5, Ὀθοδῦβε ἴμεβϑὲ 

ΨΜΈΓΕ ἰηδυ οί ΟΥ ποῖ ἰῇ ΡῬΙΌΡΕΙ ἰογῃ, ἰῇ δοοογάδηος ψῖτὰ ἴδε 

τίτυδὶ [ἅνν. ὙΠς τερτοοῦ 85, 85 [ῃ6 βυ ρβεααεηῖ σοηίοχὶ βονβ, μοὶ 

τῖταδὶ, δὰ δἰ ἢ 8] τεδϑοῦβ. --- 9. 7) εὐἱἠ ἐαξε}, ἰὰ ἴῃς βεῆβε οἵ δο- 

ςερῖ 85 5δ[Ἰ5Δοίοτγ. ---- πο ὀωμξρεξ], ἴῃς ταοβῖ ναϊυδθὶε οἵ τὰς οὔδετ- 
ἱῃρβ οἵ ἴμε Πετά. ---- πον ἀσ- ροα 1, ἴῃς τηοϑὶ νϑίυμδ]ε οἵ (πε οβεσίηρς 

οὗ ἴῃς Ηοοκ. --- ον 97 ἑἀλήπε ἀομϑε], ἰὰ ἴῃ 6. ἸΑγρξθῖ 56ηβ6, ἱποϊυάϊηρ 

τὴς οὐϊ-ἤουδε5 ῆδσα [86 οσδίι]ε μετα δια] θὰ. ὍΤῆσδβο, ἴῃ 6 πιοβὶ 

νυ Ὁ] 6 οὗἁ 411] οἥετίηρβ, γεῖα ποῖ δοσδρίδθϊες Ὀδξοᾶυβα ἰΠΕΥ͂ ψετα 

ποῖ οἥεγεά ὉΥ ἃ ρέορὶε ἰῇ σίρῃϊ τεϊδιϊίοηβ πὶϊὰ τποῖς Οοά. --- 
10. 2», εἰνίπρ 85 ἃ τεάβοη οἵ ἴπε ρτενίουβ οουρὶεῖ, τ[μαὶ σοά μᾶ5 
Ὧο πεεά οἵ βυςἢ οἥετίηρβ, ργθρδγαίογυ ἴο ἴῃ οἰϊεῖ γεάβοῃ, ψῃϊο ἢ 15 

τεβοῖνϑα ἴοσ ϑίτ. 11]. -- ΤΠ ἐπε], εὐυρβδῖῖς ἴῃ ροβί οη δηὰ βἰδίετηεηῖ, 
-- αγε αὐ τὰς ὀεασς οὗ τὰς ,ογεεῆ, ἴῃ6 ψ]ἃ δηΐπηα]5 τοταϊηρς ἴῃ ογα 
ἴῃ ἴτεε δηά νἱροτουβ {{6. ---- 26 ἐα 722], ρταζῖηρ μῤοηὶ τισωριέσίνς 
τὐλεγε ἐλομσαπαῖς αγε}, 580 Α4., 3, ΕΝ.", δῃά τηοβὶ πηοάδγηβ ; ἰῃ 

ναϑῖ Ὠυ τ οΓβ, δηά ποῖ “ τπουδαηὰ ἢ }}5,᾽" 45 ΡΒΥ., ΑΝ. οσ, “ δρᾷ 

οχϑη," ᾧῦ, Ἐ. ---11. 7 Ζηοτο], 45 ἃ ϑβερῃεγά Κποῦβ ᾿ἷ5 ποσὰ δηά 

ἤοοκ ἢ! ἐπ )ν 2οτσφοείοη, ---- αὐ ἐὰς ὀέγάς οὗ τλε ἀφατόης, 5 65, 35, 
Ζ,, τογε ργοῦδοϊε ἴἤδῃ “οὗ ἴῃε τηουηιαίηβ,᾽" ζ8, 3, ἘΝ". } απ “λα 
τυλτολ νιουείά μι “ἀφ βεί Ἴ, ἃ5 80" ; ροβϑβί ὈΪΥ τερί!εβ, Ὀὰϊ υποετίδίη 
ἰπ τείεσεηςθ. ΑἹ] Κιπάς οἵ δηΐϊπιλαὶς Ὀθίοηρ ἴο σοά, δπάὰ Ης Ἵδῃ 

586 τῃεπὶ δ Ηἰβ ρ᾽θαβυγε ψίῖῃουϊ τεοεϊνίηρ τ[Π πὶ ἴτοῦλ της. -- 
12. 77 7 τοόγε ἀμηρ»}]}, ἃ σοπάϊτοη8] οἰδυθε ἱταρ  γίηρ ἃ περαῦνε 

ΔΏΒΥΨΟΙ. --- 7 τυομἐά πο ἐδ “4461, 5 161 μὰ πεβᾶ οἵ δηγιῃίης ἴδε 
ῬΘΟΡΙΘ οουἹά ρίνε τη; “ον 27λ6 τυογίά ἧς πέμπε], 411 Ὀεϊοηρίηρ ἴο 

τη, 85 ἰϊ5 ῥρτορτίεἴον. --- σα ὼς γείισος “λεγο, 41] ἰϊ5 ἱῃ μα Ὀἰτδηῖβ, 
4}} Ἰϊνίηρ [ῃηρ5 δῃὰ 41} νερείϊαιίοη, Ἔδνεγγυτίηρ ἴῃ [ἃ τμῃαὶ σου]ὰ Ὀὲ 
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φοδῖβῃ. --- 13. δλσί 7 ἐαὲ } ἀγέμ], ἱταρὶ γίηρς δὴ ἱπάϊρπδης πθραῖνα, 
-- 2λε εεὰ οὗ Τὰς νιϊρλίν δωϊ], ἴῆοβε οἵ Βαβῆδη, ἴῃς βιτοηρεϑὶ δὰ 
ταοϑβῖ να Ὀ]ε, --- “ἦε δίροα 977 λει ροαεἼ, 45 οἤετεὰ ἴῃ βδοσῆςε δπὰ 

δίνεη ἴο αοἁ 845 Ηἰ5 5ῆδγβ, ἴῃ ἴῃς ἤδπηε οὗ ἴῃ αἰΐατ. 1{ ἀοὰ 8.- 
ςερίεα Ηἰβ 58ῆαγε οὗ ἴῃ βδουίῆςεβ ἰῃ [5 νγαν, 1 ἀἰὰ ποῖ ἴτωρὶγν ἴῃς 
δτοββ ἰάεα (δαὶ Ηες, [ἶκὰ τηθῃ, δίδ δηὰ ἀτγδηὶς ἴπ656 [Ὠίηρβ. -- 

14, Τῆς ἈΠ. 15 ἃ οουρ]εῖ οὗ ἐχῃοσγίδίίοη, δἴτεσ ἴῃς ῥτγενίουβ γεσωοῃ- 
5ἴΓΔΏΟΕ. --- δαεγίδες το Υαλευεὰ τἀαηπξ-οβεγίηρ , ἀβαδ}ν ἰπϊεγργεῖεὰ 
οὗ τῃδηϊκορίνίηρῦ, ἜΧργαβϑο ἰῃ ὈΓΆγΕΙΘ δηα 5ΟΏρΒ, ἰῃ δῃι τῆ. ἴο ἃ 

βϑοτῆςς οὗ δηϊπιδ]β ; Ὀυϊ [5 18 τ ρτο 4 Ὁ]6, 45 ἴῃς [ 2αν Ζὰν υοτυς 
πο ᾿Εδομ], σα ΟἿΪΥ Ὀὲὰ υπμάετβιοοα οἵ νοῖϊνε οἤετίηρβ; Ὀοιῇῃ 
«δαγδοιεσίβες οἵ 18, δηὰ τοραγάεα 85 νο]υηίδιν οἤευηρβ, ἐχρτεϑϑῖνα 

οἵ ἃ ταὶ, ρίουβ αἰβροβι του οὗ ἴῃς οἤξτγεσ; 45 αἰβιϊησυ ϑηεαὰ ἴτοὴὶ 

Ῥτοβοσιρεα ταδὶ οἥετίηρβ, ΜὨϊοἢ ἴοο οἴδθῃ Ὀεσοπηα ρου ΠοΟΙΟΙΥ, 
δΔηἃ ΠΊΘΓΕΙΥ ΘΙΏΡΙΥ σαγοτηοηΐδὶ ἔοττηβ. ΤῊΪΒ 15 ἃ8 πη ἢ 845 ἴο 54γ : 
τρᾶΐα τοδὶ, βίησεσε, δηα νοϊυηίατυ οεγίηρβ, δηὰ ρᾷὺ ἴδε νοῖϊνα 

οἤετίηρβθ γοὰ ἢανε νονεὰ ; ρμεῖ ἰηἴο τίρῃϊ τοϊδτοῃβ ἢ γοὺν σοὰ ; 
δηά τῃεη, ---1ὅ. Οαἡ ὠῤοη Με, ἴὰ ῥεϊϊοη ΟΣ ἰῃτεγοαββίοῃ, ---- ὑπ 
2λε ἐα» 97 Τγομόές, ΜΘ Ὼ ἀϊνίης ΠεΙρ 15 ὀβρεοίδ!ν πδεάἀςὰ; 7 τὴ 
γέρομό ζάεε, ἔτοτα ἴῃ ἴσου ]θ, δηὰ ἴθ ζάσμ, οὔ ἴὰγ ρατῖ, «λα 

εν νιε, ἰὰ Ῥυδὶὶς [ΠΔη Κϑρινίηρ δηὰ ῥγαΐβα. 
ϑ81:. ΠῚ]. [45 4}} 115 ᾿ἴη65 ἴῃ βυῃίῇῃ. σοϊδι!οβ ἢ (Πεῖγ ῥγεάδοαβ- 

ΒΟΙΒ, ἴῃ ὈΓαβϑίηρ ὨΟΠῚ6 ΟἿΘδ 5611 00}5 ΟἤΔΙρῈ ΔΙῚ Δποῖῃεσ, 0] τῃ6 
οἸϊπιαχ ἰ8 τεδοῃςεα. --- 16. Α ρ]οββαῖοσ, νυ βῃίηρ ἴο βεραγαῖα 15 81. 

τῆογα ἀἰδιϊηοτγ ἔτοτῃ ἴῃ6 Ῥγενίοιβ οπς, ῥιβῆχεβ ἴῃ 6 οἴδυβε: “ δηὰ 
ἴο ἴδε νἱοκεὰ Οσοὰ 5414,᾿ νῃϊοἢ ρῖνεβ Ὀὰϊ ΠΑ] Γ ἃ μεχαπηείεσ, δηὰ 

οὔς Ἰ᾿ἴπε ἴοο ΤΩΔΩΥ ἴον [ἢς ϑίγ., οἵ εἶβε, [ἢ αἰιδοῃϑά ἴὸ ἴῃς βγϑβί Ἰἴης, 

τοᾶκε παῖ τηυςἢ ἴοο ἰοῆρ. ὙΤὮδ σοηϊεχὶ πιδῖκοβ ἴῃς δά ἄγεββ βυ}Ε- 
αἰεΥ οὈνίουβ πίθους τ }5. ῥτοβαῖς δάάϊηοη. --- σέ λας τοι 
Ὁ 407], δι ἰάϊοπιαῖϊο Ρῆγαβα : ἰ5 ἰ τῃϊης ααϊτ, οὐ Ὀυ βίῃ 655 ---- τοίτά 

ἡ δηρ Μν εἰσίρίεε], ἰῃς Ὀτίεΐ, ἴεῖβα βεηΐθηςθϑ οὗ [νν, υϑ08}} 7 νυ Ἰ1ἢ 

τε Ρεϑηδὶν διἰδοῃθὰ (νυ. Βτ. (". 59).. Ῥχοοϊαἰ πιίηρς ἴπδπὶ δηά ἴθδοΒ- 
ἴῃς ἴδε, νἤθη [ΠΕΥ̓ ἀο ποῖ ΟΌΕΥ ἴπεπὶ {Πεπηβεῖνεβ, δἀ ἀγεβδίηρ ἴῃ 6 
ῬθορΙς ἰῃ τῃεῖγ βο] ἀαγγ, ἃ5 ἰῇ ἴῃς Τεη ογάβ, δηὰ ῃοὶ 85 ἰηαϊ- 

νἱ ἀυ.418. --- αξίπρ 2ἴν εουεπαη ὃν τὰν »ποιλ], τακίηρ ἊΡ ἴῃ 6 δΔῃςδ8- 

ἴγὰ] σονεηδηΐῖ, Γεηε νης ἰζ ΟΥ̓ οταὶ ἀϑϑυτηρίίοῃ οὗ ἰῖΐδ ΟὈ] μι οηΒ8, 

45 ττῶβ ἀοῃα ὉΥ ἴῃ παίΐοῃ ἴῃ 1ῃ6 {ἰπ|ε5 οὐ Ἡ6ζαϊκίδῃ απὰ 1οϑβί δῇ. --- 

17. «δεείηρ ἕλοι ἀαίεεί αἰϊείῤῥηπε), ἰμϑιεδὰ οὗ Ἰονίηρ ἰξ ἃ5. ἃ ἴπι6 
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οἢ]4 οἵ ἀοά, ἴῃ τς Θαλοῦ βθῆβα οὗ ρτορμεῖς ἱποϊσγυςίοη, ἃς ἰῃ 

7ε. 175 225. 3..}} Ζερῇ. 47. --- Μγ τυονα}, 85 ν. "δ᾽ Ὁ [ἴῃς ϑεηϊδηςες 
οἵ ἴδε Τεὴ γγογάβ, Εχ. 20 Ὠϊ. ς (συ. Βγ. βκα 11), ἀκαεῦ καςσί δελίπα 

ΜΖιεεἼ, οἵ ροβίεινε, βοοτηξαϊ, ἀπὰ ἀειετταϊπεα τε)εσοη. ΤΆε ςρεεί- 
βεδιίοης οἵ ἴῃς οἤαγρα ἔρον ταρίαὶ]ν : ---- 18. (4) Ἡάεη ξάσω «ἀῳ- 
ἐςέα ἠλι7, Ἰηϑῖεδα οὗἨ νἱϑἰπρ Εἰπι τ] ΡαπΙϑῃταθης δοσογαάϊπρ ἴὸ 

της Εἰρτῃ γνογά, ἡάσω τας ῥέεαςεά 1, ἀοςερίεα ἢΐπὶ νυ ρτα!ῇ- 
οδἴϊοη. --- (ὁ) απα τυὰ αὐμέζεγενς}, τς ν]οἰδῖοτβ οὐ τῆς ϑενεπιὰ 
γνγοτά, τὐας τὰν ρογῆονι, ϑυτωραϊῃϊβίηρ ἢ τῆθπι ἰπ τμεὶσ ππϊλπίι 

ἃοῖθ, ἰηδῖεδὰ οὐ ρυζίηρ τἴῃ6πὶ ἴο ἀθβδίἢ δ5 ἴῃς 18» τεαυϊγεά. --- 

19. (ὦ) ΖΤᾺν »ιοιιὰ τάσις ἀαεί ῥω )ογίλ], ἴὰ αἰΐεγδηςε ; Ιεἰ ἰδ Ἰοοβε 
ἴῃ ΘρΡΘεςῇ, --- απα τὰν ἴοησιμε ἡγανιοί, ἀε] θεαταῖς σοπδίγαστίοη ; 

- ευἱῤ}} ἀεεείῇ, το τῃῆ6 ἰπ)υτυ οὗἨ παῖρῃθουγβ, ΌΥ ἔα]ϑε υἱῖμεϑθς ἴῃ 

νἱοἸδιίοη οὗ τῆς Νίητῃ ἡνοσά ; δηὰ τἢϊ5 ὄνθὴ δραϊῃηβὶ πεᾶσ κί ηἀγοὰ. 
-20. 7Ζάοι εἰἠεεέ ἄστυ], οἵ ἀδ!! θετγαῖε δοιίοῃ, ---- Ὁ “ξεαξ αραΐπεί 
Ι αὐερεεέ γα ῆ, οἵ σοπιρ]αἰπὲ Ὀείοτα ἴῃ6 τχϊηϊβῖοτβ οὗ }ιϑῖῖςε, ἰπ 

[αἰβα ᾿ Π 655, --- σραΐπε {Δ} ὀγούλεγ], ἴῃς. βοὴ οὗ ἴῃς βάτης ἔδίδεσ, 
δηά, 511} νγοῦθε ἰῇ ἃ ροϊυραπηοιβ 5ΟΟ  ΕἴΥ, --- σραίπσί τὰν "ποίλεν᾽: 

501]. ὙὙμαβε ἴἢτοα Ῥογάβ ὑψγεγα ἀουθι]655 [ΚΘ ἃ5 βρεοϊπηθηβ οἵ 
νἱοἰαιϊίοη οὗ ἰῃς ρῥσϊπλιεῖνε τ Ὁ]65 οὗ ἴῃς (ονεηδηΐ, ᾿υ5ῖ 85 ἴῃ ἴῃς 

ἀϊδεουτθε οὗ Ϊ}ε505, Μι. ς,; ὙΤΏΘΥ ἃτα βυβηοϊεηϊ ἴο ἰεδά ἴο τῃς 
ΘΌΓΩΓΊΔΤΥ 58ἰατ ἜΘ ηΐ, --- 21. 7 λέ:ε ἐλέηρε λοι ἀαεί ἄἴονιε, απά 7 ἀστε 
ζεῤέ οἰἰοηεθ], Ἀοῖ ν᾽ ϑιηρ ἴδια ἢ Ῥαηἰβῃπιθηΐ, ἀρ ρΑγΘΉΕΥ ποῖ 

ποιϊοῖηρ ἴῃ πὶ οΥ σατίηρ ἴογ πεῖ; δηά 80, ἴτοπὶ [ἢ 5 ϑεθιηπρ 
πορίεοῖ; ἡἔᾶάομ αἰάίρί ἄσενι ἐλαΐ 7 τὐας ἐἔξε Τἀεε], ἴὰ σατίηρ ἴοσ ἤοης 

οἴ 1656 τῃϊηρ8, οὐ ἴῃ Ὀεΐηρ ρ]θαβθὰ ψῃ ἴθ. Α Κιμὰ Ῥαυϊ ἥττῃ 

τε θυ κα ἰ5 πον ρίνθη ἴῃ ἴῃ 6 ΟἸϊπηᾶχ. --- 7 τοῦδ εοπυΐεί “461, ταλκα 
18:6 πιαῖζοῦ 950 ρἰαίη δηὰ αϊβιηςϊ [Παΐ ἃ σαπηοῖ Ὀς6 ἐνδάεά, --- ἀπά 

“οὐ { ,ογιὰ ὀεΐογε “λεῖπε ἐνες], 80 οἰθαγὶν τῃδξ 18 τασδὶ θ6 βεεῃ, --- 

22.283. Τῆς Ε΄ ϑαμηηοὴ5 ἴο βετίουβ σεβεοϊίοῃ: Ορησρίαθ ἠλῖς, γὲ 
οημεήενς οΥ 2712]. Οηὶγ Ἰοτρειαηε55 οἵ γδῆνθῃ σου]ά Ἰεῖ {Πεπὶ 

τη κΚ παῖ Ηδξ ψουϊὰ αοὶ 50 σομίγατυ ἴο Ηἰ5 σονβηδηΐϊ 85 ἴο ονεῖ- 

Ἰοῦκ τῃς ροτγϑίϑίθης ν]οϊατοη οὗ ᾿ῖ5 Τὰ ηἀατηβηῖαὶ Υοτβ. ΑἸδίεγ 

οὐτῖοτ, ἀἰςοατποὰ ἢ ἢ 6 πλ] ἀη 655 οὗ τῆ6 τοῦυκςε, ἱπβοτιθὰ δὲ τὰς 

ΟΧρόηπο οὗἩ {Π6 πγϑάβιγο, ἔγοτῃ 7: κἸεβδ 1 ἴθασ γοῦ ἰῇ Ῥίθοεϑ δηὰ 

{ποτ θῈ ποηὸ ἴο ἀοἰϊνεγ ἢ; απά δἵ τῇς βδπὶ6 {ἰπῚ6 τπλαῖκεβ τῆς ρτε- 
νΐους νοτγὶ ποτα οὈ]οοῖίνε. ὈΥ Βα βε ατὶηρ “ Οοα " ἔοσ τῃς συβῖχ 

ἜΝΙ οὐ" πα Τῆς Ρ5. σοποία 65 ἢ} Θ5βθ τ 14} [6 βᾶτὴς τῃουρϊ 85 

ἊΝ 
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ν᾽; ΟὨΪΥ ἴ6 Θχμοσίδιίοη 5 σμαηρθα ἰηΐο 4 βἰδίοηθηϊ οὗ (δοῖ: 
τὐλοτο οὔεγείλ α τλαηξ- οδεγίης ρίογύδελ Μὲ). ὙΒα Ἰαϑὶ εἴδυβε 18 

τοδάα τόσα αἰβῆσυϊ: Ὀγ τῇς ἰηδετιίοη οὗ ἃ βεηΐθηος εν] ἀθητγ ἀ6- 
δἰρηεὰ ἴο πηδῖκα ἴξ ποσὰ ἀεῆηίϊϊε : “ὙΏετα ἰ5 ἴῃ 6 ψᾺῪ ΠΘταίη "" ; 45 

ᾧ, 5; οἴδετννῖθε ἐχρίαϊηεὰ Ὀγ οἴμεσ τββ., δηοίεηϊ δπά τηοάδσζη, 
Ῥυϊ νἱτῃουΐϊ ἀρτεοτηεηϊ ΟἹ βδἰἰϑέδοϊοτγυ γεϑυϊῖ8. ΤῊς οἰδιβα ἰ5 ἱπάεεὰ 
βϑθ ΓΑ} ἴῃ βΘᾶπης 45 ν. δ, [{ Ιβγδε], οὐ ἢΐ8 ρατῖ, οἴειβ ἴῃς δο- 

σορίδοϊς τρδηκ- οἤθτίηρ, γαμννθἢ, οὐ Ηἱΐβ ραγῖ, τοῦδ ἐδέ ἀΐγε “66], 
Ἰοοῖς ἁροῦ ψὶϊὰ ρταιποδιίοη, 26 “αέναδίοη οὐ Υαλευελ. 

1. πεν ον ὉΝ] ἴμτες αἰξεϊποι ἀϊνίπα παπιεβ, οἵ, Α4. Σ, Θ, 3; δαὶ ΘΟ, Ἡ, 
38, ὃν οεῖσ. θεὸς θεῶν κύριος. τιν ἴῃ Ἐ ἰπῆρτορ. ὈΠῸΝ 8 ἃ βἰτωρ!ε νατίδηϊ 
οὗ ἴδε ροεῖίο ὅκ, --- Ὁ} (Θ᾽ Ὧν πιαῖτεβ ἃ βεραγαῖς ἴοῃς. --- 3, 10) 553} α.λ. 
" γὼ» [Δ4. 216 οἵ Ζίοη, ΕΖ. 275 οἵ Ὑγτε ; ἤμδὶ γ' μδ8 θβεη εἰϊάεὰ Ὀγ ἰχὶ, εἴτ. 
Ὁ ἰς ργοβαῖς τερεϊἴοη οἵ 10. --- 555}. τ ΠΥ διϊδομῃεὰ ὈΥ 66 65 δὰν. ἐμφανῶς 

ἴο Κ2', ἃ5 ἴῃ:6 τηβᾶβυγα τεαυΐγεβ. --- 8. φλ τιυ Ὁ1}}] πὸ ροοὰ εχρ]δπαιίοη οὐ πεξ. 
ἦμ55, Βετε, ἐχοθρῖ 88 6]. οἵ ρει του. Ιὰ 5 τεπάεγεὰ ὈΥ̓  τβ8. ἀποϊεπὶ δπὰ πιοὰ- 
Ἔτη 85 ἱπάϊοδιῖνς ἢ νὸ. -- 02] ΝΊΡΒ. Ρῇ. 3 τι. ἱπιρεγβοπαὶ, ἐξ εογπις. Τῦνῦ 

ἴοτ “φῦ, εἶδνν. ΟΟἹ σ810, ΡΙ, 70. 2731, Ηρ. θη, 1149,--- 4, "}}Ὁ] ἴοσ Ὁ 780, ὡς 
Οπ. 278 4936 (ἸΕ); 50 Ηουρ,, [,45.» ΝΥ ε., (Βε., Βεγα. --- Υ ἢ κι] ἧς ἃ δὶ. -- 
δ. Ὁ ΡΟΝ] εἶν, ο. ὅν, (δ ὃ οὐ νυν, βοὸ ὅ. ΤΆε ἀϊβετεποε οἵ δίβ. εχίεπαβ ἴὸ 
ὙΠ ΟΥ ἸΝΌΓ, ἸΩᾺΣ ΟΥ̓ 2. ὑρὴχ ν 3, Θ΄, ἰανουτβ 2 56.; Ὀυΐϊ 411 τ[ῃςδ56 5.5. 

τε ῥγοῦ. 5. οὗ ἱπίεγργείδιίοη, ἴῃς οτὶρίπαὶβ θεΐηρ νπουϊ ΔΩΥ οὗἨ ἴδεπ). 
ΤΒε ἱπῖεγρ. οἵ 38) ἰ5, Βονγενεσ, οογγεςῖ ἴῃ 4}} βᾶνῈ ῬῬῪ;; ἕο Οοὰ ἰβ βρεδῖκεσ. -- 

Θ. γ12»}} 0 οοῃβες, ἱπιρί, τηυβὶ γὸ Ὀδοὶς ἴο ῥἔ5. οὗ ν.ἱ, αβ [Ὡς γεβροῆβε οὗ βεανθῃ 
ἴο ἴδε ἀϊνίης ς4}1. Βαυὶ (ῦ τὰ. δἰπιρ]ε 1, ἃΞ ἀροάοβὶβ οὗ ἱπιν. [Ιἐ ἰ5 Ὀεβῖ ἴο ἴακε 
ἐξ ας γ ςοὔτὰ, δὰ ἴδε νὉ. 88 7158. -- ΝῊ} 8. ἃ σορυΐα ἰῃ Θ΄, 3. Εν... Ρε.», ἴαϊκα 
ἷξ 5 εα ρὮ. ἀεπιοπβῖ., “εὐ, ---- Ὁ} ΟΔ] Ρῖς. τυ Βανε ποιηΐηδὶ ἔογος, δβ 6, 3, 
ΒΆ., θυ.» οὐ νεγῦδ] 5 τ. --- ἤἴ. Π.3ἼΜ)] 1} δροά, οἔὨ ἴτην., οοβοτῖ, ἱτωρί, (ὃ μας 

τς ΞΞ τῷ, ἀραϊηβὶ ἴΒε πιεάβυτσα. --- )}Ν} οἱάεγ ἔοστα ἴῃ οἰϊαϊίοῃ ἔτοτα Εχ. 2οϑ, -- 
9. τηνῦ500] 8ᾶ5 ἵψο δοοεπίβ. ὅ [ἡμῦ59] ἐπεοσεγέ, γοία, νιν, 7810 ΗΡ. 217, 
--.10. 0] 5. οὗ ρΡοββεββίοῃ, τωρ. -- Ἴ) ἼΠ)Π] 88 104 50 15, 5όϑ, οἵ. Οπ, 13 (Ρ) 
Ῥε5. 793 1041}, ν. Οε5.8. 905; δυοδαὶς οδϑδε ἐπάϊηρ, τη γον ἜὈρὨοαΐο. πὰ ἤτον 

ἔ]11ετ ἔοττη οβίσ. ἔοτ "γ1, ροεῖς απὰ εὑρβοηίς. (Ὁβίσ. θείοτε πυροῦ '8 ἀπεχ- 
διωρίεὰ ; 580 Πα. ηδν ονπ, Βυῖ Α4., 3, ἐν »εοριδίδιες πεΐδέμηα, 8ὸ Ἠδ6., Βᾶ., 
ἘΝ.5, 4]. Θ καὶ βόες, ἘΠ εἰ ὄσυες, 50 55, ΞΞ ηδμν, εἶβυν, αἰνγαγα οἱ, Ῥᾳ, 88, οἵ, 144}, 

ΟΙΞ., Οοσῖ, Βὶ., νε., Εδϊκεσ, τὰ, ὅδ Ὅσ. --.11. ὉΝ 15 }»] 3Π, 3, ἱπιργοῦ. ρϑσ. 

ἄυς ἴο εἴτοσ οὗ εγε οὗ σοργῖβι ἰακίης θν ὙΠ ἔτοπι Ῥτενίουβ ].; ρίνεῃ οοτγγεοῖ!ῦ 

οοϑη Φ, 9, ΖΦ, 5ιἴτεεῖ, θυ., (Ὦς. --- ὅυξ ΡἹ] τ 8015, οἵ. Α5. κὐεάρ, 00]]. 
γεῤρδμες, ΒΌΒ. νιονέγρ' ἐλέμρε. --- 1δ. ἜΞ2] 85 ν.33; τῆς 1. ἰ5 ἀείεςϊίνα, Ργδ- 
βχ πῆνι ---16. οὐτῦν πον »ΡῚ}] 5 εχρὶ. εἰ.--- ἀψ}] γ φομβεο. ἱπηρί. δέϊεσ 
ἴπῆ. πλαῖςεβ ὈοΪᾺ δοτῖβί. --- 18. γ5}}] γ φοῦβεο. ἱπιρί. Ο4]. πχ Ὦτ., θα.; Ρυῖ 
6; 9, τ, τλϊβετ, Οτ., Οοσῖ, Βᾶ.» γ., γγ γΆ0Ὲ. τ 8}} 8 ῥγοῦ. ἀϊιῖορ. οἵ τ8ς 



422 ῬΒΑΙΜΒ 

ὈΡῚ τΒαὶ ἐοϊ ον; ἰξ τρδκεβ 1. ἴοο Ἰοῃρ. --- 19. ὍΣΟ] ΗῚΡΒ. ἱτυρί, Ὁ τὸς νὸ. 
ΝΙρΒ. ς, 5, αὐίαεὰ ογεεε ἐο, τοῦ3ϑ Να, 258. (7Ε). Ρα. ἐέ ὀοειναϊ, οἵ «τοτὰ ὁπ 
Ἰοῖμβ 2 8. 20). ΗΙΡΆ. ὀένπα ἐογείλεν, γανεε, Βετε. Οεγθεν τίη ἰξ 5 ἀσποῖα, 

οἵ του. --- 30. 29} ἱπιρέ. ἐγεᾳυεηϊαῖίνε ; νατίδίοῃ ἔτοπι ργενίουβ δοτίςἰβ. --- 
μ" ἵν. εἶδιν, Β5. 4419, οἵ. ΝΗ. τον, ὀλενεῖφα, γα. (δ σκάνδαλον, Α4., Σ, 
3, ορῥγοόνίμνε. --- 31. ΦΧ] 1 οοδτά. εἰ ρἢ. δηι 8. οὗἨ τοδη᾿5 δοίϊους δπὰ 
οοῶν,-- πν Ὁ] Οἱαἱ ἱπί. οβῖγσ. στ νὉ. υπεχαπιρὶεὰ ἀπὰ ἱταρτοῦρ. ὙΒετε 5 
ςοπῆκιίοη οὗ ἵἴψο ναγίδηϊβ, 85 ἷ. 15 οἣς ψψογὰ ἴοο ἰοῃρ. [πΐ. οκίγ. 85 τΐοτε ἀϊι- 

οὐἱὲ ἰ5 ῥσοῦ. οτἱρί παι. Οπε ΟἿ]Υ ἰβ κπονῃ ἴο 3. Θ΄, Θ, “5, ἀνομίαν ὅτι ἔσομαι 

ΞΞ ππν ΓΝῚ; ΓᾺΣ τε ἀνομία 575. --- ΠΞΆΡΝΥ] ἴχξ, εὐτ. ἔοσ πισθην, 9. -- 38. τοῦ 
πον] ἐακεῦ τῆς 1. ἴοο Ἰοψ. πὸν ἰς ἃ ἴαις ἱπβετέου ; τά, ρε'. --- 38. γ2}} 
Ρῖς. ΜΤ., ὦ, Σ, 3; ὕυϊ (6 πϑ' π. 500). νὉ. ---- )))122}} οἵ, νδ χῶῦτν ΤΆΣ 
δεοοπῃὰ ) ἷ5 ἀϊῖορ. ΤΆε 2) οὗ ἴδε ἐπογρεῖίς ἔοσπι ἰβ ἱπίρτοθ. --- ὙΥ1 951] (δ, 9., 
Τ1αϊπετ, Του, ἐλέγέ ἐς “δε τύαγ. 1) 6., Ὁτ.) εχρ]. γ οοῃβες. ῥΐ. Ὁ"), απα Κγεέβατε 

α τοαγ. Ἧδαντε, ϑίτγεεϊ, Οτ., Οογῖ, Καυ., θγ). 1 πιακεβ 1. Ἰοὴρ, διὰ ἰ5 ἀουθιϊεῖς 

δι ἘΧρὶ]. εἷ. 



δῆς ϑιυϊεχαπσηδῖ αὐ καῖ ἀσηχη  ανλ. 

“ΑἹ σεείαεα σάυαπες οπ αἤ οὐδέ εονε»εεναγίες.᾽" --- ΤῊΣ Οὐτιοοκ. 

ὈΕΤΕΝΟΝΟΜΥ. 
ΒΥ {πε εν. 5. ΕΒ. ὈΕΙΝΕΗΕ, ἢ.ἢ., 0.1{π|., 

Ἐδείυβ Ρχοίεββου οἱ Ηβῦσγεν, δηὰ (ἰβῃο οὗ ( ῃγίϑδι σβυσοι, Οχέίοσᾷἃ 

γον ὅνο. Νεῖ, 3.00. 

Φ«ΝῸ ους οουἹὰ Ὅ6 Ῥεϊϊεν ηυδ]βεὰ ἔμδη Ῥτγοίεςθον Ὀγίνεν ἴο υτῖξε ἃ οτος 
διὰ εχερεῖίοδι σοτητη ηϊδτΥ οα Πευϊετοποῖωγ. Ηΐδ ργενίους νοῦς δὲ δυϊῃοτ- 
π|ε5 ἴπ 1} τῃε ἀερατγίπιςηϊβ ἱπνοϊνεὰ; ἴῃς στατητηᾶσ δπὰ ἰεχίσοῃ οἔ ἴῃς Ηεῦτγενν 

Ἰδήσυδᾶρε, ἴῃς Ἰοννεῖ δῃὰ δίρῃεσ ογιἰςίβῃ, ἃ5 ννε}} ἃ5 ἐχερεβϑὶβ αηὰ ΒἰὈ]᾽οαὶ τἢ6- 
ΟΪΟΦΥ; - « . ἴδε ἱπίετρτγεϊαϊίου ἰπ [5 σοπιταςηίατΥ 15 οαγοίαὶϊ ἀπά δοῦεσ ἴῃ ἴῃς 

ταρῖῃ, Αἰ γε ] ἢ οὗ Ὠἰβίογίςδὶ, σεορταρῃϊςαὶ, απὰ ρι!]οϊορίοαὶ ἱπέοτταδίίοι 111υ.5- 
ἵγδῖςβ δηὰ εἰυοίἀαῖο5 ὈΟΙᾺ ἴῃς πατταῖϊνε δπὰ ἴῃς ἀἰβοουγβεβ. δ υδΌϊς, ᾿Βουρ ἢ 
φοποίδε, Ἔχουγϑυβεβ ἂτς οἰἴεη ρίνεη." -- 714 Οοηρνεζαἠο»α ἐσ. 

“1015 ἃ ρἰεαβυτε ἴο 8ες αἱ δὶ ἃ γεν οὐ ἰοα] ΟἹὰ Ταβίαπιθηϊς σοτητη ΔΙ 

ἦν ΕΠρ 5} ὑροι ἃ ροτίοη οὗ ἴῃς Ῥεηϊδαίευςσῃ, δῃὰ δβϑρεοίδ!ν οὴς οὗ βυο ἢ τπετῖϊ, 

ΤῊΪΘ 1 Ππὰ βυρετῖίος ἴο Δῃγ οἵἴδεγ (οπηπις ἴδε ἴῃ ΔΩΥ ἰδησυᾶρε ἀροῦ ΠὨευΐεῖς. 

ὉΠΟΙΣΊΥ." --- Ργοΐεβϑοσ Ε, 1.. Ουξτι5, οἵ Υαὶς {Πηἰνοτϑοὶγ. 

“ΤΈ5 νοϊυμπις οἵ ῬγοίἊβϑοσ Ὠγίνοτσ᾽ 5 'β. πιαυκοαὰ ὉΥ ἢὶ5 νυε]}- Κηονα οᾶτα δηᾷ 

δοουγδου, δηὰ ἰδ ν}}} Ὀὲ ἃ στεαῖ Ὀοοῃ ἴο Ἔνεῦὺ οὴς ἡ ῆο νυν ϑῆεβ ἴο δοηυῖγε ἃ 

τδοτουρὴ Κηπονϊεάρς, εἰπεῖ οἵ ἴῃς Ηεῦτενν ἰαπρυᾶρε, οἵ οἵ (ῃς σοπίςηϊβ οἵ ἴμε 

Βοοκ οἵ Πευϊετοποιιῦ, δπὰ {πεῖν βἰρηϊῆοδπος ἔοτ ἴῃς ἀενεϊορτηςηὶ οἵ ΟἹὰ Τες- 

ἰδιηεηὶ ᾿πουρῃϊ. Τῆς δυΐπος ἤπάβ βοορε ἔογ ἀἰβρίανίηρ Πἰ5 νυ} }}- πον νυ ἰὰθ 
“54 κοουταῖς Κπονϊεάρε, ἀπά ἀε]ϊοαῖς ἀρρτεοϊδιίου οἵ ἴδε ρεηίυβ οἵ ἴδ6 

Ἡεῦτεν, ἰδῆρυααρε, δπὰ ἢἷ5 τεδίίοτβ ἅτε βυρρὶϊςὰ Ὑν ἢ πΔΠΥ σατγεξα ἢν σοΏ- 

βἰγυςῖεα ἰἰ5ῖ5 οἵὗὁἨ ννυυτήβ δηὰ εχργεββθίοῃβ, Ης ἰβ αἱ δὶ Ὀεβὶ ἴῃ ἴῃς ἀεϊδι]εὰ 
Ἔχατηϊηδίίοη οἵ ἴῃς ἰεχῖ.᾽" --- Ζογαίογε Α ἐδ ερζεέσι. 

“1ὸτηυβὶ Ὀς 5Ξα᾽ὰ πὶ [ἢ 5 νοῦ ἰ5 Ὀουπὰ ἴο ἴαϊκς σῶπκ διποηρ ἴῃς Ὀοβῖ σοτὰ- 

ταεηϊδτγίεβ ἰἴῃ ΔΩῪ ἰδηρσυᾶρε οἡ ἴῃς ἱπιροτίδῃϊ ῬοοκΚ ὙΠ ΥΒΙ ἢ ἐξ ἀεα]5. Οἱ 

ἐνεῖυ ρᾶρς ἴδετε ἰ5 ἀυυπάδηι ἐνίάςπος οἵ ἃ βομοϊαυγ Κηον]ςάρε οἵἩ ἴῃε ᾿ἰϊετα- 

ἴατε, ἀπὰ οὗ ἴῃς πιοβδὶ ραϊποίακὶπρ σᾶτε ἴο πᾶς ἴῃς Ὀοοῖ υδεΐα] ἴο ᾿ἱπογουσὰ 
βιυϊεηῖἌ.᾽" --- 7Ζάε Ζιΐλέγανη Ολωγελπιαρ. 

“Τῆς ἀεερ δηὰ αἰϊῆσυϊτ αυσπιϊοηβ ταῖδεὰ ΟΥ̓ ᾿ευϊογοποσΩΥ ἃτς, ἴῃ ἜΥε ΤΥ ἰῃ- 

βίδωηςε, ςοπϑἀετεὰ ἢ οἂτς, ἰπϑῖσῃϊ, δηὰ οὐ τῖςαὶ δουπιοη. Τῆς βἰυάοεηὶ ψ8ὸ 

τεϊσῆε5 ἔοτ 5011 ἱπίογιπδιίοη, οσ ἃ Κπον]ςάρε οἵ πιείμοά ἀπὰ ἱεπιρεῖ οὗ ἴδε 

Ὅενν οτἰ εἰ οἶδα, ν.}}} ἤπαὰ δἀναηίαρε ἴῃ σομϑυϊίησ ἴμ6 Ρᾶϑε5 οἱ Ὠγ Ὠτίνες." -- 

Ζέον᾽: δήεγαζά. 



πὰς Ξυϊενδισπαιῖ Οὐ 41 Οὐσητητατ, 

“Ἐν δεζεῦε ἐλὲς τεγίδς ἐο δὲ οὗ εῤοελ-»αλέης ἐνιβογέσπορ" 
-Τβε Ν. Υ΄. Ενανοκισῦ, 

ΨΌΌΘΕΞΘ. 
ΒΥ Ὦτ. ΘΒΟΒΟΕ ΒΟΟΤ ΜΟΟΒΕ, Ὁ.0.. 

, Ρχτοΐεβϑος οὗ Τβοοΐοψυ, ΗἩδσνασὰ ὕηίϊνεσεξιγ. 

΄εονε ὅνο. Νεῖ, 3.00. 

«ΤΈε τγρορταρδίςαϊ εχεοαϊίου οὗ τῃἷς Βαπάβοτις νοΐυτις 15 που οἵ ἴδε 
8. οἰ εν οπαγαςίες οἵ ἴπε σοπίεηβ, δηὰ δίρμεῖ ῥγαῖβε οουἹὰ ποῖ δε φίνεη ἰπ" 

--- Ρτοίεβϑος (. Η. Του, οἵ Ἰαγυαγαά ζρένενείν.. 

«ΤῊΪΒ ννοτκ τεργεβεπῖβ ἴῃς Ἰαϊεβὶ τεβυ]ῖ5 οὗ " ϑοϊεπβο ΒΙὈ] 1 αὶ ϑομοϊδεδρ, 
δηὰ δ8 βοῇ μα8 ἴῃς ρτεδίεβί νϑ]υς ἔοσ ἴῃς ρατεὶν οτἰτἶςα] βιυἀεηῖ, ἐβρες δ! οα 
ἴῃς 8:4ς οἔ εχῖυαὶ ἀπά ᾿ἰτεσαγυ οὐ εἰοΐ5πι." -α 726 Ολωγοὶ διακάαν. 

“ Ῥγοίεββος Μοοζῖς ἢ85 πιοῖς ἴῃδη βυβίαἰηςὰ Ηἰὶς φοβοϊαυγ τερυϊδλάοι ἴῃ ἴδ ς 

ψγοτκ, ἩΒΙοἢ ρῖνεβ υ5 ίοτς ἴῃς ἢγβὲ τἰπιε ἴθ ἘΏΡ 5}: ἃ σοπιπιεπίδιυ οἡ άρες μοὶ 
Ἔχςς δ, ᾿ξ ἱπάςεὰ δαυα!]εὰ, ἴθ ἀῊῪ Ἰδηρυαρε οὗ ἴδε νοι]Ἱα." --- Ῥτγοίεβθος 

Ι,.. Ν. ΒΑΤΤΕΝ, ο7 }. ΕΞ. ένέντν δολοοῖ, ῥκιαάείῤλέα. 

“«ΑἸΌΒΟυΡῊ ἃ οτἰἰσαὶ σοτηπηεπίαγυ, [815 νοῦς 885 ἴς3 ῥγδςῖϊοδὶ υϑε5, πὰ Ὁ 
ἰϊθ αἰνίβίομ5, Ὠοδ πε, εἴς. ἰξ 18 δάμη δάδριεὰ ἴο ἴῃς ὑδηῖς οὗ 61} 

τπουρδια] βία επῖ8 οὗ ἴῃς ϑοτρίατεβ. Ιπάςςὰ, νὴ ἴΒς οἴμες Ὀοοῖις οἵ ἴδε 
βετίςβ, ἰξ ἰ5 ϑισε ἴο ἢπὰ ἰἴ5. ΨΑὺ  ἱπίο ἴῃε μαπὰξ οἵ ρδϑβίοτβ δπὰ βοβοϊαδεϊυ 1δγ- 
τρεη."-- δογ απ Ζίορ᾽ς “7εγαἑά, 

“Τ11Κς 115 ργεάςοςββουβ, [15 νοΐατας νὴ} Ὅς ταυτὶ νι εϊοοτηοὰ --- πι ἢΠσὶ ἴο 
ἴδοβο ψ ῃοϑς πιοδπ5 οὗ βεουγίηρ ὑρ-ἰο- ἀδῖς ἱπέοττηδιίοη οα ἴῃς βυδ)εςῖϊ οὗὨ νϑΐοδ 
1ι ἰγοϑῖβ ἃτε ᾿ἰπη τα 4, 11 15 ΘΙ ΠΠΡῚῪ ἱπναί δῦ ]ε." -- Ξαἐηδενρὰ δεοίσπεαν. 

“Τῆς νου 15 ἄοῃῆς ἰπ δῇ δἰπιοβρῇετγε οὗ βοβο αν ἱπίεγεδὶ δηὰ ἱπάϊβετγεπος 

ἴο ἀορπιαίίϑηη δη(] σοπῖτγον εΥϑύ, νν ΒΙΟἢ ἷβ δ Ἰἰεαϑὶ σείγεβίηρ. . 9... [15 ἃ ποδῖε 

ἱπτγοιαςτίοη ἴο ἴῃς πιοταὶ ἔοτοςβ5, ἰάθα8, αἀπὰ ἱπῆυμεποςς ταὶ σοηίτοϊεὰ ἴδ6 

Ῥέποι οὗ {πὲ Τυροβ, ἀπά ἃ πιοάεϊ οὗ νῆῃδῖ ἃ ϊβίοσγίςδὶ σοτηπιςοῖδευ, πῖῖὰ ἃ 

Ῥτδοῖῖς] ἐπεὶ ἴῃ νίενν 5ῃου]ὰ Ὀε." -- 7 Δε )παάεῤεν αν. 

“ΤῊς ψοτκ 15 πιατκ οα ὈΡ ἃ οἷεαγ δηὰ ἔογοῖ 8] βῖγ]ς, ΕΥ̓͂ ΞΟ Ο] ΑΥν τοβεδτο, ὈΥ͂ 
οτἰτῖς αὶ ἀοασποπ, ὈΥ ὀχίοπβῖνα το ίπρ, ἀπά ΌΥ ενϊάθπὶ ἔτ Πατ Ὑ τὰ δὲ 

Ἡδῦτον,, ΔΜΔΩΥ οἵ ἴῃς σοπιπιεηῖβ δηὰ βυρρεβιίομβ ἃτε ναϊψαυνς, ΨὮΐε (68 

ἱπάεχ αἱ {Π 6 οἹοϑς 5 δοῦν 80 ]ς δη ἃ 5αἰἰϑίδοϊοτυ." --- ἀϊαάείῥλτα Ῥνετόγίεγίαν. 

“ὍΤΠῖβ νοϊαπης βυβίδιηβ ἴῃς τορυϊατίοη οὗ ἴῃς 8ετίεβ ἔοσ δοουγαῖς δῃὰ σἱάς 
δοΒΟἸαγσ Ρ μἰνοι πὶ οἷταῦ ἀπε δίγοηρ θα Π πα, .οςςςν͵ τῆς δοΒοϊαγὶν τοδᾶάες σὴ} 

πὰ ἀο]ῖρμς ἰὼ τὰς Ρόγαβαὶ οὐ (δὲ αὐτηϊγα ]ς οοσαπλειῖδιγ." - Ζέονε᾽: 27εναἱάι 



ὅθε Τκίετπαξίοπα δον ἰοα Φοοπιπιεμίατς, 

. Κικάὶν λοίῤεῖ ἐρ «ελοίανε «καὶ οεὐνέεδον. -ἼὙ μα ῬΆΚΒΒΥΤΈΚΙΑΝ ΒΑΝΜΕΒ. 

ἼΠπῸ Βοοκϑ οὗ ϑδπιῖοῖ 
ὃν 

ΒΕΝν. ΠΕΝΗΥ ΡΠΕΒΕΏΝΕΌ 5ΜΙΤΗ, Ὁ.ῦ., 

ξνῳῖ»». σ΄ διίδιρα! ΑΙΛΑνῪ αι ἤεδνγσοιοθίνα ὧς Απελονεέ Οεζδβα ὦ 

Οεον ὅνο, Νοὲ 3.00. 

44 ῬχοΟΙ6850. ΘΔ 5 ΟΟΤΙΩΓΩΘΏΙΑΣΥ͂ Μ01}] 0 βοζὴς ἴτης Ὅς ἴδε βίδηδασῇ 
φοτῖὶς οἡὐ ϑατηπεῖ, αηὰ να Βεαγ ΪΥ οοηρταϊυ]αῖα Ἀἰπὶ οἷν δοβοϊαυὶν τγοσὶκ 54 

ἐδ 11 δοοοταρ 58 6ἀ."--- 76 Α:λδρερη. 

“41ι 15. ῬοΙΒ οτος] δπὰ ἐχερεῖῖοαὶ, απὰ ἀ64]5 τι οτἱσίπαὶ Ἡεῦτον απὰ 
Οτεεῖκ. [τ 5βῆῆοννΒ ῥβἰῃηϑιδικίην αἰ] ρεπος δαὰ οοηβίοταῦ]ς σεβεασοῖ,"-- 726 
Ῥνεεὀγένγίαν. 

““ΤἘο 5:}]ς ἰ5 οεασ δηὰ (οσοῖθ]ς δηὰ βυϑβίαϊῃςβ ἴῃς ψ6}} -σου τεραϊαιίοη οὗ 
τῆς ἀϊδιϊηρυ σμεὰ δαῖμοσ ἴοσ βομο γϑΐἷρ δηὰ οαπάοσΊ ΑἹ] ᾿ἰβουρμταὶ «ἴα- 
ἀςηῖδβ οὗ [δε ϑογίρίατεβ ν}1}} ππὰ τς ποτῖς Βεϊ ρέα], ποῖ ΟὨ]Υ οἱ δοοουηῖ οὗ ἰϊ5 
βρεοῖϊῆο ἱγεαϊπιεπὶ οἔ ἴῃς Βοοὶκβ8 οὐ ϑαπηθαὶ, οα ΨἈἱΟἢ ἴς 15 Ὀασεὰ, θὰϊ Ὀεοαῦδ6 
οἵ {πε ᾿ἴρδε ἰτ τἄτον5 οὴ δηὰ ἴῃ δἰά 1 γίνεβ ἰὼ ἴὩ6 ρεηοσαὶ ἰπιογργαϊδιίοη οὗ 
ἴὰᾷς ϑοηρίαγεβ 5 τηοάϊβεά ΟΥ̓ ῥγεβεηῖϊ-ἀδὺ οτεὶς 5π|.""-- 789 Αι αάείῤλία 
Ῥγε::. 

““Τῇο ΠἰκΟΓΑΤΥ ΑΙ οἵ ἴδε Ὀοοῖκς ἀεβογνεβ τηεπιίοη. )ὴῆε ἀο ποὶ 050}4}}} 
ξο ἴο οοτηπιεηίασίεβ ἔοσ τηοάεὶβ οὗ ἘΏΡ] 158} 5ῖγ]6. Βαϊ τπ|8 Ὀοοὶς πα5 δ ἀϊΐ5- 
τηςι, που υποριταβίνα, Πἰτεγασ ἤσνοσ. [τ 5 ἀε] σμτία τερδάϊηρσ. ΤΠ 
ττρῃϑ᾽διίοη ἰφ αἰνναγϑ [ε]ϊοϊτου5, ἀϑὰ οζεῃ τεπάεσϑ ἐγ μεσ οομητηθεηὶ ἡδεᾶς 
1ε55."---71. ξυαρρείίε. 

“Τῆς ἱτεαϊτηεηὶ 15 οὐἰτίςαὶ, ἀπ αἵ (ἢς βαλε τἶπλε ἐχροβίϊοσυ. Οοηβεγνδο 
ἔνε 5ἰυάεηῖβ τᾶν ἤπά τσοὶ ἴῃ 1Πἰ5 νοϊυπιε ἢ τ πο ἢ ἈΠΕ οαπηοῖ ἄρτεα, 
Ὅαϊ πο οὔς νν ἰβΐηρ ἴο Κπονν τῇς τηοβὶ γεοεηΐ οοποϊαβϑίοηβ οοποεσγηΐηρ τη ΐ5 
Ῥατὶ οἵ 5δογεὰ ΒἰβιοσΎ οδὴ αἤογὰ ἴο Ὀς νϊϊπουι ἴ-."--λίαἰρίβλία ῥγεεὸγο 
ἐεγίαρ ομνγμαί. 

“ὍΤΒε δυΐμποσ Ἂχ θ᾽ 185 ργθοί βεῖν ἴπαϊ ΞΟ ΠΟ] ΑΥΪῪ διττὰς Ἡἰο ἢ ΜΨ}}} οοσα» 
τοεῃὰ Πἰς νγοτὶς ἴο ἴ89 τιῖάεβιὶ δυάϊεποε."--- 7Δς Ολεγελσιαν. 

““ΤΒε ςΟΣΩΙΤΠΘΏΪΑΓΥ ἰ5 ἴῃς τηοβὶ οοτηρ]εῖε δηὰ πιηυϊς ὨἰΠετῖο ρυ] με 
ὈΥ δῷ ΕὨρ} 15}: -ϑ5ρεαϊκίηρ 5ομ αν." -- δίγαίμγε. 

“Τῆε νοϊυπιος οὐ Ὀγίνεγ δὰ Μοοτσε 5εἰῖ ἃ ΒΙρἢ κἰδηδαγὰ ἴοσ ἴᾷς ΟἹὰ 
Ὑεκίαπιεηὶ ττίϊεγα αὶ 1 τῆϊηῖς Ῥτοίεβθου ϑ:} 5 νν οτῖς ἢδ5 σεδομβεά ἴ88 
δδτὴς Πρ Ἰενεὶ. [ΐἔ ἰς βομβ ο αυν ἀπὰ οὐιῖοαὶ, πὰ γεῖ τ 15 ψτίτἴεη ἰπ ἃ δρίτὶξ 
οἵ τενεγεηῖ ἀενοιίοη, ἃ γουτην τγοδίτηεηϊ οἱ τῆς ςδοσεὰ ἴοχὶ. "-σ Ρκον. 1. Ἦ,. 
ΒΑΤΤΕΝ, οἵ Ρ. Ε. ᾿ἱνίπἰεΥ ϑομοοὶ, ΡΒ Δ εἸ ΡΒ ΐα. 



ὅδε Ἰκίετπαξίοπα ξτίηοαν ξροπιπιεπέανῃ. 
“ΑΔ ἐἐκέρσεἷ σδνακω Φα «3 οέξεν «φοενεεκἐαγέε. “Ἐπ ΟὐτΊ ΟΕ, 

- 

ΡΕΝΟΝΕΝΒΘ 
ΒΥ ἴπο ον. ΟΒΑΝΕΟΒΌ Η. ΤΟΥ, Ὁ.0., 1.1..0. 

Ῥιοίοειος οἱ Ἡεῦτον [πὶ Ἡδτγυασά ὑϑπίνοτειεγ. 

Οεονιι ὃὅνο. Νοί, 8.00. 

“ ἴῃ σατεξαΐ Ξο  οΪατεπῖρ (15 γοϊαπιο ἴεανεβ ποιϊμίπρ ἴο δ6 ἀεβίτοᾶ. Υιἅ,5 5. 
ἴσῃ 8 ἔγεϑ ἔγοτηι {βεοϊοσίςαὶ ῥγε)υάϊοθ. [1 ψἢ}} Ὀς ἐπαϊδρεηβαθῖς Ὁ 

ἴδε οαγεία! διυάεηῖ, Ἡ Βεῖμεσ ἰὰῪ οσ οἱ ετῖςβὶ."--- 71. Ομέοοξ. 

““Ῥγοίεβεοσ Του β " (οτηπιεπίασΥ᾽, Μ|ΠΠ [ῸΣ ΤῆΔΩΥ γεδγβ ἴο ΟΟτη6 Τετπαΐῃ 8 
μιαπάδοοϊκ ἔος Ὀοζὴ ἴεβοθετδ δὰ ᾿θδσηοῦβ, δηὰ 18 ἀεῖα115 ψ01}1 6 διπάϊεὰ τ ἢ 
οτἰςαὶ σατο δηὰ ρεπεγαῖ δρργεοϊδιίου."-- Ζλς ἡ ἐλόρμσηε. 

“4ΤῊς σογηπηθηίασΥ ἰἴβεῖ! ἰβ ἃ τηοβὲ ποτοῦ ρῇ ἱτεαίπιεηὶ οὗἨ ες γετϑα ἴῃ 
ἀεῖαῖ!, ἴῃ ἡ ΒΙοἢ ἴδε Ἰρδὶ οὗἩ τὰς {1εβὲ βομ ο]αγβῃϊρ 15 Ἰἤσοννῃ ἀροη ἴῃς τηεδῃ- 
ἷπσ. Τῆε Ἰεδγηΐηρ ἀϊβρίαγεὰ [πγουρμοαϊ ἴΠῸ τγοτὶς ἰ5 ἐποστωοῦβ. Ηετσε ἰ5 ἃ 
ΘΟΠΠΘΠΙΔΤΥ δὲ 1αϑὶ (πδὶ ἀοε8 ποῖ Ξκὶρ ἴμς μαγὰ ρίδοες, Ὀυϊ ρταρρὶες στὰ 
ΕΨΘΤΥ ΡΓΟΌΪ τ δὰ ροϊηϊ, δῃὰ ξαγβ ἴδ6 Ὀεδὶ {πὶ οδῃ Ὀς 5Ξδἱὰ. -λγεσόγέγίαικ 
Βαρ67. 

“4 Ῥτοξεββου ΤΟΥ Β ΘΟ} ΘὨΪΑΤΥ͂ Οἢ ῬτουετὮ5 τηαϊηϊδίης ἴδε Ἡίρσῃεβὲ ξίαπδατὰ 
οὗ ἴδ6 Ιπιεγπαϊΐομδὶ Οτίτἰοαὶ Οοχησηεπίαγίεβ. ἿΝ  οδὴ ρῖνε πο ἜΕΒΟΣ Ῥταῖβε. 
Ῥτονεγὺβ ὑγεβεηῖβ σοσωρδγανε ἴεν ΡγΓΟΌ]εσα5 ἴῃ οτἰ Ποίβτ, Ὀπΐ οὔἶεῖς 
ΤΡΡογίυπιιεβ ἴο ἴῃ6 εχροβίϊοῦ δῃὰ εἼχερεῖς. Ῥτχοίεβδος ΤΟΥ ποσὶς 15 
τῃοτουρῆ δηὰ οομιρ]εῖε."---7 Δ Ορηργεραέίορα ζξε, 

““Τηϊς δἀάϊιίου ἴο “ΤῊς Ιπἰογηδιϊοη δὶ Οὐἰεῖοαῖ Οοσησηθηίασυ ̓  δα5 [ἢ 6 ξϑπιθ 
«δασδοιεσίϑεϊοβ οἵ ᾿μογοῦρῆηεβ85 δηὰ ραἰῃβιβικίῃ ρ᾽ δομβο ασϑηΐρ 85 ἴῃς ῥσγεοεάϊησ 
ἰββυεβ οὗ ἴῃς 5ετῖεβ. [Ι͂ἢ ἴδε οΥἰτῖοαὶ ἰγεδίσηεπὶ οὐ ἴῃς ἴεχῖ, ἴῃ ποιΐηρ 186 
ναγίουβ γοδάΐῃρβ δῃὰ ἴῃς ἔοτοε οἵ {πε ννοσὰβ ἴῃ ἴπ6 οτἱρίπαὶ ΗἩςῦσεν, ἱξ ἰΙϑανες 
τοι πίη ἴο Ὀε ἀεϑίτεά."--- 7.16 Ολγένέαρ 7οἼεδρερε. 

“4Α βγϑβι-οἶαββ, ὑρ-ἴο- ἀαῖς, οτί εἶςαὶ δπὰ ἐχερεῖῖοαῖ οοπιτηθηίαιυ οα ἴδε Βοοῖ 
οἵ Ρτονεσθβ ἴῃ ἴμς Ἐπ] Ἰ5ἢ Ἰδηριαρε νγα5 οἠς οὗ ἴπε ογγίπρ πεεὰβ οἵ Β: δ] :ς ΑἹ 
βοῃο]σβρ. Ασοογαϊηρὶγ, γγ6 τηδΥ ποῖ ς Ὑἱεϊ ἀΐηρ ἴο ἴῃς Ἰδῖεϑὲ δα ἀϊίοη ἴο 
ἴῃς Ιπἰογηδίίΐοηδὶ Ουιῖοαὶ ϑεγῖθβ τπ6 ἰτραῖε 1 ἀσβοῦνοβ, ἤθη τὸ 58} ἴπας ἴξ 
ἃἴ οπος ἴδκκεβ ἴῃς ἢγϑβι ρῖδοε ἴῃ 115 οἶαβ5β. Ὑἢδὶ ρίδος ἱξϊ πηάουθιςαϊγ ἀδβοσνεβ, 
δούγονοσ, δηὰ νου ἤανε βθουγεὰ ὄνεη ἀραῖπϑὶ στυυοἢ τότε ἔοστηϊ δ 0]ε οοτ- 
Ῥεϊιοτβ ἴδῃ ἰξ Παρρβὴβ ἴο ἤανεὲ. [1ἱ ἴβ δϊοψεῖμεῦ αὶ νγ6]]-ἀγταηρεά, Ἰαοὶά 
ἐχροβιτου οἱ 118 υπίαυς Ῥοοΐ ἴῃ ἴδε ΒΙ0]ε, θαβεά οὐ ἃ οαγείυϊ δἰπὰγ οὐ τ 
μῷ δηὰ τῆς ᾿ἰηφυίδεϊο ἀπά Ηἰδιογίοδὶ Ὀδοϊςρτουῃὰ οὗ Ἄνεῖν ρατὶ οἵ ἱι."- 726 
ππέργίον. 

“ΦὙῊ16 τΠϊἴς ΘΟΠΙΠΠΘΠΙΑΓΥ 15 οΔ]]6 ἃ “ οτἰεἰςα]" δηᾶ ἷς βυςῖ, ἴξ ἰβ ποῖ οἕα ἐξ 
ἩΔΙΟΝ τἴΠ6 ἀρραγαίαβ ἰ5 βργεδὰ ουὖἱϊ ἱπ ἀδίαὶὶ ; ἰξ 'ἰΘ ὁμδ ψ ΕΟ ΔῺΥ ἰηιε}]}- 
ἐπὶ ἘΔΕΙΑ τερδοσ Ἷδὴ τεϑ ΠΥ τ56 δηὰ {μοσου Η]γ ππάἀετεϊδηὰ "- 7 δὲ 
αν χε. -- 



σᾶς ἀπϊεχτπαιὐπδῖ αὐ καῖ ἀὐσηχηνεπ τα. 

ΑΜΟΘ ΑΝῸ ΗΠΟΘΒΕΑ. 
Βν ΨΠΙΙΑΜ ΒΑΙΝΕΥ ΠΑΉΡΕΕ, Ρμῃ.Ὁ., [.1..ῦ. 

Ὄνφειον τ' ϑονείς ζανζναζεε ἀκα ζέϊεναίννοι ἐκ ἐλε ὕκεσεν είν ψ' Ολέραρν. 

(τον ὅνο. Νοί, 2.00. Ῥοκίδζο, 20 ςοπίδ. 

“ἘΦἅ Βοοῖκ σου ῖηε5 ̓ βοσουρἢ ἰδομηΐοδὶ 5. ΒΟ αυβηΐρ ψἱτὮ Ἰατρα ταεδϑατε οὗ 
οἰδιοαί δπὰ 5Ξρίγιϊυδὶ ἱπδὶ ρῃϊ, ἀπ να ἐμ πκ Β15 Ομ επί οἢ Απιοβ ἃπὰ Ηοβεα 
ψῇ}]} ἰδκε 115 ρίαος διηοηρ ἴμε Ὀςβὶ ἱπ [5 ὙοΎῪ Ἐχοοὶ]ςηὶ βετὶς 5." --- 7ΖΔ6 Οεμΐοοξ, 

“ΤΕ ἐδ ὈπποοαΒ5Δ Ὁ ἴο 58 [μαϊ ἴῃ ΞΟ ] εν σοπιρ]εἴςποβ5, Ὀτ. Ηδυρετ᾽β νοϊυτης 
τδῆκε Ὑἱ} ἴῃς Ὀεβὶ οὗ ἴδε Ιπἰετηδιίομδὶ Οὔ τῖςαὶ Οοσητιεηίδγυ ϑετὶς 8." -- ΤΖᾺς 
«διανααν α, 

“Τῆε ΠΟΙ ΘΠΪΔΙΥ͂ ἰβ τεππαυκαῦϊς ἴον ἰ15 οἰεατ Δα] γϑὶβ, ἀηὰ ἐχῃαυπιὶνε ἴῃ ἰϊς 
τοϊπαῖε σοτρ!είεης58. [1ἴ [τ πἰ5ἢε5 τηδίοτία]β ἴο ἴμε δἰυάεηϊ ἔγουι νν ΒΙ Ὦ ἢε ΠιαΥ͂ 
ἔοτιι δὲβ οννὴ ἰυάρπιεηῖ ταῖμεν ἴἤδη 86 εἶκ5 ἴ0 ἱπῆργεβ5 ἀορτηδιὶς ςοποϊυβίοῃβ.᾽" 
- ΤᾺε Ἡναξιλν»ιαν- 

“1 τμίηὶς ἰξ βαίες ἴο βδδὺ ὑπαὶ ἴῃ πὸ Ἰδηρυαρε οδῆ ἴδετε ὃς ἔουηά 5υςἢ ἃ 
βοδοίδευ ρίεος οἵ ψογκ οἡ ἴδε ἴνγο ἱπιροτίδῃηϊ ὑγορμεῖβ, Απιοβ ἃπὰ Ἡοβεᾶ." - 
εν. 1, ΝΥ. Βαττεν, Ρμ,., Ὁ.Ὁ., Ἀσςοῖοσς οὗ δῖ. Μδυικ᾽β σβυτοῖ, Νεὸν χοῦ 

Οἷἶζ, βοτηείϊπις Ῥγοίεβϑοσ οἵ ἤεργεν, Ρ. Ε᾿ Π ν᾽ ϑομοοὶ, ΡΒ Δ ΕἸ ρα. 

“ Ῥχρίεβδος Ηατυρετ᾽β οὐἰτἰοαὶ ροβίτοπ ἰς [παΐ οἵ βουπὰ ῥτορτεββῖνε βοβοϊαγ- 
8ρΡ. Ηε ροββεββεβ λῖ5ο ἴπε μι οἵ ἴῃς ἴτας ἰεαοῆεγ οἵ ἱπιοτεβιϊπρ οἴμετβ ἴῃ 
ιἰβ βδῃδ)εςῖ. ΤῊς νοϊυπὶς νν}}} φαϑὶ]γ ἴακε 115 ρίδος 85 ἃ τηοβὶ ἱπῃηροτγίδηϊ σοτα- 
ΤΑΘ ΔΙ ΟἹ ἴμε56 ρτορμεῖβ." --- Ορηργεαίϊοναλὶεί. 

“1 5}}4}} ἢανε ρ᾽εάϑυτε ἱπ τεσοτηπιεπάϊηρ ἴξ ἴο 41} β᾽υάἀεηῖβ ἴῃ οὖν Θετηΐπαυυ. 
ΤῊ Ὀοοὶς ἢ]}15, ἰπ ἴῃς τποϑὲ ἰανογαῦε τηᾶππεῦ, ἃ ἰοηρ-εἶϊ νναπὶ ἔοσῦ ἃ ροοὰ 
οὐἰτςαὶ ςοπητηθπίδιν οὐ ἴψο οὗ ἴμε πιοβδῖ ἱπίεγεδιίηρ ὈΟΟΚ5 ἴῃ ἴῃς ΟΪὰ 
Τεπιατηςεηῖ." - αν. 1Ενν15 Β. Ῥάτον, ῬΏ.)., Ργοίεβϑος οἵ ἢ εὔτεν, Ἡδπίοσὰ 

ὙΒεοϊορίοαὶ ϑεμαΐ ΠΑΓΥ. 

“Ἡς δα58 ροης, στ οἰατγαςί τ βϑιῖς πιϊπαΐεπς88, ποῖ ΟὨΪΥ ἰηΐο ἴῃς δπαϊγεὶς 
δηὰ αϊβθουβδίοη οὗ «δοὴ ροϊπῖ, επάεανουίηρ ἱπ ἐνοτΎ οἂθε ἴο ὕες ᾿ποτουΡρΉΪ 
εἐχμδυβῖῖνε, Ὀὰϊ αἰϑο ἰηῖο ἴῃς Ἠἰδίοτυ οἵ ἐχορεβὶβ δῃὰ ἀϊδουβδδίΊοη, Νοιπίηρ δὲ 
411] ννουῖδγ οἵ ςοποιίἀοταίίοπ μᾶ5 Ῥέη ρᾶκϑοὶ γ. Τῆς σοπβδοηυςπος ἰ5 ἴμαὶ 
ψΠε οὔς ολγοί}}Υ δἰ αἶε5 ναὶ ἢ45 Ὀσεη Ὀτουρῆς τορεῖῃεγ ἴῃ 1Π|5 νοϊατης, 

εἰ πετσὶ ἀροῦ βοπιε ράββαρε οἵ ἴπε ἵννο ρτορῃεῖβ ἰγεαῖςα, οσ ἀροῦ βοπὶς 4υ 5108 
οὗ οτἰτἰςαῖ ος δητὶ φυδγίδη ἱπηροτίαπος ἴῃ ἴῃς ἱπίγοάασΐοτν, Ροσίοη οἵ ἴῃς νοϊαπὶς, 
ὁπὸ ἔεεὶς {πὶ ἢς ἢ5 οὔρίδϊποὰ δὴ δάεαυδι εἰν ἐχμδυβίῖνε υἱενγ οἵ ἴδε βυδ)εςῖ."» 
-- 7λε 7ρεγῖον, 



πῆὶς Ἐπ εν οπδ1 αΥἰεαῖ ἀὐσπχ ΓΑ χη. 

“ἥἥ ἥξονε ἐξ ας πεεφμε 79,7, ἕλε εἰμαϊομς ῥαςον “ο βόςεέςς ἀὐνισεῦ 
47 ἑλέτε υοέμνιος ας ἢ οὐΐαίη ἐὰδ δεε ἀϊεδοηπανν ἀπά ἐπεγεζοῤῥεάϊα." 

-- Τὴκ ΟΟΝΟΒΕΟΘΑΤΙΟΝΑΙΣΣΙ. 

51. ΜΑΒΚ. 
δυν πὸ Βον. Ε. Ρ. αο01.ῦ, Ὁ.Ὁ. 

ζαι ἔνῳῦσιον 4" δίετυ Τοιβαναδι ἐξ παρσεί;, Ῥ, Ε. Ῥδνώκδην δελοσῖ, ῬΗΔοδεξρδδε, 

τον ϑνο. Νοῖί, Φ2.50. 

δ΄ ροίΐηϊ οἵ 50} ο]αγβῃῖρ, οἵ δοσυγαου, οἵ οτ ρ᾽ παὶἰτγ, [μἷ5 Ίαϑὲ δὰ ἀϊοι ἴο ὅ.μ. 
φετῖεϑ5 ἰ5 ψγοσῖυ οἵ [ϊ5 ργεάξο}βϑοσβ, νγΒ]]ς ἔοσ ἴεγβεῃςβθ δῃὰ Κεεπῃςββ οὗ ἐχερεείς, 
ψε 5ῃουϊὰ ραϊ ᾿ξ δτϑὶ οἵ ἴδ επὶ 8}}." --- 716 Ορηργεραζίονα ἐς. 

“Τῆς νος πιακε-ὰρ ἰ8 ἰμαΐ οἵ ἃ ἱποσουρῃὶν Βεὶρίι!, ἱπβίγυςτνε οτιςδ" 
δἴυαγ οἵ ἴῃς Νογά, βυγραβδὶπρ δηγιμίηρ οὗ ἴῃς Κιπὰ ενεῦ αἰϊετηρίεὰ ἴῃ ἵν" 
Πρ 5} ἰαπρυᾶρε, πὰ ἴο βιυάεπῖβ δπὰ οἱεγργεη Κηονΐηρ ἴΠς ῥγορεῦ υβὲ οὐ 
ἃ Ἑφοπιπηεη δ Υ ἰΐ νν}}} ὑτονυς δὴ ἱωνδί Δ Ὁ]ς δἱα." -- ΖΔε διλεγαη Ομανγέεν ἐν. 

“Ῥχγοίεβδον σου]ὰ 5 ἀοπα ᾿ἷβ ννοσὶς ννεὶ] ἀπὰ τποσουρῆϊγ. . .. Τα οὐδὲ 
πιεπΑΥ ἰ5 δῃ δαάπιίγα]ς ἐχϑιηρ]ς οὐ ἴῃς οτἰτςαὶ τηςῖμοά αἱ 115 Ὀεβῖ.... ΤῊ 
γοτγὰ βδίυαν . .. 5πονβ ποῖ ΟὨΪΥ ἐδηλ] ατ  Ὑ ἢ 4}} ἴῃς Ἰογαΐυτε οὗ ἴῃς 5ὰὉ 
͵εοῖ, θὰ ραϊεηῖ, ἐδ τηξα], ἀπά ἱπάερεπάεπι ἱηνεβιραίίοπ. . .. Ι1ἴ ν}}}} τδηὶ 
δπιοηρ ἴῃς Ὀεβῖ, ἃ5 ἰΐ 15 ἰῃς ἰαϊεδὶ σοπητηςηϊασυ οα [5 Ὀ454] Οοβρεϊ." --- 7Ζάς 
Οὐνγιείίαη Πεε ρεπεεν, 

“ΤῸ ΜΠἘΠρῖνς τῆς βιαάεπε ἴῃς νἱροτουϑὶν εχργεβϑοὰ [μουρῃϊ οὗ ἃ νεῖ Ἰπουρδὶ 
{ι] Ξοῃοϊατ." --- 7Δε Ολμγεὰ διαμπάανα, 

“Ὅτ. σου ἀ᾽5. σοπηπιεπαυΥ οἡ Ματὶς ᾽β ἃ ἴδτρε βυςοςββ,. .. δπὰ ἃ Ἵσεαϊι ἴα 
Απιοτίσαπ βοποϊδυβῃὶρ. . .., Ης δδᾶ5 υπαουδίςεά!ν ρίνθῃ 5 ἃ σΟμπΙπΙΘὨ ΔΣΥ Οἢ 
Ματκ νῃϊ ἢ δυγραθ8ε5 4}} οἴβοτβ, ἃ [πρὶ νγε πᾶνε γϑᾶϑοῃ ἴο ὄχρεςοῖ ν}} θὲ ἵγας 
ἴῃ τῆς οᾶϑ8ς οὗἩ ἘΥεΤΥ νοΪυπις οὗ ἴπε 5εγίεβ ἴο Ψῃΐς ἢ [τ θεϊοηρβ." --- 716 Δεῤίεαὶ 
Ἡγον ἐά. 

““ΤῊς νοϊαπιε 5 σμαγδοιϊετίζο ὈΥ̓ εχίςπεοῖνε ᾿δαγπίηρ, ρΡαϊίεηϊ δἰϊεπεοι ἴο 
ἀεῖα!}]5 δηὰ ἃ ίωτ ἄερτες οἵ οδυϊΐοῃ.)" --- Θεῤίϊοίλεεα δαςζα. 

“Τῆς εχεροτίςαὶ ροτίίοπ οἵ [με Ὀοοὶς '5. βἰπιρὶς ἴπ διγαηρεπιεηῖ, δάτηϊσγαθ]ς 
'π ίοτπὶ δηᾷὰ οοπἀἰςηβοά ἴπ βἴαϊοπιεηῖ. .- τ. σουϊά ἀοε5 ποῖ 5]αν 58} ἔο!]ονν 
ΔΩΥ ΔυΙΠΟΥ Υ, Βαϊ σχργοβϑοβ Πἰθ οὐ πῃ ̓δρίπίοης ὦ ἴῃ ἰἸαηρυαρσε Ὀοΐὰ οοποῖθε δηὰ 
οἸςατ," -- 7214 ολίεαρο δίαπάαγα, 

“Τῇ οἴσαν, (οτος ἀπά εἰεραηῖ ἰδηρυᾶρε ἴῃς δυΐποτ ἔαγηίβμεβ ἰὩς τεβυ]ῖβ οἵ 
ἴῃς θεβὲ ἱπνοβεὶραιίοηβ οα ἴῃς βεσοπά Οοβρεῖ, θοῖΒ φαΥῪ ἀπά ἰαῖε. Ης ἱγεδῖ5 
ἴπεβς νατγίουβ 5}}}} οἵδ γἢ τῆς Βαπὰ οὗ ἃ τηδϑβῖετ." - βοϑίονι Ζέονε"ς Πίεγα αά. 

“Ὅς δυῖποῦ ρῖνοβ δρυπήδπξ ενϊήθπος οὗ Ἰβογουρὴ δοαυδίπῖαπος πα ἴδε 
[δεῖς δηςὶ Ὠἰδίογυ ἴῃ ἴῃς σαςς, . ᾿ς, Ηἰπ γραϊπηεηὶ οἵ ἴπεπὶ 8 αἰνγαγβ ἔγοδ δπὰ 
ϑοβοίφγιν, απὸ οὐϊεπιίμο5 δορί}, "πα 414. γεν γογὰ Οὐτεγυον. 



σῆς Φυϊεντπδι οηκῖ αὐ  εαῖ Οὐχ ΓΑ. 

“7 ἐς λαγαν πρεόσσαν ἐ ταν Τἠκαέ ἐλὲς «εγίες τοῖδ εἰαηά 3γεῖ 
α»ιοηρ αὐ Ξηρελ τογίαί ἐονπσηαγίδς ον 6 Βιδέν." 

- ΤΗΣ ΒΙΒΙΙΟΑῚ, ΌΕΒΙΡ. 

5Τ. {{ΚΕ. 
ΒΥν πε Βεν. ΑἸ ΕΒΕΌ ΡΙΟΠΠΕΕ, Ὁ.ῦ., 

Μεαεῖεσ οἵ [ἰνεσδὶιγ ΟΟ]]εσε, Πυγθαπι. Ἐοστιευν Εεῖον πὰ ϑεηίοσς Ταυϊοσ οὗ 
Τηδίτγ ΟοἸ]ϊερε, Οχίοσά, 

γον ὅϑνο. Νεῖ, 3.00. 

15 ἰδς δὐϊδοτ5 Οττςαὶ Ιπιτοἀυοιίοη ἴο ἴῃς Οοτηπιδηΐδγυ 15 σοπίαἰηεά ἃ [0] 
πιεαιπιεηῖ οὗ ἃ ἰαγρε πυπιῦετ οὗ ἱπιροτίαηϊ ἴορίοβ ςοπηεοῖςὰ ν ἢ ἴδε συγ οὗἁ 
ἔπε Οὐοβρεϊ, ἀιηοὴρ νυ ϊσ ἢ τς τὰς (ΟἸ] ον ίηρ : Τῆς Αὐἴδοτ οὗ ἴπε Βοοκ --- ΤῊς 
Βουτος5 οἵ ἴπε Οοϑρεὶ --- ΟὈ͵εοῖ δῃηὰ Ρίδῃ οὗ ἴμε Οοβρεὶ --- (μαγδοϊεγβεςβ, 
Βι)]ς δπὰ [δηρυᾶρε --- Τς [πἴςρτν οἵ ἴπε Οοβρεὶ --- ΤᾺς Τεχὶ -- [Δ ογα τ 

ἩἰΞίοιγ. 
ΕΗΟΜ ΤΗΕ ΑὐΤΗΟ 5 ΡΒΕΡΑΟΕ. 

1Ὶ τοῖς Οοπητιεπίδιυ ἢῶ5 ΔΩΥ 5ρεςίδὶ (εδΐυγεβ, ἴΠεῪ νν}}} ρεγμαρβ Ὀς ἐουπά ἴῃ 
ἐδε ΠΠαδιταϊου5. ἔγοπι [ον Ἰ5ἢ νυ τἰπρ5, ἴθ τῆς ἀρυπάδπος οὗἉ τεξεσεηοςβ ἴο ἴῃς 
ϑεριυδρίπι, Δηὰ ἴο ἴμε Αοἰβ δηὰ οἴμεγ Ὀοοκβ οἵ ἴῃς Νεν Τεβίδτηεηῖ, ἴθ ἴῃ ε 

{τεχυςφηὶ αυοϊαἰίοπβ οἵ τεπάετίηρϑ ἰπ ἴῃς [,δἴϊη νεγβίοηβ, δηὰ ἴῃ ἴῃς αἰϊεποι 
ἩΠΠΙ ἢ Π45 Ὀεεη ραϊὰ, Βοῖἢ ἴῃ ἴῃς Ιπἰγτοάυςτίοη ἀπὰ τῃγουρδουΐ ἴῃς Νοῖςβ, ἴο 
τς τηδτκϑ οἵ 51. 0} εἾβ. 5:}]ς. 

“1 ἰ5 ἀἰϊδιϊηρυϊϑηεὰ τὨτουρμουϊ ὉΥ Ἰεατγηΐϊηρ, βοῦτίεϊῖν οἵ Ἰυάρτηεηῖ, δπὰ 
δουπὰ εχερεβὶβ. [ἰ ἰ8 ἃ νγεῖρῃι σοπίγι υϊίοη ἴο ἴπε ἱπίετγρτγείδιϊίου οἵ ἴδε 
Τρϊγὰ Οοβρεὶ, δπὰ νν}}]} ἰδία ἂπ' οπογδῦ]ε ρίδςος ἴῃ ἴῃς β8ογῖεβ οὗ νν ΒΙοἢ ἰδ ἔογπηβ 
« φαγί." --- Ῥγοί. Ὁ. ἢ. ΘΑΊΜΌΝ, ἴῃ ἴπῸ Οσέδεαί λευΐετ. 
“Νς δτὸ ρ]ελϑεὰ ἢ ἴῃς ᾿ποτουρῆπεββ ἀπὰ βοϊεπίϊς δοσυγδον οἵ τῆς ἰπἴετ- 

ΡῬτεϊδιίοηβ.... [1 5: 6πὶβ ἴο υ8 τῃαϊ ἴῃς ργενδι!πρ ομαγαδοίοτίβιῖς οὐ πε ὈοοΚ 
15 σοΟΙΏΠΊΟΙ 56ῆ86, ἔοτίΠεα Ὁγ ̓ εαγηΐηρ δηὰ ῥεῖν." --- 716 77) εγ α αἱ ἀγα Ῥγεεδυίεν, 

“Απ ἱπιροτίδηϊ ννοτκ, Ὑνῃοἢ πὸ βἰυαάεπὶ οὗ ἴῃς Νγοτὰ οὐ ἀοὰ οδῃ βδίεϊγ 
λεξίεςι."-- ΤΖλε Ολωνεὰ δίαπαανα. 

“ὍΤὨς δυΐποῦ 85 Ὀοίῃ ἴῃε β.ῃοϊατ᾽5 Κπονίεάφε ἀπά ἴῃς β.ῃοϊατ᾽α βρίσις 
ΔΕςΕΒΒΔΙΥ͂ ἴοτ ἴῃς ρῥτγεραγαίίοη οἵ δυο ἢ ἃ σοπιπηεπίατυ. ... ἥε Κπον οἵ 
λοῖπίπρ οα ἴῃς ΤὨϊγά (ὐοθρεὶ ννϊο ἢ πποτς ἱμογουρηϊν τηεεῖβ ἴῃς ψνδηΐβ οὗ ἴῃς 
βιΌ]Π 1 αὶ σοι οἱαγ." --- 734 Ομοοί. 
“Τῆς δυῖΐπου ἰ5 ποῖ οπὶν ἃ ργοίουπα 5. μοΐατ, θυϊ ἃ σμαβίεηεα δπὰ τενεγεηῖ 

ΓΟ τιβιίδη, πο υπάοτίακεβ ἴο ἱπίεγρτεῖ ἃ οβρεὶ οἵ (τίϑῖ, 580 ἃ5 ἴο ϑῇουν 
δὈτὶβὶ ἰπ ἢΪ58 σταπήειυς δπὰ Ἰἰονο]πεβ5 οἵ Ἵμαγδοῖοτ." --- 746 ϑοιίλενη σλμγελ- 
φιν:. 

“Ἴ1ὸ ἰ5 ἃ νδυδθς ἀπὰ νεΐσοπις δά ῆοπ ἴο οὐτ βοπλδν)δῖ ΞΟ ΔΠΑΥ͂ σἴοοϊκ οὗ 
Βεεῖ-οἾλ85 σοτοτηεπίατὶεβ οἡ ἴῃς ΤῊΗΪϊγά (ὐὐβρεῖ. ἘΒν ἰϊ5. δε μ  ]αυῖν τπογου ρΉ πε55 
ἐξ με]! κυκϊδίης ἴῃς τερυϊδίίοπ ΨΗΐοΝ ἴῃς ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΌΝΑΙ, ΘΈΚΙΕ5 Ἀὰς δἰγεδαῦ 
ποι." -- Ργοί. ]. Η. ΤβάΆύκ, οἵ Ἠδενατγιὶ ἰὐπὶνοτϑῖῖν. 

ΤΑϊς “οὐενες ἀαυϊηῦ ῥέε 19 γεερίν ρμόἑ ἀεα, γμγίλον ποίεε ὧγς νϑέ γα 
φυσι σδι. 



τς Ξιμετυπιιαυκῖ ἀΥὐἰ λῖ Φυπιηχευίπτη, 

“.}0» “λε εὐμάρρέ ἐλὲς πεῖν ἐοΡΕΒΕΜΑΣῪ ῥγρηέρες Ἂν δε ἐπαξεβεν 
:αὐΐ." - Τῆς ΜΕΤΗΟΡΙΞῚ ἈΕΟΟΒΡΕΒ. 

ΒΟΜΙΑΝΘΦ. 
δν ἴδο εν. ΠΑΣΑΜ ΒΑΝΌΑΥ, Ὁ.ῦ..1.1,8., 

(δῶν Μασρεεοὶ Ῥιοῦδενας αἱ Ὀδυίκιδιγ, απὰ σαπου οὐ Ομτίεὶ Οπασοῖ, Οχίοεά. 
ΑΝ τὴῆεΝ 

Βεν. Α. Ὁ. ΠΕΑΌΙ.ΑΜ, ΜΑΑ., ἢ.ῦ., 
Ῥεϊαςίραὶ οἱ Κίηρ᾽ 5 (ο]]εφε, [οπάοη. 

(τον ὅνο. Νεῖ, 3.00. 

“Ἑτοτα τοῦ Κπονϊεάρε οἵ Ὀτ. ϑαπάδψ, δὰ ἔγοσω ἃ Ὀτίεξ χδιιϊπδιου οἵ ὥς 
ΌοΟΚ, 1 απὶ Ἰεὰ ἴο Ὀεϊϊενε ἴπαὶ 1ξ 'β ουγ Ὀεβῖ οτἶοαὶ βαπάοοϊκ ἴο ἴδε Ἐριεᾶε. 
Τὰ ςοπιδίποϑ ξτεαὶ Ἰεαγηΐϊπρ ἢ Ῥγαοῖίοαὶ ἀπὰ βυρσρεβκῖνε ἱπιεγρτγεϊδιου."-- 
Ῥτοίεββογ ΟΕΟΚΟΕ Β. ΘΤΕΝΕΝΒ, οὔ γαΐε ζϑοϊνεν είν. 

“Ῥγοίοββου ϑϑπάδΥ ͵ἰβ Ἔχος]επὶ ἴῃ βομοϊδυβῃϊρ, ἀπὰ οὗ πηβυγραβεςὰ ςαπάος. 
Τῆς ἱπιγοάυοϊίοη ἀηὰ ἀείδοῃςα ποῖεβ γε ΒΙΡὮΏΪ ἱπίετεδηρ δηὰ ἰπϑισγαςνε. 
ΤῊΪ5 σοτηπηςηΐαευ οδηποῖ αἰ! ἴο τεηάδθσ ἴῃς τποβὶ νδ]υδῦϊε δϑβιβίατιςς ἴο ἃ]} 
εατηοϑβὶ βίυἀεπῖβ. ΤῊΘ νοΐυτης δυργβ ᾽ς ]}} ίοσ ἴπε βεγίες οὗ ἩΒΙ ἢ ἰξ ἐς ἃ τεσ" 
Ῥετ." --- Ῥγοίεββου ΟἙΕΟΒΟΕ Ρ. ΕἸΒΗΕΝΒ, ογ΄ γαῖς ζγκένενεῖέν. 

“Τῆς 50 Πο]ατβῃΐρ δηὰ 5ρίτγιϊ οἵ ᾿τ. ϑαπάδυ ρίνε δϑβδυύγαπος οὗ δὴ ἱπίετρεεῖλ- 
τίου οἵ ἴδε Ερίβι:]ε ἴο ἴῃς Ἀογηδῃβ νυνί ἢ ν1}} Ὀς ὈΟΓᾺ βοβοϊαεὶν πὰ 5ρίγιταδὶ." 
-- "τ. ΤΥΜΑΝ ΑΒΒΟΤΤ. 

4ΤῊς νοτκ οὗ ἴπε δυΐϊποτβ 888 Ὀεεπ σδσε Ὁ ἄοης, δηὰ νὴ} Ῥέονε δὴ 
διςερίαθ)ς δα αἰτίου ἴο ἴῃς ᾿ἰϊεταΐυτε οὗἩ ἴῃε ρστεαῖ Ερίϑιϊῖε. ΤὩς Ἔχερεβῖς ἰς 
δεουῖς ἀπά ἰεασηεὰ... Τῆς δυϊποτβ βῆονυ τλυσ ἢ ἐδιι ἸΑΥ Υ Ὑγ ἴῃς σσοεὶς 
οἵ τῃεὶτς Ῥτδάβοοββοῖβ, δηὰ ντῖϊς ἡ οαἰπηηεβ5 δὰ Ἰυοὶάϊγ." -α λίαισ γογὰ 
Οὐτεγυεν. 
“γε τς οοπβάςηϊ {παἴ [8]5 σοπηπιεπίατυ Ὁ1}} πὰ ἃ οἷδος ἵπ Ἔνεῖῦ τἰΒουρδι- 

(α] πιϊηἰβςτ᾽5 ᾿ἰῦγατγ. Οἷς πιϑὺ ποῖ ὃς δῖε ἴο ἀρτες στ ἴῃς δυΐδοτβ δὲ βοῖσ 
Ῥοϊπί8, --- ἀηὰ 115 15 ἴτας οὗ 4}} σοπηπηθηιατγίς 8, --- Ὀὰϊ [ΠΕΥ Ὠᾶνς ρίνεπ υ5 ἃ νγοσὶ 
ψΠοἢ οαπποῖ αϊ ρτονε νδίυφο]ς ἴο ἴῃς οτιεἶοαὶ βέθαγ οὗ Ῥαι}]᾿5 τιαβζευγ ερὶ5- 
τς." -- Ζίέονι'ς 4 ἀυσεαίε. 

“Υ̓ς: ἀο ποῖ Πεϑίϊαϊς ἴο σοπηπιεπά [ἢΐβ 85 ἴῃς Ὀεβὶ σοπιπι Δ ΕΥ οὐ Ἐοχιδῆς 
γεῖ νυτϊτῖση ἴθ ΕΠρΠ 58. [τ Ψ}] ἀο πιὰ ἴο Ρορυϊατίζε [58 δαάτηΐγϑοϊς δηὰ 
ταις ποςάςά 5οτίο5, Ὁν 5ϑῃονίπρ ταὶ ᾿ξ 15 ροββί]ς ἴο θὲ οὐ εἶσαὶ δῃιὰ βοδβοϊδσὶυ 
8π αἱ ἴῃς 3Ξ4πὶς {ἰπὶὲ ἀσνουῦ ἀπὰ βρίγιταδὶ, πὰ ἐπί ε! } ρῖ0]ς ἴο ῥἱδὶη Βιδὶς 
Γοαι οτ5.᾽" - 714 λων δίαπαάασνά. 
“Α σοπιπιοηΐατΥ ΨΙ ἃ νετν αἰδιϊποϊ οπαγαοῖος ἀπὰ ρῦγροβε οὗ ἱΐς ουσι, 

Ὑν ΔΙ Οἢ Ὀγῖπρβ ἴὸ βἰα]οηῖς ἀπα πιϊπἰϑῖετβ δὴ αἱὰ ψ Ὡς ΤΠΕΥ σδπποῖ οριδίῃ εἶβε- 
ὙΠ στο. «ον. ὙΠοῖς ἰ5 ργοθαῦΥ πὸ οἵδε σομη πη ΘΠ ΙΑΤΥ ἴῃ ἩΥΒΙΟ ἢ οτιτἰςῖδτι μ86 
Ῥεςῃ επιρογεή 50. ϑυσς σϑίαγ ἀπ ἱπιρατι δ! ἴο Ὀτίῃρ οαξ ἴ86 δαϊβοτὶς 
τουρῆι." --πλῖ Κι )νιελονπ θη, 
“Ἧς Ἀδν: ποίπίηρ ὕυϊ Ὠεατγιίεβὶ ρτγαῖθς ἔοσ ἴῃς σεῖρ τες ταδίϊετα οἵ ἴδς 

ςοτημπδηζαῦυ. [1 ἰ5. ποῖ ΟΠΪγΚ οτἰτἰςαὶ, Ὀυϊ εχερεῖϊςαὶ, Ἐχροβίζουυ, ἀοςίτπδὶ, 
Ρτγαςιςαὶ, ἀπ ἘπλϊπϑΏτῪ πρὶ τταδὶ. ΤῊΣ ροβιεῖνε σςοπο υϑίουβ οὗ ἴμε Ὀοοῖς δε 
ΝΟΓΥ Ὠυπλογοιβ απεὶ ατς δἴουν, ρ᾽ οὐ ουϑῚ Υ ευδηροῖςα]. ... ΤὨς ΠΟΙ ΘΏ 
ἄθος ποῖ [1] ἴο 5, "τακ ΨΜΚῈ (6 κἴμβοδὶ κανϑεθῶος οὗ ἴς νῷοὶς πογὰ οὖ (ἡ. " 
74: (ρα ϊοναίεμ 



πῶς ϑυλονυκπίσυκῖ ἀχι λεαῖ ἀουχαοιδχ. 

“ 7λϊς σὐὐνιγαδῥε τεγίες.""---ΤῊἙ ΓΌΟΝΌΟΝ ΑΟΘΑΌΣΕΜΥ, 

ΕΡΠΕΘΙΑΝΘ ΑΝῸ ΟΟΙΟΘΘΙΑΝΆ.᾿ 
ΒΥ δε εν. Τ᾿ Κ᾿. ΑΒΒΟΤΊ, Β.Ὁ., Ὁ. {π|. 

Ἑοιτοειὶγ Ῥτοίεξεοσ οἵ ΒΙΌ] αὶ ταρθον: οὗ Ηεὕτεν, Τσίμγ Οο] εξ, 
- 

γον ὅνο. Νεί, 92.580. 

“ ΤΉς ἰδίεβὶ νοϊυπηα οὗ ἰμἷ58 δἀγηΐγα]ε βετίεβ 18 ἰηξοτιηοὰ νὶε τῆς 
εκ σρίγις ἴῃ ΕΟ ἢ συοΒ γοΥΚ οᾶπ ὃς οαττίεὰ ουὔϊ--ἃ 5ρὶ γί: οὗ δρϑβοϊυῖς 
δά Υ ἴο τμε ἀςπιοηβιγδῦϊε ἴσα 5 οἵἉ οΥ 64] βοίεῃοθ, . .. ΤῊΪ5 5ὈΠΙΠΊΔΓΥ͂ 
οἵ τῆς τεϑυ]ῖ5 οἱ πιοάεγῃ ογί εἰς 5πὶ ἀρρ]εὰ ἴο 1π656 ἔννο Ῥϑυ]ης Ἰεϊίετϑ 15, 
ἔἕοτ τῇς τε οὗ ΞΟΠ  ΑΥ]Ὺ βἰυάεηιβ, ποῖ ᾿ἰκεὶγ το ὈῈ βαρετβεάςά," --ἦὰς 2Ζο»:- 
“ον: “εαάεν»ιγ. 

“ΑὮ 8Δ0]ς δπὰ ἱπάερεηάεηϊ ρίεοε οἵ ἐχερεβὶβ, δηἃ οὴς παῖ ποπε οὗ 5 ᾿δῇ 
ῇοτά το Ὀς νίϊποαϊ. [15 (1ὩῈ νοὶ οὐ ἃ τῆδῃ ῃῸ 85 πηδάς ἢϊπιβεὶξῇ πιδ5- 
ἴετ οἵ Πἷ5 ἴῆεπιε. Ηἰἷδ5 ᾿ϊἰηρυϊδεϊς ΔΌΠΠὙ 5. πιδηϊίεδι. Ηἰ5 βίγὶς ᾿8 ἈΒΌΔΙΠΥ 
εἰεασ. Ηἰδ εχερειίοδαὶ ρεγἼοερίίουβ γε Καθ, πὰ νγὲ δὺς Ἔβϑρεοίδὶν σταϊεία] 
ἔοτ ἰ5 βίγοηρ ἀείεπος οἵ ἴμε ἱπίθρτγ πα ἀροϑβιο]!ο γ οὐ {μεθα ἵψο γτεαῖ 
Ταοηυπιεηῖβ οἵ Ρϑυ]ΐης τεδο ίπρ."᾽-- 76. Ἐαῥου ον. 

“εἶν ἀἰθρίαγβ ἜνογΥ τηατὶς οἱ ςοπβοϊεηιίου5 )υάρτηεηῖ, ψὶὰς τεδάϊηρ, απὰ 
ἘτΑπιπιδῖῖς 8] ̓ηϑίρῃι."--- δή εγαίμγέ. 

“Ἰὴ ἀἰδοτι πιϊηδιίοη, ἰδαγπίηρ, δῃὰ οαπάοτ, ᾿ξ 15 1π6 Ρεεγ οἵ τῇς οἴπεσ νοϊ- 
Ὁπ)ε8 οἱ ἴῃς 5εγῖεβ. Ὑῆα εἰαθοτγαῖθ ἱπιγοάυςιίοη5 ἅτε οὐ βρεοίδὶ ναϊυς."--π 
Ῥτοίεβϑοσ ΘΈΟΚΟΕ Β. ΘΙ ΈΝΕΝΒ, οὐ α]ε ἰ πἰνεγϑίίγ. 

“1ὶ ἰ5. σοι ἴθ ΡΒ οἱ ορίςαὶ πιαίευίαὶ, οἰ θαυν ἀτγαηρεᾶ, δηὰ ἡυαἰςοϊου 5 γ 
παπαϊεὰ. Τῆς 5ιυάίεβ οἱ ννογὰς ἃγς ὩΠΟΟΙΠΠΊΟΗΪΥ ροοάς . ,,, [ἢ τδε 
Ῥαϊαποίηρ οὗ ορἱπίοπϑβ, ἰπ πε ἀἰϊδεπρα σῃίηρ θεϊνεεη ἤἥηθ βῃδάδϑ οἵ σηδδξ- 
ἴῃ, ἴἴ 15 Ὀοϊ᾿ δουῖα δηὰ βουπα,᾿᾿--- 73.6 Ολμγελ. 

““ΤΠε εἐχεροβὶβ Ὀαβεὰ 50. 50] 1]γ οἢ ἴμε τοςκ ἰουπάαιίοη οὗ ρΡἈ]οΪορΥ ἷ5 
διραυπηεηίαιίνεϊγ πὰ σοην] ΠΟΙ Ε]Ὺ δίγοησ. Α βρί γί) δηπὶ ὄνδηρο! σαὶ ἸΘΠΟΥ 
Ῥεγνδάεβ ἴῃε ἱπιογρτγοίαιίοη ἔγοπὶ ἢγϑὶ ἴο ἰαβῖ. . . . ὍὙῆεβε εἸοπιεηῖβ, ἴο- 
Βεῖποσ ντἢ {Π6 δυϊ ποτ᾽ 5 {0]}-οτὐεὰ νἱβίοη οἱ τῃς ἵγατῃ, νν τ Π15. αἀἰβοτί πεῖ πα. 
εἶνε )υάρπιεηι ἀπὰ ἢἰ5 {ο]]ἸοἸτγΥ οὗ ἐχργεβκίοη, τηακα 1} 15 {Ππ|Ὸ ΡῈ ΟῚ οὗ ΔΠΥ σοπι- 
ΠλεΠΙΑΓΥ οἡ {Πε5ς ἱπιροτίδηϊ Ἰεἴτετϑ,᾽᾿-- 776 ϑρυ αν, 

“ΑὮ ἐχοθθαϊην}ν οαγεία! δηὰ ραϊηβτιακίηρ ρίεςς οὐ οσκ ΤΉς ἱπιγοάας: 
ἴογυ αἰδουβδίοηβ οἱ ἡιθβῖίοη5 ὈδαγΙ πη ἢ ἴΠ6 δῖ πηι ογ ἀηὰ Ἰητε στιν (οὗ 
1Πε ερ 5:16 5) γε οἴδαγ πὰ οδηάἰὰ, απ {πῸ ἐχροβίτίοη οὐ τῆς ἴεχὶ αἰξρίαγβ ἃ 
ἢπε 5. ῃοϊασϑηρ ἀπά ἰηϑίρῃι. ᾿--λογλτοσείονη Ολγίξιίανι « ἄτοεα ἕξ. 

““ΤΒε ὈοΟΪς ἰ5 ἔγοπι ἢτϑι ἴο Ἰαϑδὶ Ἔχορεῖῖςαὶ ἀπά οὐ οὶ]. Ἐνετν ρῆγαϑε ἴῃ 
τῆς ἴνο ΕΡρί51165 15 βεδγοῃεὰ 85 1 ᾿ρηϊεὰ σαπάϊε5. Ὑῃε αὐϊποτγίεες ἔοσ 
νατίδηϊ τεδάϊηρϑ ἃγὰ σδηναϑβοά ὑὰϊ ννεἰρῇεα, ταῖπεγ τπδη σουπιοὰ, ΤῊς πγὰ]- 
εἰέοστα ἀποίεηϊ δηὰ πιοάδγῃ ἱπιεγργειίαιοηβ ἂγς ἱηνεδιϊραϊο γἢ τῆς ἐχο 
Βιαυκιίνεῃ ες οἵ ἃ σεγπιδη ἰδσοίατο- τοοπὶ, δηά ἴῃς )υἀϊοία] Ξρίτγίτ οὐ δῷ Ἐπ κ 58 
φουτῖ-τοοτη. ϑρεοίαὶ ἀἰβουβϑίοῃς δὲ πυπιετοὺς δηὰ τπογουρ."--- 7άς ὧν» 
νγηεκαροναίίφέ., 



“7 λδνε ἐλαί ἐδε 7πᾶννι. 
ααλοναί Οντέκαὶ τ δ μά ἀμιμογα γᾷ δεεί εντέδοαϊ 
“-: ἐδέε, ἐπ ατέεέρνκα."--Ὦκ, ΥΜμΑΝ Αβδοττ. 

᾿ΡΗΝΠρρίδη5 δα Ρηϊ δ ποιῇ 

ΒΕΡΝ. ΜΑΗΥΙΝ ἢ. ΥἹΝΟΕΝΤ, Ὁ.Ὁ. 

, ὥνῳθριον φ' δι1:καἱ Ζένναίνον ἐκ Κγκών ΤΑροίχέρα! δεμεένανν, δῖσεν Ῥανᾶ, 

Οἕονε ὅνο, Νοΐ 2.00. 

Φ1| 15, ἰπ «Ποτῖ, ἴῃ ἜνΕΥΎ ὙΑΥ ἡ σίὮγ οὗ [πο 5ετίεβ."- 722 δεοέενεαιι. 
“4 Ῥχοίεβϑοσ ν᾽ποθηῖ᾽ 5 ΟὉοτησηθπίασυ οα ΡΣ ρρίδηβ ἀπά ῬΆΣ ποῦ ἀρρεασε 

ἴο τς ποῖ [ε55 δά πηίγαῦ]ς ἔογ 115 Εἰ ταγασυ τρθτὶϊ ἴδῃ ἴοσ [15 βοβο δυξῃΐρ διὰ ἰΐς 
εἴεαν δῃὰ αἰ βοτι πιϊπαιίηρ ἀϊβουββίοηβ οἵ ἴῃς οοηϊεηῖς οὗ ἴμε56 Ερί5:1ε5.""--Ὠκ, 
ΘΕΟΚΟΕ Ρ. ΕἸΞΗΕΚ. 

““ΤΒΘ ὈοοΪὶκ σοπίδί 5 ἸΏΔΩΥ͂ ἜΧΑΠΊΡ]65 οὗ ἱπάερεπάεπι δηὰ ἱπάϊςϊαὶ πεῖρα- 
τ ρ οἵ ενίάεπος. Νἥε βανα Ὀεεη ἀεἸσαιςὰ νυν τἰῃς ρογάοη ἀκνοίεὰ το ΡΒΠε- 
το. ὕση!ικε πιοδὶ σοπηπηεηίαγίεβ, [Π15 ΤΏΔΥ Ἡν 56} Ὀ6 τεϑὰ ας ἃ ψγ80]6."- 
74:4 Οὐνιργεραίίονμα τέ 

“Οὐ τῇς πιετῖῖ5. οὐ ἴῃς σοῦ ἰξ 5 σπου ρἢ ἴο 54Ὺ  τπδὶ ἰΐ [8 ψουΤὮγ οἱ ἰΐΣ 
Ῥίδος ἱπ ἴῃς ποῦ ]ε υπάετιακίηρ ἴο τ Βὶ ἢ ἰξ θεϊοηρβ. [ἐ 15. ἔυ}} οὐὗἨ πὲ βυςβ 
ἱπίογπιαιίοη 85 ἴῃς ΒΙΌ]ς φἰαάξηϊ, ΔΚ οἵ οἰεγίςαδὶ, πεεάβ; δηὰ ψἈ}|Ὸ ρίνίπρ δὰ 
δρυπίήδληος οὗ τῆς τγυτἢ5 οὐ δγυάιτίοη ἴο δἱὰ τῆς οτγιτἰςαὶ ἐταάοης οὗ τῆς ἴεχι, ἢ 
δρουπῆς αἶβο ἴῃ [Πδῖ ποῦς ροραϊαγ ἰηζοτπηδίίοῃ Ὑγ ς ἢ Θη4ΔὉ]65 ἴῃ6 διϊεητινε 
ΤΕΔ]οΥ δἰπιοϑῖ ἴο ρυΐϊ Πἰπι5ε}! ἰη 51. Ρδυ}᾽5 ρ]δος, ἴο 566 ἢ ἴῃ 6 εγεβ δηὰ ἐεεὶ 
ψ ἢ τὰς ἤθατὶ ΟΕ 1Ππ6 Αροβῆε ἴο τῃ6 Οεηι] 65." --ϑοείον Αἱ ἀνεγίτεν. 

“ΤΕ ΤΟ ἰδ ρόββῖ]ς ἴῃ ἢ 65ε ἀδγϑ ἴο ργοάπος ἃ σοτηπιθηίαγΥ ΜΝ ΠΙσἢ Μ{1]1 ὃὈς 
ἔτες ἔγοπὶ ροϊἐπιίοαὶ απ εοο] εβἰαβτῖςαὶ Ὀΐαϑ5, ἴῃς ἔεαϊ νν}}} θῈ δοοοπιρ] σης ἰῃ 
τῆς Τπιεγηατοηαὶ (ὐσἰεἰσαὶ (ΟΠι πε πίαγγΥ. 9... . [15 Ἔν ἀεηῖ Πα ἴῃς τῖϊεσ 
[85 μίνοπ δὴ ἱπηπιεπος δτηουηῖ οὗ ΟΠ ΟΪ ΑΥΥ Γαϑθδγο ἢ δηα οτὶ ρίημδὶ τῃοῦρῆι ἴὸ 
τῆς συῦ)εςῖ. Ὁ... Τῇε δυῖμογ᾽ 5 ἰηϊγοάποϊίοη ἴο ἴῃς Ἐριβῖ]ς ἴο ῬὨΣ] πιο 
ἰ5 δὴ Δάπιγδθϊε ρίεος οἱ ᾿ἰτεγαΐωγα, οδ]ου]αϊεα το ἀγοῦδα ἴῃ {πε β᾽υἀςρτ᾽ 5 τηϊηά 
8η ἱπίεηϑε ἱπίεγοβὶ ἴῃ ἴῃς οἰτοιπιδίδηοοϑ ΨῃΪςἢ ῥτοαυςεά [Πϊ5 5Βμοσὶ Ἰετῖεσ ἔτοτι 
τῆς ᾿Ἰπηερίτεὰ Δροσὶς. --πῶνιρεγεία Α ἀνεγείσεν, 

“ἬἪΠς. ἀἰϊςουβθοίοη, οὐἨ ῬΒΠ6πιοη 15 πιαγκεα ὈΥ͂ ΞΥπιρδῖῃΥ πᾶ ἀρρτγεςίδιίοη, 
ἀπά δἴ5. {}} αἰξοποδίοη, οἵ τῆς τεϊατίοηβ οἵ Ρδυϊ πα ΟΠ τὶ β ΔΉ Υ ἴο 5ἰανοσυ ἅτα 
ἰηιετεσιϊησ, μοι} Πἰβζοτ ΠΥ δηά βοοϊο]ορίοδιγ." --- Ζὰς Φέαΐ. 

“ΤΗτουρπουῖ ἴῃ 6 γγοτκ σα Αγ γε βεαγοῦ ἰ5 εν θηῖ. [ἴ σοπιπιδηάϑ 115ε}} 
ὉΥ 15. οἰσατ δ᾽ πο ἀατίοη, 15. Κοεη ἐχεροϑὶβ ΨἈΪσ ἢ πλατκβ τῆς ᾿νοτὰ βυαγ οἢ 
Ἔν τ ρᾶμο, [15 σοπιραςοίπο55 οὗ βίβιεπιεπὶ δηα 115 5: Πρ] οὶ Υ οὗ ἀσταη σετηεηῖ." 
--διήλόαι Πογίω. 

““ΤῊς 5. Πο]Αυϑῃΐϊη οἱ (ἢ ς δυῖῃοῦ 5εεπι5 τὸ Ὀς ἔ}]γ δα Α] ἴο ᾿ἰ5 ι΄ ᾿ἀετιακίηρ, 
δληὰ ἢς Πᾶς ρίνοῃ τὸ ὕ5 ἃ ἥπε ρίεςε οἵ ψοτὶς. Οης οδῃηοῖ Ὀσῖ 54 ἴδαῖ ἴΓ τἢ6 
δηΓ τα 5ογῖοθ. 5Π4}} ῦὲ ὀχεουϊοα Ὡροη ἃ ρδγ Ψ|Π τῆ ϊ5 Ροτγίίοη, 18 πδὴ ὃς ἰβ- 
τὶς Ἰείι τὸ Ὀς ἀεϑςῖγε." --- μα εέῤλια βγεεόγέεγίαρ “ομγρεαί, 



ὅδε Ἰπξτπαίίοπαῦ Φτίηοαῦ ξυοπιπιεπίατῃ. 
“ 71. δε: ἐονεε ον.» ἀνα ἐλε οκπθ νεοτί μδοΐμέ ο 46. Βίδὰ 

“ἐμεἶεν ἐξ 749 ἡκϑγκαδίοκαϊ ΟΥἰδέεαϊ," 
--ΤῊῊε ΚΕΡΟΕΜΕΡ ΓΗΌΒΟΗ ἘΚΥΙΕΥ͂. 

5Τ. ΡΕΤΕΝ ΑΝῸ 51. 000Ε 
Βν πο εν. ΟΠΑΗΙ ΕΒ ΒΙΠσΑ, Ρ.ῦ. 

Βακίαν Ῥτοΐοιεος οἵ Ἐοοϊοεἰαςεοαἱ ἩΠΕΙΟΣΥ ἐκ [16 Ὀα νοσεῖ οἵ Οχίοεά, 

στον ὅνο. Νοῖ, 2.50. 

“ Ἡϊς ΘΟΣαΠΙ ΠἴΑΣΥ ἐδ ὙΕΙῪ δαί είαοίουγ ἰηἀοοῦ, Η;:ς ποῖος ασὸ ρασιουϊασῖν 
ψαϊυδθϊα. 6 κηονν οὗ πο νοσὶς οῃ ἴδεδο Ερίειϊες πο ἷς βὸ {0]1 πὰ βιἷδ- 
ἔροῖοιγ."-- ΤᾺ Ζίνέης Ολωσελ, 

“41 Σῇονγβ δ ἱπηζηεηδα διπουπὶ οὗ ζεβδελτοῦ δηὰ νὐδαεἰεθεϑγς νὰὺὶϊδ 186 
νὶον οἵ [Ὡς οτἰεἶοαὶ ξομοοὶ," --- ρα απα Ῥγεεόγέρν. 

““ΤΗΪ5 νοϊυτης νψγ6}] βυβιαίῃς ἴῃ 6 τερυϊδιίοη δορίενεά ὉΥ 115 ὑγθάδοδδξουβ, 
ΤὨα ποίες ἴο {π6 ἰεχῖ, ἃ5 ψε]] δ5 τε ἱπιγοάδαςιίοηβ, ἀγὸ στρδγίεὰ ὉΥ εγυάϊου 
δὲ οὔος δϑϊπεηϊ δηά αἰβογίσηϊ παιΐηρ.".-- 75. Ομέζοξ, 

“Ομποῃ ΒΙρ ̓5 ὑὙοῦῖΐς 15 Ῥγε- ει ΠΕ ΕἾ οπαγαοϊετίζεδ ὉῪ πάϊοία! ορει.- 
τοϊλἀδάηε85 δηὰ βυιηραδιμειίο ἱπϑίρει ἱπῖο Ηἰβίογίοαὶ οοπάϊομθ. Ἠΐδ τβα]ἰβεο 
ἰπιϊτετρζείδάοη οὗ [89 σεϊδιΐοῃβ οἵ {με δροϑβίϊεβ δῃὰ ἴῃς οἰγουχτηβίαποςΣ οὗ [86 
ΦΑΙΪΥ οπυτοῖ τεημάεγβ [Π6 νοϊαπης ἱηναὶ δ Ὁ]ς ἴο βἰυδεμι5 οὗ [πε56 ἴπεπιςβ. 
ὙΒο εχεζειῖοδὶ ποτὶς ἰῃ ἰῃς νοϊπτης τεϑῖβ οὐ ἴδς Ὀσοδὰ θαβὶβ οἵ Ἵοδγείυ]ϊ ]ἰη. 
ξυϊειίς πιπάγ, δοχυαίπίληοθ πῖτἢ ἀροοαϊγρας Ἰἰξεταίυσα δηὰ τὰς ντἰεη 5. οἱ 
[6 Ἑαίμεσθ, δ βαῦδ ἱπάρτηεηιῖ, δηὰ χοοὰ κεῃεα.""--ρεενίοαν οοωγεαῦ οὗ 
7λεοΐοργ. 

ΝΌΜΒΕΝΘ 
Βν ἴπὸ Βεν. α. ΒΟΩΘΠΑΝΑΝ ΟΒΑΥ, Ὁ.ῦ. 
Ῥχοέεβϑοσ οἱ εῦτεν, Μαηϑβϑῆεϊὰ (ο]ϊεςε, Οχίοσγά. 

(γον ὅνο. Νεῖ, 3.00. 

““Μοεῖ Βΐ0]ς τεδάδγβ μᾶνς ἴπθ ἱπηργεββίοη ἴμαὶ "Νυταῦεγδ᾽ 5 ἃ ἀ1]]} 
Ὅοοϊκ ΟὨἿΥ τεϊϊενεὰ Ὀγ τῆς ὈΥ Π δ ηςΥ οὗ τς Βαϊδαπὶ σμαρῖεγβ δηὰ βοπια 
δηδίςδεβ οἵ οἱὰ Ηεῦτεν βοη β8, Ὀιϊ, ἃ8 Ρτοί. συν βου σὶτἢ δἀτηΐ- 

ΣΑῸΪς 58.ω}}} δαπὰ ἱπείαι, ἐϊ5. Πἰϑιοτίοαὶ δηὰ τεϊϊρίουβ ναϊὰς 8 ποῖ {πὶ 
νΐς ἢ 1ἴε5 οἡ ἴδε βυτίαςς. τοί, Οταγ᾽β Ὁουηπηεηίασυ 5 ἀϊβιϊηρ υἱδῆεὰ 

ὉΥ ὅπε βοδβοϊασβὶρ δηὰ βϑῃὶγ οἱ Ἰυάρπιεηι; ἰτ 15. ἱπιροβεὶ]ς ἴὸ 

ςοπιπιεηά ἰΐ ἴοο ὑγρασία γ." ̓ --- ϑαήμν αν Κενίδι ( Ζον ἄορ). 



Ὀἰο ἶΖθα Ὀγ (τοοοῖς 



ζῥὈβε Ππίεϊτπδιίοηδί 

Τρεοϊορίςδ! Δ ἰδταῖν. 

ἘΒΙΤΟΙΚΘ᾽ ΡΕΕΕΑΟΘΕ. 

ΤΗΕΟΙΟΟΥ [88 πιδάς ρτεδὶ δηᾶ γαριἃ δάνδηςθβ ἴῃ τεςοηῖΐ 

γεδσβ. Νεν 1π68 οἱ ἱηνοβιϊχαιϊίοα πᾶνε Ὀδοη οροποά υρ, 

ἔγεβἢ σῆς 45 θεθη οαϑὲ Ὡροῦ στην 8ι)ες 8 οἵ ἰῃς ἀδερεϑί 

ἱπίογεβί, δηὰ {πε ᾿ἰβίογίςδὶ τοί ῃοά πα5 ὕθοη δρρ] δὰ ν᾿ ἢ 

ἱπιρογίδηϊ γεβϑι]ῖ5, ΤῊϊ5 π45 ργοραγοά ἴῃ ΑῪ ἴοσ ἃ 1ἰργαγν 

οἵ Τπεοϊορίςοδὶ ϑείεηςο, ἀπ ἢδ5 ογεαϊθά {πὸ ἀσπιδηά ἴοσ ἰϊ. 

11 π48 αἷϑο τηδάβς 1ξ δὲ οὔςβς ορροζσίιπε δηὰ ὑγδοιςαῦ]ς πονν 

ἴο βδουγα [6 βογνίςθβ οὗ βρϑοῖδ δῖβ ἰπ {πα ἀϊβογοης ἀδρατγί- 

ταοηΐβ οἱ ΤΠοοΐοσν, δηὰ ἴο δϑϑοςίδϊα ἰπδπὶ ἰῇ δὴ δηϊζογργίβο 

ψ Ποῖ Ν111 [χη 8} 4 τεοογὰ οἱ ΤὨοοϊορίοδὶ ἱπαυγν ὦ ἴο 

δῖε. 

ΤῊ ΓἸΌγαγν 15 ἀδϑιρησά ἴο σονοσ ἴπ6 ννῃο]ο ἤε] ἃ οὗ (τί5- 

τίαη Τπεοΐοσυ. ἙΕδοΐ νοΐϊυπια ἰ5 ἴο Ῥ6 σοτηρϊεῖα ἰη ἰϊβο], 

ΨὮΣ6, δὲ [πΠῸ βᾶπι6 {ἰπ|6, ἰξ νν11}1 ἔογπὶι ραγὶ οἱ 4 Ἵδγείιν 

ῬΙαπηθά ψνῃοΐϊο. Οπὸ οἵ ἐπε Εάἀϊζοτβ ἰ5 ἴο ὕσερᾶζγο ἃ νοϊιπια 

οἱ Τποοϊορίοαϊ Ἐπογοϊορεάϊα νης ἢ Ψ11]] σίῖνε ἴῃς Πἰβίογν 

δηᾷ ἰτογαΐυσγε οὗ δας ἀεραγίπιοηϊ, 45 νν6 11] 48 οἱ Τθοΐοσν 

83 ἃ ΝὮοΪς. 

ΤΠΟ 1ἰἸΌγαγν ἰ5 ᾿πιοη δα ἴο ἔοτπιὶ ἃ 56γ68 οἱ Τοχί- Βοοῖκβ 

ἴοσς ϑιυάοηϊβ οὗ ΤΠοοϊορσυ"- 

ΤΠς Αὐΐδοτβ, ἱπογείογο, δἷἰπὶ δ σοποΐίβομθϑϑ δηὰ σοπιραςῖ- 

1655 οἱ 5ἰαίεπιεηῖ. Αἱ {δὰ βαπὶῈ {ἰπ|6, {πον πᾶνα ἴῃ νον 

τῆι Ἰατρα δηά ἱπογεδαϑίηρ οἶδ55 οὗ βἰυάδηΐβ, ἰῃ οἵποσ ἀδραγί- 

τιοδηΐβ οἵ ἱπαῦίγν, ννῆο ἀδϑίσγε ἴο πᾶνε ἃ ϑυϑβίοτηδιις δηὰ [Ποσ- 

οὐρῇ οχροϑίτοη οὗ Τοοϊορὶςδὶ ϑείθηςθ. Τϑοπηϊοδὶ πιαίϊΐζογς 



ΕΡΙΤΟΚΘ’ ΡΕΕΕΑΓΕ. 

ὙΠ] τπογείοτε δ6 ἴἤγονπ ἱπίο πε ἔογπι οὗ ποίΐθβϑ, δπηὰ (δε 

τοχῖ ν1}1} 6 τηδάδ 45 γτοδάάδθϊο δηά αἰϊγαςίίνε 45 ροβϑὶῦ δ. 

Τῆς 1ἰθγαγυ ἰ5 ἱπίεγηδίίοηδι δἀπά ἱπίεγοοηξεββίοπαὶ. 1ἰ 

ΨῚΠ 6 σοπάιποϊοα ἰῃ 4 οδίποϊϊς βριγιῖ, δηὰ ἴῃ ἴῃ ᾿ηιογεςῖς 

οἱ ΤὭΘΔΟΪΟΡΥ 48 ἃ βείθηςδ. 

115 αἰπὶ νν1}] Ὀ6 ἴο σῖνα ἔμ] δηα ἱπιραγίῖαἱὶ βἰαϊοσπηιθηῖβ ὈΟΪἢ 

οἵ 1Π6 τοϑι]15 οἱ ΤΠοοϊορσίςοαϊὶ ϑείοπος δηά οὗ ἴπῸ ᾳυσϑίοης 

ΨΉΙΘΝ ἅγα 5111} δἱ ἰβϑιια ἰῃ τς αἰ ογοηῖ ἀδρατγίπιοηῖβ. 

Τῆς Αὐἴμοτῖβ νν11}1 Ὀ6 βοῃοΐαγε οὗ γεσορηϊζοά τορυΐ διίου ἴῃ 

τῆς βανογαὶ Ὀγαποῖοβ οἱ βίαν δϑϑὶρησά ἴο ἴπ6π|.Ὸ. ὙΈΟΥ ν}} 

Ῥε «ϑϑοοϊαϊε υνἱτἢ δδοῦ οἵπεσγ δηά ννἱτἢ πὸ Εδιῖοῦβ ἴπ ἴδε 

οῇογί ἴο ργονίάς ἃ 5εγί6β οἵ νοΐυπΊιθβ νυ δἰοἢ πᾶν δάδᾳιυδίεϊν 

τοργοβοηΐ {π6 ργεβδοηΐ σοπάϊτίοη οὗ ἱηναοβίϊσαϊίοη, δηὰ ἱπάϊ- 

οδῖα {πὸ ννᾶῪ ἴοσ {γί ΠῸΓ Ῥσγορτσαββ. 

ΓΟΗΑΕΙΕῈΘ Α. ΒΕΙΟΘΞ. 

5ΤΕΨΨΑΕΤ Ὁ. Ε᾿. ΒΑΙ ΜΟΝῊ. 

Ὑπεοϊοχίςδὶ Ἐπογοϊορβεάϊα. 

Αἡ [πἰγοἀυςτίοη ἴο τῆς Συἱκοταΐῖυτε οὗ 
ἴδε ΟΙὰ Τεβῖαπιεηῖ. 

Οαποη δηὰ Ττεχῖ οἵ ἴῃς Οἱὰ Τεδῖα- 
πγεηῖ. 

ΟἹά Τεδιδπιεηῖ Ηἰδῖογυ. 

Οοπίεπηρογασυ Ηἰδῖογυ οἱ τῆς ΟἹά 
Τεδιαπιεηϊ. 

ὙΒεοΙοΩΥ οἵ ἴδε ΟἹά Τεβίδπιεηῖϊ. 

ΑὮ Ιηϊἰτοδυςτίο ἴο ἴδε 1υἱϊεγδῖυγα 
οἵ τὴς Νεν Τεβιαπιεηῖ 

Οδηοη δηά Τεχῖ οἵ ἴδε Νὲενν Τεβῖα- 
τηεηῖ, 

Ὑπὸ {0 β ΓὋΙς οὐ σἩγίβι. 

ΒΥ Ομάκιε Α. Βπιοος, Ὠ.Ὁ.. 1. : 
Ῥτοΐ. οἱ Τποοϊορίοαὶ Επογοεϊορεε ΐα ΡΨ] 
ϑυπιθο]ίος, ]ἴοη ΤῊΘΟΪ. ϑειιϊπασυ ΝΥ. 

ΒΥ 8. ΚΕ. θκινεκ, ἢ.Ὁ., δ.1πτὸς Βείυς 
Ῥτοίξοβοσ οὐ Ἡεῦτεν, δῃὰ (δηοη οἵἱ 
(τε Οδυτοῦ, Οχίοσά. (Δεν κα ἀπά 
ἐπέανρεα φα05.} 

ΒΥ ᾿κάνοι σκανροκὺ Βιξκιττ, ΜᾺ, 
Νυγιδβοηίαῃ Ρτοίεβθοῦ οὐ Ὀἰνιαἰυ, δα- 
Ὀγίάχε ϊνοτϑίεν. 

ΒΥ Ηενπυ Ῥβεβεενπο ὅϑμιτα. δῦ. 
Ῥτοίεββοσ οἵ ΒιὈ]οαὶ Ηἰβίοευ, Ασωδεσει 
(οἸϊεξε,. Μα895. (Λίσιν γεααν.) 

ἘΣ ἘπΆΚοΙς Βπονν, Ὁ... Γ. Ὁ... Ὁ 1{π|. 
τοίεββοσ οὗ Ηςῦτγεν, ]πίοη ΤὨςοϊορίοδὶ 

ϑεαιίπασυ, Νὲν Υοσκ. 
ΒΥ ἴῃς ἴαις Α. Β. Ῥαάνιοϑθον, Ὁ. Ὁ. 11. Ὁ. 

ΡῬτγοίεσβοσῦ οὐ εῦσγεν, Νενν (οϊεζε. 
ἙαϊπΌυτγῃ. (δίοτο γεααγ.} 

Βν εν. 1.μῈ8 Μορραττ, Β. Ὁ.. Μίοϊβιεγ 
ποτε Ετες σδυγοῖ, θυπάορδ!ά, ὅ5.οῖ- 
δηά. 

ΒΥ ὥλερακ εν σκπκοοκυ, Ὠ.Ὦ., τἰτιὉ.Ψ 
Ῥγοίεββοῦ οἵ Νενν Τεβιαπιεηῖ Εχεξ εςὶς 8 
τὰς υἱπίνεγϑιιν οὗ [νεἰρσιρ. 

Βγ ϑϑιιιαμ ϑάνοαν, Ὁ. Ὁ, ἘΠῚ Ὁς, 1,26 
Μαγμᾶγει, Ῥγοίςβοοῦ οἱ ὨὈϊνίηϊυ, δοά 
λοι οὗ Ὁ γίϑδὶ συσοδ, Οχίοσά. 



πτῃε Ξπιετπδιίοπαί Φϑκοϊοαίςαι! λιυέθτατν 

Α Ηϊει οἵ ΟὨτίδι δον ἰὰ τ86 
Ἀροϑίοϊ!ς Αἕε. 

Ποπτεσωροσαεν Ἡϊσζοσυ οὗ 180 Νονν 
Τοκιδιεοῖ. 

ὙΒΘΟΙΟΞΥ οὗ 186 Νονν Τοοϊδιασοῖ. 

ἘΙΌ1ϊς ΑΙ Ατοβδβοϊοξγ. 

ΤὩς Δπεοίοοιϊ διδοῖς ΟΒυσο. 

ὙὍδο Βασῖν ᾿διΐ Οδυτοῦ. 

Τδο δῖος ᾿δεὰ ΟυτΟΒ 

ἼΒο Οτεεῖκ δορά Οτίοπῖδὶ ΟΒυσοδθα. 

ΤΏς Ἐδοίοσσοδείοω. Ϊ. 1 Θεσίῶϑου. 

Ὧδ6 Ἐοίοττηδιίοω. 11. 1 ᾿δηάα Βο- 
γοιρά Θεοεσθδου. 

Βυτοθοῖίςο. 

Ἡ]οῖοτΥ οὗ ΟὨτγίϑείδο Ὠοςῖσίδο. 

ΟΒείβιίδο ᾿ωοιϊτυτίο!ο. 

ῬΒΣΙΟΘΟΡΌΥ οὗ Ἐοϊϊείου. 

ΎἼδὲ ἩΙοίοΣν οὗ Ἐοϊϊεξίοἕο. 

Ἀροϊοκοῖὶς. 

Το Ὁοοῖσίο οὗ Θοά. 

Το Ὠοειτίηο οὗ Μδὺ. 

Ἴ8ο Ὡοείείηςο οὗ ΟΒείαι. 

ὙΤΒο Οδείοιείδο Ὠοοιϊείοο οὗ Βαϊνδιίοη. 

Ἴδο Ὡοεῖσίοο οὗ ἴδ ΟΒτδείδη 1ἱέο. 

Οδεδείδ Ετδὶς. 

Τῆς ΟΒτίεείαη Ῥαδῖοσ δοὰ ἴδιο ϑϑοσκ. 
ἰῶᾳκ Οδυσοδ. 

Ἴδε ΟὨτίβιίδη Ῥγεδοῆοσ. 

Ἑδρίπίςαὶ ᾿ἱϊεσγαῖυτε. 

ΒΥ Ακτηῦκς, Μεσινσκατ, Ὁ.Ὁ., Ῥχοίεβδος 
οὗ ΟΒδυγοῦ Ηἰδίοτγ, ὕπίοη ὙδΒεοϊοφίοδιὶ 
Θετηΐηδσυ, Νενν Υοσὶς. (νοεν γ’α 417.) 

ΒΥ κπανκ Ὁ. Ῥοκτακ, Ὁ.Ὁ., Ῥτοίεβδος οἵ 
Ἔ διαὶ ὙΤὨεοΐοαγ. δῖε ]οἰνεσβίιγ, Νενν 
Ἡδνεη, (οδο. 

ΒΥ ὥκποκακ Β. ὅ5τενανβ, Ὁ. Ὦ.. Ῥγοίβεοσ 
οἵ ϑγεϊεσγδιὶς ΤΏεΟΪΟΙ ὙἉ γαϊε σαίνει, 
Νεν Ἡσνεη, ζοηη. ι φεν γεα41}.) 

ΒΥ σ. Βυςηάναν ὅκαὺ, ὮὉ.Ὦ., Ῥχοίεεοσ οὗ 
εὐὔτενν, Μδηεβεϊά (οϊϊεζε, Οχίοσά. 

ΒΥ Βοβκκξτ ἥλινυ, Ὁ.Ὁ., 1.1... Ῥείωηςΐραὶ 
Ὁἕ τε Νενν (οϊϊεσε, Εἀϊονυτχὰ. τυ 
χεαάγ.) 

ΒΥ Οηαβὲξβ Βιοοσ, Ὠ.Ὦ.., Ἐερίαβ Ῥγοΐεε 
“ἢ ΟΒυσοῦ Ηἰβίοτυ, ᾽ ηἰνετγεὶῖ οἱ Οχίογά. 

ΒΥ Ε. Μ΄. ὕνΑτβον, Μ.Α.. Ῥσοίεεοος οὗ 
ὉΒυγοῦ Ηἰδίουγ, ΚΊορα (οἱϊεξε. [οηάοα͵ 

ΒΥ Ὑ-. Β. Ανρκνκυ, Ὁ.ὮὉ.. Ῥχίμεοϊραὶ οὗ 
οδερεηδεαὶ (οϊϊεχε, Μδ}ςδαείεσ. 

ΒΥΤ. Μ. ζινύβαυ, Ὁ.Ὁ., Ῥχείαςὶραὶ οἵ 86 
ηἰϊεὰ Ετες (οϊϊεχε, Οἰδεζον. (δρευ 

σεαάγ.) 
ΒΥ Τ. Μ. Σὰῖνύβαυ, Ὠ.Ὁ.. Ῥηηοῖραὶ οὗ 86 
ιιεά Ετεε ζοϊϊεσε, Οἰδδρονν. (7 2ν624.} 

ΒΥ Ομαπισβ Α. Βκιοοβ, Ὁ.Ὦ., Ὁ.1με. 
Ῥγοῖ, οἵ Τπῃεοϊοίςα! Βηςνοϊορεάϊα δηὰ 
ϑυτηδοϊίοβ, Τ]ΐοη ΤὨςοΙ. ϑεσιίηδευ, ΝΟΥ͂. 

ΒΥ Γ. Ῥ. ΒΊβΗππ, Ὁ.Ὁ., 1,1, Ὁ., Ῥγοίεβεος 
οἵ Ἐςοϊεδβίαςιίοαὶ Η βίου, γαϊε Πἰνοσαὶιγ, 
Νεν ασνεη, σου. κεντεῖ αν 6ν- 
ἐανχεα «αἐξίοπ.) 

ΒΥ δι Ν. α. Αεικν, Ὁ.Ὁ., Ῥγοΐεβϑοσ οὗ 
Ἰεοίαϑιεϊς8] Ηἰδίοσνυ, Ῥ, Ε. Ὀινίη 

ϑόδοο!, (ατιδείάμε, Μα668. (Λίσεν νεαανγ. 
ΒΥ ἤοββκετ Επντ, Ὁ. Ὦ., 11,.Ὁ.. δοσρειϊίαα 

γοίςϑϑοσ οὗ Ὀἰν]ηἱῖν ἴΏ τμε Τ᾽ ἰ νετεὶϊγ οὗ 
Ἑάϊὶηθυτρῃ. 

ἘΣ σκοκοα Ε. Μοοκκ, Ὁ... 11,..Ὁ., 
ἔεϑϑοσ ἰῷ δσγνασά Ὁ ἰνεγεῖῖγ. 

ΒΥ Βς Ἰλῖε Α. Β. Βευςκ, Ὠ.Ὦ., δοσλείϊς 
οέςϑθδοῦ οὗ Νενν Τεβίδιηεηὶ ἔχοζεϑις, 

τες ᾿ Βυτγοῦ ΓΟ] ]εκε, Οἴδεσον. (Χενέεεαϊ 
ακνα σε" αν ζεα “ἰξ σπ.) 

Βγ ιλμ Ν. Ουλεκκ. Ὁ. Ὁ., Ῥγοΐξεβδοσς 
οὗ ϑγυπιεσιδτὶς ΤὨεοΐοσΥ, Ηδηνου ΤΒε- 
οἷο; 1 ϑειυίωδγυ. 

Βγ ττπτιαμ Ρ. ΡΆΤΕΚΞΟΝ, Ὁ. Ὦ., Ῥγοίεϑθοσ 
οὗ Ὀἰνιηΐιγ, ᾿ϊνεσεὶι οὐ Εἀὐϊηδυγχῶ. 

ΒΥ. ΒΕ. Μαςκιντοβξηῃ, ΡΒ. Ὁ., Ῥχοΐίεββοσ οὗ 
ϑυβίειηδιίς Ὑβεοΐοσυ, Νεν Οοϊεςο, 
ἀϊηθυγρῃ. 

ΒΥ σκοκοκ Β. ὅτανενβ, Ὁ. Ὁ. Ῥγοίεβθος οὗ 
ὑχριεαδις ὙΒεοίοσΥ, Υα]ε )ηϊνετεὶτγ. 
(Ννοτυ νεααγ.) 

ΒΥ πετιαμ Αράᾶμβ Βκονν, Ὁ. ὮὉ., Ῥεοίεβ- 
δος οἱ ϑγβιοπιδιὶς ΤὨςοϊοσΥ, ("ΐο ΤΏς- 
οἰορίοδὶ ϑεπιίπασυ, Νεν Ὑοσίὶς. 

Βγ Νενσμαν ὅμύτη. Ὁ.Ὁ., Ῥαδβῖος οἵ ζοω- 
δτεραῖϊίοηδὶ σμυγοῦ, Νενν ανε. (Χ6- 
τειεά απα ἐπέσαν ρεα “αὐ έον.) 

ΒΥ Αβηῖνοτον σιάρηεν. Ὁ.Ὦ., Ῥαδῖοσ 
οἵ (ζοησγεραϊίομαὶ Ομυγοῖ, (οϊυπιθυδ, 
ΟἈΒίο. (σεν γεαδγ.) .Ἄ 

Βν κεν. Υ. Τ. Ῥλανιβον, Ὁ.Ὁ., Ῥχοίεββοσ 
οἵ ΤἈΘΟΪΟΦΥ, Εἰοδιμοηὰ (ο]]εξο. 

ἢν 5. ϑεβξκοητεε, Μ.Α.., Ῥγεβίάεης ὀΐ τδς 
7ςν 58 ΤΒεοϊορίοαὶ ϑεπιίπαγυ, Νον Υ̓ οτὶς 
Οἰγ. 



ὅθε Ἰκίετπαίοπαι Θβεοίοαίοαῦ Ξίβτάτρ. 

ΑΝ ΙΝΤΒΟΌΌΟΚΓΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤΙ ΕΠπγλῖαγὸ οἱ {πὸ ΟΙ« Τεξίδπιεπῖ 
ΒΥ Ρχγοΐ. 85. ἢ. ὈΒΙΝΕΙ, Ὁ.ῦ., δ.1π|. 

΄δδϑοα οὔ Οδείοί (δατοῖ, Οχθεά 

εωυ Εαέεοη ουεφαῖ 

σεον ὅνο, 558 ραζεοδ, Φ2.80 ποὲ 

{|58 186 πιοβὶ βοδοϊδγὶν δηᾶ οσγι ἰοὰ] ττοσῖς ἰἢ 186 ἘΠΡ 5 ἢ 1δη» 
Ξύδφε ου ἴ86 ᾿ἰἰϊογαίΐατε οὗ ἴῃ ΟἹὰ Ταβίαπιεηῖ, δὰ ἔυ]Ὺ ὩΡ ἴο 186 
Ῥτεββθηὶϊ βῖδίθ οὗ γθβθδγοῦ ἴῃ ας ὭδΔΩΥ.᾽"᾿--Ρτοΐῖ. ΡΗΠΠΡ ὅΌΗΑΣε, Ὁ.Ὁ. 

“Οδηοῦ ὈὨχτίνοσ μα5 δσγϑῆρι ἱ δὶβ πγδίθσί αὶ Ἔσο] ΠΟΥ, 15 σποςίηςς 
σἰῖδουῖ ὑοῖπα Βυστίθα οὐ ὑο]θϑι, δηᾶ ἰγαδῖβ ἴπ6 ναγίουϑβ σσ Εἰς 8] ὑγοῦ- 
1θτ}8 ἱπνοϊνεα ψ]} 1} δάτ γα Ὁ] 6 ἔδίγη 685 δηὰ σοοὰ Ἰπάρτησῃϊ." 

--Ρτοῖ. Ο. Η. Του. 

“Η!9 ἠυαάρτησηϊ 15 5' Ὠρτ ΑΕ ἔδὶσ, οδ]τ, πο] Δϑϑθά, δηὰᾶ ἰπᾶς- 
Ῥεῃάδθηϊ. ἴΐ 15 αἰδὸ ᾿βογουρν γανεγθῖαὶ. . . . ὅδε ϑβοσνῖοε, 
ΜΘ Πἷβ ὈΟΟΚ Ψ|} τε άσδσ ἰῷ ἴῃς ρῬγαϑεηΐ οοηξαβίοη οὗ τηϊῃἃ οἱ τὶς 
στεδῖ βυ)]εςῖ, οδῃ βοϑγοαὶν Ὀ6 ονογαβι πηδιϑα.᾿--- 7ὰε Ζοκάρι 7ῆσεε:. 

“.ΑᾺ5 8 ψοΪς, ἴσα 15 ῬΓΟΡΔΌΪΥ ἢο Ὀοοΐς ἴῃ ἴπ6 ἘΣ 58 Δ πὶ 
δαῦδ] ἴο τμῖ5 " Τηἰτοάποιϊίου ἴο ἴ88 1 υἱϊογαΐασα οὗ ἴπ6 ΟΙΪά Τεβίδιηςηῖ᾽ 
ἔοτ [6 Ξἰαάδηϊ ννῆο ἀεϑίῖσγεβ ἴο αηδογβίδηαᾶ ψπδὶ [86 πηοάστῃ οσι οἰδαι 
ἑλένιάς δΌουϊ ἴΠ6 ΒΙΌ]6." ἜΘ τ. ΠΥ μὰν ΑΒΒΟΤΊ, ἐμ ἐᾷς Ομέοοξ. 

“ἼἌΤὩς Ὀοοῖὶς ἰ5 οὔθ ψοσίῃῦ οὗ ἰΐ5 βυ᾽εςϊ, [Βοτουσᾷ ἴῃ 15 ἰσθαῖ- 
ταθῃῖ, τανογοηῖϊ ἴῃ 115 ἴοΠη6, ϑυτηρδίμείο ἰῇ ἰἴ5 δϑθτηδῖθ, ἔγδηϊς ἰῃ 118 
τεσορπτίοη οὐ ἀϊβιο 65, σοηβογναῖίνα (πὰ [86 Ὀεβὶ 8656 οἵ ἴδε 
ψοτα) ἴῃ 115 οἰδίαπιεηΐ οὗ γοϑυϊῖς." 

-Ρτοῖ. Ηκνκὺ Ρ. ὅΜιτη, ἐπ ἐἔᾷδς ἡαραείνε οὗ Οἀνέτέαν Ζέγαίωγε. 

“Ὁ ἼΊῚ σογκιηρ ουὐἵ δ15 πο Βοά Οὐ δυῖμοσ ἴδῖκεβ Ρ βϑοῖῦ ὍΟΟΚ ἴῃ 
οτάθσ δᾶ μοὸθ5. ἴγοιρῇῃ 1 ΜΠ τηᾶγναίουβ απ στηϊοσοβοορὶς οᾶγα. 
Ἑνοτν νόῦβο, Ἔνοτν οἰἴλαβ6, Ἰσογὰ Ὁ ψνογά, ἰ5 βἰ τε δηὰ ψεῖϊρ δᾶ. δπᾶ 
115 Ρίδοθ ἴὰ 16 ἰογασγυ οὐρδῃΐϑσα ἀθοϊ δα προ. 

- Ζᾷάε ῥνεεόγέεσ απ Ομαγέεγίγ. 

“ΤῸ οοηΐδίηϑ 1.51 [Π4ι ρτγεβθηϊδίίοη οὐ ἴῃ γεβϑϊ]ῖς οὐ ΟἹὰ Τεςῖδ- 
τηθηϊ οττἰς 5πὶ ἔογ νυ ϊο ἢ ΕἸ 5} τϑϑάθγβ ἴῃ [π18 ἀερατγίτηθηϊ ἰιᾶνο 
Ὀθθῶ νναϊτίην. ὁ .νς͵, ΤῈ νΒοἱΙα ὈοοΟΙκ 15 Θχοθι]θηῖ; τἴ 11] Ὀ6 ἑουπὰ 
Βεῖρξαὶ, οπαγαοϊοσι 2 α ἃ5 ἰἴ 15 411 του ἢ ὈΥ ἰμαῖϊ Ξοβοϊασῖγ ροΐβε οὗ 
πιϊη, νυ πιοῆς ἤθη 1 ἀοθ5 ποῖ Κηονν, 15 ποῖ ἀϑῃβιγθᾶ ἴο ῥγεβεηὶ ἀς- 
Ἐτθε58 οὗ ρΡγουδὈλγ.᾿᾿-πολίσν Ἡ ογίά. 

ἐν οὐ ἕδποη Ὀτίνετ᾽ς Ὀοοῖς 5 σματγδοίετίζεά ττουρβοῦας ὉΥ͂ 
τποτοῦσῃ (Πτγίϑιίαη. βοῃοϊαγεηρ, ἰδ! Ὁ] τεδεαγοῦ, ςαυτίοη ἴῃ τὰς 
εχρτγεββίοῃ οὗ πίετε ορ᾽ πίσῃβ, σά παοῦ ἱπ τῆς βἴδιετηεηῖ οὗ ἔδεῖβ δηὰ οἱ 
με πεζεββατγν ἰηίδγεηςεϑ ἱγοπὶ ἰἤσπὶ, ἀηὰ ἴῃς ἀενοῦϊ τεςορηϊτίοη εἴ 
1ηε ἀϊνίης Ἰηννογκίηρ ἰη ἴῃς τε] σίου ᾿ς οὐ τῆς Ηδῦτενς, δηὰ οἵ τῇς 
ἴοκεη5 οἱ ἀἰϊνίπε ἱπηϑριγαιϊίίοη ἰπη τῆς ΠΠτεγαῖιτε τῆς ἢ τεοοσγὰβ δὰ εἴ» 
Ὀοαίοδ ἰτ.᾿΄--ῷτ. Α. Ρ. ΡῬκάβουυ, ἐφ ἐὴς Ὁαρεόγεά σε Τρέδινρ. 



ὅθε Ἰκίετπαξίοπαῦ, Φ΄ βεοίοαίοα Φίβτάτῃ 

ΟΙ) ΤΕΘΤΑΜΕΝΊ ΠΙΝΤΟΚΥ 
Βν ΠΕΝΗῪ ΡΕΕΒΘΕΒΝΕΌ 5ΜΙΤΗ, ἢ.ῦ. 

ῬΆΟΡΚΞΘΟΒ ΟΕ ΒΙΒΙ(Ι͂ΘΑΙ, ἨΙΒΤΟΒΥ ΑΝῸ ἹΝΤΕΒΡΑΚΤΑΤΙΟΝ, ΑΜΗΚΆ5Τ ΟΟΣΚΟΚ 

Ογοννῆ ὅνο, 5328 ρᾶζεϑ, Φ2.50 πεί 

ΤῊ Ὀοοῖκ ρίνεβ ἃ μἰβίοσυ οὗ ΟἹ Ταεϑβίαπηεηϊ {1πηε5. 
ΤῊΝ τ ἀοες ὈΥ ἃ Ὠαγγαῖῖνα Ὀαβθα ὕροη ἴποβςε Β]0]}- 
οἱ ὈοοΪκ5 ΜΒ Ιοἢ ἀγα Ὠἰβίοσὶ οἂ] ἰῃ ἔοπτηΌ ὍΤὴε παΐυγα 
οὗ [Π656 ὈοοΪκ5 ἰ5 σαγεί γ οοηϑιἀετγεάα, {πεῖν ἀδία ἀγα 
υξεὰ δοοογάϊηρ' ἴο Ὠϊδίοτοαὶ τηθίῃοάς, απ [ἢς οοη- 
οἰυξίοηϑ οὗ τεσθηΐ οὐ οἰσπὴ ἃγα δεῖ ἔοσίῃ. Τδε οὐμοῦ 
ὈοοΪκ5 οὗ {πε ΟἹΪά Τεβίαπχεηΐ ἢ [Π6 τῆοτε ἱσῦρου- 
τδηΐ οὗ τὴς ΑΡοοΙΥΡΠᾶ 816 ρίνθῃ [ΠΕΙΓ ΡΓΟΡΟΙ ρῥἷδος 
50 [ΔΓ ἃ5 [ΠΕΥ̓ ΤΤΟΝ Πρ οὐ ἴῃ6 ἀδνοϊορπηεηΐ οὗ 
τε ΟἸΙά Τεβίαμμεηΐϊ ρεορὶβ. 

“ Ῥχγοίεβδϑου ϑ0} ἢ ἢᾶ5, ὈΚ Ὦἰ5 σοι ρτεπεηβίῖνε δηὰ νἱ τα] σε ἢἰϑίογυ, 
Ἰαϊά 4] σῆο οἄτε ίοσ τε Οἱὰ Τεβίδπιεηῖ ηάσεσ ρτεαῖ ΟὈ]  χαιίοπ 8." 

-- 7.λε 7παοβεη αν, 

δ ἼὮςε νο]π|6 5 οπατγδςοιετγίζεὰ ὉΥ εχιίγδογάϊπασυ οἰεαγηεβ5 οἵ ςοῦς 
ςεριίΐοη δηά γερτγεβεηϊδιίοη, ποσοῦ ἢ ΒΟ ΒΟ ΔΎ ΔΌΪ  γ, δηὰ σΒᾶται 
οἵ Ξιγῖὶε."- 7Δε 7η γον. 

“ Ὁτ. δα) 5 νοϊαπις ἰ5 οτὶτίοαὶ νυϊτῆους Ὀεΐης ροϊεπ)ὶς αὶ], ἱπτετ- 
εβιίης που σὴ ἠοῖ ἱπιαρίπαιϊνς, ΞΟΠ τὶν ψίῖῃους ρεάδηιῖγυ, δπὰ γααϊὶ- 
οαἱ Ὀμῖ ποῖ ἀεδίγυςιίῖνε. Τῆς δυῖποΥ 5 Πἰ πη56]} δὴ δυϊῃοτίιγ, δηὰ ἢὶ5 
νοϊμπις ἰ5 ἴῃς Ὀ6581 κ'ηφίε ργεβεηϊαϊίοη νἰτἢ ὙΠ ἢ νὰ ἂτε ἐδιλ]ἕας οἱ 
τε τπιοάστη νίενν οὗ ΟΙὰ Τεβίδιηεηῖ πἰϑίογυ. "-- 7Δς Ομίοος. 

δ ὙὨΪ5. νο]υπὶς 5 τῇς τεϑυϊς οὗ τποτουρῇ βίυάγ, ἰ5 τες ἔσοτι ἴῃς 
κοηϊτονογβίαὶ βρίτιι δ ἔγοπὶ δτΥ ενϊάεηες οὗ ἀεβίγε ἴο σμδί]εησςε οἹ]άες 
τδεοτὶς8 οὐ τῇς ΒίΌΪ]ςε, ἰ8 νυυτίττεπ ἰπ βιγαϊ β ιίοτινατγά, εἰς βἴγίε, ἀοε5 
Ὡοῖ πίε ἀπά υ]γῪ ἰπ αἰδουβδίοη οἱ ἀου δι} πηαῖϊετϑ, ἰ5 τενεσεηῖ δηὰ δὶ 
τῆς 54πὶς {{π|ς ςατὶς55. 1} οης ἢδ5 δοςερῖςα τε τηδίη ροβί τ οἢ5 οἵ 16 
Ηἰκπεν Οτίτἰς 5 πὶ, νυ ὶϊῈ ἢς πιᾶῪ 51}}} αἰ ῆἔεγ στ Ῥτοίεββοσ σι 5 
ςοποϊιιϑίοπϑ μετ δηά πεῖς, ἣἢς Μ|}}} πὰ ὨἰπΊ5ε}6 ἴῃ δεοογὰ νυν τ τς 
ορίγίτ οὐ τῆς δυϊῆογ, ψῆοςς ϑβοῃοϊασϑδμῃΐρ δηὰ δεῃίενεπεηι ἢς ψ]]] 
εἰδάϊγ Βοηοτ."--- 7Δς Ορηργεραίίονα ἐἐτί. 

ἜΝ ε ἢανς ἃ εἴσδγ, ἰηϊεγεϑιίΐηρ, ἰηϑίγυςτνε δοςουῆῖ οὐ ἴδε στον τῇ 
οὗ ἰϑγδεὶ, εὐπὴροάγίωημ ἃ ϑετγίες οἱ σαγεΐῃ] ᾿υάρπΊεηῖβ οα τῇς σουηῖ)ε 835 
ῬτοΌ επηβ τὶ ίαςε ἰῃς πΊᾶη ννῆο {τες ἴο υπἀετβδίδηα τῆς ἰΠε οὐ τδμαῖ 
τεπιαγκαῦὶε ρεορὶε. Τῆς Ηἰβίογν᾽ ἴάκεϑ 115 ρίδςς ψνόγίῃν Ὀγ τῆς 5ἰὰς 
οἱ Ὀτίνετ᾽ Ε πτγοἀυςτίοα. Τῆς Ξκιυάεηῖ οὗ το-ἀδγ ἰ5 ἴο ὑς ςοηρταῖυ]διεὰ 
Οὐ δανίης 50 ναἰμδὺϊς δὴ δααϊτίοη τηδάς ἴο ἢϊ5 5ίοςῖς οὗ τοοἱβ.᾿" 

--7λε Φ αρουῖίονν 7 ἕνεθς. 



ὅθε Ἰπίετπαίοκαῦ Φοοίοαίοανῦ Ξίδτάτρ. 

Το ΤΠροΙοσΥ οἱ {Π6 ΟΙά Τοβίδπιοηί. 
ΕΥ̓͂ ΤῊΗΚ ΓΑΤΕ 

Α. Β. ΘΑΥΝΙΏΒΟΝ, ὃ.ῦ., .1.ῦὴ., ιπ͵|.0. 
Ῥτοίεκεον οἵ Ηεῦτεν απὰ ΟἹὰ Τεβίασιεηιϊ Εχερξεβί, Νενν Οοϊεζε, Ἐν αηζὰ, 

ἘΡΙΤΕ. ΕΈΟΜ ΤΗΕ ΑΥΤΗΟΚΒ ΜΑΝΌΞΟΕΙΡΤΒ 

ΒΥ͂ 

5. Ὁ. Ε. ΘΑΙ(ΜΟΝΏ, ἢ.ῦ., ΕΚ.1.5. 
Ῥηηςοίραὶ οἵ τὰς πίιεὰ τες Οδυτοῖῦ (οΠερε, Αθεσάδεῃ, 

Οεοννη ὅνο. δ5όϑ8 ρᾶγζεβ. Φ2.580 πεί. 

“ΤῸ ἰ5 οἣς οἵ ἴποβε τηοῃυτηςηῖδὶ του σβοβε ρα δ] δου ἴῃς βοβοῖας μεῖς 
πὶτἢ ρσταϊίτυαάε, Ῥγποῖραὶ ϑαϊπιοπὰ 888 εἀϊιεὰ Ρτοίεβθος ᾿αν ἀβοῖ᾿ 5 τιδηυ- 
β8οτὶ ρί5 ἢ φατε δηὰ βάε]ῖγ. 11 ψου]ὰ τεαυΐγε τοῦς τότε βρᾶςς ἴμδη νὲ 
ςἂπ ρῖνε 118 νοϊυτης ἴῃ οὐγ στοάς ἃ σοΟἸ απιη5 Ἔνθ ἴο ἰηαϊοαῖς ἴΒς ταδην Ροϊπῖς 
ἴῃ ψνῃϊς ἢ τἢ 85, οἣε οὗ ἴδε ρτεαῖεβὶ οὐ Ηεῦτεν βοβοΐαγβ, βῆ΄οννβ δἰ πιβεϊζ δ ᾿ἰπεαὶ 
ἀεβοεπάδηϊ ἀπά 80 οοεβϑοῦ οὗ ἴῃ δποίθηῖ ργορβεῖβ ψἤοηι ἢε Ἰονεὰ 80 νγεὶ!; Βαϊ 
τ ἰ5 ἐπουρὴ ἴο βἂὺ ἴπαὶ ἴμ6 ννοσῖκ ἰ8 βιϊεὰ ὈΥ 115 βομβοϊδυβῃϊ!ρ δῃὰ ἰΐς ἴοῃς ἴὸ 
Ὀεοοπις ἃ βἰαπάδγα ἴπ Ἔναγὺ ἱμθο]ορίοαὶ βετιΐηδεγ. ὔγεῶς ρμαῖῃβ μανε ὕεεῃ 
ἰακεὴ ἢ ἴῃς Ηεῦτεν ἱεχῖ, 80 ἐγεαυεπῖ!Υ αυοίεά, ἀπὰ ἰϊ8 υβε ἰ5 ἀἰπιϊης 
ΠΠαπιϊπαῖῖνε. Ηἰ5 Ἰεαγηίηρ 8 πενεγ ἱπίγοάυοςα ἴο ἀδΖζσὶς, Ὀυϊ δἰνναγβ ἴὸ εἢ- 
Ἰἰρῆιεη ἴδε τεδάεγ," - 716 “μενον. 

“ἈΝΕ Βορε ἐνευῦ οἸεγρυτηδῃ νν}}} ποῖ τεβδὲ οοπίςηι {}} Ὡς Βὰς ὑγοςουγεά δυὰ 
βιυαϊεά τῃϊ5 πιοβὶ δάπηίγα]ε δηὰ υβδεία] θοοκ. Ἐνετῦυ τεῦ ἀϑεΐ] ααεπιίοη 
τεϊαιίρ ἴο τπδῃ --- ἢἰς παῖυγο, ἢ15. 4}1, απὰ μἷβ τεἀειηρίίοη, ἢἷς ὑῬγεϑεπὶ "πε οἵ 
Βταςς, Πἰδ ᾿πΐς αἴϊεσ ἀβαῖῃ, ῃὶβ ἕαΐατα Ἰἰς --- ἰ5 ἰγεαῖςα οἵ, Νῆε τᾶν δά τμδὶ ἴδε 
πιοϑῖ ςυπβεγνδιϊνεῖυ ἱποϊ πε Βοϊενεῦ ἴῃ ἴἢ6 ΟἹά Τεβίδπγεπὶ νὴ} απὰ ποιδίην 
ἰπ τῃϊς θοΟΚ τὸ 58ἴδτε!ς ἢΐπι, ψἢ1]ς, αἵ πε βδτὴε τἶπις, ἴῃς Ὀοοὶς 15 {α}}} οορτι:- 
Ζαπὶ οἵ [ἢ αἰϊετεα νῖενν5 γτεραγύϊησ ἴῃς ἀποϊεηϊ ϑοτρίαγεβ, Τῆς ἴοης 15 τενεῖ- 
ἐπὶ τῃτουρῃουϊ, ἀπ η0 πὲ ΠΟ τεδάβ δἰϊεηιίνεν οαῃ [αἰ] το ἀεῆνε ἔτεβἢ φὰς 
δπὰ θεπορῖ ἔτοπι (ἢ ἐχροβιτίου ἢετα ρίνεη."--- 734 (απαάίαν Ολωγεάνα». 

“0 τ. [)αν᾽βοη νγᾶϑ 350 Κϑθη ἃ βία ἀεπί, δῃὰ γεῖ 50 γενεγεηῖ 85 ἴο δἰβ ΒΙΪς, 
τμαῖ δηγτῖπρ ἔγτῃ ἢἷ5. ρθη πιυβὲ ὈῈ οἵ ργυῆῖ. ὙΒε Ὀοοῖς ρῖνεβ ενϊάεηςς (Βδὶ 
ἢΐ5 αὐ δ5 οτος νά ς ὀρδῃ ἴο 4}} πηούϊεγῃ τεβεδγοῖ, Ὀυΐϊ γεῖ Βς ννᾶβ8 ποῖ ᾿εὰ δϑίγαγ 
ΟΥ̓ ΔΠΥ οὗ ἴῃς νδρατίεβ οὔ ἴῃς βοβοοΐβυ ΤὨτουρἢ δ} ἴμε ἱτεδίπηεηϊς οὗ ἴδε 
τῇοηιϊς ἢ γοβηαῖηϑ οοηβεγναῖίνο, ν ΠΠς βεεκίηρ ἴο Κηον ἴδε γαῖ.) --- Εἰ χαρνεένετν. 

“Νὼὺ οπὲ ἐδῃ [αἱ] ἴο ρμαΐη ἰτηπλεηβε ὑγοβὶ ἔγοτῃ ἰἴ5 ςαγείαϊ βιαγ. ες τεϊοῖςς 
1παΐ 50.}} ἃ νοτΚ ἰς δας ἴο [ῃ 6 βἴοτε οἵ Βεϊρίῳὶ ἰτεγαῖαγε ου ἔπε ΟἹ Τεςὼ- 
πιοηΐϊ, δητὶ ᾿'ς ΟΧΡΓΟ55 ἰῃς Πορο παῖ τὶ τῆᾶν ἢπὰ ψὶάε τοδάϊηρ ἀυλοηρ ταϊηϊσίετα 
δια τοδολοτα οἵ τῆς 1810}... --- 734 δια πάανα. 

“Τὴ [15 (γοδίπιοπτ οὐ ΟἹά Τεβιαπηθηῖ τπθοΐορυ, ἵμετε 15 ποι ΐπρ ἴο ἐφυαὶ ἰὶ 
ἦπ ἴῃ ΕΠρΡΠ 5 ἰλπράαρο, δηὶ ποιῃὶπρ ἴο βυτρᾶϑ5 ἰἴ ἴῃ ΔΎ ἰάῆσυαρε. ἌΝ πὶ 
15 Ῥγέραγοι! [ογ βο] τα ἰΕ ΜΠ] ρτονε δὴ δἀυσδιίίοη ἴῃ ἴῃς ΟἹὰ Γεβίαπιεπξ ἴὸ {πε 
πε ροης Ἰανιηοη οὐ ϑαμ δν βοῇ 00] [ΕΔ οἤετβ ννὯο Ψ»}}} ρὶνς ἴτ ἃ ἐδ] τεδά- 
ἴησ. Τἢς βῖν]ς 15 830 οἴθαγ (μαι 1 οδπποῖ Παρ Ὀυϊ ῥτονς ἰηϊεγεβιίίησ, ᾿νε φοσὼ- 
πιοπὰ τπϊ5 θΘῸΚ ΜΙ ἃ βρεοῖδὶ ργάγογ, θοϊενίηρ (μ8ῖ ἴδ ψνὴ}} τηαὶος (Ὡς ΟἹὰ 
Τορίατηθηῖ ἃ τίομου θοΟΚ; ἀπ πιάϊιε ἴπε ἰουπάιίοη ἀροῖ ννΒὶς ἢ ἴῃς ἰεδοδίηρν 
οὔτδε Νενν Τοβίδπιεης δίαπα τποσὰ ϑεουγα ἴο Ἐν οὴς ΨὯΟ τεδάϑ ἵν 

-- 74: Με αρίδενρ ΤΣ αεῖερ. 



Ζθε Ἱπέετπαίίοπαι Ζβεοϑοαίοαῦ ἱείδτατ». 

Α ΗΙΒΤΟΗῪ ΟΕ 

ΟΠΚΙΘΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ΤΗῈ ἈΡΟΝΤΟΙ1Ο ΑΓΕ 

ΑἸΤΗΒ ΟὐΘΉΜΑΝ ΜΟΟΙΕΕΕΗΊ, Ρμ.Ὁ., Ὁ.ῦ. 

νειάδονι βυψίωον φ' Ολωνολ Αἴυέο ἐπ ἐλ ὕὐκένν ΤΑροίορέραὶ δενεόναν, Δῖρεν Ψυνᾶ, 

(τον ὅνο, 681 Ῥερεβ, 52.50 Νεῖ. 

“ΤΉ δαςποτ᾽β ὑγοσῖς 18 δΌΪΥ ἄοθθ. . . . Τῆϊ νοϊσπιο ᾿ς ποσῶν οὗ 
ἘΣ Ρἷδοε ἰῇ ἴῃς βετὶεβ.""--- 7Δε Ορνιργεραλονπαϊε. 

“4 ἸΏναΑΙυΔ0]ε 45 ἃ γέβυσηξ οἵ ἴδε Ἰαϊεϑὶ οὐ τοδὶ τγοσὶς προι ἴῃ 6 στεαὶ ἔοττοδ- 
εἶνε ρΡετίοά οὗ ἴῃς (τ ϑιίδη Ομυτοῖ."--- 7 Δς Ολν σία Ἡ ον (Ἰομἀοη). 

“ΤΒοζα οδῃ ὃ6 πὸ ἀουδὲ ἵπδῖ [ἢ15 5 δ τευ Ὁ] 6 τγοσὶς, Ὀοΐ οἡ δοοοῦυῃξ 
οὗ ἴδε τοσοῦ ξθηεϑ85 οἵ ἰϊ5 οἱέ ἰςίϑηι δηὰ ἴῃς Ῥοϊπε85 οἵ 118 νίβννβ."" 

--Τὰε ϑεοίφνν»αν. 

“Τῆς ΔΌΠ ΠΥ δηὰ Ἰεαγηΐηρ οἱ Ῥγούβββοσ Μοσί εν β νγουῖς ου ἴῃε Αροβ- 
10}. Αχε, δηὰ, ψνμδίενεν ἀϊβϑεηῖ ἴμεγε ΤΊΔῪ Ὀς ἔσγοτς ἰϊ5 οτιεἶςαὶ ορίπίοη, ἱΐ8 
ΤαΑδη εϑι 5: Εγ Ὑ, οδηϊα 5. ]αγβ ν1}} Ὡοΐ [81] ἴο δρργεοίδεε." 

-Ὀκ. ΟΕΟΚΟΕ Ρ. ΕἸΞΗΕΒ, οὗ Υαὶς {ηἱνεσϑιῖγ. 

““Ῥχα- το ΠΘΏΓΥ 8 οἰ εγρυτηβη᾽ 5 Ὀοοὶς; Ὀσΐ ἴΠδγα ΔΓῈ ΤΩΔΗΩΥ͂ ΓΕΘ50 5 ΨΥ ἰΐ 
5που]ὰ Ὀς ἴῃ τὰ ΕἸ ΌΤΑΤΥ οἱ Ἔνεῦγ ᾿πουρδιία! (τί ϑιδη ρεγβθοῦ. Τῆς 51γ}6 
ἦα νἱνία ἀπά αἵ {ἰπ|ε8 ρἰοϊυγεβαθθε. ὙὍῆε σεϑυ}ῖ8 γαῖμετ ἴμδη τῆς ῥσγοοαββεβ οὗ 
Ἰεατηίΐηρ ἅτὲ Ἄχ! τε, Ικ ἰ5 {8]1] οἵ Ἰοςαὶ οοΐοσ, οἱ βιγικίηρ παγγϑῖῖνο, δηὰ οὗ 
Κοθῃ, οὐϊθῃ Ὀγ]απὶ, ομαγαοῖεγ δηαὶγϑὶβ. [τ 18 δὴ δάγαίγα]ς Ὀοοὶς ἔοσγ [86 
ϑαπάαυ-βοΠοοὶ ἰεδοπεσ."---ϑοσέονε ἡ ἄνε “ἐσέ. 

“Ἐν ἃ ψουκ οἵ βυςῖ νἱὰς Ἰελγηίηρ πὰ οτίεἶἰσαὶ δοοῦτδου, ἀπὰ τ ῃοἢ ἀςα]5 
τὶτῃ 50 τῆδὴν αἰ σα] δηὰ αὐρβίγυβς ργοῦ!επιβ οὐ (γι βιίβη αἰβίοσυ, 1815 15 τὸ - 
ΤΩΆΔΓΚΑΌΪΥ τε δ ]ς."-- 7 ἀε 7παρβοηαεν. 

“1ὸὶ 15. οογίδίη ἴμαὲ Ῥγοίεββοσ Μοσίεσι᾽β ψοῦκ μ45 εἰ τῇς πηδτὶς ἔοδ 
ἔαϊατε εῆοτι ἱπ ἴ6 οὔϑουσςε ἢ] 5 οὗ γεβϑθάσοῦ ἰηῖο (γί βδιίδη οτὶρίη. 

--Δίειυ γονγὰ Ζγίδωμε. 

“Ὅτ. Μοσίβετι μα5 ὑγοάδυσδα δὴ δΌ]ς}, βοποϊαδεῖγ, βυρρεβιῖνε, απὰ οοπ-. 
διγυοῦνε ψοσῖ. Ηε ἰ5. ἰπ ᾿πογουρὴ δηὰ δεαϑὺ ροβϑεβϑίοῃ οἱ ῃἷβ βουτοεβ διὰ 
τηδίεσί}]5, 50 ἐπὶ ἢἰ8 ροϑβίϊίνε ςοπϑιγυοκίοῃ 15 5ο]άοσῃ ἱπϊογταριεα Ὁγ οἰϊαιίοης, 
ἴῃς ἀδιηο]οπ οὗ ορροβίῃρ νίεννβ, οσ ἴῃς ἱστεϊενδηὶ ἀϊβϑουββίοῃ οὗ 5: δοσάιηδῖθ 
4υεπείου5."-- 7.λε Μεϊλοά!εί Αευΐει. 

“Τῆς οἸδαγηαββ, 56}{-οοη 5:5, ε:ΟΥ͂, δηἃ ἔογοα οὗ ἴδε Ὑγἢο]ς ἱπηργαββισα οὗ 
Αροβίοϊ!ς (γί βιίαη εν τῖτι πίοι τγε ἰεανς τμῖ5 ὈΟΟΙ,, ζ068 ἕδσ ἴο ζύλγδωσθθ 
ἐπδ ρεστιηδηθης ναὶ] δηὰ βυοοαβς.᾽᾽- Ζ4ε Ἐαροείέαν, 



᾿ ὅδε Ἱπίετκαθοπαῦ Φεοίοαίοαῦ Ξίβνατῃ. 

ἹΒΕΘΙΔΟΥ ΟΕ ΤΗῈ ΧΕῊ ΤΕΛΤΑΜΈΕΝΤ. 

Βν ΘΕΟΠΟΕ Β, ΘΤΈΨΝΕΝΒ, Ὁ.Ὁῦ. 

Ῥικέοιοος οἱ ϑγειετιλιίο ΤὨφθοΐοσγ, γαῖ ᾿εἰνοκεῖεν, 

ζεονα ὅνο, 638 Ραξοα, 4Δ2.80 ποῖ. 

᾿ Φ7ῃ κινὶς ἰξ ἰς ταγεῖγ οἴεασ, βἰπιρὶς, δῃὰ βίσοηρ, δάδριεα δἴζκε το ἴδε ρεῦ. 
Φ͵Α] τεδάεσ δηὰ ἴδε «μεοϊορίοαὶ οκἰυαάεης. ΤΉς ἰοττηεσ οἶδϑ5 ν7}}} ἡπὰ ἱξ τεδὰ» 

ΦΌ]ε απηὰ ἰπιογεβιίηρ ἴο δὴ ὑπυβυδὶ ἄερτες, ας τῃς κιαάεπι ψν}}} ναϊος :Σ 
Ἐβογουρἢ βοῃο]αυβῃΐὶρ δηὰ σοτηρ᾽ εἴθηεϑβ οἵ ἰγεαϊπιεηῖ. Ηἰἷς ποσῖκ δας δ 5)π}- 
Ῥ ον, θεαῖν, δηὰ ἔτεβῃπεββ [πδῖ δὰ ἃ στεδι ἴο 1ϊ5 σο ΒοϊαυΥ Ἔχος] ]επος δοὰ 
ποι." --Ολγέρε αν ἡ ἀνοκαέρ. 

“Ῥγχοίεββοσ ϑίδνϑηβ ἰ5 ἃ ὑσγοίουῃά βΞιυάδηϊ δηά ἰπιεσρτεῖοσ οἵ τῆς ΒΙΌΪςο, ες 
ἔδι 85 Ῥοββίθ]ς ἀϊνεβίςἀ οὐ δὴν ϑγεροββεββίοῃβ οοποεσηΐῃνρ [15 τηοϑσσᾶρε. [Ώ 

15 βἴυαγ οὗ ἰϊ ἢΐ5 οὈ)εοῖ π85 Ῥθβεῶ ποῖ ἴο ἤπά ἰεχῖβ ἴμδὲ ταϊρῆϊ σθαι ἴο δοῖ- 

δῖε ἊΡ 50Π)6 5γϑίἊπὶ οὐ {πεοϊορίςαὶ βρεουϊαιίοη, Ὀὰϊ ἴο Βπὰ ουἱ νυῖδδὶ ἰδς 

ψτίϊετϑ οὗ ἴῃς νατίουϑβ ὈοΟ 5 τηδϑηΐϊ ἴο 58Υ δηὰ ἴεαβςῃ."--λῖ Κ΄ 7γίδεπε. 

“Τὸ 5 4 ἥπε Ἔχδπιρὶς οἵ ραϊῃηϑβιακίηρ, αἰ βου πιϊ πα σ, ἱσυραγιταὶ ταεϑεδασοδ 
δῃὰ Ξιἰδίεπηεηϊ."-- 7Δς Οονργεραίίονα ἐσέ, 

“Ῥτοίεββθου ϑίςνεπϑ ἢδ5 ρίνεη υ8 ἃ ΨεῪ ροοὰ Ὀοοῖς, Α Ἰἴθεταῖ οοηβεῖ- 
σναϊΐνε, Ἦς ἴΔ|κ65 οδυϊίουβ ἀηὰ πιοάεγαϊα ροβίοηβ ἴῃ ἴῃς βεϊὰ οὐ Νενν Τορὶ 

τηεηῖ ογ ἰςῖσπι, γεῖ ἰ5 Δατη ΓΑ ΟΪΥ ἐαἰτ-τιϊπάεά. Ηἱΐ5 τπεϊποὰ ἰς ῥδίδηϊ δπά 

τπογουρῃ. Ηε 5ἰδῖεβ {πε ορίηίοῃϑβ οἵ ἴῃοβε ὕπο αἀἰθεσ ἔσοπὶ δΐπι πεῖ ἢ ολγα 
δηὰ οἰσαγπεβ5. Τῆς ῥγορογίίοῃ οἵ αοίαίίοῃ δηὰ τείεγεμος 15 ν"νς}} δά]πςιοὰ 

δηὰ (ῃε τεδάετ ἰ5 κερὶ υγς6}} ἱπίογπιςα σοποεγηΐηρ ἴπε οοῦγβε οὗ ορίπίου πε ἢ- 

ουἱ Ὀεὶπρ ἀγαννῃ νὰν ἔγοπι ἴῃς ἴοχὶ οὐ ἴῃς δυϊμοτ᾽ 8 οὐγῃ ἱβουρμι. Ηἰϊ5 
ἰμάρτπηεηῖθ οἡ αἰβῆσα!ς ᾳαεδιϊοηθ αὶ δἰνναγβ Ρυΐ 1 53ε1-τεσίσαίης δοὰ 
δορτίειγ.""- Τάς σλμγελσιαρ. 

ΔΛ ὙΠ] σετίδί ΠῚ ἴακα [15 ῥΐδοα, αἴτεσ οαγεῖαϊ τε, 85 ἃ υὙδ]υδθϊε 
πνῃορβῖβ, Ποἰ [πε Ὅδγε ὨΟΓ ονετγ- εἰδθογαῖς, ἴο ψνὩϊ ἢ τεοουγβς Ψ»]]} Ὀς μδὰ ὉΥ 

ἴδε βἰυάοηϊ οὐ ἴεδοῃετ γῆ τγεησίγος νυν πίῃ τηοάδγαῖὶθ οοηραδα ἔνε εἰδι οἱ 
πιοάεγῃ σεβεάγοῃ. "- 7. διέ εγανν γέ, 



᾿ δαξιτπαίίοπαῦ δβοοίοαίοαῦ ξίθτατ;. 

ΤΠῈ ΑΝΟΙΕΝΊΤ ΟΑΤΗΘΙΠ1Ο (ΠΥ ΒΟ 
Ετοπὶ {πε Αςςεββίοη οὗ Τγαΐδη ἴο (ἢ Εοιγεΐ 

αδπεγαὶ (ομηςὶ! (Α.Ώ. 98.451) 
ΒΥ ΒΟΒΕΗΤ ΒΑΙΝΥ, ἢ.0. 

Ῥιϊηοῖραὶ οἵ (16 Νον ΟοΙοξο, Ἐάϊηθατ, 

σγονα ϑνο. 554 Ῥαχοβ. Νοῖ, Φ2.80. 

“ΤῊ ἐξ υοσγ δπὰ ἱπάεοα 6 Ὀοοῖς ἴο τδηὶς σοὰ ἔοτ ; δηά ἐἢ δηγδοῦγ 826 
ὉΘΟΏ ἱστίπρ' οὗ ἃ τεβϊογδίίοῃ οἵ ἴγὰῃς οδί μος απἰτγ ἱπ Οοά᾽ 5 σοοά εἶπιο, ἐξ 
ἧς ἃ Ὀοοὶς ἴο 8}1 εἰπε τυ Πορα δπὰ οοηδάεηος."-- 7.6 Ολωγολ διαναϊαν, 

“ Ῥυΐῃοῖραὶ Βαΐῃγ Πλ5 νι τε δ ἔαϑοϊπαϊίηρ δοοῖς, Ηδ ἢ45 ἴῃς γί ϊβ οὗ δῷ 
δἰ διοτίδη δῃὰ δῷ Ἴχροϑβίῖοσ. Ηἰδβ ἔγεβῃ ργαβθηίϊδίίοῃ οὗ δο ἱηϊγίοδϊς δηὰ {ἰπ6- 
ποτ 8 5υ ]εοἱ 45 Οποϑιίοἰβπι στρα δῃὰ μο] 5 ἴῃς αἰϊεπεϊοη ἔγοσῃ ἢγβὲ ἴὸ 1651, 
ἘΔυλ Πανὶ νυ τ ποϑὲ οὐ ἴῃς βαὈ)εοῖβ τυ μί ἢ (411 το Ὀδ ἰγεαϊεὰ τίη {π656 
Ἰέγηῖτ8 οὗ (Ευϊβείδη Ὠἰβδίογυ δά Ὀγεὰ δ ἔδπου ἵπᾶὶ τὲ τιΐξῃς βαίεϊυ δηὰ ρσοῆϊ- 
ΔΌΪΥ 5]κἷρ δοπης οὗ ἴῃς ομδρίετβ, Ὀαΐ νψγ ἐου μὰ οὐυγϑεῖνεβ σεϊυγαΐηρ ἴο οἷοδα ἃ 
8ε ραρβ; ψε βῃουά δάνϑε ἴποβε γῆ δτγε Ἰεὰ ἴο γεδὰ ἴμ Ὀοοῖ [ῃγουρὴ (Π18 
ὩΟῦςΘ Ὡοῖ ἴο τερϑδὶ οὔῦ ἐχρεσγιπηθηῖ, [11 18 ἃ ἀϊβῇ οἵ ννε]]-οοοϊεὰ δπὰ νν6]]- 
δεδϑοῃδα πιεϑξ, ΒΔΥΟΥΥ δηὰ το, τὴ δϑυπάδηος οὗ ζτανυ; δηδ, ψἢ1]6 πὸ 
οτδ ψγ5}:68 ἴο Ὀς ἃ ρ᾽αἰΐοη, 6 ὙΠ] πιΐβ5 βοπιειδίης παϊτοαε ἱξ με ἄοδθβ ποῖ 
Ὧλκε τἰπηο ἴο Θομβυπηθ ἱὲ 4]}.".-ὐἹειλοάίε! Αευίεισ. 
“1 νοῦ [86 ρετοα ἔτοπι οϑ- 451 Α.Ὁ., ὙγΣῖτἢ ἃ νγε]]-τοαυκοά ογάοσγ, δᾶ 

ἐς τυϊδίθη ἰῃ 6 ἀονγιτί σας εἰγὶς, βτηρ]8 δηὰ πηρτεϊςητίουβ. δι σαρ ον, ἰΏ- 
ἀεεὰ, πὰ Ῥοτορ σαν τα ἴΠ6 Κεγποίεβ, δηὰ ἴοο γστεδὲ Ὀυγάδῃ οἱ ἀεἰδὶ! ἐδ 
κυοϊδε, Α νεῖ ἔγεβῃ δηὰ δοΐο Ὀοοὶς.᾽"-- 7. Ναξίον. 

““ΚΤΠ ἱπιεσγηδιίομδὶ ΤΒεοϊοχίοδὶ Γἰθσασυ ἰδ οογίδἰὩΪν ἃ νον ναϊπδῦϊο οο]160- 
Ὥοη οἵ Ὀοοΐες οἡ ἴῃ δοΐεποα οὗ ΤῃθοΐορυΥ. Απὰ διιοὴρ ἴδε τεὶ "" ροοά Ῥοολια, 
Ὅτ. Ἀδίηγ᾽β νοϊαπηθ οὐ Τῆς Αποίεηε (δίποὶς ΟΒυγοῖ 5 ἐπι ςὰ το ἃ Εἰρἢ 
ἴδςς. να Κπον οὗ πο οὔϑ νοΐχπια Ἡΐο ἢ οοπ δίῃ 8 »Ὸ τιῦοἢ} τηδίϊεν ἩΙΟἢ 
ὨΘΟΘΕΒΑΣΥ͂ ἴ0 ἃ 5ιυᾳάεηϊ οἵ [Πεο]οργ.7-- ΤᾺ Σένέη Ολωγελ, 
“.Ο οοὔτξα, ἃ ΠἰΞίοτΥ 50 οοηἀεηβεᾷ 15 “τοὶ ἴο Ῥδ τεδὰ βαιἰβίβοιουγ ἔπ δ ἀΑΥ 

οἵ ἀνεβῆ ἃ ες. Τῇο τοδάοσς οἰϊεη ν}}} δηὰ απιρὶε ἰοοὰ ἔος τβουρῆὲ ἔον ἃ 
ἄδυ ΟΣ ποτ ἰἱῃ Ὑἶδῖ ἢ6 ΤΏΔΥ μᾶνο ζεδὰ ἴῃ ἵἴνγο ἤοῦσβ. Βαὲ ἴῃ τῦδὴ Ὑ80 
ἐπὶ τολβίεῦ (ἢ 6 Ὑῆο]ς Ὀοοῖς ψ}}} 6 ἀιυρὶν τενασγάςα, δηᾶ «111 Ῥς οουνίποοα 
ἴδαλι Βο δδϑ Ὀδε σοῃβοσεηρ ὙΪΓ ἃ ΘΟΠΊΡΘΣΩΥ οὐ ἴδε νον] ἀ᾽8 στεδίεβὶ τηξα, 
διὰ ὯἮλ5 διϊαϊηδὰ δὴ δοουγαῖθ κηονϊεάσε οὗ οπα οὗ [86 του 5 τοδίθεὲ ασὰᾶ 
ζαοβὲ ἱτωροτίδηϊ Ῥετγίοάϑ5," -τὐσλγσέανε 7ροηηρενοεν. 

“Α5 8 σοπηρεηὰ οἵ Ἑπυτοῦ, Εἰ ΒίοΥΥ ἕο ἴπ6 ἄγβὲ ἤνε σεπίυτίεα, [(πἴ5 νοϊαπιθ 
ΜΠῚ Ὀ6 ἐουηὰ πιοδὶ ἀβεΐαϊ, ἔου τεδαν τεΐίθγθηος, Ὀοῖ ἴο ἴμοβα γῆο ρῥοδδβεββ 
ἔδι6 τῶοσο οἰδθογαῖθ ουτοι μἰβίοτίςς, δπὰ ἔον ἴμε σεηοταὶ ἱπέοττηδείου ἀδοίγοὰ 
ὉΥ 6 νἱάοσ τεδάϊηρ ρυῦ]ῖς ; ψ᾿Ὠ116 [Πς τετηρεγαῖθ ρσγοδϑηϊδείομς οὗ ἴλ6 δα ποτ᾿ 5 
ον ἰμεοτίεβ ἀρορ ἀϊδραϊεα ροίΐπιβ ἃσο ἰῃ τβοχυβεῖνερ οἰ στοαὶ νδὶυο.;".- 
διῤΜοίλετα ϑαέγα. 

“Ῥγΐῃοῖραὶ Ἐδίην οἵ ἴδ 6 Νενν (ο] ἙΔιΩθατρῆ, ἔν ομς οὗ ἔδο ἐοτεπιοεῖ 
φβοδβοΐαγς οἱ Οτεαὶ Βιίἰαΐη, δπὰ ἴῃ ϑοοιϊδη, μἷ5 ἤοπιθ, με '5 τεραγάς ὮγῪ Ηἷς 
οοῦπ ΘὮ 28 ἴ)6 οἰΐοί βσιτα ἰπ δεῖς δοοϊεδίαδεῖςαὶ 15. ὙΒεσε ὁδὶ Ὁθ 
Ἐπ|ε ἄουδε τὲ τιϊ5 τεοθςὶ νου απηθ τν}}} δημαπος ἢἷ8 τεραϊδείοι δηὰ δϑενυθ ὃ 

δὲ ἴο ἃ νίάες οἶγοῖς οὗ ἔγίεημάς."-- Ορηρνεραδοηαλί, θφεῖθν. 



ὅθε Ἰκέετικιέίοπα Φϑεοίοσίοαν Ἐΐδτάτο. ΄ 

ΗΠ βίογυ οἱ με βίη Ὠοςίγί πο. 
ΒΥ 

ΘΕΟΠΝΕΟΕ Ρ. ΕἸΘΗΕΠΗ, Ὁ.ῦ., 1.1..ῦ.. 

Τα διτοοὶ Ῥτοίβαδος οἱ ἘΒοείοδι θεῖοι ἩΙσέογυ ἰα γαίο Ὀαϊνοεσῖεν. 

γον ὅνο, 583 ρμαζοδ, Φ2.50 ποῖ. 

“6 χῖνεϑ δρἷβ ὑσοοῦ οὗ σζᾶσθ βομοΐασβϊρ. Μδϑηγ οἱ (Π οἱὰ ἄοο- 
τσίηεβ ἀῦὸ σοϑίδίοα στ ἃ ἔγαβῇῃ 658, ᾿ς ἀϊγ απ οἰθζϑῆςα οὗ βίγἷθ 
νοϊοδ τλαῖςα 1 ἃ νΟΓῪ στοδβΌ]6 Ὀοοῖς."--- Τὰς εν Υογὰ Οὐξεγυεν. 

ΤΕΣ ἢ 5 ΘΠ [18 νοϊαπηθ 18 τοσίδυ οὗ 8 ἔογσεμηοβδὲ Ρἷδοθ τῷ οὔσ 
τηοἄογῃ ᾿ἰτογαῖατθ. .. ὄϑβεανθ πὸ τ σὶς οὰ ἴπ6 βυι δ7δοϊ ἴῃ ἘΤΡ 5} 
δο“αὶ ἰο ἰΐ, ἔοσ νασίεϊν δῃᾶ σβῆρϑ, οἴδαγῃβββ οἵ βίδιοσηθηῖΐ, ᾿υᾶϊοϊοῦβ 
πυϊάδποοσ, ἀηὰ οοἰΒο] οἰτν οὗ ἰοῃ6."--- Ζονσρε Λίφνεση ον νεῖ ἀπο Ἴκαΐ- 

Ὑ ΤῸ 15 ΟὨἿΥῪ 88 ἴο δὰν ἴ8δὲ τ. Εβμθγ μΒ85 ργοάδυοσεᾶ [Ἐς Ὀεϑβὶ Ηϊϑ.- 
ἴοτγ οὗ Βυοοίσίπο [δὶ χα ἢδνθ πῃ ΕἸ 5},"--- 7 Λίειν γον Ευαρρείεει, 

“ΤΕ [8 ἴο πῖ ααϊΐθ ἃ τρδσνοῖ μον ἃ Ὀοοῖς οὗ ἐμῖ58 κὶπὰ (Ἐ 158 6τ'5 
ΦἩϊβίοσυ οὗ Οῃσίβιιδῃ ᾿οοϊσίπθ᾽) οδὰ Ὅς νγίἴϑηῃ 80 δοουσδαίεν ἴο 
8εδῖὶθ. [1 ςουἹὰ οὨἷν ὍΘ ἄοπα ὈΥΐ οῃς ψ8ο ἢδᾶ ἃ νϑσὺ σοτῃρὶϑῖθ οοῃ}- 
τ δηὰ οὗ 4}} [86 ΡῈ ΞΡΒΟΕ.  παιαμ ϑΆΝθαΑΥ, Ορνα 

“1 Ῥσδϑθῃξβ 50 ΣΏΔΩΥ 6 δηᾶ ἐγ ροϊπίβ δηᾶ 8 δο ἰὮ Ἦ 
ἐτοαϊθά, δηᾶ Ὁσίηρβ ἰηΐο νίεν σοπίθροσβηδουβ ἔπουρμέ, ΘΒΡΘΟΙΑΙΥ 
Ἐπ Απγοσίοδῃ, ἰὨδὲ 1 18 ἃ ρίϑαβϑυσθ ἴο σοδα ἰΐ, δῃὰ τ} 6 δὴ δαυαδῖ 
Ῥίϑαβσο ἴο ρὸ Ὀδοῖς ἴο 1 αραίῃ δῃᾶ αἀρδίῃ." ---Βι5Η09}Ρ 7οὴν Ε᾿. Ηυβετ. 

“σου μουΐ ἴπογθ 18 τηδηΐξεβὲ τᾶς σεδᾶϊηρ, οαγοξαῖ ὑσαρασα- 
εἰο, βρίσίξ δῃᾷ ζοοᾶ ἡυαάρτηρηι," --- ρα ασείῥλία Ῥνεεὀγέεγίακ., 

“6 ἰαηφῦα 6 δηὰ βίν]θ αϑ αἰἶϊκο ἀεἸρ ἈΕΡΌΠΥ ἔγεβἢ δηᾶ ϑαδὺ 
“Ὁ. Α Ὀοοῖκ ψὮϊοΒ σ11}} Ὀ6 ἐουπᾶ Ὀοΐἢ βεἰπλυ]δείης δηὰ ἱπβισιςῖνο 
το ἴδ βέπάεηϊ οὗ ἐμεοΐορυ."-- 72ε σλιενγολπιαρ. 

κ᾿ Ῥχοΐδββου ΕἸβῆθσ μ85 ἰγαϊπθᾶ [ῃ9 ρα ]ὶς ἴο Ἄεχρθοῖ ἐδ δχοβ,!θη- 
οἷθ8 οὗ βοβοϊδσβῃ:ρ, οδπάοσ, ἡϊςοΐαὶ δαπροῖβα αμα δάσαι γα ]θ Ἰποϊά 
δηὰ εἴεφϑῆςθ οὗ βίγὶε ἱπ τυ δδίανεσ οοσηῈ5 ἔγοπιὶ 8 ρβεβῦ. Βυξ ἰῃ ἴδο 
Ῥταβθηῖ ψοσῖς [6 Ὧ88 βυγραββεα Ὠἰτηβοϊξ,"--ῬΈοε. . Η. ΤΉΛΥΕΚ, 
ἥἤἥανυανά ένένεγ δελοοί. 

“ΤῸ πγϑοῖβ ἴἢε βανεγεβϑὲ βίδηδασγᾶ; ἴῃ θσθ ἰ8 ἔ.11π658 οὗ Κπουϊεᾶρε, 
τβοσγουσἢ τεϑθδτοῦ, ΚΘΕΠΪΥ δπαϊγίϊο ἐβουραῖ, απά σαγεβὲ θσί ομστλεηί 
ἔοσ ἃ Ῥοβίτϊνε, ργοξουπηά δηᾶ Ἰδεαγηβά οσίτο. ὙΠοσα 18 ἱπίοσρζγοίδεινα 
δηᾶ τονθδιϊης βυτηρδίηνυ. 1 15 οὗ [Π6 “1455 οὗ τψοτῖκβ τῃδὲ στηδσζὶς βσροοδε 
ἰδ [Ὠεὶγ βθνεσζαὶ ἀδρασγίσηθηϊςβ." --- Τὰς Ονηοοί, 

“5.8 ἢγβί βίυάγ οἔ ἴδε ΗἩϊβίογυ οἕ Ποοίτίηθ, Ῥγοξδβϑϑος ΙΒ δσ᾽ὲ 
νοΐσπηα 85 [86 τηογὶϊ οὐ Ὀδίηρ 1.11}, δοςυταϊθ δηὰ ἱμπίαγαβίϊη 

-σοξ. Μάκοὺυβ Που53. 

“ον, Ηο χαῖποσβ ὕΡ, τοοσρδηΐζθβ δηᾶ ὑργεβϑϑηὶβ ἴμ6 ΣΟ ΌΪ οἱ 
᾿ωνοοι χαϊΐου ἴῃ ἃ βι 716 γαγοὶν 5.1] οἱ 1ἰζθγασυ οὔατα," 

-- Τηε νέον. 



Φῦε πέτπαθοπαῦ ΦΖβεοίοαίοα Ἐ δνάτρ. 

ΟΠΕΙΒΤΙΑΝ ΙΝΟΤΙΤΌΤΙΟΝΒ. 

Βν ΑἸ ΈΧΑΝΌΕΕ ΜΝ. α. ΑΙ1.ῈΝ, Ὁ.Ὁ. 

Ῥτοίεβδον οἵ Ἐκοϊεἰαβιίοαὶ Η βίου ἰῃ ἴῃς Ἐρίβοοραὶ ΤὨοοϊορίοαὶ ϑοιοηῖ 
ἰῃ Οβιαργί ρα. 

τον ὅνο, 577 Ῥαᾶζοδ, Φ2.50 ποῖ. 

“: Ρχοΐαβϑοσ Α]16π 5 Ομγίϑείδη [πϑιϊτυϊοηβ παν Ὅ6 τοραγάθα 85 ἴπι τηοδὶ 
ἐτηροτίδηϊς ρεγταδηεηῖ σοηεγ θυ ς!Οἢ τυ ΒΟ ἢ ἴπ6 Ῥτοίεβίδης Ερίβοοραὶ σμυτοΒ 
οἵ τῆς ὕ]πἰϊεὰ ϑιαῖεβ 85 γεῖ τηδάδ ἴο ρεῃεγαὶ πε ]ορῖοαὶ μοῦ ρμῖ. [ἢ ἃ ἔενν 
Ῥαγιϊσυϊαγβ ἰτ Ψν1}} οὶ οοτησηδηα ἴπῈ ππίνεγβαὶ, Οσὁ Ἄνεῃ ἴδε βεπεσγαὶ αϑβϑθηὶ οὗ 
αἰξοσ πη παίίηρ τεδάςγϑ ; Ὀὰϊ ἰΐ Ψ11 τερεῖνε, 85 ἰζ ἄδϑεγνεβ, ἴδε σεϑρεοὶ δὰ 
δρργεοίαιίοη οἵ ἴποβα τνδο τὶ ρμΕῪ Ἔδεϊπιαῖς {πε ναγῖβά, Ἰεατηεὰ, απὰ ἱηάθρθηᾶς 
δῃϊ 5ρί τίς οἵ τῆς δυϊμοτγ."-- 746 Ασεογίεανε ομνγγεα ο΄ Τ᾽ λεοίορν. 

“5 ἴο δβ τηεϊμοά {πέτα δὴ Ὅς ΠΟ ἴἔνο ΟΡ᾿πίοῃβ, ΠΟΥ 85 ἴο ἴδε Ὀγοδὰ, 
οτἰεἰςαὶ, αηὰ ἀρργεοίδιϊνε Ἵμαγδοίεσ οἵ ἢ158 βίυἀγ. [{ ἰδ Δ τη 56} Ὁ δὺς- 
δεϑιῖνς, βιἰπιυ]διίηρ, δηὰ ἐποουγαρίηρ ρίεος οὗ ψουῖ, [1 σον πὶ τηοάθσῃ 
ΒοΒο δυϑῃΐρ ἰ5 ποῖ 4}} αἱ 5εα 85 ἴο γεβϑι 5, δπὰ ἴξ ργεβθηῖβ ἃ ὑνουτην νἱενν οἵ ἃ 
διεαῖ δηὰ ποῦϊε βυδ)εοῖ, [με στεαΐεβδὶ δῃὰ ποῦ]εβὶ οἵ 4]} συ )εβοι5."--- 716 7»:- 

εηΐ. ΐ 

“ ΤῊΪ5 ψ1]1 δἵ ὁὔςς ἴακε 115 ρἷδοα διηοὴρ ἴπε πιοϑὲ ν᾽ αδὉ]6 νοϊαπλθβ ἴῃ τπ 6 
4 Τηϊευτιδίίομαὶ ὙΠεοϊορίοδὶ ΓἸΌγαγυ, ᾿ σοῃϑιἰτυϊρ ἴῃ {πε} ἃ νεγὺ οοπηρί εἴς 
δρίϊοπις Ὀοΐὴ οἱ ρξηεγαὶ ομυτοι Ὠἰβίοσυ δἀπὰ οἱ ἴῃς Πἰβίογυ οὐ ἀοοίγιῃββ. 
“ν΄ ..Ὰ 5ϊηρ|6 υοιαίίοη ννε}} ἐΠυπίγαῖεβ τπ6 Ὀτ᾿Παπὶ βῖγὶε δηὰ ἴῃς ῥτο- 
[ουηὰ τδουρῆιϊ οὗ ἴῃς Ὀοοϊ."--- 7.6 δι ῤῥιοίλεεα δαεγα. 

“Τῆς ψεΑ ἢ οὗ Ἰεαγαίηρ, ἴῃς ἰβίοτίςδὶ 5ρίγιῖ, ἴῃς ῬὨΠοσορΐο σταβρ, [88 
Ἰουδὶν το ἴῃς σοπεπαϊν οἱ ᾿ἰξ6, τυ ΐο ἢ ἐνογγνμετε σμαγδοίοσίζα {15 ἰΒοσου σῇ 
βιυαγ οὗ τῆς οὐρβηϊζαίίοη, ογεεὰβ, δπὰ οὐἹυ5 σοπϑιϊυτηρ (τι βείδη ηβεϊτα- 
τίοη. . . . Ηονενοετγ ἴῆς τευ τΩΔΥ Οἰογ ἢ τὰς σοποϊυϑίοη8 οὗ ἴπῸ 
ΔΌΪΠΟΣ, ἔενν ν᾿ 1] χυεβίοη 5 ρα δία κῃ 5 ο]αγβῃΐρ, Ἰυἀ!ςοΐα] ἰετηρογασηεηῖ, 
δὰ οι μοὶ οἱτν οὐ Ὁ γί βείδη ςρίτιϊ."--- 7 ἀς Αάναρεε. 

“41 ἰβ ἢ ΠΟΟΥ ἴο Απιογίοδῃ βομοϊδγβῃΐρ, αηὰ τνἢ}} θς τεδᾶ ὉῪ 41} σῦο 
τῦῖϑ ἴο Ὀς αὐγεαϑί οὗ ἴῃς αγε."-- 7.λε διεέλεγαν Ολμγελ Κευέξιυ, 

- “4 ΠΏ 41} 115 ἀεδέεοϊβ δηά Ἰἰτηἰϊαι!ο5, [ἢ 5 ἷβ ἃ πιοϑὶ {Ππαπιϊπαῖίησ δηᾶ δτρς- 
ξεπῖῖνε ρος ΟἹ δ βῃθ)εοῖ οἱ δὐϊάϊηρ ἱπίεγαβι."---Ζλς Ολνέεέίανε 7ρε εἰ 1. 
ΓΝ 

“1ὸ 5 ἃ ἰτεδϑυτυ οἵ ἐχρετίὶ πονίεάρε, δυσαηρϑᾶ ἰὴ δὴ ογά θεῖν ἀηὰ Ἰυοἰὰ 
ΤΩΒΔΏΠΕΓ, δηὰ τῆοτγε [ἤδη ΟΥαΪ ΠΑΥΙΪΥ τεϑάδθ]ς. . . . [115 σοῃιγο δὰ Ὀγ ἴμς6 
οδπαϊὰ δηὰ οτί τοδὶ σρίτὶϊ οὐ [ἴῃς οατγείαὶ Ὠἰδιοτίδη ΒΟ, οὐ οουγβε, δα5 ἢ 13 
οοηνϊοἰοη8 δηὰ ρῥτγείεγεηοαβ, θαϊ ΠΟ πλαῖε5 η0 οἱἷαίπιβ ἰῃ τῇ εῖν ὈΘ ΒΑ} ψΐοὰ 
ἴδε ἔροῖβ ἀο ποῖ 5εεπὶ ἴο ᾿ψαύτδηῖ."-- 71 σοριργεραίίονα ἐσέ, 

“Ἡξς ν»εἱϊεβ ἴπ ἃ οπαγιιηρ 500]ς, δηὰ ἢδς οο]]εοϊεὰ α ναβὲ βαπιουπὶ οἵ ἱτῃ- 
Ῥογίδηϊ πιδίθσίαὶ ρεγίδίηΐηρ ἴο δϊ5 5) εοὶ νυ ἢ ολη Ὀ6 ἐουπά ἰῃ Ὡο οἶδεσ 
ποῦ ἰπ 50 οοτηρδοῖ ἃ ἔοσῃ""--άάσ ἐνεῖν χογά Οὐεεννεν. 



ὅθε Ἰπέετπαξίοπαῦ Θ΄ εοίοαίοα Ξιθτάτρ. 

ΑΡοϊοφρείϊοβ; 
Οὐ, Ομγίϑἐἰαπὶν Ὠείεπδίνεῖν ϑέδίοα. 

ΒΥ ἰδο ἰαίο ΑἸ ΕΧΑΝΌΕΒΙ ΒΑΙΜΑΙΝ ΒΏΌΚΕ, ἢ.ἢ., 

Ῥεοίεοδοον οἱ α πὰ Νεῖν Τεδίδιπεοας Ἐχι , Ῥγϑὸ σπασοῖ 
αἰδοκον ἐψοϊόνν χη Τῆο τ ραιηίβ οἵ πο ποξεοις, “4Ἴ8ε ἐτλαν ρου αὶ 

τοῦ οἵ Ομείδε,᾽" “" Τὸ Κίοχάοι οἵ Οοά͵᾽" οἷς. 

Ογοόονη ὅνο, 528 ραζεβ, Φ2.50 πϑοί. 

Ῥτοΐδββοσ Βγιςθῖβ νοσῖς 15 ποῖ δῇ δοβίγαςϊ ἰσϑαιβα οῃ δροϊοεῖοβ, 
ὉὈπί δῇ δροϊοχείίς ργεβεηϊδίίοῃ οὐ ἴμ6 Ὁ σίβεαα ἔβι τα, στ ἱ ἢ ταξαγεῶο 
ἴο ψΒδίενοσ ἢ οὖσ ἰηἰδ]]θοῖσ δὶ δηνίσοησηθπξ σηθῖζοβ ἕὶ ἢ αἰ ςο αἱ 
[86 ῥσγαβϑηῖ {{π|6. 

1ι αὐ άτεββϑϑἥ ἰ[5618 ἴο θη ψΏοβα βυτιρδίὶθβ στα ἱἢ ΟΕ ΓΙ ΞΕ ΔΌΣ, 
δηᾶ ἀΐβοιι5565 86 ἰορὶςβ οὗ ρσγαββίηρ σοῃοθσγῃ--ἰμο Ὀυσηΐηρ απ Θ5 ΟΣ 5 
οὗ ἴπ6 Βοῦγ. [ἰ ἰ8 οἤεγεὰά 85 δὴ δὰ ἴο δι γαῖ μοσ ἴδῃ ἃ Ὀυτσαβε οὗ 
τϑοοϊνεά Ὀεϊϊοῖ δηᾶ δὴ ΔΥΊΏΟΤΣΥ οὗ ΕΘΡΟΏΒ ἕο σ [6 ογ βοᾶοχ Ὀε]ίανοσ. 

“ΤῺς Ὅροι [Πτουρμουῖ Θχἰ 15 ἔδ6 τηθῖβοᾶς δηᾶ ἴμε τεϑι]}5 οὗ 
οοπδβοϊδητίουβ, ἰηἀεροηάθηΐϊ, ἐεχρεσῖ απὰ ἄδνουΐ ΒΙΌ]1ο 41 βοβοϊγβδίρ, 
διὰ ἰἴ 15 οὗ ρεστηδηδηῖ νδ]ι6."᾿--- 786 Ορηργεραἱοραζέτέ. 

“ΤΉ 6 Ῥγδοῖίςαὶ νδῖιθ οὗ [8158 Ὀοοῖς δ 1168 1ἴξ ἴο ἃ Ρἷδοθ ἰῃ ἴδ6 
Βτϑὶ τϑηκ." --- Τὰς ἡπαάρβεραάρεέ. 

“Α ρΡαϊίεηϊ δηὰ ϑβοποϊασὶν ρτοβορίαθου, οὗ Ομγιβεδηϊεν πὑπᾶογ 
βρεοῖβ Ὀδθϑί βιιεὰ ἴο οοτησηθηᾶ ἱξ ἴο "ἱπρεβύουβ δηᾶ {γα -Ἰονίην 
ταὶ 5.᾽"--- 7Δς Λίαξΐονι, 

ΚὙΒΕ ὈοοΪκ 15 στε]]- πὶ ρα ἱπάϊβρθηβθοϊθ ἴο ἔβοβα το Ῥσοόροβϑθ ἴὸ 
Κδαρ δογεαβί οὗ ἴπ6 {1π|65.᾿" --- ἥεεέργπ Οσλγέσέξαν (4 ἀυοεαε. 

Ῥχοΐεββοσ Βγιοθ ἄοαβ ποῖ σοῃβοϊουβΥ ὄνδὰδ δὴν ἀπ οαεν, 
δῃὰ δε οσοπβίδηςτιυ αἰἱπ)5 ἴο Ὀ6 οοῃρίοίοὶυ ξαὶτ- πιϊηᾶς Εοτ τῃϊς 
ΤαΆϑοῦ Ὠ6 ὙῚη5 ἔγοσα ἴΠ6 βασι [Π6 βδίσοῃρ οοῃβάθῃοα οὗ δε σεδλᾶοσ "-- 
«ἀναπεε. 

“ἼΤς δαπλγα 6 βρ᾽ σὶϊ, ΠΟ 1655 ἴΠ88 ἴΠ6 5 γα ρ ἢ Οὗ 115 ἀρ υτηεηϊβ, 
ν71}1 σὸ ἔδγ ἴο γτεαπῖονα πΊϑηΥ οὗ ἴμ6 ὑγο)υᾶϊοοβ οσ ἀουδίβ οὗ ἴῆοξα σῆο 
8τὰ ουἱδίάς οὗ ΟΠ γι βιδηϊῖν, θὰ 80 ἀγα, ανοσίμοῖθββ, ποὶ 1.846]5.".-- 
Λίσιο γογὰ 7 γτόμρε. 

“Ἴῃ 4 νυοσγὰ, Πα [6115 Ῥσθοῖβϑὶν συ ηδὲ 811 ᾿πι6 Προ πὶ ΡΟΓΒΟῚ 5 ΒΒ 1ἰθ 
Κηονν, δηα 16}}5 11 ἴῃ ἃ οἰδασ, ἔγεβἢ δηᾶ οοηνί ποίη τῆϑΠη στ. ϑΘΟδσοοῖν 
ΔΏΥΟΩΘ ἢδ5 50 50  55Έ}} Κν σθηδθγεᾶ [ῃ6 βεσνίοθ οὗ βμονίηρ τδδὶ 
1ῃς6 τϑϑυϊῖ οὗ [868 Πρ ΏΘΓ ΓΙ Ιοἴ5Π| 15 ἔοσ [Π6 Ῥγορδσ υπἀοσβίδῃἀπρ οὗ 
ὧς Εἰδίογυ δηῃὰ γε] σίοηῃ οὗ 15γ86].᾿᾿ --- Α πάρι» Κευΐξισ. 

“75 Πᾶνα ηοΐ ἔογ ἃ Ἰοηρ' {ἰπ|6 ἴα κε ἃ ὈοΟΙς ἰπ Βαπᾶ παῖ 15 ΣΟ 
δεϊπιυϊαϊίην ἴοὸ ἔτι... , ὙΜΙΒουϊ σοτηιηθητηρν ξαγίμοσ, τὸ τερεαῖ 
1μ8ῖ (πὶ νοϊυτηθ 15 ἴη6 δοϊεβι, πιοϑὲ βοβο συν, τηοϑὲ δἀναδῃςοθά, δὰ 
βῃαγρεδὶ ἀδβέθηος οἵ (ἸὨγιβιδηϊν ἴμαὲ 885 δνὲσ Ὀθθη τγτῖθη, Νὸ 
τὨδοϊορίςσαὶ ΠΌγασΥ δῃου]α ο σιϊοαὶ 11.᾿"--- Ζέρρ᾽ ς 47ἐν αἱά, 



ὅδε Ἱπέετπαέίοπαῦ Φ΄δεοίοαίοαῦ ΣΧ ίβτάτῃ. 

Ομτείσιΐδη ΕἰΠΐς5, 

Βν ΝΕΥ͂ΜΑΝ Ξ5ΜΥΤΗ, ἢ.ῦ., Νονν ἤδνοι, 

σέο ὅνο, 808 ραζεδ, Φ2.50 ποῖ. 

“5 [18 Ὀοοῖς 18 ἴῃ Ἰδζοβί, 8ο ἐξ ἰβ ἴθ ξι1168: δηὰ τπιοδῖ διτζδοῖνο 
{τοαϊσαθηϊΐ οὗ ἴπθ βῃ ᾽οοῖ (μαι τὸ ἀγὸ ἔβι ]ἔαν στ. Ῥδεθηϊ δὰ ἐχ- 
μιδυβίῖνθ ἰῃ 115 τηρεῖ οᾶ οὗ ἱπαυῖτγ, δηὰ βεἰπλα]δῖπρ δπὰ βυσαβεῖννε ἱπ 
τε ἰορίς ἐπ βαῃᾶ]θβ, τα ἃ οοηβάδηϊ ἴδδὶ ἰξ ψ1}1 Ὀ6 ἃ Παρ ἴο ἐδ 
ταβὶς οἵ ἴδο πλοσδὶ υπᾶδογβίδηαϊηρ δηὰ ἱπιοσγργοίδιοη οὗ μαπηδῃ 11ξε.᾿" 

-- 7: Ζένένρ σλεγεῖ. 

“ ΤῊΒ Ὀοοῖ οὗ Ὦτ. Νανταδῃ ϑυλΥ Ὦ 18 οὗ ὀχιγαοσζάϊμασυ ἰμιογαβὶ δηὰᾶ 
ναῖαθ. [118 δῇ ΠΟΙῸΣ ἴο Απιογίοδῃ βομολδσβῃΐρ δπᾶ Ασηθγίοδῃ ΟὮσιβυ 
εἴδη τϊηκίηρ. [Ιἴ 18 6 σοῖς πίοι 845 Ὀδθη Ὑτοῦρμὶ ουὧἵ τ ἱ ἢ τὸ- 
ταδτικα ὉΪς σταβρ σὲ οοποορίίοῃ, δῃᾶ ροόῦγοσ οὗ 181 γεὶβ, ἔ11}.658 οὐ 
ἱπξοτγτηδιίου, το 6858 οὗ ἰβουρθῃῖ, δἀπὰ αδϑἥυσηοο οὗ αρὶ δηὰ Ἰυμλϊποῦβ 
11πϑιταιίοη. 118 βίυ]6 18 β'πρυ ΑΣΙῪ οἱ δῦ, βίσαρ]θ, ξ8 0116, δηὰ βίσοῃς. 
Τοο τπιυοἢ στα δοδίοι οδῃ ὨΑΤάὶν δ 6Χ δἰ ἴδο σαν ἴ86 δαῖδοσ 
118: ἴπ6 σψῇο]α βυθ)]θοϊ οὗ εἴ ἷοβ ἃρ οαΐ οὗ 86 βἱοιιρ ἢ οὗ πιοσὸ ἤαΐασα!- 
18: Ἰηἴο 118 οὐχ Ρρῖδοθ, νῦεσα ἰΐ 18 ββθὴ ἴο Ὀ6 1ΠΠππλϊηοα Ὁν ἴδ ΟὨσίθ- 
ἤδη τονεϊδίίοῃ δηὰ υἱβίοι."--- 736 Αἱ ὅναπεε. 

Φ Τῆς 5] εοῖβ ἰτεδίθα οονεν [ἢ ς ἩΒΟΙς βεϊὰ οὗ τιοταΐ δπὰ ερὶ ἰξυδῖ τ. 
᾿Ἰδιίοηϑ, [πθοτειίοδὶ δῃὰ ργαοιίοαὶ, παίαγαὶ δῃηὰ τενεαὶεά, ἱπάϊνίυδὶ δὰ Ἴοςἰαϊ, 
εἰνὶϊ αηὰ εςοἸ]επίαβιῖοαὶ. Τὸ δπιῆγοης ἴπς ρϑγβοηδὶ Ομ γίϑβί 85 ἴμε ἔσῃ ςοηΐεηξ 
οὗ ἴῃς οἰ ΐἶο4] ἰάεαὶ, ἴο σον δον (ἢ 5 ἰάδαὶ ἰ5 τϑα]ζεὰ ἴῃ (τ ϑιίδη σομβοϊουδ' 
8655 δη ον δρρ]ἰεὰ ἱπ {πε ναγῖεὰ ἀδραγίτηθηί5 οὗ ργβοιϊοδὶ 1{ξ6---ἴεβο δ 
ἴὰς πιαὶπ οὐ͵θοῖς οὗ [με Ὀοοῖς δῃμιὰ πο οὐὔ͵θοῖβ οου]ά Ὀε Ἰοίτεετ."" 

-- ΤᾺε Ορηργεραεομαξίεε, 

“- ΤΉς δὐἰῆον [45 τυ ϊτεη τσὶ οοτα ὃ Κυον]εάσε, τ τἢ στεαὶ 
ἰαεῖχδι, δηὰ ἰῃ ἃ ἴοπμο οἵ ἀσνουίῃο85 δ ἐογοῖοθοε ΜΌΣΕΩΥ οἵ δῖ5 1μβοπιε." 

Ἂς Ζον αν Τραεῤφνεάρνεί, ἷ 

“41ι ἴ5. πῃηεϊποάϊοαϊ, σοτηρτεβεηβῖνε, δηἃ τεδάδδὶς; ἔενν εὐυθάϊνί 5ίοης, 
ἀΐτεςι οὐ ἰηάϊτεοῖ, αγὸ οταϊτεὰ ἰῃ ἴδ6 ἰτοαϊτηθης οὐ ἴῃς Ὁτοδὰ (δδηϊε, δπὰ 
τδουρὰ ἰξ αἰπιβ ἴο Ὀς δὴ ὀχῃμαυείϊνο ἰγεαῖΐβε, δῃὰ ποὶ ἃ βρορυϊασ παπάβοοκ, ἱξ 
ΤΏΔΥ ὃς Ρετυβεὰ δὶ ταμάοπὶ στ ἃ χοοὰ ἀεαὶ οὗ Ξυρρεπίνεῃεβα δηὰ ργοῆιϊ." : 

--7Ζ.ε δνηιάαν ϑελοοί Τένεε: 

41 τοῆεοῖς ρτεδλὶ Ἵσεάϊε οα τς δαΐποσ, ὑτεβθητίηρ 8 ΦΧΕΙΩΡΙΑῪ δια ροῦ 
διοὰ τηδῦπεῦ τὨτοῦρποαυϊ, Ὀεΐηρ ἃ τηοᾶεὶ οὗ οἰεασηςθϑ5 ἴῃ τποῦρῃὶ δηὰ ἴεστη, 
αινὰ οοπιαϊηΐηρ ραβθαρεβ οἵ ἐχαυϊβἰῖε Πηΐ5}.""---47αγ.}0γαἱ δονεεα») ἄερονσ, 

“4 Ὅ7ε οοτατιεηά [15 ὈοΟΚ ἰο 4]1 τεδάϊπρ, πίε] σεηὶ πιθη, δεν ἐβρνεὶ 1ἴν 
δ πιἰηϊείετς, το νν1}} δῃὰ ἰῃ ᾿" “ἼΩ ἔγθβὴ συρρεειίου3.᾽" 

“-Ῥκόεκεοκ Α. Β Βπῦου. 



Ζθε Ἱπκίετπαίοπαῦ Φβεοίοαίοα! Σίβτάτρ. 

ΤΗΕ ΟἸΚΙΒΤΙΑΝ ΒΟΓΤΕΙΝῈ 0ΕῈ ΘΑΓΥΑΤΙΟΝ. 

ΒΥ ΘΕΟΗΕΕ Β. 5ΤΕΝΕΝΘΒ, Ρπ".Ὁ., ἢ.ῦ., 11,.Ὁ. 

νίκαις Ῥτοΐεββοσ οὗ ϑγβίειπαϊτίς ΤΒεοΪορυ ἴῃ γαῖς ὕ] ἰνεγβίγ. 

Ογοννῃ ὅνο, 558 ραζξεϑ, 52.50 πεῖ (ροϑίδζε 22 ςει5). 

ΚἼΒς Ὅοοΐκς 5 ἃ στεαῖ ψοτίς, νυ μαΐενεσ ομεΐβ οσῃ ἀορτηαῖίς ορίηΐοπς 
ΤΔΑΥ Ὁς, ΟΥ ποννενοῦ οἱς τηϊρηϊ νυ ἰβῃ ἴο οττἰςΐζε βοῖης οὗ [με ροϑβιτοὔβ ἴδίκεῃ 

Ὀγ τ. ϑίθβνθηβ. [{ βῆονθ πηδϑδίεγυ οἱ ἴδε βυῦδ)εςϊ, Ὀγεδάτῃ οὐ νἱενν οοτα- 

Ὀίπεά ψἱἢ τῃε πιϊηαἴία: οὗ βοῃο υβῃϊρ, παῖ 15 δάπιίγαῦὶς. [τ βῃου]ά μᾶνε 

ἃ Μὶ4ε γεδάϊηρ, δηά ἰἴ σδῃ ἀο το ἔοτ τἢϊ5 τγαηϑί τοδὶ ἐἶπιε οὗ οὐτβ, ὙΉεα 

ποιῃΐηρ 5 πιοῦε Ὡθθάθδαὰ ἴπδη ἴπε τεϊπιεσργεϊδιίοη οἱ ἴῃς οἷά (ογγιυΐας ἴῃ 

1ῃε [1ξπ οἱ το-ἀἀγ."--- 7 ες Εχανιΐπεν. 

κῬτοξαδββογ ϑἴδνεηβ ἢΔ5 ρογίοττηβά ἃ ἴδϑι οἵ ρτεδὶ ἱπιροτίδηςς, σεγίδί 

ἴο ὀχοτγῖ νἱάς ἀπά ποὶρίμ! ἰπῆπεπος ἴῃ δε πρ ἴῃς πιϊπάβ οὐ τε. ΗἮεςε δδ5 

ττεαῖοά τῆς βυθ]εοὶ Πἰβιογίσδ!ν δηὰ μὰ5 ρίνεη ἴο (Ὁ τῖϑὲ τῆς ἢτβὲ ρίδος ἴῃ 

ἱητεγργειτίηρ δἰβ ον τηϊββίοη. "--σρνισγεραίίορα ἰϊε’ ἀραὶ Οἀγέσίίατε ον ἰα, 

ΚΓ ὙὝΠΕ ἐπιΐπεπος οἵ ἴῃς δὐῖποῦ πὸ ε55 ἴμδπη ἴπε τπογουρΪΥ ϑ5ο ΒΟ ΔΥΥ͂ 

σΠάτγδοίογ οὐ ἢΪἷ5 ἀἰδουδβίοη ἰπϑαγοβ ἴο πὶ ὕοΟΚ ἃ ρίαςβ ἰπῃ ἜἼνεσγ Ἴοιερίεῖς 

τῃεο]ορίοαὶ Πρ τγατγ. "πο ϑυσοζνη δαῖν Ξαρίε. 

“ΤΙΝ ἴα ὈΟΟΚ οὗ πιαγκοὰ ναϊὰθ, ὙΒετσε 15 ενίάεηος οὗ ροοά τμϊηκίηρ' 

τουι ον! πηΐηρ ἴο ὁπά, Τλδ δυΐμποτ μα5 8 οδασ δπὰ ψΒοϊεβοιπε ψᾶν οὗ 

Ἰοοκίηρ ον {πὸ ἴσαι. ΠΟ ἀπε εγοῖδηαάϑ πε 865 οὐ [6 Πβιοτίοδὶ πιεῖ ποά, 

Ῥὰῖ τη 158 ἀοθ5 ποῖ Ὁ] Ἰεἶπὶ το της ἀἰθοεγηπιεηῖ οὗ βοῦλα ἵσυϊηβ5 ΌΥ 5ἴγαϊσῃηῖ 

πα ἱπιπιοίατο ροτοοριίοπ οὐ ἱπτυϊτίοη, ἘΑΠΆ ΑΓ ἐπουρἢ ΨΙ ψνμαῖ δὲ 

πλοξογη οτί τα ἀπηα τῃοοτίζοτθ πᾶνε ἴο βαν, ἢῈ ἀοδθβ ποῖ ἴοβε ἢἷβ πε ροΐϑε οὗ 

δρίτπα] Ἰπάρπιοπε οἰ Ποτ ἰπ ἔαος οὗ τῆς οἱά οτ ἴῃς πε. Ης ἰ5 ἴῇ 20 βεῆϑε 

ἃ σοηϊτγονουβία! σι, Η16 15. ΞἰΠΊΡΙΥ αἴϊετ τῆς ἴγυτῃ, ἀπά πε ψ μο]ε παῖ." 

- ΖΑε “σιαμπάανα (( Ὠϊςαρο). 

κΤῊς 500) 6οῖ ἰ5. γοαϊοὰ Εἰβτ σία !Πν δηά Θχερεῖςα!γ, ἴπε Ρτοθ]επι5 
ἀπὰς ργόποητ Ἐπ πηποῖνος. Βοΐπρ ἀρργοαομεά ἱπάυοιίνεῖϊγ, τῆς τπεοτγὶεβ. οὗ 

Οἵπογα ργεβοητο Μ  ΓΠ τολϑοηλῦϊα Γ]π 655, απὰ τπ6 αἰπουποίοη Κερὶ τπτουσῃ- 

οὐἱ οὐ ἂῇ Οὔ]οςτῖνο μίαπο .ὸ νὸν, Τα θοοΚ ἄεβεγνεβ οἀγεία] βἴυαγ, 85 

ΔΜ ΒΟΙ͂ς, ἀπ ἧς πυκρονεῖνς Οὗ τὰς Ἰπζοτγοσῖ ἴα Καη ἰῃ ααεβιίοῃβ οὗ βοϊεγί οἱ ΣῪ 

το- αν, ᾿-πο 71... Οὐλμγελνιαρς 
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(οοσίς 

ΤΗΙΚ 15. ἃ αἱ ρ]18] ΘΟΡῪ οἵ ἃ ὈοΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργββεγνθα [ὉΓ ββηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΕΓΥ 5Π6 ]ν 65 ὈΘίογΘ 1 νὰ 5 οαΘ ]Π]ν βοδηηθα Ὀν ΘΟΟρ]6 8ἃ5 ρϑτΐ οἵ ἃ ργο͵θοί 

ἴο ΠΊ6 ΚΕ [Πη6 ννουῦ]ά᾽ 5 ῬΟΟΚΒ αἸβοονθίαθ]8 οη]Π6. 

Τι μὰ 5 βυγνίνθα ἰΙοηρ ΒΠΟΌΡΗ [ῸΓ (Π6 σορυτρῃϊ ἴο ΘΧΡΙΓΘ πα [Π6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐθι [Π6 ρα ]1ο ἀοπηαίη. Α ρα ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚ 15 οη6 [Πδΐ ννὰ5 ἤθνϑῖ βιδ]θοῖ 

ἴο σορυτρῃϊ ΟΥ̓ νΠΟ568 1658] οορυτρῃϊ ἴθι ἢδ5 Ἔχρίγθά. ΥΠΘίΠογ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π8 ρα ]1Ο ἀοΠΊΔ]η ΠΊΔῪ ν αν ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σου Πίγν. ΡῈ ]1ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 

ΔΙῸ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο (Π6 ρϑᾷϑβῖ, ΓΒργββθηῇηρ ἃ νν 8 ἢ οἵ Πϊβίογν, οα]τατ8 δηα Κηονν βάρ {Πα1᾿5 οὔΐζθη αἸΓΠου]0 ἴὸ ἀἸβοονεσ. 

Μδῖκβ, ποίδ!οηβ δη6α οἴῃ οι ΠΠΔΓΡΊΠ4]1ἃ ρΓΘβθηΐ [η [Π6 ΟΥΡΊ 8] ΝΟ] Π16. 11] ἀρρθαῦ ἰη [Π15 Π]6 - ἃ Γι] Π66Γ οἵ [ῃ15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυ ΠΟῪ [ΓΟ [8 

ΡΟ ΠΒΠ6Γ ἴο ἃ ΠΌΤΓΩΓΥ ἃηα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοι. 

ἴπαρο ρι!611Π65 

ΕΠΟΟΡ]6 15 ργουά ἴο ρδιπΠοῚ ἡ Ἰ ΠΠΌΓΔΙ165 ἴο ἀρ] ΠΖ6 ρα Ὁ]1Ο ἀΟΠΊΔ]η Πηδίθι 815 ἃ Πα ΠΊΔ ΚΘ [Π6Π| νυ] 46 ]ν ἃοοΘ551016. ΡΌΡ]1Ο ἀοπΊδ]η ὈΟΟΚΒ5 ὈΘΙοηρ ἴο [Π8 

ΡΟΌΠΙΟ ΔΠ4 νν8 86 ΠΊΘΓΘΙν [Π61Ὁ οπϑίοα!Δη5. ΝΟνογίῃ61655, [Π15 νου 15 χρθηβίνθ, 50 [ἢ ογάθι ἴο Κβδρ ριον ]ηρ [Π15 ΓΘΒΟΙΠΌΘ, νν8 ἤᾶνθ ἴβΚβη βίβρϑβ ἴὸ 

ΡΓΘνθηΐ ἃθιι58 Ὀ. ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρΑΙΓ165, ΠΟ] Πἀ]ηρ Ρ]ΔοΙηρ [ΘΟ ΠΠ108] ΓΘ 5 ΓΙ ΟΙΠΟΠ5 Οἡ δυςοπηδίθα ἀπο ηρ. 

Ὗγ 8 αἷβο δ8ἰς (Πδΐ γου: 

ἘΞ Μακό ποη-οοπιπιογοίαί μι56 Οὐ 1Π6 π|65 ΝΝ6 ἀβϑιρηβα (σοορὶθ ΒΟοΟΚ ϑϑδῖοῃ ἴῸΓ 58 Ὁγ ἱπαϊν! 1815, Πα να γθαπθϑβί Πδΐ γοῖι 586 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ΡΘΙΒΟΏΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΊΠΊΘΙΌΪΔ] ρΌΓΡΟΒ6Β. 

τ Κοίγαίη βοπι αμϊοπιαϊοα φμοΥγίπρ Τ)0 ποΐ 58Π4 διιςοπηδίθα αΠ6Γ165 οἵ Δην βοιί ἴοὸ ΦΟΟρ] Θ᾽ 5 βυ5[6Π1: ΠΠ γοιῦ 8΄6 Θοπηποίηρ ΓΘΒΘΘΙΌΠ Οἡ ΠΟ Ϊη 6 

{ΓΔ Π5]ΔΠ!Οη, ΟΡΕΟΔ] ΟΠ Γδοίθυ Γθοορη] ΠΠΟἢ ΟΥ̓ ΟΠ ΘΙ ἀΓΘῈ 5 ΨΥ ΠΘΓΘ ΔΟ0688 ἴο ἃ ἰᾶΓρ 8 δ] ηΐ οἵ ἰοχί 15 ΠΘΙρΓα], ρ]Θα58 οοηίδοϊ τ15. ΝΥ 8 δποουταρθ [Π8 

1.58 Οἵ ρᾳΡ]1ο ἀοπηδίη Πηδίθγ 815 ἴῸΓ {Π6586 ρα ΡΟΒ65 δη4 Πγδὰν Ὀ6 80]6 ἴο Π6|ρ. 

τὦἡἬ Μαϊπίαϊπ αἰγὶ ρμίίοπ ΤῊ Οοορ]8 “ννδίθυ πη Κ᾽ γοι 566 Οἡ βϑοῇ Π]6 15 6556 η[14] ἴῸΓ ᾿Π] ΟΠ] ηρ ΡΘΟρΙΘ ἀδουΐ [ῃ15 ρτο]θοῖ δηά Ποϊρίηρ [Π6πὶ Ππά 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] Ππηδίθγ 815 [του ρ ἢ ΘΟορ]8 ΒΟΟΚ δθαιοῃ. ΡΊβαβα ἀο ποῖ ΓΒ ΠΊΟΥΘ Ἰ{. 

ἘΞ Κοορ [1 ἰοραὶ ΝΥ μαΐθνθι νου 158, ΓΕΙΠΘ ΠῚ ΘΓ [Πδΐ γοιῦ ΔΓΘ ΓΕΒΡΟΠΒ1016 [ῸΓ ΘΒ ηρ {Πδΐ νν δὶ νου α΄ ἀοίηρ 15 ἰ8ρ8]. [)ο ποΐ δ5518Π16 [Πδΐ 581 

Ὀδοδιι58 ννῈ θ6]Π1Θνα ἃ θΟΟΚ 15 1η [Π6 ρα ]1Ο ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 5615 1η [Π6 [Πη1ἰ6α δίείαϑβ, [Πδΐ [Π6 ννουκ 15 8150 1η [Π6 ρι 110 ἀοπηδίη ἴῸΓ ᾿156 Γ5 1ἢ Οἵ ΘΓ 

ΟΟΙΠ 165. ὙΥ̓ΠοίΠ6Γ ἃ θΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῃϊ νϑΓ165 ἔγοΟ ΠῚ ΘΟ ΠΥ ἴο σου ΠίΓν, 8Πα ννα οδη᾽ἴ ΟἿΘΓ ριδησθ οἡ ννῃθίΠ6Γ δηγ βρβοίῇο τι58 οἵ 

ΔΏΥ Βρθοῖῆο ὈΟΟΚ 15 δ] οννβα. ΡΊβεαββ ἀο ποίΐ 85511Π16 [Πδΐ ἃ ὈΟΟΪ.᾽ 5 ἀρρθδίδηοθ ἰη Θοορ]θ ΒΟοΙς ΘΘδΙῸἢ ΠΊΘΔΠ5 ἰ{ οδη 6 1564 ἢ ΔΠΥ ΠΊΘΠΠΘΓ 

ΔΉΥΠΘΓΘ ἴῃ [Πη6 ννοτ]ά. (ορυτίρῃϊ ᾿ηΠΠΠ Πρ ιηθηΐ Π14 0111} οδη θ6 αυ]6 βθνϑῖθ. 

Αβδοιυΐί σοορῖε ΒΟΟΙΚ ϑθδγο ἢ 

(ΠΟΟΡρ Θ᾽ 5. Πη]55ΐοη 15 ἴο οὐρβηϊΖθα [ῃ6 ννουτ]ά᾽ 5 ̓Π]ΟΓΠΠΔΠ!ΠΟἢ ΔΠα ἴο ΠΠ8Κ6 1{ ὈΠΙνΘΥΒΆΠῪ δΟΟΘ551016. Δη4 πβϑῖα]. Θοορ]θ ΒΟΟΚ ϑθάγοῇ Π6]ρ5 Το β 

ἀἰβοονοῦ [Π6 ννου]᾽ 5 ὈΘΟΚ5 Ψῃ116 ΠοΙρίηρ δας ΠΟΥ5 δη4 ρα Ὀ]Π15ΠΘΓΒ Γθδοῇ ηθνν Δ 16 ηο65. οι οδη ΒΘΔΙΌἢ [ΠΟ ῸΡῊ [Π6 [{]] ἰΘχί οἵ [15 ὈοΟΚ οἡ [Π6 νν8 

αἰ ερ: “ἶΌὈοοΚ5β. σοοσ]α. σοπλ 





ΝΕ ΥΟΗΕ ΡΌΒΙΙΟ ΓΠΙΒΗΆΑΗΥ 

ῬΟυΟΞΟΒΑΒΕῸ ΕΝΟΜΤΗΕ 
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ΖΑΟΟΒ Ἢ. ΞΟΗΙΕῈ ΕἘὔΝΡ 











Το [ηπἰοΓπδίοηδ 

(γ04] (ΟπΙΠΙοΠίΔΓΥ 
θυ {πε Ποῖγ δεγίρίιγοθ οἱ (πὸ ΟΙά δηά 

Νενν Τεβίδπιοπίβ 

ΕΠΙΤΟΙΚΒ’ ΡΕΕΕΑΓΕ, 

ΗΕᾺΕ κτα ἢον Ὀείοσα ἴῃ Ρυ]}} 6 ΤΥ ΟΟτατηθηϊασίςβ, 

[ στο ὈΥ Βιβῃ δηὰ Απιογίοδη αἰνίηδβ, οὗ ἃ ρορυΐαῦ 

οὐ Βομμ]εῖίοαὶ ομαγαοῖεσ. 724 Οανπόγνίρό βιδίο “ον 

«ελοοῖς, ἴῃ6 απάδοοίς γ0»γ δέδίς Οἵασεός απ νίυαίες διμήερίς, 

7Ζὴε ϑρεαξεγ᾽ ς Ορηιριοαγγ, Τὴς οῤῥιίανγ Ορνυπόπία»» (ϑοβαῆη, 

Τὴ. Ἐχροείίογ᾽ς έδέίκ, δῃὰ οἴμοσ 58] Π}}1Υ βθτῖθβ, πᾶνε {πεῖν 

βρθοῖδὶ ρ]δος δηὰ ἱπηροτίδηςθ. Βιυῖΐ ἴΠεῪ ἀο ποὶ δηΐεγ ἰῃῖο [8 

βεϊὰ οἵἨ Οτίεῖςαὶ ΒΙΌ]ςαὶ βομοϊαγβη!ρ οσουρίοα ὈΥ δυςῇ 56γί6β οὗ 

ΟὐΟπιηλδῃιαγῖεβ 85 ἴῃ6 Αγ ,α:είες ἐχερεεελες απαάδμελ σωνι 

4. Τ΄, Ὧς ΝΥειϊῖε 5. Αἰμρραρζαςείες ἐχερεήσελες απαάδμελ χερ 

.ΝΝ. Τ'; Μεγετῖβ Ανἠεελ-ἐχεροησολον Αογυποαῦ, 61] δηά 

Πε Ζβοἢ 5 Θέ δίελε Οοηιριοία, δε ας ΑΙ. 7Ζ', Ἰιδληρε᾿ 5 

ΖΑφούορίεελ- ον οίσελσός Βέδεμσέγξ, Νονδοῖκ᾽ 5 Παμπαξοριπόηίαν 

χωρῇ Α. Τ᾽ , Ἡοϊιζιδηη᾿ 5 Παπίξορινιεηία», σε Δ). Τ. ϑδνογδὶ 

οὗ ἴμ6ϑ6 μανῈ Ὀξϑη ἰγαηβίαιθά, εἀϊτεά, δηὰ ἴῃ βοιῃὴ6 οα568 δηϊατρεὰ 

«δηα δἀαρίεά, ἔογ ἴῃ6 ΕὨρ  5}:-ϑρεακίηρ Ρυ ας ; οΟἴποῖβ ἅγα ἢ 

Ῥτοοοββ οὗἉ ἰγδῃβίδίίοη. Βιιΐ πῸ σογγεβροηαϊηρ 561|65 ὈΥ Βιι ἰδῇ 

ΟΥ Απλθγίσδῃ αἀϊνίηεβ 5 ἈΠ Πογῖο Ὀεαη ρῥγοάυςεα. ΤῊΣ ΜΑΥ ἢ85 
Ῥδδθῃ ῥγεραγεά ὈΥ βρθοῖδὶ (οτηπιθπίαγίεβ ὉῪ Οἤεγπης, ΕἸ] οοιῖξ, 

ΚΑΊΞοῖ, Ιἰρμιίοοῖ, Ροονηθ, γεβίοοιί, δηά οἴποῖβ ; δηὰ ἴπα 

τἰπ6 ἢᾶ5 οοτης, ἰπ ἴῃς ἡπάρτηεηϊ οἵ ἴῃ ῥτο)εοΐοιβ οἵ 115 δηΐεσ- 

ῬΓίβα, ἤθη ἰΐ ἰβ ργδοῖίοδ]ς ἴο σοτα πε Βτί ἰϑῃ δῃηὰ Απιογίςδῃ 

ΒΟ ΟΪαΙΒ ἰῃ ἴῃ6 ρῥτγοάιυοίίἼοη οὔ ἃ οπτοδὶ, σομηργθῃθηβίνα 

Οὐοπιπιθηΐασυ τΠ|ᾶῖ Ψ}}}} 06 αὐγεᾶβὲ οὗ τηοάθσγῃ ὈΪ0]1ς 4] βομο]αγβῃΐρ, 
δῃὰ ἴῃ ἃ ῃιϑᾶβυγε ἰ6δά 115 νδῃ. 



ΤῊΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑῚ, ΟΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ͂ 

Μεβδθῖβ. Ομαγίεβ ϑουί σηθτ 5 ϑοὴς οἵ Νδνν Υοῖκ, δηὰ Μδοϑβις. 

Τ. ἃ Τ. ΟἸΙασκ οἵ Ἑαϊηυτρῆ, ργοροβα ἴοὸ ρυ Ὁ] 15}. ϑοἢ ἃ 56 1Γ165 

οἵ Οοπιπηδηίατσίεβ. οὐ ἴῃ6 ΟἹὰ δηὰ Νὲν Τεβίδμηθηϊβ, ὑπάογ [Π6 

οαἀϊουβῃὶρ οἵ Ῥτοῖ. Ὁ. Α. Βκιοοβ, Ὠ.Ὁ., ἰῇ Απιεῆοα, δηὰ οὗ 

Ρτοῖ. 5. Ε. Ὅξινεε, ἢ.Ὁ, ἴοσ ἴῃς ΟἹά Τεβίαπιθηῖ, δηὰ τῇς 

Ἐδν. ΑἸΕΕΕΡ ΡιμΜμεβ, Ὠ.Ὁ., ογσ τῇ6 Νεν Ταϑίδηιθηῖ, ἰὼ 

Οτοαῖ Βιϊ δίῃ. 

Τῆς (οοπηπηδηϊασγίθ5 Μ1}1 6 ἱπιθγηδίϊοηδὶ δηὰ ἰπίθτ- οη οββι οῃδὶ, 

δηά ν}}}} θὲ ἴτϑε ἴοση Ῥοϊεπηῖοαὶ δηὰ ες] εϑιαϑῖ οὶ Όἷα5. ΤΉΘΥ 

Μ1} Ῥ6 Ὀαβθὰ προὴ ἃ ἱπογουρῇ οτ τς] βίαν οἵ ἴῃ οτρίηδὶ τοχὶβ 

οὗ ἴπε ΒΙΌ]6, δηα ὑροῃ οτὶ τἰςα] πιεῖ ῃοαβ οἵ ἱπιεγργείαιίοη. ΤΉΕΥ 

816 ἀεβίρπεα οἰ ΘΗ ἴοτ βιυάδηῖϊβ δηᾶ οἰδγργτωεη, δηὰ Μ}}} Ὀς 

τ τΘἢ ἴῃ ἃ σοηλρᾶςῖ 5ἴγ]6. Εδοῃῃ Ὀοοῖ Ψ}}} Ὀὲ ρῥγεοθάεα Ὀγ δὴ 

Ιηττοάυοιίοη, βιδίϊηρ [ἢ τϑβϑυ] 5 οὐ οὐ Εἰ οἰδπλ Ὁροη ἰϊ, δηὰ ἀΐδοιιβε- 

ἱηρ ἱπιραγί ΠΥ {Π6 αυδβί! οι 511} τετηδί ηηρ ορεη. Τῇδ ἀεί! ας 

οἵ οὐ ἱοῖϑηιν τν}}} ἀρρθασ ἴῃ {Ποῖτ ὑΥΌρΡοῚ ρίδος 'ῃ ἴπ6 Ὀοαγ οἵ [ἢς 

Οοπιηδηΐδιγ. Εδοὴ βεοϊίοη οἵ ἴῆ6 Τεχῖ 11 ὃδ6 ἰπιτοάυοορα 

ἢ ἃ ῬΑΥΔΡΉΓΑΒΘ, ΟΥ̓ 8 ΠΊΠΊΑΤΥ οὗ σοηΐδηΐϊ5Β. Τεοβηΐοδὶ ἀεῖδ1]5 

οὗ τεχῖυδ] δηὰ ρῬῃ)]οϊορίοαὶ οτὶ ἰοἰδπὶ νν}}1, 85. ἃ τυὶθ, ὕῈ Κερὶ 

αἰδιίης ἔγοπὶ πηδίῖογ οὗ ἃ ποτα ρΈπογαὶ σμδγαοίοσ ; δηὰ ἰῃ (ἢ 6 

ΟΙἹά Τεβιαπιθηῖ τῃ6 δχερεῖῖίσδὶ Ὡοῖοβ Ψ1}} Ὀδ6 διγσδηρεα, 85 (ὯΓ 85 

ΡΟΒΒΙΌ], 80 ἃ5 ἴο Ὀδ δεν σε ἷθα ἰο βιιἀθηῖβ ποΐ δοαιδιπιθα ἢ 
Ἡδῦτεν. Τῇ Ηἰβίογσυ οἵ [πίδγργείϊδιίοη οὐ ἴῃ6 Βοοκβ νν}}} ὕὲ 

ἄθαὶς ψ ἢ, ἤθη ΠΘΟΘβΘασΥ, ἴῃ ἴῃ6 [ηϊτοάιιοίοηβ, νυ ἢ οὐ ο 4] 

ποῖίοα65 οὗ (Π6 πηοβῖ ᾿πηροτίδηϊ ᾿Πτοταΐυσα οὔ τῃ6 βυ Ὁ)οςῖ. Ἡ ἰβιοτίοδὶ 

Δα Ατομοϊορίοδὶ αιιεβίϊοηβ, ἃ5. τν6}} δ5 αυδβίίοηβ οἵ ΒΙ 0] 1. Δ] 
ὙΠεοοϊοργ, ἀγα ἱποϊπάθα 1 [πε ρ]δῃ οὗ [ῃ6 (οτγηπιθηΐϊαγίεβ, Ὀυΐ 

ποῖ Ῥγδοῖίοδὶ ογ Ἡοιη]εῖῖοαὶ ΕχεραβὶβΊ ΤῊΘ Νο]υπηθ5 Μ|}1 σοΣ- 

βιϊταῖα ἃ ἈΠ] οτη 861} 68. 



ΤΙο [πἰογπδίϊοπ8! (γί 08] (ΟΟΠΙ πιο ΠΙΆΓΥ 

ΔΑΚΕΑΝΟΕΜΕΝΤ ΟΕ ΝΟΙΌΜΕΒ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟΚΒ5 

ΤΗΕ ΟἿ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

ΘΔΕΝΕΘΒΙΒ. Τῆς εν. ἸΟῊΝ ὅΚΊΙΝΝΕΚ, Ὦ. Ὁ., Ῥτοίεβϑοτ οἱ ΟἹὰ Τεβίδπηεηὶ 
1μδηρσύυᾶρε δπὰ [ἠϊεσγαίασε, (ο]]ερε οἵ Ργεβογιδτίαη ΟΒυτοῦ οὗ Επρ]δηὰ, 
Οαπιθτγίαρσε, Επρίαπά. 

ξἔχουυβ. Τῆς Εδον. Α, Ε. 5. ΚΕΈΝΝΕΡΥ, Ὦ. Ὁ., Ργοίεβϑοσ οἱ Ηοῦτεν, 
Τπἰνετγϑιῖν οἵ Εἀϊυτρἢ. 

κενιτιουϑ. 1. Ε. ΘΤΕΝΝΙΝΟ, Μ.Α., Εεϊονν οὐ ΝΥ δάπιαπι σοίϊεσε, Οχίογά. 

ΝυΜΒΕΗΒ. Τῆς εν. α. Βύσῆαναν ὕβαὺ, Ὠ.., Ρσοέεβθοσ οἵ Ηεῦτγεν, 
Μαηϑδεϊὰ (οϊϊερε, Οχίογά. [Δ οιυ Αεαάν. 

ὈΕΟΤΕΠΟΝΟΜΥ. Τῇε Κεν. 5. Ε. Ῥκινεκ, Ὠ.Ὁ., Ρ.1μκῖ., Εερία5 Ρτο- 
εβϑου οἵ Ηεῦσγεν, Οχίοσγά. [σιν Αἰεαώνγ. 

ἡόοδβηυᾷ. Τῇῆε εν. ΟΈΟΚΟΕ ΑΠΑᾺΜ ὅΜΙΤΗ, .., 11,..Ὁ., Ῥτγοίεββοσ οὗ 
Ἠεῦτεν, ἰπηἰτεὰ Ετεε Ομαγοῖι ΟοΊϊερε, ΟἸαββονν. 

ΦυθῦαξϑΒ. Τῆς εν. σΕοκΟΕῈ Μοοβε, Ὠ.Ὦ., {ᾷ1,.}.,, ΡῬτοίεϑβοσ οἵ Τῇ δοὶ- 
ΟΕΥ, Ηατγναγὰ [Πηϊνογϑιῖυ, σαπιθτγιάσε, Μα55. [σιν Αεαών. 

βϑαμυει. Τῆς Βεον. Η. Ρ. ὅμιτη, ἢ.})., βοιπειϊϊπης Ῥτοΐδσδβογ οἵ Β[Ὁ]]ο αὶ 
Ἠϊἰβίοτγ, Αππμεγϑὶ (Ό]]ερε, Μ855. [νοι Αεαών. 

ΚΙΝΟΘ. Τῆς αν. ΕΚΑΝΟΙΒ Βκονν, Ὁ. Ὦ., Ὠ.[π||,. 11,.}., Ῥτοίεσϑοσυ 
οἱ Ἠεῦτενν δῃὰ (ορηδὶς [δησυᾶρεβ, ἰὐπίοη ὙΤπδοϊορίοαὶ Θδτηίπατ, Νεν 
Υοτκ σιιγ. 

ΟΗΒΟΝΙΟΙΕΒ. Τῆς Εαον. ΕΡΝΑΚΌ [ἵ,.., Οὐκτιβ, Ὠ.Ὁ., Ῥγοΐεβϑογ οἵ 
Ἡεῦτεν, Υαὶς {πἱνετϑίῖγ, Νὰνν Ηδνεη, (οπῃ. 

ΕΖΗΑ ΑΝΌ ΝΕΗΕΜΙΑΗ. Τῆς κεν. 1,. ΝΥ. Βαττεν, ΡΒ. Ὦ., Ὁ. Ὁ., Κεςῖοσ 

οἵ 8ι. Μαγϊκ᾽β Ὁπυγοῖ, Νεν Ὑοτγὶς Οἰῖγ, βοπιειίπις Ῥσγοΐεββου οἱ Ηδεῦγεν, 
Ρ. Ε. Ὀϊνίπν ϑοποοὶ, ΕΔ εἸ ρα. 

ΡΒΑΙΜ58. Τῆς εν. (ηΗαλβ. Α. Βειοοβ, ῃ.Ὁ., Π.1ὰ., Ῥεοίεβϑου οἵ Τῆεο- 
Ἰοχίςαὶ Ἐπογοϊορεεάϊα δηά ϑυπηθοϊο5, ὐπίοη ὙΒεοϊορίοδὶ ϑεπιίπατυ, Νανν 
Υοτκ. [2 νος. Λίστυ Κεααάνγ. 

ΡΗΟΝΕΗΒΘ. Τῆς εν. Ὁ. Η. Του, Ὁ. Ὁ., 11,.Ὁ., Ῥτοίεββϑθου οἱ Ἡδῦτοενν, 
Ἡδτναγὰ {Πηϊνεγϑὶῖγ, (απιτίάρε, Μα55. [σιν Αεαών. 

9Φ08Β. Τῆε Εεν. 5. Ε. Ῥξκινεξε, ἢ.}., θ.1μἱκε., Εερίαβ Ῥσοίεββοσ οἔ Ηε- 
Ῥτενν, Οχίοτά. 



ΤΗΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΚΙΤΙσαι, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

ΙΒΑΙΑΗ. Ομιαρβ. [- ΧΧΧΙΧ. Τῇὴῇε εν. α. Βυσῆαναν ὅκαυῦ, Ὁ... 
Ρτοίεββου οἱ Ηεῦτεν, Μδηβῆςϊὰ (οϊϊερε, Οχίοσγά. 

ΙΒΑΙΑΗ. Ομαρβ. ΧΙ ΙΧΝΙ. Τῆς Βεν. 5. Ε. Ῥκινεκ, Ὦ.Ὁ., Ὁ. 1Δι., 
Κερὶαβ Ρτοΐεβϑου οἵ Ηεῦτεν, Οχίοσγά, 

ΨΕΒΕΜΙΑΗ. Τπῇὲε Κεν. Α. Ε. Κικκρατειοκ, Ὁ. Ὁ., θεδη οἱ ΕἸγ, βοπηειϊπια 
Κορίαβ Ργοίεβϑοσ οὗ ἢ εῦγενν, (δπιουιάσε, Εηρ]απά. 

ΕΖΕΚΙΕΙι. Τῆς εν. α. Α. Οοοκε, Μ.Α., ϑβοπιεϊϊπης Ἐεῖϊονν Μαράδϊεπ 
ΟΟΙ]ερε, δμὰ ἰῃς ἤδν. ΟΗΛΆΓΕΒ5 Ε΄ ΒύυΚΝΕΥ, Ὁ. 1ἱπ|,,20 ΞΕ ον πὰ 1 δοίαγεῦ 
ἐῃ Ηεῦτεν, 81. 7 π᾿ 5 (οἱϊερε, Οχίοσγα. 

ΌΑΝΙΕΙ. Τῆε Κεν. ΙΟΗΝ Ρ. ῬΕΤΕΒΒ5, Ρἢ. Ὁ., Ὠ.Ὁ., βοπιειπια Ῥγοίεβϑου 
οἱ Ηεῦτεν, Ρ. Ε. 1ινίπιῖγ ϑοῆοοὶ, ΡΒ δἀεὶρμΐα, πὸνν ἸἈθοῖου οὐ 8ι. 
Μίοπδε]᾽ 5 σμαγοῖ, Νὰνν Υοσκ Οιγ. 

ΑΜΟΘ ΑΝΌ ΗΟΒΕΑ. ΝΥ. Ε. Ηκλκρεε, Ρῃ. ἢ., 1,.}., δοπγεϊϊπια Ῥγεϑί- 
ἀεπῖ οὐ {Π|6 {πἰνεγϑιν οὐ ΟΠίοαρο, ΠΠῚποί5. [νου Κεαάν. 

ΜΙΟΑΗ ΤΟ ΠΜΑΟΘΟΑΙ. Ρτοί. οην Ρ. ΘΜΊΤΉΗ, πϊνεγϑίῖυ οἵ ΟὉῃμίςαρο; 
Ρτοί. ΟΗΑΚΙΕ5 Ρ. ΕΆΟΝΑΝΙ, Ὁ.., ὕπίου Ὑπεοϊορίοαὶ ϑεπιίηαγγ, Νὲνν 
Υοτκ; ΝΥ. Ηάγεβ νήακῦ, Ὁ.Ὁ., 11,.Ὁ.., Ἑάϊῖοσ οὐ 7ε 7μαεῥενάφρί, Ν αν 
Υοτκ; τοί. Τ᾿ υτι05. Α. ΒΕνεκ, ὕπίοη ὙΠεοϊορίοδὶ ϑεπηίπατγ, Ναὰν Ὑοτῖ, 
δῃά Ργοΐί. Η. Ὁ. Μιτοηξιμ, Ὁ.., Βοβίοῃ {]ηἱνεγϑὶϊγ. Ξ 

ΖΕΟΜΑΒΙΑΗ ΤΟ ΟΝΑΗ. Ριτοῖ. Η. 6, Μιτοβει,, Π.Ὁ., τοί. θην 
Ρ. ΘΜΙΤῊ δῃά Ρτοί. [. Α. ΒΕνξᾷ. 

ΕΒΞΤΗΕΗ͂. Τῆς Βεν. 1,.. Β. ΡΑτον, Ρῇῃ.Ὁ., Ῥτοΐεβϑοσ οἵ Ἠεῦτγεν, Ηδτί- 
ἐοτὰ Τβεοϊορίςδὶ ϑεπιίπαγυ. 

Εοοιεβϑιαϑτεβϑ. Ρτοί. ΟΈΟΚΟΣ Α. ΒΑΚΤτΟΝ, Ρῃ.., Ρσγοΐεββοσ οἵ Βιδ]:- 
οαἱ 1Ππετδῖαγε, Βτγη Μαντ (ΟἸ]ερμε, Ρα. 

Βυτη, 5ΟΝα ΟΕ ΒΟΝΟαΒ5 ΑΝΌ (ΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ. εν. ΟΗΑΚΙΕΒΑ. 
Βκιοοβ, Ὁ. Ὁ., Π.1π|, Ῥτοίεββοσ οὗ ΤὨεοϊορίοδὶ Ἐπογοϊορεεϊα ἀπά ϑυπι- 
Ὀοϊΐο5, πίοη ὙΒεοϊορίοαὶ ϑεπιηασγ, Νενν Υοσκ. 

ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΤ 

ΘΤ. ΜΑΤΤΗενν. Τῆς Βεν. που σΗδΥ Ο. ΑἸεν, Μ.Α., εξ ον δηά 
1,δοἴατοῦ ἰπ ΤὭδοΪορΥ δηὰ Ἡεῦτεν, Εχεῖεσ (ο]]ερε, Οχίοσα. [τ ἔγεςς. 

8Τ. ΜΑΗΚ. Ἐεν. Ε. Ρ. αουτῦ, Ὁ. Ὁ., βοπιειϊίπης Ῥσοίεβϑου οἱ Νεν Τεβίδ- 
ταδηΐῖ Γἰτεταίατγε, Ρ. Ε. Ὀἰν ΠΥ Θοῃοοὶ, ΡΒ] Δα εΙ ρῃΐδ. [Δ νοτυ Αεαάν. 

8τι ιυκε. Τῆς δεν. ΑἸΕΚΕΌ ΡΙΌΜΜΕΕΚ, Π.Ὦ., βοπιειίπηα Μαβῖεσ οἵ 
Ὁ πϊνεγϑίτγ ΟοΙ]]ερε, Πυγῆαπι. [Δ νοῖυ Κεαάν. 



ΤῊΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟἌΙΤΙΟΘΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

5Τ. υΟΗΝ. Τῆς νεῖν Κδν. ἴοην ΗΈΝΕΥ ΒΕΚΝΑΚΌ, Ὁ. Ὁ., Πεδη οὗ 8ι. 
Ῥαιγιοκ᾽ 5 δῃὰ 1,εοΐαγοσ ἴῃ ὈΙνίηϊγ, {ηἰνεγϑιν οἵ Ὀυ]η. 

ΗΑΗΜΟΝΥ ΟΕΓ ΤΗΕ ΟΟΒΘΡΕΙῖ.5. ΤῆἪε ον. δι αΜμ ϑαάνθαῦ, Ὠ.Ὁ., 
11,.}.., δὰγ Μαγραγεῖ Ργοίεββογ οἵ Εἱνίηϊϊγ, Οχίοτγά, δπὰ ἴῃς ἕδν. ΝΥ 11.- 
ΤΟύυΘΗΒΥ Ο. ΑἸῈΝ, Μ.Α., Εεὶϊον δηὰ 1 δοΐυγεῦ ἴῃ Ὀ νην δηὰ Ηςῦτεν, 
Ἐχείεσς (οϊϊερε, Οχίοσά, 

ΑΟΤΒ. Τῆς εν. Ο. Η. Τυκνεεκ, Ὁ.., Εεϊονν οἱ Μαράασίεη (οϊ]ερε, 
Οχίογά, δπά {δε εν. Η. Ν. Βατε, Μ.Α., Εχαπιηϊπίηρς Παρ] δίῃ ἴἰὸ ἴδε 
Βίβῃορ οὗ 1 οπάοῃ. 

ΒΟΜΑΝΒ. Τῇε εν. δ ΊΙΑΜ ΒΑΝΌΑΥ, Π.Ὁ., 1}1..}Ὁ., [δὰγ Μαγραγεῖ 
Ῥτοίεβϑβου οὐ 1 νίπν δπὰ σαποη οἵ (γίδὶ Οπαγοῖ, Οχίοτά, ἀπὰ ἴῃς Ἐδν. 
Α. Ο. ξπαριίάμ, Μ.ΔΛ., Ὁ.}., Ρυϊηςῖραὶ οἵ Κίηρ᾽5 (οἴϊερε, [νοπάοη. 

[Δοῖυ Αεαάγ. 

ΟΟΗΝΙΝΤΗΙΑΝΒ. Τῆς Εἰρῆι εν. ΑΚΟΗ. ΕΟΒΕΚΤΞΟΝ, 1). Ὁ.,.1.1,.Ὁ., Ἰνοτά 
Βίβῃορ οἵ Ἐχείεγ, ἀπά ὈΆΒΟΝ Δ ΆΚεκ, Ὁ. Ὁ., Ὑπεοϊορίοαὶ Τυῖον ἰπ ἴῃς 
υ)ηϊνεγοιν οὐ Παγπαπι. 

ΟΑΙΑΤΙΑΝΒ. Τῆς εν. ΕΆΝΕΒΥ Ὁ. Βύυκτον, Ὠ.., Ῥτοίεββοσ οἵ Νεν 
Τεβίαπιεηι 1ἰτογαίασς, ὕ πἰνεγϑῖγ οἵ ΟΒίοαρο. 

ΕΡΗΕΘΙΑΝΒ ΑΝΌ ΟΟΙΟΒΘΙΑΝΒ. Τῆς Ἐεν. Τ. Κ. ΑΒβοτι, Β.., 
Π.11ιι., βοπιειίπης Ρτοΐεσβϑοσ οἵ ΒΙ:Ὀ]ςα] Οτςεεῖὶς, Ττίητγ Πο]] σε, Πα] τ, πον 
1ἰθτασίδη οὐ {πε βαπια. [Διο Αεαάγ. 

ΡΗΠΙΡΡΙΑΝΒ ΑΝΌ ΡΗΙΙΕΜΟΝ. Τῆε εν. ΜΑΆΥΙΝ Ε. ΝΊΝΟΕΝΤ, 
Ὁ. Ὁ., Ρτοέεβϑου οἵ Βἰ Ὁ] 1. δὶ 1 Πτεγϑίυγε, ᾿ὐπίοη ΤΠπεοϊορίςαὶ ϑεπηίπαγυ, Νεν 
γογὶς Οἰιγ. [οτυ Κεαάνγ. 

ὙΗΕΒΘΑΙΟΝΙΑΝΒ. Τῆς ον. 1ΔΜμῈ8 Ε. ἔκαμε, Μ.Α., Ρχοίςςβοσ οὗ 
ΒΙΌΙ] οα] Τπεοΐορυ, πίοι Τεοϊοριςαὶ ϑεπιίηαγγ, Ναν ὙΥοτῖ, 

ΤΗΕ ΡΑΒΤΟΒΗΑΙ. ΕΡΙ5Τι.-Εβ8. Τῆς κεν. αι τεκ Γοςκ, Ὁ. Ὁ., δναγάδη 
οἵ Κεῦὶς Οο]]εξε δὰ Ῥσγοίεββοσ οἵ Εχερεβίβ, Οχίοσγά. 

μεββενϑ. τῇε εν. Α. ΝΑΙΆΝΕ, Μ.Α., Ῥγοίεβϑοσ οἵ Ηεῦγεν ἴῃ Κίηρ᾽ 5 
Ο(ο]]εξε, ᾿οπάοῃ. 

5Τ. υΑΜΕ8. Τῆς Βεν. [.ΜῈ5 ἢ. Εορεϑ, Ὁ. Ὁ., Βυββεὺ Ῥγοΐεββοῦ οὗ Νεν 
Τεβίαπιεης Οτιςβπιὶ ἴῃ Ηδγναγὰ {Πηἰνεγϑίιυ. 

ῬΡῬΕΤΕΗ͂ ΑΝΌ υυρέε. Τῆς εν. ΗΑ ΒΓ Ε5 Βιοσ, Ὠ.Ὁ., Κερίυ5 Ῥγοίεββδογ 
οἵ ἘρςοἸεϑβἰαϑεὶςαὶ Η ἰβίογυ δηὰ σδηοη οἵ (ῃγίϑὶ Οματοῖ, Οχίοσά. [σιν Αἰξαιγ. 

ΤΗΕ ΕΡΙΘΤΙΕΒ ΟΕ 5Τ. 0ΗΝ. Τῇῆε εν. Ε. Α. ΒΚΟΟΚΕ, Β.Ὁ., Εεϊ]ονν 
δηὰ Ὠἰνίηι 1εοΐατεν ἰπ Καὶ ἢ ρ᾽5 (ΟΠ ]ερε, (απιοτί ρα. 

ΒΕΝΕΙΑΤΙΟΝ. Τῆς δν. ΕΟΒΕΚΊ Η. ΗΚ Ε5, Μ.Α., Ὠ.Ὁ., Ῥγοίεβϑοσ 
οἵ ΒΙὈ]1ς4] στεεῖς ἰπ τῃς {πἰνεγϑῖιγ οὐ Ὀυ] η. 





ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΘΑΙΜΘ5 

ΓΗΑΕΙΕΘ5 Αὐαύϑθϑτῦυδ ΒΕΙΟῸ5 

ἘΜΙΠΕ ΟΚΑΓΕ ΒΕΙΟΘΘΘ 

ψγοι,. 1 





ΤΗΣ ἹΝΤΕΗΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΟΕΙΤΙΟΑι. ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΥῪ 

Α 

ΓΚΙΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ἘΧΕΘΟΕΤΙΊΙΟΑΙ, 

ΓΟΜΜΕΝΤΑΚΝΥ 

ΟΝ 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙΜΘΈ 

ΒΥ 

ΓΗΑΕΚΙΙῈΘ5 Αὐασύδτυϑ ΒΕΙΘΟΟΘΘ, Ὁ.}., . “μιττ. 

ΟἈΑΌΌΑΤΕ ΡΕΚΟΕΈΘΘΟΕΚ ΟΥ̓ ΤΗΕΟΙΟΟΙΟΑΙ͂, ἘΝΟΥΓΟΙΟΡΞΌΙΑ ΑΝῸ 

ΞΥΜΒΟΙΙΟΒ, ὕΝΙΟΝ ΤΗΕΟΙΓΌΟΙΟΑΙ, ΒΕΜΊΙΝΑΕΥ, ΝΕ ΥΟΚΚ 

ἈΑΝΌ 

ἘΜΙΠΙ ΟΚΑΓΟΕ ΒΕΙΘΟΘΘ5, Β.Ὁ. 
] 

νοι. 11 

ΝΕ ΥΟΚΚ 

ΓΗΑΕΚΙῈΘ5 5ΟΕΙΒΝΕΚ᾽Θ 5ΟΝ5 

1907 



ΤΗΕΝΕΜ ΕΚ 

ΡΟΒΙΙΟ ΠΡΕΚΑΚῪ 
κου ΐ. 

ΑΞΤΟΗ͂. ᾿ΕΝΟΧ ΑΝὉ 

Τί εν Ε τιν ραΤΙΟΝϑ, 
1907 

ΘΟΡΥΒΙΟΘΗΤ, 1907, ΒΥ 

ΟΗΑΚΙΕΒ ΒΟΚΙΒΝΕΚ᾽ 5 50Ν5 

Ῥυβιμβηξῦ, ΕἜΒΕΌΛΕΥ, 1907 

Νοτοου ἴβτεσα 
΄. 8. Ουδδίηρ ἃ Οὐ. --- Βογνυίοκ ἃ Βυ Οο. 

Νογνοοὰ, Μ888., ὕ.8.4. 



ΓΟΝΤΕΝΤΘ 

ΓΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ. 55. {1-[|«(Ὶ.. . . 

ΙΝΌΕΧ ΟΕΓ ΗΕΒΕΕΝ ΝΟΚΌ5... . . 

ΙΝΌΕΧ ΟΕ ΡΕΟΡΕΞΚ ΝΑΜΕΒ 

ΙΝΌΕΧ ΟΕ 50 0ΒΙΕΓΙ5.. . . . . . 





ἘἙΚΕΟΚΒ ΑΝΌ ΑΡΡΙΤΙΟΝΒ, νΟΙ. 1. 

ῬΑΟΕ 

χχχὶ,}. το. δροϊξείαηπηρεἦες ἴον Ῥηοϊεείαπίδελε. 

ΧΙΙ, 1. 320. ΘΙΔΠΘΥ ἕο ϑγάμογυ. 

εν, ]. 1. Ὠεὶ]. ΑβίἊσιυβ ([ 410) αἰγεδαν ρίνεη οἰϊὶ, 1. 46. 
αν, 1. 12. ἘΒαῦδηυβ ἔοσ ἘΠαθαπιυβ. 

ον], 1. 21. Ααὰ δῇεγ 1889“ Μίῃοςςῆι τορος. 

εἶχ, 1. 1. Ῥανίβοη ἔοσ αν ἄβοῃ. 

εἶχ, 1. 2. Αἀὰ αῇεσγ 1904 Ῥανίεβ 19οῦ. 

27, 1. το. 125 (ογ 185, 

324, }. 1254. α β γ δε ίοτ α ὁ ε ἡ ἡ. 

41,1. 26. ΗϊΒρ. ογ ΗΙρῇ. 
45}. 22. 185 (ογ 1ἰ. 
49, 1. 26. 9ο" (ον οοὗ, 
50,1. 26. ὃ 35 ίοτ ὃ 39. 

1.39. ΟἽ ἴον Ὁ. 
58,1. 21. Βείοτε 8 ἰηβεσί --- ΣΧ] ΡΊ. ῥΐ, τε]. οἴδυβε -Ὑἱ ῖξῤ [ΠΧ], ποῖ 

υδ6α ἴῃ Οαὶ, Ὀυϊ ΡΙ.: (1) σίυε ἐλαγγε ἴο, ες. Ὁ Ῥεῖβ. τοσ᾽ ἔχ. 

τ (Ε) 15. 135; ο. δος. ρεῖβ. Ὁ σοποεγηίηρ ψῇομι, Ρ5. 91.} Νὰ. 

425 (Ρ); (2) ἐλαγχε, ἐογπριαπά, ς. ἃςς. 2έγς. εἰ γεῖ, Ῥ55. 185 
1190 15 ΓΡΓ ταῦ; (2) ἐσηιρεΐφοίοηι, ο. ἃος. ἽΕΙ 425 ΠῚ 132; 
(4) αῤῥοΐπέ, ογίαίμ, ἴὰ ογεδιίίοη 337 148 15. 4.5}2, ργονίἀθποα 

Ῥς. η853. Απι. 6"; 9"; τεἀετηρέοῃ ῥ585. 7 44) 685 γ1τ᾿, 
όο, Ἰ. 34. ἽΡ ἴοσ ἼΡΊ. 
82,}. 25. Αἢογ 6 ἰηβετί --- π}}} Οαὶ ῥῇ. 2 55. ἡ ἢ νΌ. ΟΥΔἱ] γεδωζε 

ἴῃ ψ αἷνν. οὐ σοἀ : 9" 685 τοῦϑ 1107} 15. 17} 547 Νὰ. τ' Ζεο. 25 ὖ 
Μαὶ. 25 3}, οὔ πιδὰπ Οση. 27" (Ε) Κα. 26 6. 207. 

85,1. τὴ. Βείοτε 20 ἰηβετὶ ---- 19. ἐπ π. (1) ἀοῤε 625; 
(2) βτουπὰ οἵ λοῤε γ1τ' 70. 4; (3) τπϊηρβ. λοῤεά ,2ογ, ἴετε 
858 ΕΖ2. τοῦ 37} δῃὰ ὟὟΙ,. 

104, ]. 8. Μαβκηπι ἴογ Μαβκεϊίιη. 

122,1. 26. φαριείς ἴον φμυαηιφία. 
τ νι: 



νἱ] ἙΕΚΕΟΒΚΘ ΑΝῸ ΑὈΡΙΤΙΟΝΒ, ΝΟΙ. 1. 

ῬΑΟΕ 

134, }. 26. χο3 (ον 703. 

151,1. 6. 2 (ογ]. 
152,]. 5. 8 τ ίογ ὃ 35. 

173,1. τι8, Δαὰ οἢ, 25} γ85 ο35 οοἷ 1,22.2, ΤΏΘθ6 ΜΠ} Ρ]. ἔΌγπιβ 
ἴῃ 119 αι} }ν ἀετίνοα ἴτοπὶ [11]; δῖ Μα5. ροϊηϊίηρ ἰ5 
δτιϊῆοϊαὶ ; υν. Β.2. 

1η4,}. τ6. Βείοτε 11 ἰηβεγῖ : ΕἸβν. ψ [Χ] Οδὶ δε γμεηβεα Ὁγ δε- 
αυϊτα] 14.215. 425, δὲ 7μ5:, οἵ Οοἀὰ «15, ΗἸρἢ., ἐρ γωσ ες 8:2. 

228, 1. 37). ΓῺ (οτ ΓΌ. 
276, 1. 23. Μαβκι] τι ἔοσ Μδβ κθ! ῃ}. 
433,1. 38. ΠΙΒῸ ἴογ ΠὉ. 

413,1. 5. πῷ ἴογ πτῷ.. 



Α ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΛΥ ΟΝ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 

ΡΘΑΙ,Μ5. 





Α ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΚΑΥ ΟΝ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 

ΡΘΑΙ,Μ5. 

--..:---. 

ΡΘΑΙΜ 11., 4 8τΕ. τοῦ 

Ῥβ. 51 ἰδ ἃ δῬϑηὶίθητὶῖὶ Ῥσαυοσ οὐ [πὲ οοηρτοραίίοη ἰῃ [86 Ἐἰπιθ 

οὗ ΝΕποπδῃ: (1) Ροθεοπ (πδὶ Ὑδανοι ἴῃ ΗΪ8 ἰκπᾶποϑβ 1] 
οἴεδηϑα Ηΐδ Ῥβορῖθ ἔτοπι δἱπ (ν.5), πὸ οοπἕβββ ἐξ ἐπ νἱπάϊοδεϊοπ 

οὗ Ηἰδ ͵υδὲ Ἰυάσπιοπε (ν.5 5). (2) 7Ἐ6 δὶπ ζοϑδ δδοὶς ἴο 186 οτί σὶπ 
οὗ [86 παίΐοῃ, ἰπ δῆς πο δὶ8 Στ [86 αὶ ἘΠ 1688 ἰη νοι ὙδοΣ 

ἀεΙσμίβ (ν.7.8) ; οἱδαπϑίπρ δ1ὁπηθ ψ]11 σίνο ον (ν..}). (3) Ῥειξξοπ 
ἿῸΓ ΤΟΠΟΧΑΙ οὗ προασί, {86 σοπεϊπιυθά Ῥχθϑθηοθ οὗ [86 ΗΟΙ͂ ϑρίσὶιϊ, 

διὰ [Π6 ἸΟΥ͂ οὗ βαϊναζίου (ν.}5}) ; στὰ ἃ νον τὸ ἔθδοῖ ἐμὰ ἀϊνὶπθ 
ΨΑΥΒ πὰ Ῥγαὶϑα ΗΪ8 τὶ ςθοιϑηθ88 (ν.} 5 1. (4) ὙΠ βδοσίβοεβ οὗ 
ὙΔΆΜΟΝ ἀτὸ [86 Ὀγαΐβθβ οὐ ἃ Ἴοπίσι(α βρὶσὶς (ν..7..9). Ὑπὸ ἤπαὶ 
φειιτίου 18 (πὶ Ηδ Ψ11 σοῦυ ἃ [86 νγ118 οὗ 7οσυβαϊθηι δηὰ δοοορὶ 

186 8δοσίῆσθβ ἔβεσὰ (ν.3 3), 

ΒΕ Ρταοίουβ ἴο τις (Υδῆν ἢ), δοοοτγάϊπρ ἴο ΤῊΥ Κίπάπεβϑ; 
᾿Αοοοταϊηρς ἰο ΤῊΥ οοπηραπδβίοη Όἱοῖ ουἱ τὴν ἰγαηϑζτεϑϑίοῃβ. 
ναβϑῇ πὲ ἰῃογουρὮγ του ταΐπα ἰηι φυϊγ, 
Απὰ ρυτν πιὸ ἔγοπι ΠΥ 5ἰῃ, 

ΕῸΣ ΤᾺΥ ἰΓΔΉΒΡταββίοῃβ 1 8Πὶ που, 

Απά ΓῺΥ 5ἰῃ ἰ8 Ὀείογε πὲ οοῃιη0.8}}γ. 
᾿Αγραϊηβὶ Τῆεε, ΤἼεα Οη]γ, μᾶνε 1 Ξἰπηςὰ, 

Απὰ ἰἢς ἐνὶ] ἰη ΤὨΐϊπε γε ἤανε 1 ἄοης; 

Τρδὶ Τῆοαυ ταϊρῃίεβὶ Ὀς ᾽υ5ὲ ἰη ΤΥ (νοτγά5), 

(Τηαῖ) Τῆου πιϊρῃϊεβὶ Ὀ6 οἱεασ ψἤθη ὙΠουὺ )υάρεβῖ, 
ΒΕΗΟΙῸ ἰπ ἱπίᾳυν 1 5 Ὀγουρῃί ἰοτίῃ, 

Δπά ἴῃ 5ἰῃ αἰὰ πὴν πιοίμεγ οοποεῖνε πὶ. 
Βεδοὶὰ ἴῃ αἰ] πε85 ΤΏου ἀοβιὶ ἀεἰίμῆι; 

Τῆς οοπδάδῃοο οἵἉ νβάοιι Του πηαϊκοϑὶ πιὸ Κπον. 
ΟἸεδηῆβε πιὲ ἔγοπι 5'π υγ ἢ ἤγββορ, δηὰ 1 5041} ὈῈ ρυγε; 
ΜΝ δϑὴ πιε, δπά 1 50.411} θ6 ν ῃϊῖεσ ἰῆδη βῆον,. 

1ἴ τς Πδδσ ἰου δπὰ ρ᾽δάῃεϑβ5, 
Τῆς Ὀοηα68 Μῃϊοἢ Του μαϑὶ ογυδῃεὰ νν}}} Ἔχυ]ῖ, 
ΗΪάε ΤῊΥ ἴδος ἔτοπὶ ΤΥ 5'η8. 
Απὰ αἱἵϊ πηΐπε ἱπί αυΐῖαθ5 ὈὉΪοὶ οὐ. 
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4 ῬΘΑΙΜΒ5 

ὙΠ Ε Βεασί ἱπίο ἃ ρυγὲ ὁπὲ τιδηβίογπι ἴοὺσ τι6, 
Τῆς 5ρί πὶ ἰπίο ἃ Ξἰεδαξζασί ὁπε τεῆςνν. 
(αϑῖ πιθ ποῖ ἄυνᾶὺ ἴτοπι ΤῊΥ ῥγέεϑεῃοδ, 
Απὰ ΤῊΥ ὨοΙΪγ ϑρί πὶ αϊκε ποῖ ἀναγ. 
Ἐεβίοτε ἴῃς Ἶογ οὗ ΤῊΥ βαϊναϊίοῃ, 
Απὰ ν ἢ ἴῃς ῥαηοαῖν ϑρ᾽γὶξ Ὁρμοα πα. 
1 ΝΜ} ἰεα ἢ ἰγαπϑρτεβϑοῦβ ΤΥ ννᾶγ5, 

Απὰ 5ἴππεῖβ αηΐο Τῆδς Ψ}}} τεΐαγη. 
Βεϊΐνες πιὸ ἔγοπι ὈΪοοάπῃεὰ (Υ̓δῆννε ἢ). 
Μγ ἴοηρυς ν]]} της ουἱ ΤΥ τρῃςδουβπαβ55. 

Ο ΤΟΚΡ, πὶ ᾿ρ5 πιαγεϑὶ Τπου ορεῃ; 
Απὰ πιγ πιουῖῃ νν}}} ἀδοίαγα ΤΥ ῥγαΐβα ; 
Ἑοσ ΤΠ οιι ἀεϊρῃϊεϑὶ ποῖ ἰῃ Ῥεδςθ-οἤδσγίης, 

[ἢ ψνο]Ὲ Ὀυτη-οἤετίπρ ΤΠου ἰδ καϑὶ πὸ ρ]θάϑατγε: 
ϑδοσίῆςεβ οὗ ἃ Ὀτόΐίκεπ βρί Γϊ, 

Α Βεᾶζὶ ογυβῃβά, Τῆοιι νν}]} ποῖ ἀδϑρίβα. 

Ο ἀἠο ροοὰ ἴῃ ΤῊΥ ροοά ρ͵εαϑυγε υπίο Ζίοη ; 
Μαγεβὶ Τῆοα τοῦθ] [ἢ 6 νν8}}5 οἵ }6γυϑδ ει : 
Τἤεη ν Του ἀεὶ σῆς ἴῃ μεδοε-οὔετίηρ πὰ οἷς Ὀυγηϊ-οἤετίηρ ; 

Τρ ν1}} τΏογ οὔεν Ὀυ]οο 5 οὐ ΤὨϊπα δἰ τᾶγ, 

Ῥβ. 51 ψὰϑβ ἰπ 18 δὰ ΔΗ͂, (πεπ ἰπ Ἐ δπὰ 198} (νυ. Ιπίτ. 88 27, 32, 33). Τῆς 
Βιἰβιογίοαὶ δἰ] υβίοι νγὰβ δἰγεδαν αἰἰδομεά ἴο {86 5. ἰῃ 18 48 ἃ ςοπ)εοῖΐυταὶ 11105- 

τγαῖῖνα βἰζυδιίοη, ὑὰϊ τὶς πουΐ Ὠἰβιοσίςαὶ ναὶυθ. [τ 5 ἱπῃροββίθ]ς ἴο δααβὲ ἴῃ 

Ρᾳ. ἴο ἴδε 5ἰτυαϊΐοη, ΤῊΣ ἰδηρύαρε 5 τοϊαϊεα οἰ εν ἴο 1 Ἰεταίυγε οἵ ἴδε 
Ἐχί]α οἵ εαυὶγ Βεβιογαίίου, (1) 15.1.3 βεθτῃ ἴο ἢανε Ὀεεῃ δ εΗῪ ἴῃ πιϊηὰ: 
(4) ἴπ ἴμε σοποεριίοη οὗ ἴμε ρυτβοδίίοπ οὗ ἴῃς παιΐοπ᾽β βὶπβ ν.3.4.9; οἵ, 15.118, 
ἴπε υβεὲ οἵ ᾿ΠῸ 15. 4325 4422, Ὁ29 ἔοτ ἴῃ ρεζϑοῃ [ς. 23 414, Ἴπ [ε. 335 ΕΖ. 168 
27 Μαϊ. 382. ΤΏε νΌ. κϑπ ἴοτ ρυτίβοαϊίοη ἔγοπι βίῃ 15. εἶβυν. οὐ] ἵπ Ρ' θη 
ΔρρΙἰεὰ ἴο ἴῃς ρεγβοῃ, θυΐ ἰ5. ἱπ ΕΖ. ψεη ἀρρ !εὰ ἴο ἴῃς αἰΐασ. [{ ἀοεβ ποῖ 
τπετγείογε πεσαββαυ!ν ᾿ΡΪΥ Ρ.Ὰ 2ῈΝ 8 υϑεὰ ἴῃ  δ8 νψγ6}} 85. Ρ, ἀπά ννᾶ5 ἀουδί- 

1ε88 δηοίεης, (δ) Εοτ ἴπε ρειβοῃδὶ Ἔεχρδγίεποε οἵ ν."δ, οἔ, ἅ5. 592, (2) ππόφν γῶν 
ν.10, ς(, 15, 2215 2510 ς18. 1, (47) ΦῸΦ ΠῚ ν.18, εἶβυγ, οἹ]Ὺ 15. 6310. 11, (4)΄ Εοτ 
18ε Ὀγυϊδεὰ 5ρί τὶς ν.19, οἴ, 15. 6625, (72) Εογ (δε βοπ οὗ ἴϊε τποῖμετ ν.ἷ, οἵ, τ᾿ ς 
βἷῃ οἵ ἴπ6 ἤγβι (δῖ μον 15.432] δπὰ οἵ Ζίοι [86 τπιοῖμεσ 5418, (2) Οἰδετγ Ἰἰπρυΐϑ- 

τἰς ἰτᾶσεβ αγὲ: (55) ν.2Ἱ, δὴ τὶν βυπιφρῖ πο; οἵ, Πι. 3310 1 5,79; ὑπ ν.ἷ, ἔοσ 

Ἄοοποορίϊοι, οἵ. Οπ, 3041 3110 (Ε). (3) Εν!άεηςεβ οὔ Ἰδῖθσ ἀδῖβ ἄγε: “3. ΠΥ 

ν.}9, οἵ, Εχ, 355: 33 (Ρ); δυῖ 5εε ῥ8, 110, αἰϑὸ 112) ΠυῚ ν. 13 ςγ8.8 1ο83, νι ἴ5 
ῬΙΟΌΡ. οαυ]εγ ἴπδη 1010, νος ἢ ἀρτεεβ ὙΠ Ὦ ἴς ἰπ α56 οὗ ΟΔ] οὗ δ. (4) Τῇε 

ΟΠΪΥ δυβίδητίαὶ ενίάσποεβ οὗ νον ἰαὶς ἀαΐε γε: ΓΊΠΟΣ ν.3, οἴ, 10. 3885, δὰϊ 

ῬτΟΌ. ἰχῖ, Ἔττ., εχρίαἰπεὰ ὈΥ ὉπὉ, ῥργοῦ. ρὶ. ΤῆςἊ 8. ἱπ ἰῖ8 ᾿πβεοΐορυ ἀερεπάβ 

ὁπ ἴδε ροβίεχ!ης βεοίΐοηϑ οὗ 15.2, ἀπὰ ἴῃ ἰΐ8 ἄεερ ρμεπίϊεπος τεργεβεηῖβ ἴΠ6 

ϑρ γί: οὗ ἴῃ ρβορὶβ οὗ ἴῃς Ἐδϑίογαϊίοη ἴπ ἴῃς τἰπις οὐ Νεματηϊδῃ. ΤῊΣ ῥγάγεσ 
ἔοτ τευ ϊϊπρ ἴῃς γν 4118 οὐ Τεγυβαίεπι νν88 ργο Δ ΟΪΥ τοὶ δπὰ ποῖ ἰάεαϊ, δὰ 

ἱπάϊςαῖεβ (μδὲ ἴῃς δὐϊθογ γὰβ οπε οἵ [με σοτηρδῃῖοῃϑβ οὗ Νεβειηϊδῃ ἴῃ ἴμς ρτεαὶ 
εἤοτὶ ἴο ρῖνε ἴῃς οἷ νν6}18. 



ΡΘΑΙΜ 11. ς 

δέσ. 1. μᾶ5 ἃ 5υη. εἰ γάβϑι ἢ ἀπὰ ἃ Ὠδχαβίϊοἢ σοπιροβαά οὗ ἴἤσγεα 

5γη. οουρεῖϑ. -- 3-4. 2386 ργαείοιες 10 π|ι6}, βιονγ ἑλνοῦγ, υβυ δ} ἴῃ 
τῆς Ὀεβίοναὶ οἵ τεάἀδιηρίίοη ἔτοπλ δηετηΐθβ, ἐν 5, Δηα βἰηβ, ἃ Ἵἤδγ- 

δοϊεηβιίς ἴοσπι οἵ 18; σι τῃ6 ἴνὸ 5γη. πουηβ: ἀέπαάπεςς, ἴῃ 6 
Ἰονίῃρ ἀϊξβροβι(ίοη ἴο ἄο δοῖβ οἵ Κίπάμεββ (4), δῃᾷὰ εογιῤαςςίορι 
(255), ἴε αἰεοιϊομαῖθ βυτρδίῃυ, βϑρβοίδ!ν οἵ ράγθηΐ ἴο ἃ Ἵἰ]]ά, 
εἴ. το} --- Υαλτυελ], Ὠετα δηά ἱπγουρῃουῖΐ ἴΠ6 στοῦρ, Ρ5. 51--Ἴ2, 

ἴοσ νος Ἐ 5υρδιτυϊεὰ Εἰ ρἠΐηι. ---- Μν ἡγαπαοργέςείοης, βῖη8, σοῃ- 

ςεἰνοά 45 τε ε]]οη, ἰταηϑρταϑδίοη οὗ ἴῃ6 [νν, οὐ ἢ] οὐ ἀοά, ψ ἢ 
τς ἵνὸ οἰίεῖ 5γη5., ἐπέψεν, δῖ}: ἃ5 ἃ αἰβίογιομ οὐ ρεγνεγβίοη οὗ 

τὶρμῖ, ἀπά σι 85. ἃ ἰαϊϊαγε ἔτοτλ ἴῃ 6 ποῦτλ οἵ δἰτῃ οἵ 16. Τῆδβα 
ἴχγεθ ἰθγῃ5 [ῸΓ δίῃ γα δῃς οι 4] ἴο τῃ6 ἴπγεα ἴετπὶϑ ἴοσ ἴῃς 

αἀϊνίης Κίπάπεβθ, αηὰ ἤᾶνα ἴἤγοα τηθαϊδιηρ ἰδῦτὴβ (ῸΓ ἰἴ5 Ἔχϑγοῖβα 

ἴῃ οἰεδηβίηρ ἴῃ παϊΐοη. Τῇ ἰτδηβρτθβϑίοῃβ βἰδίη ἴῃ6 Ρθορΐθ, 
δΙδοκεηίηρ ἴπεῖγ τερυϊαϊίοη δηὰ οπαγαοῖεγ, ἰπογείογε δώ οί, ψὶρα 

οὐ, οὈ]εταῖς {Π πὶ, 50 {Ππᾶΐ [ΕΥ̓ ὯΟ ἸΟΏρΕΓ σᾶπῃ ὃς 56εῃ, οἵ, τοο, 
Τῆς ἱπίχυϊν 50115 ἴη6 πὶ ἃ5 ἃ ΠΙΠΥ ρατηηεηΐ, πεγείοσε τυ ριξ, 

οἴδδηβα 4}} [15 ἢ ἀννᾶν, 50 ἴῃ 1 τηδὺ Ὅς οἰδδῃ; ἀο ἰξ 580 ἴΠοτ- 
ΟΥΡΉΪΥ μαι ποῖ (ἢ Ἰϑαϑὲ ἴγασα τηδὺ ταπιαίη, οὗ, ν.ἢ. ΤῊΣ 5'η5 ρτο- 
ἄυςα τε]ρίουπ ροϊ τίου, αηβείηρ ἔοῦ [Π 6 ννοσβῃΐρ οἵ Οοά ; [πογοίογα 
υγύν σιό, ΔΡΡΙΥ ἴῃς ἀρροϊηϊθά πηθδηβ οἵ ρυτγὶβοδιίίοη, [Πας 1 ΤΑΥ͂ 

επΐου σοπηπιιπίοη δρϑίη, οἵ. ν.), ΤῊς ροδὶ ἀουθδι1685 μα ἴῃ πηϊπά 15. 

αἰδιδ ΓΙ πΚίηρ οὗὨ βίη ἴῃ 115 δι δ)εςῖίνε εβεςῖβ οἡ [ῃ6 ρεΐβοῃ, γαῖ ῦ 

1ῃδη οἵ [15 οὐὈ]εοῖῖνε εἤεοῖβ ἁροη ἴῃς ὈΪδοε5 οἵ ἀϊνίηθ ργεβθῆςα. “αἰ 
15 τῃογείοτε ἴῃ τϊαδὶ οἵ ρυτ βοδίίοη {μὲ ἢ6 ἢδ5 ἴῃ τηϊηά, ταῖμοσ [ἤδη 

πε πίτυδὶ] οὗ βδςτίβοθ. Ηδ ἔξεϊβ {πᾶΐ ἴῃ 6 πδίίοη πθθάβ βουηθιϊηρ 
τῆοσα ἴθαῃ ἴΠ6 τἰϊααϊ ; {ΠῈ } πδεὰ ἴῃ6 Ῥειβοῃδὶ ἔδνουγ οἵ Ὑδῆννε ἢ 
Ηἰπιβοῖῦ; Ηἰ5 ἱπιθγροβιοη 5 ἴπ 6 δαπιϊηἰϑίγαϊοσγ οὗ (ἢϊ5. παϊίοῃδὶ 

οἰεδηβίηρ. --- ὅδ. 7 ἀανι ζημστυΐη»}, ργεβεηΐ, δοῖῖνθ, Ῥθῦβοηδὶ, Ἔχρϑτ- 

τηεηΐδὶ Κπον]εάρε οὗὨ 5ἰη, 85 ἴνμι5 βἰαἰηίηρ, 50 ]Πηρ, Ῥο]]υτίηρ, [ῃ 6 
πῖίίοῃ. --- ὄφγογε “πε εορδημαν}]. 1 σδῃηοῖ Ἔβοᾶρα ἴτῸ πὶ βέεΐπρ τ 

διὰ ςοηίοτηρ δίῃ ἰδ ἴῃ 411 ἰῖ5 οἀϊουβη6β5, οἵ, 15. 59,3. --- ὅ, ἀραίηε 
ΖἼεε], εταρμδῖῖς ἴῃ ροϑβιτοῃ, ἴο ἱπάϊοαϊα ἐμαὶ [Π6 51 νγὰβ Ἔββρθο δ! ν 

δραϊηϑὶ Ὑδῃνεῖ, ἰπιθηβπεα Ὁγ, Ζ4εε ομν]. Τῆς παιοηδὶ βἰη νγὰ5 
δραϊηβὶ [πεἰγ σοά, “ ποῖ ἀραϊηϑδῖ ἴῃς Βαῦυυ]οη Δη5,᾽ 85 ΤὨθοάοτε οὗ 
Μορβυδϑῖία, Τπεοάοτεῖ, οἰϊεὰ Ὁγ Βᾶ. ψῇ ἢ ἀρρτοναὶ ; οὐ ἱπάθεα 

δραϊηβὲ ἴῃς Ῥεγβίδηβ, οὐ ἴῃ6 πλῖηοῦ παϊϊοηβ ΠΟ 50 οτγα ον υϑεὰ 

1ῃ6πι, Ορροβίῃρ Ἔνεσυ εβοτι οἵ [5186] ἴο γϑϑίδὈ] 5 Ὠἱ τη 1 ἴῃ [6γὰ- 



6 ῬΘΑΙΜΒ 

βΆ 6 τι. --- ἐπ Ζ, πὸ ἐγε5], Ὀείοσε ἴῃς ἴδε οἵ σοά, ἰπ Ηΐβ νϑγγ Ῥγεβ- 
δποα; δηὰ 50 πίρῃ-βαπάεα, νιϊπουϊ ἐχουβο, ψΠοἢ ἐχροββϑά ἴο }υ5ὲ 

τοι δυϊίοη, το] οἵ οτα πο σου σοπλα ΟὨΪγ ἔτοτλ Ηἰ5 Κἰπάηεϑ5. 
- Ζλαΐ Τάοι νιξρλξεεί δέ ἡμεῖ ἢ δε εἰκα», ἢπαὶ οἴδυδβεβ, ποῖ ἀε- 
Ῥεηάεηϊ οἡ ἴδ δεῖ οἵ 5ϊῃ 85 1 τῇ 6 σοτητηϊβδίοη οὗὨ 51Π γγὰβ ἴῃ οσάοσ 
ἴο ᾿υϑι ν Οοά ἴῃ ἀφδαϊϊηρ νι τ; Ὀὰϊ οα τῃ6 σοηζεββίοη οἵ 5ἴῃ 
δραϊηβδὲ σοά οΟἡἶγ. ΤῊΐδ ρυδ]ς σοηξεβϑίοη τηδάς ἰδ ενϊάθης [πδὶ 

Οοά"Ξ ἀδαϊϊηρ5 νἢ Η5 ρθορὶα ἀυτγίηρ τΠεὶγ Ιοηρ Ἔχῖϊα δηά ἴῃ (ἢ 6 
Ἰοηρ-ςοπίηυοα Α] οἰοἢ5 οἵ [6 ρῥθορῖβ, ἰῃ {πεῖν εῇοτγίβ ἴο σεδίοτε 

τῆς παϊΐομδὶ ἴδ δηὰ ἡοσβρ ἴῃ Τεγυβαίθτη, ψετα ἰῃ δοοογάδησα 
ψ ἢ ΗΒ ανν, δη 50 70βῖ. --- 7Ζ΄γν τυογς}, τείεττίηρ ἴο ἴ6 Τεη 
Ῥγογάβ οἵ ἴδε ρῥγίπηῖνε [4᾿νν ὉΥ ψῃϊοἢ ἴῃς ηδίίοη ἰ5 ᾿υάρεά Πέτα, 

ἃ5 ἴῃ φοἰ ΞΘ 50 (, Ἐ], 3, Εοπι. 4’, δηὰ ποῖ “πἤεη Του βρεακαβῖ," 
Ί1η, ἘΝ"., ν ὨΙΟἢ ρῖνεβ ἃ [οτπὶ α.λ., ἀ55ἰ τα] θὰ ὈΥ ΠΟΡΥ 515 ΕἸΤΟΥ ἴο 

--- τοὐτη Τάου γμάρες τῆι ἰ5, ἀεσοταϊηρ ἴο ἴπεβ8ε γὙοτάϑ ; 45 3Η, ζ, 
ΑΝ. ἘΝ. 5ο', ψ μοι ἰβ ἴο Ὅ6 ῥτγείεισεά το (ῦ, Ἐ, οι. 4’, ΡΒΥ͂., 
“πῇῆρη Του τί ᾿υἀρεα,᾽᾿ δ5 {πὲ ροεῖ [πουρῆϊ οὗ ἃ πίσμεσ ᾽υάρ- 
τοθηῖ βϑδὶ δείοσε ψῃϊο σοά Ηἱϊπιβεϊῇ οουὰ Ὅς ἰτἰοὰ, ἃ σοηςεῖς 

σι ηΐϊοῖ, Βόνενεσ βυϊεὰ ἴο ατεεῖκ δά τπιοάστῃ ἰάθαβ, ψγὰ5 ποὶ βυϊϊεα 

ἴο ἴπ6 τε! ρίοῃ οὗ τῆς ΟἹά Τεβιδυηεηῖ. 
5:1. 11. 15 8ῃ δῃϊίβιγ., θερίπηϊηρ τ ἢ σοηξεβδίοη ἴῃ ἃ ἰειγαβι ἢ 

οὗ ἴνο βγη. οουρ[εῖβ, δηά σοποϊαάϊηρ τὶ τ ἃ Πεχδϑιϊοῃ οὗ ρεϊοη οὗ 
ἴχεα 5σγῃ. σουρίεῖ5. --- 7, δελοί 1, οαἸ]ΠἸρ εταρδιῖς διϊεπιίοη ἴὸ 
τε Δητ} 6515 θείνεεη Ὑδῆνεδ᾽ 5 τεαυγετηεηῖβ ἀπ ἴῃς δοῖιδὶ ἢΪ5- 

τοστῖς σοπάϊτίοη οὗ Ηΐβ5 ρεορΐς, ἴπ6 ἰδῖῖεγ σοπηΐηρ ἢτγϑῖ. -- 7 τας 
ὀγομρά  7γογ1λ], ποῖ τείεττίηρ ἴο ἴῃ 6 ἰηϊαυϊγ οὗἩἨ ἴπ6 ραγθηῖΐ, οὕ ἴο δῃ 

ἰηϊχαίίουβ οσοπαϊιίοη οὗ ἴῃ ἰηΐδπὶ νθη Ὀτουρῆςϊ ἰογίῃ ; ἱπιρὶ γίηρ 

τ[ῃε ἀοοιτίηε οἵ οτίρίηαὶ] 5'η, ἱγαπβυγι θὰ οσὰ Αάδτῃ δηὰ ἔνα ἴῃ 

δοοογάδηπος ψῖτἢ Τταἀυοίδηΐθπ), οσ πωρυϊεὰ το ἴῃς “μὰ 85 οσθαϊοα 
85 Ῥατὶ οὗ ἃ 5ἰηίῃϊ τὰςθ, δοοογάϊηρ ἴο Ὁγεαιοπίβῃμ. [1 τηγβεὶ μοὶά 

το ἴδε βρεουϊαῖῖνε ἀορτηα οἵ Τταάυοίαπίστι ; Ὀὰξ 1 πγυβί 54 Υ {παΐ 
ποθεν οὗ τἢ686 ἀοοίσίηεβ δᾶ5 ΔῃῪ βυρροτῖ ψῃδίθνεσ ἴῃ ἴῃ6 ΟΤ. 

Τῆς ροοῖ πεγὲ δ υἀδθϑ5 ἴο ἴπε Βἰβιοτὶς οτὶρίῃ οἵ τς πδιίίοῃ ἴῃ τΠεὶγ 
ῬιγΑγο δ] δηοεϑίουβ, ἃ5 ἴῃ 15. 437. ὙΤῆεὶγ ἢγϑι {21 ετ σοτητητεὰ 

βίη, δῃηὰ 411 [5 Ῥοβίεγ Υ δίησθ ἢἷ5 ἀαν ἤανα (οἸ]ονγεα Ὠΐπὶ ἴῃ ἴγαῃβ5- 

Βταβϑβίοῃ. ---- α΄ »1)») νιιοΐλδν εογεείυε γι6]. ΤῊΪΒ 15 σευίδίηγ ποῖ ἴπ6 
τροῖμοῦ οἵ Ὠανία, 45 1 5816 ψετα Ἔβρεο αν ἃ βίππεῦ δἱ ἴῃ τἰηγε οἵ 

ΒΕΓ σοποδρίίοῃ, οἵ 85 ἴΐ δἰῃ ψεσγε δἰίϊδοῃεαά ἴο ἴῃ6 ἀμ θοσῃ ἐοβίυϑ 
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νι ϊοῖ σῆς οοποοίνοά ; Ὀὰαϊ ἴ[ῃ6 τιοῖμοσ πεσα 15 Μοίδοσ 1βγδεΐ, ἰῃ 

δοοογάδηοβ τὰ τῃ6 οοποεριίοῃ οὐ 15.2, Ἔβρεοίδ!!ν 15. 54. --- 
8. ἐπ Με δ είμεςς}, δά εἰν ἰο γι ἢ δηὰ Ηἰβ ννοτὰβ ἢ 2ε εοη- 
,βάεμες φ7 τοϊσάονι, ἴῃς σοηβάδηοςε ἴῃ Ὑδαν θα ψΐοἢ ἴτας νυ βάοπι 
ἱπηρασίβ. Τῆΐβ, ΌὉΥ ἴῃς πηβυπάειβϑιπαϊηρ οὗ δὴ εαγὶν σοργίβῖ, πᾶ 5 
Ῥδθὴ ἱπιοσργεϊθα 45 ἃ νογά, εἰβεύῆεγε οὐἷν 10. 3855, δῃιὰ νδγίουϑὶ Υ 
ἐχρἰδίηεα Ὁγ 38) δῃιὰ Νγβϑβ. 85 τείειτίηρ ἴο ἴῃ 6 γθίῃϑ Οὐ ᾿ηνγαγά ρᾶγίβ 
οἵ ἴῃς πδῆ. [τ νψὰβ ἀεβηδαὰ Ὁγ ἴῃς δαάϊτίοη οἵ ἃ ἰαῖὶῈὲ Ἡδῦτεν 
ποσὰ τηδδηΐηρ “ οἰοβοά,᾽ οἵ βεογεῖ ρἷδοε οἵ ἴῃς Ὀγεαβῖ, πη κίηρ ἴῃς 
Ἰπε ἴοο Ἰοῆρ, δηὰ σομιρεὶ]ηρ δῃ ἐχρ᾽δηδιίοη οἵ ἴῃς Ἰῃ6, ἃ5 σϑ- 
{εττὶπρ ἴο ἴῃ ἔπαγε δηα 50 ἃ5 ουΐ οἵ ράαγδ θ᾽ βπλ ν ἢ 115 πιαῖθ ἴῃ 
ἴῃς σουρίεῖ. [Ιῃ ἕδοΐ, Ὀοἢ ᾿ἴπ65 βεῖ ἑοτί ἴῃς αἰνίης τευ Γεθ ηϊ5, 

ΟΥΟΙ δραϊηβίὶ ἴῃς βίη οἵ [ἢ ραϑβὶ ἢἰβίουυ οἵ ἴπ6 παίΐοῃ ἴῃ ἴῃς (δῖ οσ 
]οοῦ δηὰ ἴῃ πηοίπετ Ζίοῃ ; δηὰ 50 (86 νϑγῸ8 ἃγῈ ὑτββθηῖβ.-- Ζζοιω 

{04 ἀερλη, ἴμαὶ ἰ5, τὴς οοηῆάδηςα ἰ5 Δοσαρίδ Ὁ ]6 45 βαἰἰϑίγίηρ ἴῃ 6 

αἰϊνίηε τεαυϊτεσηεηΐβ, ρίνίπρ ρταιβοαιίοη δηά ἀοϊρῃι ἴο Ὑδην ἢ. ---- 
ΖΤῆσι »ιαξζεεί »ό ἄποτον), Ὁγ ἴῃς τοδοῃίηρ οἵ ἴῃς γογάβ οἵ ἴῃς [νν, 
οδιτγίηρς οἡ ἴμε ἰάεα οὗ ν.. Ὑπεδα ννοσαὰβ ἱπιρατί ἵπιῈὲ νυ βάοηι, 
δηὰ 50 οοηῆάεηοσε ἴῃ Υδην ἢ ἴῃς ρτεαῖ Τεδοῆευ. ---- 9. Οὔζαρσς γιό 
ον εἰ], ἃ ἴδγτη οἵ ἴῃς τἰϊυδὶ ΕΖ. Ρ. -- τοῖὰ ἀγ550}1, ἃ Ὀυποὶ οὗ 
5112} ὈΓΔΏΘΝ 65 οὗ ἴῃ σᾶρεῖ μἱδηῖ, υϑεὰ ἴῃ ἴῃς τἰζαδὶ, ἴο ψαῖῃμου ἃρ 

186 ναΐοσ οὔ Ὀ]ἱοοά, δῃηὰ βοδίϊεγ ἃ ὑροη ἴῃς Ῥϑιβοῃ οἵ ἰπΐηρ ἴο ὃ6 
εἰεδηβεά. ΤΉΪβ ἰ5 ἃ γσεπθναὶ δηὰ ἰηϊθηϑβοδίίοη οἵ ν." --- σπά 7 
σὐαὶ δὲ ῥωγεῖ, ἴῃ ἴῃ το]! ρίουβ 56η56, 85 ἴπ15 οἸδδηβ6 ἃ ἴῃ δοοοτάδηςς 
στ τΠς πῖυδὶ ; ψνὨϊοἢ 15 Ἰηἰεηϑ Πα ἰη 7 «ἀσΐ δὲ τυλίίεν ἠάαη σϑοιυ. 

Τῇε ροεῖ ἰ5 εν ἀεητγ, ἰῃ ἴῃ 6 υδε οὗὨ [Π6 ἴεγπηβ οὗ 15. 1᾽5, (πἰηΚίηρ 
οἵ ἴῃε 5ἷηβ οὗ ἴῃ παιΐοῃ 85 βοδυ]δὶ δηά ογϊτηβοῦ ἴῃ {Ππεὶγ σοϊουτ, οὗ 

Ὀοοάρυ ἴη658; ἕογ ἴμεν πδά σοπιην τε ἃ Πἰρἢ-παπάε4, ἀεδιῃ- 
ἀεβεσγνίηρ 5ἴη, οἷ. ν.15, -- 10. “το. απά σίαόμεςς], ρἢγ. οἵ 15. 22}3 32: 
515} ψὨοἢ πεν δἵ [πε βάπὶς [πὸ ἀξ» δηα α͵5ο υἱῖετ. Ενεδῃ 2[ε 
ὄομες Θχυϊὶ ἴῃ βυτηραῖαυ νίτ ἴῃς ἐχῃ]αταϊίοη οὗ ἴπῈ δου]. ΤῊΪ5 

ΜὰᾺ5 ἘΧΡΓΟββαα ὉΥ νοῖςε, δηἀ ῬγοῦΔΌΪΥ 4͵5οὸ ὉΥ ἀδποίηρ, ἱπουρῇ ἴῃ 6 

Ῥοηδ5 δβαὰ Ῥδεὴ Ἄγωεἀεα ὉΥ Ὑδῆννεἢ Ηϊμπηβε]Γ ἴῃ τῇς δ] οἰ οη5 Ης 
Ῥτουρῃϊ ἀροῦ ἴπῈ παϊΐϊοη. ΤῆΘ ὈοΠ65 γα ρεγβοηιῆθα 85 ἴῃοβε οὗ 

8ῃ ἱπάϊνίυαὶ, Ξενεγα  γ συ βετίπρ. Τῆδ Ῥοπ65 δοῆς τ] [ἢ δηχίειΥ 
οἵ ἴῃς 5ου], οὗ, 2215 4.2ὅ.-- 11, Πα Τὴν γπες γρονι γι» εἴη], ἀο 

ποῖ Ἰοοῖς ὑροὴ ἴπδη), ονετίοοῖς (πεῖ (1011), τάκ ηο δοοουηΐ οἵ 
ἴδηι, οὗ. 325; δῃοίμεσ οοησορίίοη οὗ γῆν 5 σταοίουβ διττὰς 
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τονατὰ 5η. ΤῊΪβ ἰδ ἴῃ 50Π16 σεβρεοῖβ ἴῃ 6 σένεσβε οἵ [ἢ 6 σοηςθρ- 
ἄοῃ οἵ τΠ6 5γη. ᾿ἰηβ, ΒΟ 15. ἃ 5 Πρ] 6 στελθνναὶ οὗ ν. 3", αἰ πουρἢ 
ἴπε νογὰ ἴου βίῃ νϑγῖβϑβ. 

δι:. 111. μὰ5 ἃ πεχαϑβιίοἢ οἵ ἴἤγες βγῇ. οουρίεῖβ οὗ ρειτίοη, ἴο]- 
Ἰοναδὰ ὃν ὕνο 5γῃ. οουρ]εῖβ, ἴῃς Ἰατίευ ἴῃς οἰ παχ οὗ ἴῃ 81. ---- 
12. 7γαμεονοι ἢ γεπεῖσ]. Τἤδβα νεγῦϑβ 40 ποῖ ἱπιρὶν οτοδιίοη οαΐ 

οἵ ποϊῃίηρ, νη ἢ ἰηάἀεεά (ἢ Ηεῦτεν δ 32 ἤενοῦ πιεδηβ (νυ. Β2.} ; 
οὐ στεδίίοη οὗ ἃ μῦν ἤδατί ουΐ οὗ οἴμοι πηδίοτγίαὶ ἴῃ ρἷδοα οὗ ἴῃς 

οἷά δεαγί, νίθννβ ἡγῃϊοἢ ἀδρεηα οα ἃ πλϊϑαπ ογβιδηαΐηρ οὗ ἴῃ 6 ἴεσηιβ 
ἴῃ Υτββ8.; Ὀὰπῖ [ῃ6 τγαηϑίοσιηδίοη οὗ ἴῃ ἰογπηεσ ἢδατῖ, οὐ τπϊηά, οὗ 

ἴῃ παϊίοη ἰηΐο ἃ μεατί οὗ δὴ εη[ἰγεὶγ ἀϊβεγεηῖ ομαγδοῖεσ, ἴῃ 6 πη κ- 
ἰῃρ οἵ ἴπ6 5ρί τ, οὐ ἀϊβροβιτοη οἵ ἴῃς πδίίομ, ονεὲῦ πεν ἰηΐο 8ῃ 

δηζίγε!γ ἀἰβεγθηὶ βρίτῖ. Ασοοτάϊηρ ἴο ἴἢ6 ῥτγενίοιβ Ἵοηϊεχί ἴΠῸῪ 
δά Ὀεεῃ πἰδίηβα, βοἰ δ, δηὰ ρο]]αϊεα ; [6 γ ψεγε ἴο ὈῈὲ πιδής βκεγέ 
δηά «ἰαάίαςι, τὰ 6 ἰὈΥΠΊοσ ἴῃ δοσοτὰ ψὶτἢ ν.Ὁ, τῆς Ἰαϊίοσ ἴῃ δοοοτὰ 

Μη τὴς (αἰ ] 655 πὰ οοηδάδηος οἵ ν.ὅ. --- Ὁ» μι], 85 3, 

μοὶ “ἴῃ της,᾽ οἵ ῦ, Ἐ), ἀῃὰ τηοβὲ Ὗτϑβ., ψῃϊοῃ 5 δὴ ἱποχαοίηθββ 

οὗἩ ἰταῃϑδιίοη, ποῖ ᾿πηρὶ γίηρ ἃ αἰβεσεηὶ ἰοχί. --- 18. Οαε νι ποῦ 

ατυαν “οι Τὰν γέξρεηςε), Ὀδηϊϑη ἔτοπι ἴῃς βδοσγεὰ ρίδοθβς οἵ 

τΟΥΒἢΪΡ ἴῃ [Θγυβα! θη, οἵ, 425. --- ΤᾺ» ἀοέν δῤίγίῥ ἑαζε ποΐ ατυα}]}. 
ΤῊΘ ἀϊνίης ϑρίπὶ νγὰβ ΠΟΙΥ, 85 1 ννὰϑ [6 ῥγθβθποθ οἵ (ἢ ΠΟΙ͂ 
Οοά, τεαυϊτίηρ ΗΪβ Ρβορὶε ἴο θὲ μοῖν, ποῖ ἴῃ ἴδε βεῆβε οἵ εἰ ῃίςδὶ 

Ῥετίεοτίοη, Ὀαϊ ἴῃ ἴῃ 6 βεηβε οὗ ἼἽοῃβθοζαίίοῃ, ἃ Κεαρίηρ δραγὶ ἔγοῖη 
4}1 τἰῃδιὶ ννᾶβ ᾿πηρυγα οἵ ἀθἢ]ηρ, ἰη δοοοτάδησα ψ ἢ ἴΠ6 σοηῃςερίίοη 

οὗ ΠΟΙ] πε88 'η Η δηὰ ΕΖ. Τῆς ρῆτ. 15 υϑεὰ εἰβενῇοτε οηἱγ 15. 63.}}}, 
πθετα ἴπε αἰνίης ϑρίγις 15 ἰάθη θεὰ ἢ ἴῃς τῃδορηδηΐς δηρεὶ οὗ 
τε Ῥγέβεηςς Ψῃο ἰεἀ Ιϑγδεὶ ἃρ ουὖἱ οὗ Εργρὶ ἰηῖο ἴῃς Ηοΐγ 1,8πά. 

Τῆς ρεορὶς μδὰ ἵμεῃ ρτιενεὰ Ηΐϊτω. Τῆς ροεῖ οοηςεῖνεβ παῖ (ἢ 6 
βϑὴ6 ΗοΪγ ϑρίτιϊ ποὺν ἀννε} 5 ἴῃ Ι5γᾶ6] οἵ ἴπ6 Ἐ δϑϊοταϊίοῃ, }υϑὶ 45 
Ηρ. “25 Ζς. 45 σοηποεῖνοβ οἵ ἴῃς αἰϊνίηε ϑρὶ 85 βἰδηάϊηρ ἴῃ {Π 6 γ 
τηϊάϑι δηὰ ρου ἴο 16] 1} αἰνίηθα ῥτοτηῖθεβ. Τῇδ ροσῖ ἴδδιβ ἰεϑὶ 

ονΐηρ ἴο ἴῃ 6 ρυϊε οἵ ἴῃ6 ρεορὶε ἴῃ 6 Ηοὶγ ϑρίτιξ τηᾶν ἀδρατί ΤῸΓἢ 
τοῖν τοϊάϑι, Ἰεανίησ τπ6πὶ ἀδβοϊαῖε ----14. ερώγε 1ἦ6 7ον οΓ ΤᾺ 

σαίναποη], ἴῃ Ἰογ πὶ Ξαἰναιίοη ν1]}] ρτοάυοε, οἴ. ν.᾿. --- “πα τὰ 

446 φγίπεεν δρίγίέ μῤλοί( »6], 50 (6, Ἐ,, 3, ἴῃ δοσοσγά νὴ ῥργενίουβ 
νεῖβα, [Ὠἰηκίηρ οὔ τμ6 ἀϊνίπε ϑρ γι, ἢ [Πε δειτ θατ6 ΠΟΌΪΘ, ρτίησ οἷν, 
οη δοςουηῖ οἔὗὨ ᾿ΐ5 θείηρ ἴῃς Ἰεδάδθγ δηά ρυΐϊάς οὗ τῇς παίϊοῃ, ἴῃ 68 

ῬηηςεἾν τερτεβεηϊδίινε οἵ ἴῃς Κίηρ Ὑδηνε Ηἱἰπιβεϊί; οἴ. ΡΒΥ͂., 
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ΑΝ. , “ΤΥ τες ϑρί τι" ΤΠῚ5. δεβῖ βυΐϊῖβ ἴῃ 6 νετῦ, Αἰνγᾶγβ υβεὰ οὗ 

Οοά᾽ 5 Ξυκιδἰηίην Ηἰ5 ρεορὶς (352). ΚΝ. ἀπά πιοβὲ πιοάδσῃβ [ἢϊηῖς 
οὔ τ1ῃ6 ϑρὶ ἰϊ οὗ τηδῃ ογ ἴδε ηδιίοη, ἴπε 5βιεδά[Ὧϑι βρί τι οἵ ν.12 Ὀδοοια- 

ἴῃς ἴῃ ἔτεα, νοϊαηίδΓΥ 5ρ  γῖ, οὐ ἀἰβροϑβιτοῃ ἴο βαῖνε οάα, ἐβρεοίδ!ν 
ἴῃ βϑοηρϑθ οἵ ργαῖϑβε.-- -15ὅ. 7) τοῖν ξαεὺ ἥγαποργέσσοῦς ΤᾺν τυαχς]" 

Ταῖς Ἰΐπα ἀου 1655 τοίοιβ ἴο [Π 6 ἸΓΔΏΒΩΥΘΒΒΟΓΒ ἴῃ [5γα6], νὯο τηϊρ ῃϊ 
5111} τεπηδίῃ δου ἴῃς παίϊοῃ 1156} παὰ Ὀδδη ρυτῆεά 85 ἃ ἡ ἢοΪς. 

Τῆς παίΐϊοη, σογά δ!ν δοσθριίηρ ἴπς ἀϊνίης ποτὰβ ἀπά ᾿νᾶγ5, ψ}}} Ὀ6- 
οοπιδ ἃ ρτεαὶ ἰϑδοῃίηρ Ὀοαγ. ΤὨΪβ ἰβ5 ἰὴ ἴῃ βρὶΐ οὗἨ τς τἰπ|65 οὗ 

Νεδεηναῃ, οὗ, 34.2Ὁ. -- Α πα οἰππονε τοῦδ γείμ 11, ἸῺ τερεηΐδπος ἴτο πὴ 
βίη, υπίο (Πεἰὶγς αοά ΥὙδμνεῖ, οἴ. 15. 425.--- 16. 2 εὔνεν γιό 3) ι 

ὀοάελεα Ἴ, ἰὰ δοοοσάδηςα νἱἢ ἀδαρε (οἴ, Ζ64), ἴῃς 5ῃεἀάϊηρ οἵ 

Ὀ]οοά ἱπ ἀδαιῃ, ἴῃς δἱιοϊίοη οὗ [ῃ6 παιΐοῃ Ὁγ Ὀαηἰβῃπιθης ἴτοπὶ 
Υδῆν ἢ πὰ πὶ πάγανναὶ οὗ ἴῃ6 Ηοὶγ ϑρίὶῖ, τεδοΐηρ 115 οἰ πλᾶχ ἴῃ 

ἀεαῖῃ, 5ο ΟἹβ., Ηἰ., Βᾶ. ; θὰϊ ΕΝ". δηὰ πιοβὶ τηοάδθγῃηβ τῃϊηκ οὗ 

“ἐ Β)οοάρυ πη 6 55" ἴῃ δοοογὰ νῖτῇ ν., ἃ τηθδηΐηρ ροβϑίθ]Ὲ ἴο τῃς 

Ηδῦτγεν ψογὰ, αἱ ποῖ βυδίαἰηεα γ υ5ᾶρ6. ---- Υχλτσελ], ἴῃ οτρίπαὶ 
αϊνίης πᾶῃης ογ “ ΕἸο τη,᾿ ν ἢ ἢ νὰ ἰηθηβ θα ΌΥ δὴ δποϊεηϊ 
εἰοΞβαῖον ὉγῪ δάάϊηρ “ Οοἀ οἵὨ τὴγ 5αϊναϊίοῃ," πιδϊκίηρ ἴῃς πε ͵υδὶ 
τῆεϑε ὕνο νογάβ ἴοο Ἰοῃρ. 
8. 1Ψ. πα5 ἃ μεχαβίοῃ οὐ ἴτε βγῇ. σουρ]εῖβ δηὰ ἃ τεἰγαβιϊ ἢ 

οὗ ἴνο 570. σουρ]εῖβ. --- 17. Μν Δῥε ᾿| σιν σιοιλ], ἴῃς ογρδηβ οὗ 
Βρεεςοἢ, ἴῃ.5 (ΔΓ Ἐ56α ἴῃ σοηζεβδίοη οἵ 5ἴη δηα πυμ}]6 Ρ]εδάϊηρ ἴον 
Ρυτδοδίίοη, δηχίουβ ον ἴο ἠξείαγε ἴμ6 2γαίεε ἴῃ Ῥυ Ὁ]. νοσβῃ!ρ 
οἵ Υδηνθῃ, 1 ΟἿ Ηδ ν"}]}} βῃδῦ]α ἴμθτὰ 80 ἴο ἀο ὉΥ ρταπίϊηρ ἱῃεὶγ 
ῬΙάγεῖβ, οἵ. ν. 5.16. δηᾶὰ ἴῃ5 οῤέημ 1Πεὶγ Πρ5 ἴο τῃ]5 ρα βεσνίςθ. 
-18. 2ὺγ Του ἐἀρίϊρἠϊεεί ποῦ ἢ Ἰαξετέ πο᾿ 2αφωγε], 5γτι. ἴθ 5 

ἴοτ δοσθρίδηςς οὗ ἴῃ τἰτι4] ννοτβῃΐρ 45 Ἔβχργεββεὰ ἴῃ ἴῃς 2εσεέ- ο727- 

ἑμρ, “πιατγδοϊογίϑιϊς οὐ [δϑιϊνα]5, δηα τυλοίς ὀμγηξοβεγίηρ, οἴλατας- 

τε βιὶς οὗ ἴῃς οτάογεα ψουβῃρ δ 4}} βδαογεά {ἰτηθε58. ϑυςοῦ βδοτγῆςοβ 

ΜΟΓῈ ΑΞ ταδάθ, δηὰ ἢδυϊ4}}γ οεγοα, Ἔνθ ἢ 16 τῃ 6 παιϊίοῃ 

νγ5 τηοβὶ βἰδϊπεα νἱἢ 5ίη, οἵ, 15. 1129 Ῥε, σοῦ, --- 190-21, ΤΗΣ 
βδοπῆςε5 ἰῃδῖ τα] ννογα δοσαρίδοϊας ἴο γαΐσνεῃ δηὰ νης Ης 

ἀϊὰ ποῖ ἐζερίδε, ἃ5 Ης αϊὰ ἴτε πηογεὶν ἐχίθγηδὶ βαογῆσθβθ, ΕΓ 

“βΔοΙῆςα5 οἵ Οοά ᾿ -Ξ “ 5βδουίῆςεϑβ οἵ τἱρῃϊθουβηθ55," ν: 3. Τῆδβα 

αυαϊποαιίοης οἵ [6 5δοτὶ σα εσα Ὀοΐῃ Ἔχρδηδίουυ ρίοββεϑ, ἰῇ 

δοοογάδηος στ ΠὈι, 4332} Ρ5. 45. ΤΠΕΥ ἅττα ποῖ ἴο ὃς τερατάἀεά 85 

ἴῃ δηι με55 ἴο ἴἢ6 τἰζυδὶ βου ἤσθβ, 85 ἴ{ τε βδογῆςεβ οἵ σοά, 
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ἴδοβα σῇ οὶ Ηδ τεαυϊτεά, γγετα δἰτορεῖθοῦ ἰμῖθγηδὶ βἰδίθϑ οὗ 9ςουϊ, 

σἱτπουϊ ἐχίογηδὶ Ἐχργεβϑίοη ἰῇ τα]. ΤὭοβα βδοσῆοθα ΘῈ 4150 

Ῥεδςοε-οἴετλίηρβ δηὰ ψῃοὶα Ὀυτηῖ- Οἤδγιηρβ, οοηβίϑηρ Ἔϑρεοία!ν οὗ 
18ς ταοϑὲ σΟϑ! δηϊπηαὶβ, ὀωμάεξς, οἤεγεὰ οἡ ἴῃς αϊνίηες σὐΐα» ἴῃ 
7εγυβαϊεῖῃ ; ΟὨΪΥ ἴπε δχίθγηδὶ βδοσῆσθβ ψεσα ἴο ὃς οἤεγεα Ὁγ ἃ 
παίΐοη ρυπβεα ἤοτῃ 5ἰη, ἀπά ἰἰνίηρ τὶ ρμϊεουβὶν ἴῃ δοοοτάδησς ἢ 
1ῃε ψογὰβ δηά ννᾶγβ οἵ Ὑδῃνεῃ; δηὰ ἱπάεθα ὈΥ ἃ πδίϊοῃ ἱγὰῦ 
Ῥεηΐϊϊδηϊ ἴῸγ 411 ραϑὶ δηά ῥγεβεηΐ ϑἰπδ δηὰ ἰγδηβρτεβϑίοηβ. ΤΠΘΥ 

ἅτε ταεγίβεες οΓ α ὀγοξερ εῥίγί, τοδὰθ ὉῪ ἃ Ὀσόίεῃ βρίτίϊ ; ὦ ἀξαγέ 

εγμεἠεα, ὉΥ ἀϊνίης ἀϊδείρ] πε, ν.᾿Ὁ, οὗ, 15. ςγ1δ 665 Ῥ55. 3412 148. ---- 

Ο ἐο φοοί «ργο Ζ[ο»1, Ὀαδῖονν φοοά (πΐηρβθ ροη ει, γαῖ Ποσ ν ]]. 

ΤῊΪ5 15 Ἔβρβοία!ν ἀδβῆπβα δ5 γεῤω {6 τυας ὁ γεγμεαίενι, νοι 
ἴῃς Ῥεορὶε ποεάβα ἴοσ βαίεϊν ἴτοπὶ {πεὶγ δηειηῖθϑ, ἀπά ἴοσ ἴδ6 

Βοποῦγ οὗ γαηνεῖ ΗἰβεΙΓ ἰὴ Ηἰβ5 τογαὶ οἱΐγ. ---- 5 7ΤᾺγ ροοά. 

2αφωγε], δεσοριϊηρ πεῖ τορεηΐδησα δηὰ ρυπίγίηρ ἢογ ; ἰακίηρ ἀε- 

Ἰίρῃς ἴῃ ΠΡ βδοτιῆςο, οἤεσεά ποῦν ἢ ἃ σοηίΠίς, ρυτγο, τρδίθουϑ, 

βἰεδά(αβι αἀἰδροβίοη. Ηδ τϊρῆϊ 7051} ἀ64] ΚἰπαΪγ ἢ μετ. ΤῊΪ5 

ὙΕΙΒῈ ἰ5 ποῖ ἃ ἰαῖε δι αϊτίοη ἴο ἴπ6 Ῥ5., ἃ5 ἸὭΏδΔηΥ πᾶν ἱπουρῃΐ, 
Ῥεοδυδβε οἵ ἃ πιϊβίδκβη τϑέεσεπος οἵ ἰξ ἴο ἴῃς ἐχρεπεηος οἵ Ὀανὶά, 

ΟΥ ἴο ἃ τηϊδἰηἰεγργοίδιίοη οὗ ἴμ6 ργενίουβ σοηϊοχί, 45 ἢ ἴπετα Τα γα 

Δ ὑγαοοηο 4 0]6 δη  Π6515 Ὀδῦνεθη ἴῃς Ρ5. δηά [15 οοποϊυβίοῃ ; 

τΑῖθοσ [ἴ 5 Ἔβϑϑεηιαὶ ἴο [Π6 σοτῃρ]είεηθ85 οὗ ἴῃ 51Γ., δηἃ ἜΧργοβ568 
ἴῃ ΠἰδίουοΔ) βἰταδίίοη οὐ ἢ ροεῖ. 

8-4. .}}] Οδ] ἱπιν. )π (45), “διαγαοϊεγίβιῖς οὐ 18, θαϊ ποὶ οἵ Ξξ οἵ Αἴ, ἢ τὸς 
Ζὶμαάρεις (44) διὰ ὈὉΠῚ Ρ]. αρϑῖσγ. εσγεραςεῖονε (256). --τ Ὁ)" Ν] ἴοσ δὴ οτἱρί δὶ 
τγν, 88 [Βτουρμουϊ 78, υδεὰ Ὀγ Έ. --- 2.2] Ἰπουρῃ ἴῃ (δ, 3, [5 Ἰπιεπϑιβοαϊίοπ, 
τοδκίηρ 1. ἴοο Ἰοῃρ. Ε, 3, αἷδο ᾿πιθηβιν ἴῃ ρῥτγενίουβ ]., (5 κατὰ τὸ μέγα ἔλεός 
σου, 3 τεεμραμηε πεαρνιανε γε φογίεογαΐαπι ἐμάν, τς ΠΛ] ΟἿ] ταν. (96) δέον σε, 
85 ν.1; νἱἘ} β᾽πβ εἶσιν, ἱπ Οδὶ 18. 4326 4422, ΝΊΡΗ. Ῥβ. τοὐἱβ Ν . 357, βγῇ. ")029 
ΡΙ, ἵπῖν, 2 Ὁ29 γῇ. ῬΙ. τυσσᾷ, Ῥεῖβοῃ εἶδβνν. ΟἹ]Ὺ ν.9 76. 223 414; [} χη νΌ. ΡῚ. 
ταν. ᾧ Ἴπϑ, ἃ ἰθοηΐῖοαὶ ἴεγπι ἔογ σεγειμοηΐδὶ ρυτὶβοαιίΐοη, 8δο ν.3 (0.41}) Ὀγ ἴῃς 

86 οὗὁὨ ὮΥΒΒΟΡ ; σοπηπιοη ἴῃ Ῥ, Ὀυΐ αἷἶδο [6. 335 ΕΖ. 368 2732 Μαὶ. χ8 Ἡ.-- 
2] Κι. δ Ηἰρβ. ἱπί. δὉ5. "2 858 δᾶν. 1207, 50 (δ ἐπὶ πλεῖον, 3 »ιμὐήρμσε, 

Ὁ ε5.18 7. 1ο δ6 ρτείεγγεὰ ἴο Οὐ. 215) δϑγ. Ηρ. ἵπιν., ε8.76 ξε, ---- ΠΝΘΓΙΌΝ] Πα5 
Ὅνο ἴοῃς5. ---ὅ, 257 τῆϑκεβ ]. ἴοο Ἰοπϑ, ἈΠΠΕΟΟβϑΑΥΥ ρἷ. --- ΚΝ] Οδὶ ἱπιρῇ. ἱ.Ρ. 
Ῥτεβεηῖ εχρετίεπος, ὉΠ 51} οἵ, 168 15, 5013, ---Θ, γτ2Ὁ 0] εαρμαῖῖο Σ 12 
Ἀιτα. τβαγατίορ, νι δ, ἴῃ ἃ βιαϊε οὗ βεραγαϊίοῃ, αἴρνιε, ΒΥ ομαβεϊί; αἰνγαυβ 
οὗ Οοά ἱἰπ Ψ, εἶϑνν. γιὸ ̓ γοῖ 83,9 8610 1164 14818, --- ΓῊΡ» Ἴ)}2 Κ.] δά]. ΣῸ 

Ἐς ἀτιῖο]ς, ἐπιρμαῖῖς ; ρῆγ. οἵ 58, Ἀι. 425 οἱδ 17)3.219 Φ 57 Ὁ το]ροὉ] ςοπ]. 
βπαὶ οἷαυβε ΜῈ} ἱπιρί, 85 οἱδ 3018 4814 --- ΡΥ] ΟΔ] ἱπιρί. 2 τὰ. δε ἡμεί, 88 
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203.. --- Ὑ9] ἴοττα α.λ. Οαἱ ἱπῇ, οβίγ. αἰϊγαοιςὰ ἴο ἔοττι οὔ Ἴθοϑϑ; δαὶ Θ΄, 3, 
Ἐοπι. 3" Ρ]. Ἴ" 5, τείεγτίηρ ἴο ψογάβ οἵ ζστῦ, [με π ταβετ Ὀ]ἱηρ 51}}} πιοτε Ῥβ. 19. 
-τ- πρι] Οδὶ ἱπιρί, ἢ [31] νΌ. αἱ (1) δε εἶδαρ, ῥωγέ, οἵ τοδῃ ἴῃ ἴῃς βίρῃϊ οὗ 

(οά 65. 15}4 2ς᾽; (2) δὲ εἶξαν, ἴῃ )υβιίες, οὗ ἀοἀ Ρ5. 16 ΜΙ. 611, ΡΙ, νιαξε 

οὐ ἀεοβ ῥωγεν ἴμε (3)35 5, 7318 Ρσ, 209, πμ Ρβ. 1199. Ηρ. σισξε ογιετείγ 
εἴκαν 15. 1156, (δὶ νικήσῃς, οἴ. οπι. 3Γ; 50 Σ, Θ, Ἐ, 3, αἴεγ Αταπι. υὑβαρε. 
(Θ αἷξο ριεῆχεβ καὶ, Ἡ ὨΪΟἢ τοῦ Ὀς ἴοσ δῇ οὐἱῖπαὶ 59 πεεάεά ἔοσ τηξᾶβϑυγε, 

οσαϊτιεὰ ἴῃ ἘἩ Ὀεοαυβε οἵ ργενίουβ -. (6 Βοπι. 3), Ἐ͵, ΡΒΝ., αἷδο ἱπιεγργεὶῖ 
9093 85 ραββῖνε, σγῃ οι ἰδ Ἰταργο 40 ]ςα. --- Ἰ. 7.11] ἱπίεή. ἐο " ὀελοίά } υϑεὰ ἰπ 

Ἐβυ ῥγοβα Ὀυΐϊ οΒ ΘΗ ἴπ Ροεῖτυ, 50 ν. 688. γ8} 110(, ἔος 186 πιογὲ ἐγεαυςηΐ 
Τγτ, τ ἢ ΚΌΠ] πιπὶ. (1) σὲρε ν.1115. 211 Ηο. 129 Ὁϊ, τοἱδ; (2) ψμὲλ' οὗ βἷῃ ν.ῖ 

1030 15. εἶδ διε 5) 2133 2223. 88 2416,--- ΠΣ ΠΝ] ΡΙ, Ρέ. Ὁ [5π1 ΡΙ. εἶδνν. ΟἹΪΥ͂ 
οὗ ςοποερ[ίοη οὗὨ οαἴ]ς ὅπ. 3041. 41 2110 (ὃ. ΤΗΪ8. ἔογῃι 18 ἔογ {πε ποττηδὶ 
056), οἵ, 7. 528 65.566 }Ἀ,--- 8. ἐ ΓλΠῸ] π.[ρ]. ἴθ 70. 385, δος. ἴο ὦ ἀπὰ ΚΔ. 
γείτες, Ὀὰϊ ἱπιροββί]ς ἴβετε, ἃ8 τείεσ. ἰ8 ἴο ἄδγκ οἱουὰ ἰαγεῖβ; ἐμτυαγαῖ ῥαγίς, 

.ΒΌΒ., 845 οονοτεὰ ονοῖ, οοῃοεαϊοά, 65 τὰ ἄδηλα, ἘΠ ἑμπεγία, 3. αὐτεομαϊέμεσε; 

Θ, Ἐ, 3, 1] αἰϊδομίπρ ἴο πεχὶ 1. --- ὈΓ03»] 8. ἀουθι]ε88 ἃ 6]. ἐχρίαπαίΐουγ οἵ 
ΤΊΤΟΣ Οαὶ ρῖς. Ρα38. ζ ὉΓῸ “70 τ, ἴῃ ΟΔ] ἀπά ΡῚ, οὗ βίορρίῃρ ννε}]5; ἴῃ ἃ δίψθεσ 

5εῖβε Ὠῃ. 825 1.24.9 (0.41) οὗ βμυϊ['ρ Ἃρ ῥτορβεῖϊς ννοτά5, ἢεγε οἵ ἴδε οἱοβεὰ 
σδατηρεσ οὗ ἴῃς Ὀτεδβὶ, [πεγείοσε ἀσζσ ΑἹ] [ἢ 8 15. ᾿ἱπιργοῦαθὶε; ἰΐ ψῖνεβ πὸ 

5 δ 0]ε ρᾶγα]. Ἐά. νἱ8 ΗΙ. ΠΥτθ2 δὐβίγαοι Ρ]. πῶ εορμαίξρεες, τεεμγ έν, οἵ. 
15. 1οἷδ 70. 125; οβίτ, θείοτε πϑϑπ (3239), [8ς οοπβάεπος οἵ βεουγὶν τμαὶ ΥΝ 5- 

ἄοπι αῇοτγάϑ. --- θ. ΝΘΠΩ] ΡΙ. 7.55, δωγὺν ) γε οἷ; εἶϑνν, ἴπ (5 βεῆβε, οἵ 
Ῥεΐβοι, ομἱγ Ρ; Νὰ. 19 Φιω Νὰ. 81 ἀγα, (Ηρ.); οἵὨ ρίδος (αἰῖαγ, Βουβεὴ) 
ΕΖ. 43Ὁ 4. ΕΖ. 1»ν. 816. 2 τ., Δ] Ρ (Ρ].). - [2»Ὲν5}] πιπὶ. ἴδε ἀγσοῤ, Ῥγοῦ. 
εαρεν, ἀεϑοτῖθεὰ ΌΥ Τυβίγατω. “Τῆς βἴεπη [68 ββοτῖ, τεουτνεά βρὶπεβ Ὀεΐον 

τῆς Ἰυαποιίοη οὗ δδοῖ ᾿ἰεαΐί. Τδε Ἰεᾶνεβ αὐὰ οὐδὶ, οἵ ἃ ρί βϑυ ρτεθῃ, δῃὰ ἴῃ 

ὙΓΆΓΙΉΕΥ δἰτυδίϊοτβ ἐνεγρτεθη." Τῆς ῥἷδπὶ 5 πιεπιϊοπεὰ 1 Κὶ, 418, εἶδβυν, ἱπ 
τίτυδ] 56 ἴογ ΞρυϊπκΊηρ Ὀϊοοά δὲ Ῥαββονεσ Εχ. 122 ([), ἔοσ οἰδδπβίηρ οὗ Ἰερεσ 
1,ν.145.5:49. 6]. 62 (Ῥ), ἔοτ ο᾽εδηβίηρ ἔγοπι σοπίδοϊ τ] ἴ86 ἀςδὰ Νὰ. το06΄ 18 (Ρ), 
οἵ ο᾽εδηβίπρ ἴτοπι βίῃ μεσα ΟἹΪΥ. ---- ἼΩΝ] 1 βυθοτά., ἴῃς βπαὶ πὶ οταϊἰεἀ ἴῃ Ἰαῖα 
δι] 6; 50 δἷβο ἢ 3 Ν ΗἸΡΆ. ἱπρῖ, 50 νὉ. ἀεποαι. Ηρ. (1) νιαξο τολέἑε 
Ξε ρυτν (εἰ μῖς41) Ππ. 1186; (2) «ἄξειν τυλὲϊερέ5ς, ὅδεογες τυλέΐε, οἵ ἴτεε 70. 1, 
οὗὨ πιοταῖ ρυτίεγ οἴ, ὧ 18, 118 ἀπὰ δεῖ; Ηρ. δὲ ῥωγίβεα Τα. 1219, ---- 
10. ππορη ἡ ΕῚ Ρδτ, 15. 2218 310 ς 18. 11,---- ΓΟ; Ὑ] ΡΙ, μέ, τεῖ. οἰδυβε; οἵ, ν.19 
“οἵο͵ -" 12. ΝΉἼ2] ΟΝ] ἱπιν. ΝᾺ γέαίς ἴπ ἴῃς βεηβὲ οἵ δγσρογνσι, 858. 18, 410 
6511. 15 ὑπ ον νἢ 15. δ]. τοδκίῃρ 1. ἴοο Ἰοῃν. ---- 2) ΓΡ] 10) Νίρῃ. ρῖς. 112, 
γνιῖν ἐτέαὀἑἰλεά ἴῃ ἴΒς τεϊ!ρίουβ δῃὰ πιογαὶ βεῆβε, οἵ, 3) 112) 578: ὃ 1083, α]5ὸ 
η,851 1127. --- τ] ΡΙ. ἔτην. 1 πῃ ΡΙ. (1) γερεστυ, ΟἿΪΥ Βούς ἴπ ταὶ: ρίουβ βεῆβς, 
οἴ ἔδεε οὗ ρτουπὰ 1048), Κίπράοπι 1 5. 1115, γεδῖβ 1.8. 551, πὐϊπεββεβ 70. 10]; 
(2) γεβαΐν, εἰϊίε5 15. 618, ἰεπιρῖς 2 (Ὁ. 244. 12, αἰἴαγ 2 (ἢ. 1585, ΗΠΒΡ. γέμειν, 
γουϊ 8, 1035. --- 22 15. ἃ ρἷ., τρακίηρ 1. ἴοο Ἰοπρ. --- 18. 2 τΟΝ] ἰ8 
πεξ. 1.85. Ηρ. τὴ Ὀνο δος εηῖ8. --- 29} ἜΧΡ]. ρἱ. --- 14, πϑιφη] ΗἸΡΆ. ἱπᾶν. 

οομοτῖ, οὗ ἴ8. Ἔχρὶ. εἷ. --- νῦν ΓΘ] Ρἂτ. α.λ. ν. 728. τττο Ὁ ΓΕ] ῬῈτ. α.λ.» 
Ὀυϊ Ὑ5ῦ Π3) Εχ, 3521 (Ρ), οἱ, 5ὺ 2. Ἐχ. 45. 5 (Ρ) 26. “οἷ, ψἹΠηρ, ἔτ ΕἸΥ 
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οβετὶηρ οπεβεῖῦ; (δ ἡγεμονικῷ, Ἐ φγίπείρῥαὶ, 3. ῥοίερε ἴὰ ἴῃς οἴεσ τοηρ. 
ποδία, ῥγέρεεῖν, 80 ϑιγεεῖ, ---1δ. προ Ν} ΡΙ. σοβοτί. --- 16. Ὁ}91] αὐβι. Ρ]. 
ὀῥοοάεἀεα,, ΟἸ8., ΗἸ., Βᾶ.; τηοβὶ τ ϊὩΚ οὗ Ὀ]οοά- συ εἴη 655. ---- ΡΥΦΤ πον Ὅλη Ν} 

ΔιαΡ ΙΠοδιίοπ, ΟὨἿΥ οτς πᾶπιε πεεάεὰ ίογ πιεᾶβαγε ; τά. πγῦν, ἔοσυ Ὡς ἢ οὐποκ 

ψ 85 βυϊδδιϊτυἱεὰ Ὁγ Έ. ---1....] ΡΙ. 7.55.» ἀροά. οἵ ἐν. (.513).--- 18. κὉ} περ.» 
50 3, Ὀυϊ Θ μὰν ςοπαϊτοπαὶ Ῥαγίίοὶς ἀπε ἴο ΔλλΝῚ Οδὶ οοΒοτί. τ), δροά., ψ δῖ ἢ 

σεγίδίὩ]Υ ἱπιρῖϊεβ ἃ ργενίουβ σοπαϊτομδὶ οἷαυθε. 180 [ΐδ νῦ. πιαίκεβ 1. ἴοο Ἰοῃς 

δηὰ ἰ8 ἀουθι]ε85 δπ ἐχρὶ. 6]. --- 10. 55 Ν} ἰ5. ρὶ. ἴθ Ὀοίἢ 11.; ἴξ ρυῖϊβΒ Οοά ἰπ 

24 δηὰ 34 ρμεῖβ. ἴῃ βᾶτηε ν, Ὧ2) 15 ἰββῃ οβῖσ. θείογε πῦὶ, [1 5 ῥγοῦ. {μαὶ 29) 
ἴϊεν 20 15 δὴ Ἂχρὶ. δὶ. ̓ πβετίεὰ δείοτε ἴ8 ἀπυθυδὶ 9). --- 30. π32.9»] ΗἸΡΆ. 
ἱπῖν. σοδοτγῖ. 295) (3533). 6, 3, ἱπβετῖ την, Ὀὰϊ δ ἐχρεῆξε οἵ πλεᾶξυτε. ---- 
21. τῦν»} ἰβ Ἔχρὶ. 8]. ου ἴ86 υπυβαδὶ ξ 5.59 ἡ.π|. τολοίε, δρεέγε οὔεγίρρ, 85 

θι. 3310 1 5. γ9; ἔοτ οἴμεῖ πιηρ. ν. ςοϑ, 

ΡΘΑΙΜ Π1., 2 58τε. δ΄. 

Ῥϑ. 52 8 ἃ ἀϊάδοιϊὶς Ῥοθπὶ οὗ πὲ {ἰπ|6 οὗ ]εγθιιὶδῃ : (1) ἄδπουπο- 

ἱπρ ἃ ΟΥ̓ΔΗΥῪ πΟΌ]6 ψἼΟ ψοσκοά τϊϑομὶθέ τὶτ πἰ8 ᾿γίηρ ἴοηρστιθ 

(ν.5 Ὁ) ; Ῥγάϊοείπρ πὶβ βροϑοᾶν ἀονγῃΐα}} (ν.7) ; (2) ἰτὶυπιρμίηρ ἰπ 

186 δηιμοϑὶβ δεῖνγθθη Ἐμ6 ΠΟΌΪ6᾽ 8 ναΐῃ ἰσιδὲ ἰῃ πὶδ ΘΔ, δπὰᾶ 

[86 δυσα ἔπιδὲ οὐ 186 τἱσμίεουδ ἱπ Ὑδαπϑι (ν.5..5). ΤῈ6 ΡΒ. οου- 
οἷυάεβ ἱτ ἃ Πτυγρίοα] ρ[ο88 (ν..}}). 

ΧΜΝΗΥ Ὀοδϑίεβί ἴδοι οὗἉ ενὶ!, ἰου τα ἢν πιδῃ, 411} ἀδγ Ἰοης ἢ 

Ἐπραυϊδηρ τυΐη ἴῃου ἀενίβεϑβι, ἰἢγ Ἰοῆρσας 15 85 ἃ ννῃείιςὰ τάζου ; 
Τὔου ἀοϑὶ ἰονε εν] γαίῃεσ (ἤδη ροοά, ᾿Ἰγίπρ ταίμογ ἤδη τί ῃῖ; 
ΤΠου ἀοβῖ ἰονα 4}} ἀδνουτίηρ ννογάβ, ἴῃς ἀεοείτξα! ἰοηρσαα. 

ἜΙἰ αἰϑο νυ} ρα} τ(ἢες ἀονπ, ἔογανεγ Ηδ ν}}} βηδίοῃ (Π6 6 ἄνγαν ; 
Ἡςε Ψ]]] Ραςκ ἴῆεε ἃρ ουἱ οἵ τὴγ ἰεπί, δηὰ 50 τοοὶ ἴδε ουἷ οὗ ἴῃς ἰδηὰ οἵ ἴῃς 

Ἰἰνίης. 
ἩΕῈΕΝ ιδες τἱρῃίεουβ ν»"}]}} 5βεε δῃηὰ σενεγς, δηὰ ν]]] Ἰαρἢ αἱ Ὠἰπὶ: 

“ Βεδοϊά (1ῃε πιῖρῃν πιδη) {μαὶ υϑεὰ ποῖ ἴο πιᾶκε (Ὑδῆννεῃ) Ὠΐἷβ τεῖιβε, 

Βυϊ υϑεὰ ἴο {τιιδῖ ἰῃ ἴῃς δοιιπάδηος οὗ ἢἰβ5 τίοθβ, υϑεὰ ἴο Ὀς βίγοηρ ἰῇ Ὦϊ5 
(θα). 

Α5 ἴογ πιε, 1 ἂπὶ ἰπ ἴῃς ἢουε οἵ (ΥΔῆν 6} 85 ἃ Ἰαχυτίαηι οἷἵνε ἴγες; 
1 ττυβὲ ἴῃ ἴῃς Κίῃάπεβς οὗ (Ὑδῆννεἢ) ἴοτενογ δηὰ ὄδνοσ. 

Ι νὩ} Ια ΤῊςε ἰθδὶ Του δαϑὶ ἄοης ἰΐ, αῃὰ 1 νν}}} νναἱῖ ου ΤῊΥ παπια." 

Ῥε. 52 νγ88 ἃ ὈΣΕῸ αἱ βτβὶ ἴῃ 8, δπὰ βυρβθαυεηι ἴῃ Ἐ απὰ 838 (υ. 
Ιμπῖτ, ὃ 26, 27, 32, 33). [π 8 ἰτ Παὰ ἴδε (οἹονὶπρ Ηἰεϊοτίςαὶ τγεΐθγεηςε : 

ὝἜΘῊΝ πον ἜΝ Ὁ ἼΘΝΝ ὌΝ ΘΝ ὭΣ ΝΗ ΟΝΝῪ ΝΝ22 τῷὸ “ΜΉ εη Ποες 

τῆς Ἑδοτοΐις οδπιδ ᾿αυά τοϊά 56], δηὰ βαἰά απῖο Βίπι, Πανϊὰ ἰ8 οοπια 

ἴο τῇς ουβε οὗ ΑΡἱπιεὶες ἢ." ΤὨΐθ ἰ8 Ῥαβεὰ οὐ 1 8. 223:10, θυϊ τηϑκεβ 
ἃ ΟἸυπιθῪ υ8εὲ οὗ τς παιγαῖϊνε. ΤῊ8 τείεγεηος νὰβ πιδάς ποῖ ψἱἢ ἴῃς 

νἱενν ἴμδῖ ἴῃς Ῥ5. ννὰβ δοίυδιγ σοπιροβεὰ δἵἱ ἴπαὶ τἰπιε ; Ὀυϊ τῃδὶ ἴξ ταρπϊ 
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Ὀε ᾿ςοποεϊνεὰ 858 ἐχργεββίηρ {πε επιοιΐοτβ οἵ Πανὶ ἀπάοτ (Ποβε οἰτουπιδίδποοϑ. 
Ιῃ (δοῖ με 5. ἰπ βόπὶε τεβρεοῖβ ψου]Ἱὰ βυἱϊ ἰἢς 5Βἰζυατίοη; Ὀὰϊ ἴῃ οἴπετβ ποῖ. 
ΒοΙᾺ ἴῃς ἰπίογηδὶ δπὰ ἴῃς ἐχίεγπαὶ ονϊάθηςσς πιᾶῖκε βυοἢ ἃ τἰπις οἵ σοπιροϑβίτοῃ 
ἱσῃροββϑίθϊε. Ὑὴδ Ὕ22 ν.3. 9 τείεγβ ἴο ἃ νναγτίοσ, απὰ εν θη, ἱπ ([ΒῈ σοπίεχῖ, 

ἴο ἃ αϊἰξε δπὰ ν]οϊεά ομς βυςἢ 85 Ποερ οετίδι ἶγ νγα8. Βαῖ ἰΐ 15 βαβὺ ἴο [ΐηὶς 

δἶΞο οἵ ϑβεῦηα (15. 2218 5.)}, Ῥαββδυτγ ([ε. 201 "4.), Ηδπδῃῖδῃ (76. 281 "5..), οὕ 
Θδηρδ! αὶ (Νε. 6). Βαϊ 1886 νγεγε ἀουι]ε88. ΟἿΪΥ τεργεβεηίδιϊνεβ οὗ ἃ οἶδβ8 
ΠΟ ϑἴΑΠΕΥ ἀρρεδγίηρ ἴῃ [εὐνγὶβῃ Ὠἰβίουυ δηὰ ἀεπουποεὰ ὉΥ ἴδ6 ργορδεῖβ. Τα 

ὩΣ) ΤῊ ν ἷθ τῷ 76. 1116 ἀοε5 ποὶ ἰῆνοῖνε ἀερεμάεῃςς οὔ 6.» ἔογ ἴῃς βἰπλῖε ἰ5 
δ ΕΑΞΥ͂ ὁπ δὰ ἴῃς 8εὲ οὗἉ ἰξ ἰ5 ποῖ ἴμε βᾶπι6. Τῆς τεΐεγεηςε ἴο ἴδε Ὠουβε οὗ 

Υδμν ἢ, Βονένεσ, ᾿ταρ ϊε5 εἰ μοῦ ῥτγεξχι!ο οὐ ροβίεχι!ῖο εἶτηεβ, ἤθη ἴῃς [απιρὶα 

5 ἴῃς ἐἊβίδὈ 5ῃεὰ ρ]αος οὗ ψοσϑῃΐρ. Τῆς ογαδῪ πὰ ᾿γίηρ υ86 οἔ (Βε ἴοῆσις 

ἀεπουηςεὰ ἴπ [με ΡΒ. 15 ἐβρεοΐδ!ν ρτοπηίπεηϊ ἰῃ ἴῃς ἀεπυποϊαϊίουβ οὐ {πε ῥγε- 

εχῖ!ς Ρτορδεῖβ, οἴ, 7ε. 9 " ΜΙ. 61, ὙΤὮε βᾶπὶε ἴ8 ἴγυς οἵ ἴῃς εδυὶγ Ἐδβίογα- 
ἴοη. Βυϊ 5υρβεαυςη ἐαἰβεμοοά, ἀπάες Ῥεγβίδῃ ἰμβαδηςς, ἀβϑυτηθβ ἃ τηογα 
εἰ οὶ οματγαοῖοσ, διὰ ἴα ἀσπουηοθὰ ποῖ ΟἿΪγ ἔογ ἰϊ5 Ἰπ]υτίουβ εἤεςῖπ, θαϊ ἔοτ 

ἐϊ5 οννῃ ἱπηπγοσαὶ πδῖυσε. Τῆς ἰδρυδρε δὰ 5ιγ]ε ίδνουγ ἃ ὑργεξχι!ὶς ἀδῖς. Τῆς 

Ῥϑ. 5 Ὀεβὶ Ἄεχρίαϊπεὰ ἔγομῃ ἴδε {ἰπιε οἵ [ϑγεταΐβῃ. 

ΘΓ. 1. Π45 ἃ [εἰγαβιϊςἢ οὗ ἴἤτεθ βγη. 1165 Ἔχρίδἰηΐηρ ἴῃς ἢγβί, 

δΔῃα δὴ δηττι. βγη. οουρίεῖ. --- ὃ. Ἡὰν ὀσαείσε ἠάομ, . .. Ἰάσι 

"σάν νιαρ 7] ϑοῖῆβ ῃοῦϊθ, ἃ τίοῃ. δηὰ ρονθγίαὶ ὑγαυγίοσ, 18 
τείειτεά ἴο, βυῃοῖ 85 ϑῃεῦηα (15. 22.55.), Ῥαβῆδμυγ (76. 2οἷ ".), 
Ἡδπδηϊδῃ (76. 28᾽“.), οὐ ϑδηρα]]αῖ (Να. 6), γῃο νν5 ἰμάα]ρίπρ ἴῃ 

βεϊξοοηβάρδηϊ Ὀοαϑιίηρ οὗ ἢἰ5. βυσςθϑς δηᾶ ἱπιραη  ἰῃ ες ΤῊΪ5 
ννᾶ5 411 ἴῃς τόσα ἱγγιαιϊηρ ἴ[μαῖ [τ ννὰ5 σοητηυουβ, αὐ αν ρηρ. ΑἩ 

δηοίεπε ρ]οββαῖοσ ἱπηραίίεηϊ ἴοσ ἴῃ 6 δηι ἢ 6515 ν..9, αἰϊδοῃεα ἴο {116 
τολτρίη ἴῃ “ Κιηάπεβϑ,᾽ τηακίηρ παῖ “ 41} ἀαγ Ἰοηρ." ΤὨϊΐδβ βυὺ- 

Βεα]υδητν σᾶπηε ἰηῖο ἴῃ ἰεχὶ αἵ [6 ὄἼχρεηβε οἵ ἴῃ τηδάβυσε, ἀπά 
ἴδε 5 Προ Ὑ οὗ ἴῃ τηονοτηθηΐ οἵ [πουρῆϊ ἴῃ 115 ρδγ8} 16] 5. ΤῊ 
γιββ. δύεδν αἰθεν Πέτα. --- 4. Ξηρμζῆηρ γμίη]. ὙὍὙῆε εν] ἰ8 

εχρ δἰ ηθά 85 ἃ τυ ΐῃ ἴῃ νης ομα (4}}5 ἀπά ἰ5 εηριυ!εα οΥ ϑινδ]]ονγεὰ 

ὉΡ, ἃ ἴετπι οὗ 18, 5" 38,3 ς 2 ς)2, ϑυςῇ ονεγν εἰ πηίηρ στυΐῃ ἢ6 
ἀευϊςοίλ ἀραϊηδὶ ἴπ6 τἱρῃΐθουβ. Ηδ Ππᾶ5 ἃ ἀεῆηϊϊε οἷδῃ ἀηά ρυτ- 
Ῥοβα ἴο τυΐῃ ἴΠ6π|, δηά ἰξ ἰδ αχργεββθα ἰῇ γα Υ ψογάβ οἵ ἴα]ϑε ψ]ϊ- 

Π6585. --- ἄν ημό ἰς ας ὦ τολείίε γαο7}, ῬὮτ. α.λ., οἵ, Ῥ5. γη}3 

76. 263, ΤὨὮε ἴοηριιε [45 ἃ ἀδδάϊν ρύσροβα, δῃηά 80 ἰϊ 5 οοπηρατθὰ 
ἴο ἃ ΤΆΖοΣ ΜΏΪϊοΝ Ὧᾶ5 Ῥεθη ψῃμεῖῖεά ἴῃ οτάεσ ἴο τῇδε ἰΐ 85 βῇδγρ 
88 ῬΟββ0]6. Τῆε ρ]οββαῖον δάεὰ “ νογκίηρ ἀεοσερίίοη,᾽" 5 τοιῖ, 

τηλκίηρ ἴῃ Ἰίης ἴοο ἰοῃρ γῇ οί σ τοίεγγίηρ ἴο ἴ[ῃ6 ἴοηραα οὐ [ἢ 8 
τᾶ, ΠΕΙΠΟΙ ἴῃ Δρροβϑίοη οὐ νοοδῖϊνθΊ. ὙΤμὰ Ὗτββ. αἰ. --- 
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ὅ-6. 7ῆον ἀ0ε: ἐρυε], Ἔἐταρμαῖῖς ῥγεβεηΐ, τερεδίεα ἴῃ 5γῃ. Ἰἴῃς ἴοσ 
διθαῖθσ δ ρμδϑῖ8. ΤΏ 6ν}} τορι Γαρσζαβθηῖϊβ δὴ δ] Ὠδίαυγα, 
ΨΏΟ56 δῇῇδοϊίοη ἴ5 βεῖ οἡ ἐυΐ γαϊἦφν ζάαη ροοά, ἀεβηρδα τηοτε ῥτε- 

εἰβεὶν δ5 ἴῃ εν] οἵ δία γαϊλφν λαμ ἴλ6 ροοά οὗ βρεακίηρ ἴῃδΐ 
ΨΙΟΙ 15 υδῖ ἀπά γζυσάζ, ΤὨδ οἸϊτηαχ 15 τεδοῃδά ἰη αὐ ᾽-ἰενοιίρδ 

«υογεῖς, ἩΟΒΕ ΡΌΓΡΟΒΕ 5 ἴο 5 ΔΙ Ο ἃΡ δηὰ ἄδνουγ, οἴ, ν.", ---- 26 

ἐἰφεείζι ἐρηρμε], ἃ5 τ20 δ ἴῃ δΔρροβίοη (δῦ, 9, 3, ἴο Ὀε ῥγείειτεά 
ἴο [86 νοοσδῖϊνε : “Ο τοὺ ἀδοοὶτι] ἰοηριε᾽" οὗ ΕΝ". δηά τηοβὶ 

τηοάεΓ8. --- 7. ̓2] αο} οὐ Ηἰἴβ ρατῖ, 85 δῇ δάάϊτίομαὶ δοίοσ, 
ΔΡΡΘδΙβ ὉΠΕΧρΘΟΙΘαΪΥ ἴο ἴῃς σψὶοκοα ποῦϊε, ΤῊΐβΒ αἰνίηθ πᾶπηδ 
γνᾶ5 ἰεῖς ἴῃ ἴῃῆε 5. Ὁ ἘΞ. 05. ἀγεὲ μεδρεά ὕρ, ἴνο ἴῃ εαςἢ Ἰης, 

το ἰπάϊοαϊς ἴπε ρτεδῖ νδγί εἰν οὗ τηοϊΐοηβ Ὁ ψῃϊο σοα ονετίῆτγονβ 
τ} 15 ναϊηρ]οτίουβ ΠΟΌΪα. ---- τοὴ φῶ δες σεν" ἴτοτα ἃ ἔττῃ ροϑὶ- 

τίοῃ ; -Οἡπακά 1.εε ατυα}»} εἰβενῆθτα οἵ βῃδίοῃϊηρ ὉΡ οο4}5 ΤῸ τ ἃ 
Βοδγιῖ ἢ τΟΏρ5 ΟΥ 5ῃονεὶ ; -- δήμεξ ζῴεε μῷ οἱ οὐ Τὰν “πμ1], οαἵ 

οὗ δῃά δᾺῪ ἔτοπιὶ ἴῃ ἰῃιηοϑὲ ἀνε! ηρ, [ἢ 6 νΕΓῪ ὨΟΠΊΘ ; --- σπα 50 
γοοΐ 1ἦεε ομἕ οΥ Τ14ε αν" οὗ τε ζυΐηρ]. Τὶ 5 εχιθσηγηδιίοῃ, Ἰδανίηρ, 

ΘΙΤΠΕῚ τοοῖ ΠΟ Ὀγηοῦ Ὀδῃϊηα ἴῃ ἴῃ6 Ἰαηά ψΏΘτα ΟὨΪΥ ἴῃ ἰἰνίηρ 
ἄνεὶ!, ν. 25. 

δίς. Π|. μὰ5 ἃ Ἰίης ἰπίτοάυοϊηρ [6 πογάβ οὗ ἴῃς {πη ρῆδης 
γίρλίεομς ΜὨϊςΝ ἀδοίαγα ἰὴ δὴ δηῦιῃ, σουρίοξ ἴη6 {πιϑῖ οὗ [πε 
ψοΚεα ποῦϊε, δηά, ἰῃ ἃ 5γη. ἰτρ]εῖ, [6 ἔπαβὲ οὗἩ ἴῃς τὶρῃϊεου. ---- 

8. .5ἐε απή γευε᾽ 6], 5εῈὲ ἴῃ 1[4]1 οἵ ἴῃ 6 νἱοϊκθ ποῦ ϊε, δηα τενογε, ἴῃ 

τενθγθητίδὶ ἔδασ οὗ Ὑδῆνθ ἢ ψνῆο ονεσγίῆσον Ὠἰπι, οὗ, 40“. -- σπα τοῖν 

ἐπηρὰ αἱ λέ», ἴῃς τυπρῆδηϊ ἰδυρῇ οὗ βοοτῃ δηὰ ἀεγίβίοη. ΤῊ 5 
5. υ5ῖ ἃ98 ἀρρτορτίαϊβ ἔοσ ἴῃ 6 ρεορὶβς οἵ δῆνθῃ ἤθη Ὑδησεὶ Π- 

ὉΠΩΡἢΒ ΟΥ̓ Ηἰ8 δηδιηϊθς δηᾶ {ῃεῖγβ, 85 1ἴ 15 ἔοσ δῃνερ Ηϊτηβοϊΐ, 

Ρ5. ,', ---θ. δελοίί τλε ντεϊσὴΐν πιαη], ἴῃ βᾶπι6 ῬΈΊβοῦ 85 ἴῃ ν.ἦ; 

Ῥυϊ 32 δηὰ ,ββ. Ὁγ ἃ ἀϊβεγεμε ροίῃτηρ οὗ ἴῃ βᾶπὶεὲ Ἷοηβοηδηΐ 

Ἰεϊΐοτβ, ἰηῖεσργεῖ [ἢ 6 ἴδσίῃ 85 ἴῃ 6 τῆοσε βεηδσαὶ δηα σοιῃργε μῃδηβίνα 

“τηδῃ.᾽" - μοδα "οἵ το γ»αζε γαλευεῖ λὶς γεζμρε]), ἰγεχυιδηϊδίνε, οὗ 

Βα τα] δοιίοῃ ; 580 Ῥγοθδ Ὁ (ἢ 6 ΤΟ] οννΐηρ νΌ5. αῖϑο. ΕΔλ"., αἴϊεσ 

3, τεηάεγ “ βιγεησίῃ ᾿" οἵ “ βίτοηρῇοὶά," Ῥαΐϊ ἱπηρτορο ΪΎ, τ. 27}. ---- 
5 ἕλε σαόμπάσηες ὁ λὶς γνἱελες]. ΤᾺΪ5 ποῦ ]Ὲ μαά ργθαὶ σῖσ68 ἃ5 
ΜῈ] δ5 στεαΐῖ ροόψεσ, δηὰ ἴῃ [686 με υβεὰ ἴο {πι8ῖ, ἰηϑιεδά οὗὨ ἰῃ 5 

Οοά, 85 ἐνεῖν ἵπιθ [ον 5Βῃου]ἃ Βανα ἄοῃδ. --- χοφα 20 δὲ εἴγορρ ἐπ 

ἀΐς (ευεα })}} 80 85, Ὁ, ἀπιὰ πιοϑὲ πιοάδγηβ, ἃ5 Ὀθϑὶ ϑιϊτθὰ ἴοὸ Ἵοη- 
ἴεχί, 30 ρἶνεβ [ῃς βᾶτης ἔοσπι 85 ν.", ψΒΙΟἢ 15 νι ουϑὶν ἐχρίαϊηθά 
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Ὁγ Υτββ. δηά ἱπίεγρτγεΐεσβ. Βαυῖ, 1 οοστεοῖ, ἰξ τηυδὲ 6 ἱπιεγρσεῖθα 
85 ἴμεῖσ “ δηρυδηρ τυΐη,᾽ δηᾶ μὰ πηυϑὶ [Ὠϊηἰς οὗἩ ὨΪ5 βίσεηρι πεηΐηρ 

Ὠἰτηβοὶ ἴῃ ἴῃς ταΐη Β6 ἢδ5 Ὀτουρῃϊ ΟἹ οΟἴπογβ, Ὀυ]ἀΐηρ ὨἰταβαΓ ὑρ 
οὐ [πεῖς στυΐη8. --- 10. Α΄. ,»» σιδ], ετωρδδῖίς δητ6518. --τ- ας ὦ 
ἐμχωγίαπέ οἶσε ἵγέε], γεϑ, στθθη, δῖ, ἀῃὰ βΠουτβηϊηρ ἴῃ ἴῃ 6 το ἢ- 

εϑὶ 50] ; ποῖ δαὶ [πε οἷϊνα ἴτεαὲ νγὰβ ἐμ 26 ἀομδέ οὗ γαλενεὰλ δπὰ 

τιογείοστε ἐβρθοίδ!γ ἰαχυτίδης, θὰ (μαὶ [Π6 τἱρμίθουβ τηδὴ ννᾶβ ἃ 
ξαεβὲ μετα δηᾶ οὐ παῖ δοοουηΐ ννγὰ8 ἴο Ὀ6 σοπηραγεά ἴο βῃςἢ ἃ 
66. Ηἰῃἱς {πιδῖ νγγὰβ ἰὴ ἴῃς Κἰπάη655 οἵ Ὑδῃνθῃ, ἴῃ δι ἢ 6515 τι τῆ 

τῆς τπιϑὶ οὗ [λ6 ψὶοϊκε ΠΟΌ]6 ἴῃ ἢΐβ στο 65; δηὰ τπογείοτα Β6 νουἹὰ 

σοπῆπαυς ἴο Πουτβῃ δἴογ ἴῃ6 ψίο καθά ποῦ]ε ἢδὰ ὕδεῃ ονετγίἤσονῃ 

ὙΠ ἢ 15 ψεδ 1}. --- 11. 7 τοἱΐ αμά 7ΤΆεε], ἴῃς νον οὗ ρυ]ὶς νου- 
ΒΡ ἴῃ ἴδε τεπιρὶ6 ἴῃ {μδηκθρίν!ηρ, ἃ5 υϑυ8] δ [Π6 σοποϊυβίοῃ οὗἁ 

Ῥϑβ8. -- λα Τάοι λα ἄρηε 17]. ὍΤὨΣ βρεοίαὶ ἔμεπιε οἵ ἴπ6 ῥργαῖββ 
γγὰβ ἴῃαϊ πο Ὑδῆνεῃ μδὰ ἀοης ἴο ἴπε ῥτοιὰ Ἠὀρρσεββοσ οὗ ἴῃ 6 

τὶ ϊεουθ. --- απα 7) τοῖὴϊ τυαὶξ οπ ΤᾺγ παπιε]. ΑἸΙπουρὴ {π|8 Ῥῆτ. 
15. α«λ., γεῖ ἴῃ 6 πδης οὗ Ὑδηνθῇ ἐτεαυ ΠΕ ἴακεβ [6 ρῥίδος οἵ 
Ὑδην ἢ Ηἰ πη βο ἴῃ οἴδοσ ρῆγαβαϑ, ἀπ ἴΠῈ͵Θ 5 ἢῸ ροοά γεᾶβοῃ ΜὮΥ 
1 5ῃου]ὰ ποῖ ἀο 580 θεσθβ. ὙΤῆδ τοτηδϊηδεσ οὗ ἴῃε ν. 15 ἴοο πηυοῇ 

ἴοτ ἴῃ τηβάβασε δηᾶ 511. ---- ον ἐὶ ἐξ ρορα ἐπ 1λ6 εἰρλί οὐ ΤᾺν δίοως 
ρη45]. Τῆϊβ 5 ἀου 1658 ἃ ροβϑ5β. ΤῊΘ πᾶτης ἰ5 ροοά, Ὀεπίρη. ΤΠΣ 

Ῥίουϑ 50 τερατγά ἰΐ 85 ἴεν σοηϊειηρίαῖα ἴ. Ὑῆ ἤᾶῖης οἵ Ὑδηνθ ἢ 

ἴῃ ἰᾶῖε ὑϑᾶρε ἰ5 ἔοσ Ὑδανει Η]πλβε], 

8. ὈθπΓΡ}] ΗΠΒρ. ἱπιρέ, σιαξε ον ς ὁοατί, 85 497. ---- 221] νοοδίϊνε, 85 αβυδὶ 
τ ἀτῖῖο]6. --οῦν ἼΟ5] ἰ5. ἃ 6].» οὐ βΊ ΑΙ ἰπ ππδυρίῃ δἰ ρΙν 88 "Ὅπ, ἔγομι υ.}Ὁ, 
τείεττίηρ ἴο ἴδε Κ᾽ πάπεϑββ οὗ Υδῆμνεῃ, δπι τἢ. ἴο [Ὡς ννἱοκεάπεβε οὗ [ϊ5 δοδείει: 

- Βαϊ 68 ἀνομίαν, Α4., Οὐυἱηΐα, ὄνειδος τε ̓ὍΠ 85 Ατδῃ. “λσγιέ, γεῤγοασεῖ, εἶδον. 

Ρι. 145861,ν. 2017, ὅν νδ8 ἃ ἰδίεν ἱῃβεγίίου ἴῃ 3Ώ, 3, ἴο ἀεῆπε ππ δ8 Οοάβ. 

Βαϊ ἴξ ἰ5 ἱπίεγρσ. ὉῪ 3, Ηουρν., Οοτὶ, 6., θὰ., 48 ἱπεχϑαςῖπεββ ἔοσ τ ῸΠ ὃ. 

ΗΙ., Ὁγ., τὰ, ὃ» ἼὍπ' δάν. ἱπί. Βαϊ 8}1 ἀγα ἱπῃργοῦδῦϊε δῃὰ υπβαιβίβοίοτγ. ΤΈΣ 
ἴνο πογὰβ ἴῃ ἔδοϊ ἀεβίγου ἴῃς τηεᾶϑυτα. --- 4, ΓΤ] εἰρῆ. ἐρρηίην γωΐη, 

ῳ, 510,-- υϑῸ ΤΓ2] ΡὮτ. ανλ, Σ ἼΓι πὶπι., γον, 88 15, 70 ἘΣ, οὶ, ψ", υ. γ38, 
οἵ τινοτά, -᾿ "πνοὴ ἢ] 18. ἐχρίδῃ. ρ]. --- δ. Ῥπὶ 310} Ρᾶτ. εἶν᾽, Ῥ8. 583, ΓΣ 
οἵ τἰραίπεβα οἵ βρββοῖ, εἶδβιν, Ργ. 85 121] 1618, οἴ, πρτν 15. 4533 481 631 ]ς. 43 
Ζε. 84. ΤΕ νὉ. ἰβ ἃ ρἷ. πιακίπρ ἴῃ 1. ἴοο Ἰοηρ, 5ο Βᾶ. --- θ. »53 321] ΡΒτ, 
α.λ. Ὁ; πι[π|.} ἀξυοωνγίνς, εἶδνγ. 76. 5144, τσ. ῬΕ. φ 410, αἶβο ὙὉ. 2119, 1ὺ 18 
τεπυρεϊηρ στ Βς., ΓΒ ε., ἴο τὰ. δγυδ, -τ- προ 7.05] ρῆτ. ανλ. ἐπ ἀρροβίτίοῃ, ποῖ 
νοσαῖῖνε; υϑ04] ρῃτ. φ Ὁ τοῦ Ἀγ. οἷτ᾽ 1219 215 2638, πὉν Ὁ 5, 1203. 
ΜΙ, 613͵--- Ἰ- ὈμτῸ2]. Ὑνο ἴοπες ἀγα πεεὰεά, Τμεγείοτε τὰ, ὃν Ὁ}) 85 υβυ) 
ἴπ βοἢ οΑ568. --- 7:}}} Οδὶ ἑαΐατε Σγ0) ν᾽. Οἱ] (1) μωά ἐσιυ», ἃ βιγιοίυτα 
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Εχ. 3418 (ἢ) "κι. γὅ Ἐ; (2) ἃ παιίου 16. 119 ᾿ϑ1, ἀπ ἱπαϊνίἀμαϊ [0. το ἷ0, 50 

Βεῖε; ἴδῃς Ἶανν ἴδε οἵ Ἰΐοπβ 5. 58, ---- 71 ΟἿΑ] ἱπιρί. Τ πρπ νὉ. “κπαέολ μῤ, 

οοδὶβ ἔγοπι μεαγι 15. 3019, οἵ, Ρτ. 657 2522; Πετς ἤξ. ἱπνοϊνεά, -- ἼΠῸ.}] Ἷ οοδτά, 

Οἱ] ἱπιρί. ᾧ πο) νΌ. ΟΑἹ “εα» ἀτυαγ, 88 Ῥτ. 252 1535; ΝΊΡΆ. ἈὈι. 8.8, ΞΞ Ἴφ29}} 

γοομβες. δῆεγ ἴῃς ἱτηρί. ἐχρτεββίηρ γεϑαϊτ ; ἢ ϑσ νΌ. ἀεπιοι. ῬΙ, γοοί θεν 

εἶδν;. 70. 3112; Ρα. 10. 318; Ροεὶ 15. 403); Ροαὶ 76. 122; ἩΙΡΆ. αἷϑὸ εγἐξε 

γοοί Ῥϑ. 8019 15. 275 10. 58.--- 8. (6 αἰίδομεβ καὶ ἐροῦσιν, νν Βίοἢ! 5 ἱπιρ!!εὰ 

ἱπάεεά, θαϊ ποῖ ἀϑυδ!γ ἐχργεββεὰ ἰπ ῬΡΟΘΕ. --- θ. 132] 50 3 δπὰ 4}} Κτββ.; 

Ῥυξ ςοτίαί εν 8 τοϊβροϊπιίηρ ἴοτ “02), ν.δ. τσ ὈΥρυ Ν Ὁ] περ. τεῖ. οἴἰδυδβε, νὉ. ἔγε- 

χαεηῖ. -- πον} ἴοσ οτἱρίπαὶ πνν 85 1βγουρβουΐ Έ. --- Π225 1 0} σοηβεο. δίϊεγ 

ἱπιρί., ἐπι ρἢ. οὔδηρε οἵ ἴεῃβε ; ἱπιρτορ. [ἰ ββουϊὰ ΡῈ γφοῦτά, ἀπὰ νῦ. {τε- 

4υεηῖ, -ὐον 2.2] οτίρί πὶ οἵ «οἵ. --- 15} ΟΔ] ἔγεᾳ. δέ οήγορβ, οὟ-. -- 22} 85 
νι, θα ἀυδ. τά, »πτῃ Φ, Φ, 16.» Οτ., ΒΙ., Βᾶ,, Οοτῖ, θα., Ὀτ., 808., ΔΩ ἐπ 

Αἱς τυεαίρι, υ. 4418. --- 11. Ὀ5.}517 15. δ].» τρρ κίπρ 1. ἴοο ἸοΏΡ. --- Ἴρῦ ΠΕΡ] ΡὮτ. 
α.λ., Ὀυϊ πὴρ ἢ δος,“ πεηυδηῖ. ΤΆςε 5υθδιϊτυϊίοη οὗὨ παγις ἴου γαλειυεὰ ἰδ 

σοιηπιοη ἩΪ οἴπεν νΌ8., ΨὮΥ ποῖ ἢ τσὴ Ιἐ 15 Βοννενεῦ ποῖ βυϊϊεὰ ἴο 
ΘΟ Ἢ) 20 Ὁ, δπὰ τῃεγείοτε Ὀγ., Ηἱ., Οτ., 808, τά. πλσιν, Ηυ., Οοτῖ, κ᾿. 

Βαϊ ἰπ ἴδοι [Πϊ8 ἰαβὲ μεϊεγορεπεουβ οἴδυβε πιαᾶϊταβ ἢ δἀάϊείοπαὶ 1, το ἴῃς 8:τ. 

Βονγανοσ ΜῈ τηὰῦ αἰνίάς τῇς 11, Ιζ ἰ5 ἱπάδεὰ ἃ ἀουθὶ)ε ρὶ. : 29 "2 (Υ. 255); 

Ὑ ΌΠΩΣ 5{1}} Ἰαΐετ, οἵ, 792 8929 1329 (-Ξ 2 (Β, 661) 1450, 

ΡΘΑΙΜ Π1Π. 

Ῥβ. 53 ἰ8 δὴ ΕἸομίϑεϊο οἀϊξίοη οὗ Ῥβ. 1:4, ψ τί νδσίδιίοπβ οὗ ἰοχὶ 

δηὰ οὐἱτονα] Ομδηρ 8, 411 οὗ ψ ΕΐΟΣ τα ἀϊβουββοά ὑπάθσ ΡΒ. 14. 

ῬΘΑΙΜ ΠΙΥ., 2 5τ. 65, 

Ῥβ. 54 ἷἰ8β ἃ ῬΓΑΥ͂ΘΣ ῸΓ ΠΔΙΪΟΠΔΙ ΥἹΟΙΟΣΥ ἰῃ [86 ΘΟΑΥ͂Υ ἄδγβ οὗ 

]οβίδῃ. (1) Ῥεϊιειομ τὸ Ὑδανθἢ το βάν 186 παίΐοη ἔγοπι 118 ζοτσὶ- 

816 ξοτείρτι ἔοββ (ν.2. 3), (2) Ἐμὲ Ἐ6 ΘμΘΠΙΥ͂ ΠΙΔῪ δ6 δχιογπιϊπαιοά, 
διὰ [Β6 ῬΕΟΡΙ6 ζ42Ζ6 ἐπ (σἰυ ΠΡ ρου ἴμ6πὶ (ν.5 7.9). ΟἸο8868 δβϑβεσι 

τ18δὲ 186 ΘΠΘΙΩΥ ἱρποσοβ Θοὰ (ν.2), δαπὰ νοῦν Ῥσζαῖβα δά βδοσίῆςθ 
ἰπ 186 ἴθπρ]6 (ν.5). 

ΧΓΑΗΉΨΡΕΗ, ὃν ΤῊΥ παᾶπιε βᾶνε μι, 

Απαὰ Ὀγ ΤῊΥ πιρῃϊ ἜἌχεσαῖς ἡαάἀρπιεπὶ ἴου σριξ. 
Ὑδῆν ἢ, ἤέᾶγ γῺῦ Ῥγδγετ; 

Οἷνε δαγ ἴο {π6 ψογάβ οὗ νην ποιῇ : 

Εογ (ρτουὰ οπβ5) ἤᾶνε σίβεῃ Ὡρ ἀραίπϑι γι, 
Απά ἰδγγῖθ!ε ομθ5 ἕανε βουρῆϊ μιν {{|π. 
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Ο, Υδμνεῆ, Ἡεῖροσ ἴὸ πε 7 

Υδῆνεῃ, ρμοϊάεσ οἵ μεν Ἰε] 

{εἰ ενὶϊ γτεϊυσγη ἴο νῦν νναϊοῃίαὶ ἴοα ; 

Ιῃ ΤῊΥ {Δ Πα] πε55 Ἔχιεγπιίηπαῖς (νεὲνδ ΘΏ ΘΠ) ; 
Ἑτοπὶ 81} ἴσοι θ]ς ἀαἸΐνεῦ σης, 

Αἰὰ οῃ πιΐπθ ἜπαπιΥ ἰεὶ είς ἐγε Ἰοοῖκ. 

Ῥε. “4 τνῶβ ἃ ἡ7ατ δἰ ὶι 18. 1ἴ νὰ ἴδῃ ἴαϊκεπ ὧρ ἱπῖο 1938, ἀπά τεοεἰνεά [ῃ6 
δεβίστιτηθπὶ Γ2}}}2. [1 νγα8 αἰ5ο ἴἀκεὴ ἃρ ἱπῖο Ἐ. Τῇε Ὠἰβίοτίςδὶ γείεγεῃςς 

ὉΌΡ Ἴρθο ὋῚ μοι ΙΝ ΦῸ ΥἹΌΝ ΟΣΡῪ ΝΊ23, τείεγβ ἴο ἴῃς ἱποίάδηϊ τηθητὶοπδα 

1 5. 2319... οἵ, 261 “4. (νυ. Ιπίτ. 88 26, 27, 32, 33, 34)- ΤῊΐθ 5, οου]ά ποὶ δᾶνε 
Ὀεδη οσοϊηροβεὰ Ὀγ ανίά δἱ τῃἰ5 {ἶπιε, θὰϊ {πε οἰτουπιδίδησεβ ἴμετε τεξετθὰ ἴὸ 

ταῖσι 1]υβίγαϊς βοῦς οἵ ἴῃς [εδΐυγεβ οἵ ἴῇε Ρ5. [τ 8 ἃ ὑγδυεὺ ἔογ πδιίϊομαὶ 

ἀεἸϊνεταηςςε ἴῃ Ρεγῖ] ἴτοτῃ επετηΐεβ; δηὰ ἰηάεεὰ ΟΥΨ, ρον ετίαϊ, ογαοὶ, δὰ 

τεττῖθ]ε οπεβ, ν.δ, βυο ἢ ἂς ἴῃῆε ΒδΟυ]οπίδηβ, οἵ. 180 8614 15. 13}} 2956, Τῆς 
Ἰαῦσυαρε δηὰ 5ἴγ]6 αἵτε οἵ ἴῃς βαι]ϊεγ 88. οὗ 138. Τῆς τείεγεπος ἴο ᾿επιρῖς 
νουβμὶρ δηὰ βδοτῖβες, ν.8, ἰδ ἃ ρίοββ. ΤῊΣ ῥγαγεσ ἴμαὶ ἴπῈν πιὶρῃϊ Ἰοὸκ ἱπ 

τὐυπρἢ οἱ {μεῖς ἐπεπηΐεβ, ν.9, ᾿πηρ1168 ἃ ργεξχ. βἰϊυδιΐοη, ἴῃ ψὶοἢ ἴῃς δττηΐεβ 

οὗ ]υά δῇ ψεγε 51}}} ἴῃ ἴῃς Πεϊὰ δἀπὰ πιρῃϊ ἤορε ἴο ονεγοοτηα ὑπ οὶγ ἐπα πλῖ68 πὰ 

Ῥαῖιϊε. ΤὨε Ἔαυ}Ὺ γεᾶτβ οὗ [οβἰδὴ Ὀεϑβϑὶ βυἱξ [18 βἰτυδιίοι, 

ϑίτ:. 1. Πᾶ5 ἴῆχεα βγη. σουρ]εῖβ, ἴῃς ἰαϑὲ ρἰνίηρ ἴΠ6 τϑᾶβοη οὗ [ἢς 

Ῥγδγετῖ. ---ὃ. 3885 ΤᾺν παριε]. Τῇ πδηϊα οἵ Ὑδῆνε, 85 Κπούῃ ἴο 
Η!8 ρεορὶε δπά πιδάε Κηονῃ ἴο ἴπεὶγ Ἐῃθπηΐεβ, 15 ἃ ϑαν]ρ ὨΔΙΏΘ, 
εἰνίηρς σοηβάδηςε ἴο Ηἰἷβ ρεορῖς, δῃηὰ ἱηνοκίπρ ἴδασ ἰὴ τμεὶγ 6πη6- 
τοΐδθϑβ, ονίηρ ἴὸ τὰς τεηόνῃ οἵ Ηἰβ ργενίουβ Ὠἰβίοτγιοδὶ δομἰθνθτηθηῖβ, 
τ. 2055 221 4.45 80}5.17:35. γος8 118}0..12. γγ8,-  7Ὰν γιήρλ:], 85 

ΘχὨϊδίτεὰ ἴῃ τὴς ρυϊτίηρ ἔοσι ἢ οὐἨ νατκε ρόνεσ, υ. 207 211} 8οῦ 
80... --- αὐ »:6], ἃ5 ἴῃ6 οοηϊοχί βῇονϑ, ΌΥ̓ ἀ6] νθσάῆσα ἔγοπὶ εἢ6- 
τοἶε5 ἰῃ γγᾶγ, ἱτ ρ  γίηρ νἱοἴοσΥ ονοῦ ἴμθηι { ἐχεειίε ἡμάργιορ 707, γε], 

νἱηαίςαϊς ΤΥ οαυ5ε ἴῃ δδίε, νυ. ττοῦ, --- 4. Τῆς ρει ποη οὗ ἴῃ 6 
Ῥτενίουβ σουρίεῖ 15 ἰηἀεοά 2γαγέγ, ἃ5 Ἔχργεβϑβεὰ ἰὴ τυσγαῖς οΥ 711} 

»εοτεζἧ, οὐὰὶ ῥτάγεσ, ψῃοἢ Καλευεά ἰ5 υτρεά ἴο ἀεα» || γίνε ξα7 20, 

15.1.4] τεγπ5 ἴῃ βυςἢ οἰτοιπηβίδης 65, Ὁ. 4’ 5". ---ὅ. ΤὮδ τεᾶβοη (Ὁ 
115 ρει[οη 15 ρίνεῃ ἴῃ [Π18 σουρ]εῖ, 2γσμα ὁη651, ἴὰ68 ῥτορδῦϊα 
οτίρίηδὶ, 45 ὦ δηὰ πιδὴγ Ἵοάά. 3Η, ταῖῃμεγ [ἢδὴ “ἐογείρῃοτβ," 
[ογεῖσῃ δηθπχίεβ, οὗ τηοϑὶ οοαά. 3Η7} δηὰ οἴει τβ8. ὙΉ65ΕῈΕ ἅτ 
ἀεδηκά 45 Δγγίδἠἧ ογές, ϑι ἢ ἃ5 ἴπε Αβϑυτίδηβ, [5. 297, δῃα Βδῦγϊο- 
πΐδη5, [5. 131} ΕΖ. 28. --- ἀαῦὺε γίδεη τ ἀραΐμε γ|6], ἴῃ νὰν [| ἀαῦέ 
σορὴ »ν ζ72], ἴο ἀεβίτου ἴ6 παϊϊοη 50 ἴμαϊ ἰξ σου] Ὧο Ἰοηβεῦ 

Βανθ παῖίοπμαὶ ἱηδερεηάδηςσε οὐ Ἔχίἰβίσηςθ. Α ρἱοββαίοσ, ψιῃουΐ 
τερατὰ ἴο 186 5βἰπιοίαγε οὗἨ ἴῃ6 Ῥβ. 45 οοπηροβεά οἵ οουρίεῖβ, αἀἀοα 

ς 
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ἃ Ἰἴπε ἴο ρῖνε δποίμεν Ἵομδγαοίοσιβες οὐὨ [686 δποιηΐεϑ, “ ΠΟῪ ἀο 
ποῖ 5εῖ ἀοἀ δείοτε [μεἰτ ἐγθ5,᾿ οἵ. τοῦ 1.4} -Ξξ ς 37, ρσοῦδθὶγ ἰηβαδηοοά 

- ὃγ [86 Ἰαζίεγ ρᾶββᾶρξ. 

ϑ.Ὑ. 11. [45 αἰβὸ ἴῆγβε βγη. σουρ]βίβ. ---θ. 207, σα] ηρ ἐπιρ μαῖα 
αἰϊεητίοη ἴο [π 6 νυ ]ϑἢ Ἔχργεθββαα ἴῃ ν.ἷ, ἱηιτοάυςεα Ὀγ ἴῃς νοσδῖϊναβ 
ἴῃ ν.". ---- Ἰείρεν ἐο μι], ποῖ ρῥγεάϊοδϊε οἵ γαλευεῖ, ἃ5 Ντβδβ.; θαΐ ἰῃ 
ἀρροβί[ἰοῃ ἴο Ὑδνθῃ, ἃ5 Ηΐ5 σμαγδοϊασγίβιϊο. ---- ζλοζάεν οὔ μιν {741 
τε. Οπα ψῆο πὰ Ῥδϑὴ τῃτουρῃουϊ Ὠἰβίουυ ἴῃς βυβίδίποσ οἵ Ηἰβ8 
Ῥθορῖίδ, τηδϊηϊδ ἰπρ ΤΠ6ῚΓ δ ηδΙ αοχίβίθηοα ἰὴ ἜνΕΥΎ Ρ6Π] δηθὰ 

ἀραϊηϑὶ 41} Ἔπαπηίεβ. --- ὕ. 267 φυΐ γεδρρη], 80 ΚΊ., ἴῃ σθαι δὶ, οἴ, 

ἡ 9415, ἴο Ὀ6 ῥτείετγεά το Οτσ., ᾧῦ, 3, “ δ ν}}} τεΐαγη,᾽" “ χεαυῖϊῖα,᾽; 

85 1851.35. 289 703, ψ ΠΪΟἢ ταααῖΐτεβ [Π 6 ἱηϊοεγρτείδιίοη οὗ δον ἃ5 
5.10). ἴῃ ἴῆε 24 ρεοῖβ. δραϊπϑὶ ἴῃς υηϊόσίη ὑβᾶρα οἵ [8 Ῥ5., ψῃῖο ἢ 

158 ἃ ῥγᾶγεσ ἴο Ηΐηι, ἴῃ ἴῃ6 )ὰἃ ρεῖβ. ϑιοῖ δὴ ἰηϊεγργείϊδιίίοη ἰ5 
ἰηάεοὰ ἐοσθίἀάθη Ὁγ ἴδε 5γη. ἱπῖν. ἐχίγρείμαίς, οἴμογννίβα τ 6 
ττδηβι του ἤοπὶ ἴῃ6 ΟὯΘ ὈΘΙΒΟη ἴο ἴῃ ΟἾΠΟΥ ἴῃ ἃ 5γη. σουρὶεῖ 
ψουα θὲ ἐχοθεαϊηρ!ν αὈπιρὶ δηᾶ ὑποδ]]εὰ ἴοσ. --- 7. ΖΆν γα έγμῖ- 
μ655]. ΤὮδ υδυ4] τηϑδηΐηρ οὗ ἴ86 Ηδῦγονν ψοσὰ 18 δ΄Ϊοῃθ ἄρρτο- 
Ῥγίαϊε ματα ; Ὡδιηεΐυ, ἴῃ (αἰ Π ι]Π 655 οὗ Ὑδνθῃ ἴὸ Ηΐβ ρεορῖς, 85 
ΒεΙ͂ΡΕεΓ δηὰ βυβϑίδίηεσ. ΤῊΘ ΕΧ". ρῖνε ἴπ6 ἀπυβιαὶ τηϑδηΐηρ “ {τατἢ,᾽ 
ψῃ ἢ μᾶ5. ὯῸ Ῥτορτίειυ ἰῃ τη ϊ5 οοηϊεχῖ, ὙὮαβα δῃετηΐθβ οὗ ν.ὅ ἃτὰ 

μετα ἀδβογιρεὰ 45 »1» τυαίελγω 7045}, νιὮο 116 ἴῃ νναῖϊ, ἃ ἴεσῃ οἵ 38, 
ψ. 55; αἶδο ἴῃ βεῆδσαὶ 85 9171716 δι φρηγ, δῃι Ἰπβαυιοη νὨοἢ ἴΠ 6 αηϊ όσα 
δϑϑοηδῃςα οὗ [ἢϊ5 5. ἰῃ ἦ σθαι ῖγα5, 85 Μ06}1 ἃ5 ἴῃ:6 πηδᾶϑιγο, ἰὴ οἶδα 
οἵ τἴῃ6 βυδῆχ “τῃεπὶ," οἵ 3Η, Ντεβ. --- ὃ. ΤῊΪϊβ νον ἀϊδίυγῦ5. (ῃ6 
οτάοσ οἵ ἴῃς ῥγάγοσ δηά ἴδε βίγαυσίυγε οὗ ἴῃς 8ιτ. ; Ῥαϊ νγὰ5 πϑεαρά 
το τῇακα ἴῃ6 Ῥ5. ἀρρτορστίαϊβ ἔου ρυῦ]ς ἡγοσβϊρ ἴῃ ἰαῖοσ {ἰπη65. -- 

7.5 υοὐμπίαγίηεες τοί 7 σαεγύῆες ὦ 7Ἴεε], 580 τββ., ΑΥ., οἷ, ΡΒΝ., 

δχργαβϑίηρ ἴῃς ρἰδά, νοϊιηίατυ ρατγι οἰ ραϊίοη ἴῃ ῥα] ς βδογίῆςα, οἷ, 

ει" ΕΝ. “66 }}}} οἴεγίηρ," νν ἢ 6 ἃ Ῥοβϑί]8 τεηδεστίηρ οὗ ἴπ6 

Ἡδεῦτον ψοσά, ἰ8 ἃ βρεοϊῆς Κίηά οὗ 5δοσίῆςσα ψῃϊοἢ ννὰβ ΟΠΪΥ ἀρρτο- 
ΡΠαῖα οἡ βρεοΐδὶ οσςδϑίοῃβ, δῃά ποῖ δ 4}1 ομαγαοίοτβείς οὔ ρυῦ]ῖς 

βδοτίῆος ἴῃ τῃ6 6 ΠΡ ]6, οἵ ἱπάδεά ἀρρτγορτίδϊε ἴο ἴΐ. ----- 7 τοῦ ἐπ μα 
ΖᾺν παρις, γαλτυεῆ, (ταγίηρ) 20» 471ε ἐς ξοοά , ἴῃ6 οταὶ Ἵῇογαὶ 

Ῥταῖβα, σι ἴῃς ΕΠ, οὗ τῆς ΗΔ]16]5, Ὁ. 135) δΔηά Ιπἴτ. 8 2ς. -- 

9. δγον»ι αὐ φομόί ἐξἠνεγ γ»ι6], σοῃτϊηπδίίοη οὗ [86 ῥσάγεσ, ἴῃ 6 
νει δείηρ ἱπτοσρτεῖεά 85 ων. ΜΤ', 3, ὦ, ρ΄. 3 56.. ῦ, 9, Ρῇ. 2 58.» 

816 ἄπ ἴο ἴῃς ἱπβοτίίοι οἵ ἴῃ ρἷοββ ν.", βεραγαίϊΐηρ νι" ἔτοτῃ 115 
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ςοπηφοιίοι τἱτἢ [ἢ 6 ἱπιν. ν.ἶ», --- 267 γιέπε ἐγε ὅοξ]. Ὅῆα οσοηΐεχί 
οὗ ἴῃς οτρίπαὶ Ῥβ. τεαυΐγεβ [ῃ6 ιιϑϑῖνε ἤεσα, ἃ5 δρϑίηδι μέ. οἵ 3Η 

δηὰ ῖββ., ἄιιο ἴο ἴῃς ρῖοββ. Τῇδ εγα οἵ 1βγαθὶ ἤορββ ἴο ρᾶΖβ ἴῃ 
ΠΡ ἀροὴ ἴῃ ἐπμεπγ, ἀείεαϊοα δηὰ εχιεγπληαϊεα, οἵ. 1125 

τἰϑῖ, 

8. ὈΟΝ] ἔοτ δὴ οὐ ρίπαὶ πγτν; α͵50 νυ." δ. ---- ἼΓ.223}} μ85 ἵντο ἴοπεβ, 85 υϑιδὶ 
ἴπ Ἰοῃρ νγοτγάβ, σῖτα ν σΟπ]. --- 210] Οδ] 788. δἴϊτετ ἵτηιν. (79). --- 4. γρ΄γλ05] 
ἴννο ἴοῃςβ, ἴῃς ἢτβὶ ἴἤσονσι θδοῖὶς ἔγοσα υἱτίτηα ἴο ρεηυὲ οὗ "ῸΝ δ5 υβυ8]; υ. 212, 

Ρῆσ. Ῥ85. 1916 781 1384 ϊ, 32) τ. ---δ. ΟΝ] τρργκεαά 85 ἀυῦ. ΕΥ̓ Ρᾶβεα, ννᾶ5 
ῥοῦ. οὔρί μα! ὈΝ, 88 ὦ δηὰ τωϑην Ἄοοἀὰ. ΜΤ'; 50 Οοτί, Οτν., Βᾶ., θυ. -- 

Ὁ)}] ἴδε ἀβ08] ῥγερ. σίτμ θὴρ, Ῥὰϊ [Βς Ρ]. 5(. ἱπιραίτβ με δββδοῆδηςσς ἴῃ ἧς 
Ἐά. τιεγείοτε "3 85 27}3. --- Ὁ] Ρ]. 84}., δβ5 3735 8614, Ροῖἢ 19; οἴ. 15. 131} 
295. ---- Ὁ) ὈΣΟΝ ἸῸΦ ΚΡ] 5 δὴ Ἔχῖτα ]. ἴο με ϑίγ., ἰαςκβ (ῃς οδβαγαδαοϊεγίβιϊς 
τῆγταε, δπὰ ἷ8 ἀουθι1685 ἃ ρἷ. --- Θ. ὦ Ὑ}} Ρδγ. 3011 (19). --τ ν) 1] ῥοῦ. ἔοσ 
οτ μαι πγη", --- 9:82} (Θ΄ ἀντιλήμπτωρ, 3: τὠμρίενείσνιδν, Ἰπυρὶν 56. ψἰϊμουΐϊ 3; [86 
Ἰλῖϊες 15 ἀὰς ἴο ἴ8ε ἱπιεγργεϊδαϊίοη οἵ ἔογπι δ5 ρὶ., δῃὰ ἰβ ὑγοῦ. ποῖ ογίρίπαὶ, 
ψ. 35.-- Ἴ. 2ν.] Κιι; »ῶν Οτ., ο Θῦ, 3; τε ἔοττηεγ 85 τῶοτε βυϊϊεὰ ἴο τῆς 

οοπίεχὶ ἴξ ΠΥ 5 νοσαῖϊνα ἰπ ἰοτεροίηρ, ἴΒ6 Ἰαϊζες {{ [8 15. βυδ)εοϊ οἵ οἴδυβ6β ; 

ἴδε ἔογπιεσ ποῦς Ῥγοῦϑ}]ς, ΟὨΪΥ ἴδ ϑῃου]ὰ δ6 088. --- 5.9} Ρ]. 15. δραίηβὶ 

Δββόσδῃςς ; τά, 56. Φ. 49. --- ὌΓΕΥΠ]. Τδε βυβῆχ 15 σομπίγατυ ἴὸ ἴῃς δβϑβοπᾶπος 
ἴπ τ ςβαγαοιετίβιῖο οἵ Ῥ8. Α ὑνογὰ 18 ἷβο πη βϑίηρ ίου ἴ8με πιδάβυσε : τὰ, 532}Ν, --- 
8. 153:}}} π.ξ. (1) τοὐμρίαγέρμσες οἵ ἴονε Ηο. 145, οὗ νοϊαπιεετίηρ ἔοσ παὶ]!- 
ΔΙ βεγνίος Ῥβ. 110, οἵ σορίουβ ταῖῃ 6810, οἵ νο]υπίδιυ οἤετίηρ οἵ 5δογβος 
“548, ἀν. δος, Ὠϊ. 2325; εἶθνν. αἰναγβ ,’ἐειυΐ! οδενέρρ, ἰὰ Ὑν ΟἿΥ 119108 χη] 658 
1815 τιηρ. θεὲ ἰουπὰ Βετε 650. ---- ΠΓ21Ν} Οἱ σοΒοτγῖ, 1 86. ἐχργαββίῃρ τεβοϊϊΐοη; 
ἴδε δοοεηὶ ἰ5 τεϊγαοϊεὰ Ὀείοτε ἢ» ψ Βοῖ μετ ΜακίΘΡὮ ἰ8 ἀϑεὰ οσ ποῖ ; οἵ, ν.". -- 
ον σὺ ΜῈ] Ηρ. ἱπιρί. σομοτῖ, πτ᾿, ν. Ιπῖτὶ ὃ 35, οἵ, 445, οὖ, 1383 1423. -- 
ΤΥ} ϑυβρίοίουβ ἰῃ Ἐ. ΤΠε τῆγηῃης ἄοεβ ποῖ δρρεᾶγ ἰῃ [58 νυ. [1 18 ἃ ρἷ. 
-- 393] τ. 521}, ---Θ.. "15 ἃ β]. οἵ ἱῃίετρ. ---- 5 5. ΗἹΡΒ. Ρῇ. 3 38. σμδηρεβ 
ἕτοσῃ 2 ἴο 34 ρεῖβ. νἱϊπουϊ βυβηοίεης τεάβου : ΟΡ, 35, 2ὰ ρεῖβ., 50 Ἡοσβῖευ, Οτ., 

ΓΒε.; τά, ἵταν. "τα 85 Βίγεεῖ. --- ΠΝ] Οδὶ μέ. 3 (. ἰ5 ποὶ βυϊξεά ἴο οοπίεχῖ, 

ἐνεὶ ἰξ ἐχρ᾽αϊ πὰ 85 ἔμξυτε μέ, οσ μ΄. οἵ βυζε ἔαϊυτε. ΤΏ οτἱρίπαὶ Ῥ5. τεχυϊγεά, 

85 δίγεεῖ, ΠΝ Ἢ 7.85. Τῆς ἰεχὶ 885 Ὀδεῃ Ἵμδηρεὰ ἔγομι ἴπην. ἃπὰ 71.355. Ὀεσαυδα 
οἵ Ἰπἰετνοπίπρ οἷ. --- )2)Μ1 5βου]ά θὲ 59. 5έ. 85 δῦονς. 

ῬΘΑΙΜ 1. 

Ῥϑ. ὅ5 ἰ8 οοπιροδβίίϊθ. (4) Α ῬΥΑΥ͂ΟΣ ἔοσ ἀε]ίνεσαηςε, τὶ Ἐπ 6 

Ἰοησίησ ἴο 66 ΑΑΥ͂ ἔτοπὶ ἴΠπ6 ΟΙΤῚΌ16 δηχίθιν ἴ0 ἃ ϑυΓ6 τοῖα 

(νυν. δῶ), (8) Ἱπιργϑοδίΐοῃβ ὕροη ἰσοδοβοζουβ ἔοεβ σἱ πὶ 86 
ΒΟΙΥῪ οἱἐγ (ν. 5.15), δῃά ρὸῃ ἃ ἰσθδομοσουβ ἔγίοπά (ν..5 165. 5.33. ων) 
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ΟἸοββ68 Ἔχρσεβδ οοηδάθηοα ἱπ Ὑδνο ἢ (ν.33 35), πιαῖκα νον οὗ ρυῦ- 

Ἰὶς Ῥσάγοσ (ν.1..-.8) ἀπά ὑτροπὶ Ρϑεϊείοη (ν.35), σϑῖοσ ἕο ἀθι νθσάποθθ 
ἔτοπι ὈΔ.Ε16 (ν.12), ἀπά Θπ]άτρα ἀΡοπ νασίουβ ἔθδίισαβ οὗ [μ6 οτὶ σίπαὶ 
(.-" 16). ΩΝ 

4. νι ϑ δθε  51Ὲ. 4ἢ. 

Ο ΟΙΝΕ εαγ, (Ὑῆνε ἢ), ἴο νῷν Ῥγαγεσγ; 

Απὰ δίάε ποὶ ΤἬὭγϑεΙΓ ἔτοπὶ νιν βυρρ!!ςαἰίοπ. 
Ο αἰϊεπά ἰο πιε, απὰ δῆϑυνεῦ 71:6. 

Ι ἂπὶ ἀδβργεβϑϑεά, δηὰ 1 πιοδῃ ἴῃ ρ»|») οοπῃρί αἰ ηῖ, 

Υ οατί νυ 65 νυ ΐπ σης, 

Απὰ (ἰεττοῖβ ἢδνε (4]]16 ἢ ἀρΟη »Ἰέ. 
Εδᾶγ οοπιθϑ ΠΡΟΩ μέ, 

Απά {τε Ὁ] Ὡς ἃπὰ βδυδάοτγίηρ σονεσ »εέ. 
ΡΙΝΙΟΝΒ Ο τϑαὶ 7 864] 

Α5 ἃ ἄονε 7 νου]ὰ Ηγ ἀνγν δηὰ βεῖι]α ἀονν, 
501 νου]ά πιαῖκα δίαγ ο μεν ἤίρηι. 
Ι νου]ά Παϑῖα δυναὺ ἰο γῆν ρας οἵ Ἔβϑοᾶρα. 

3. ν.β.-1|θα “.-2. ἰὼν 4 5ΤᾺ. π΄. 

ΙΤΗ ἃ ἱεπιρεβίαουβ νἱπά, Ο 1ογὰ, ἀϊνίάς τΠεἰγ ἰοηρι65. 
ΕογῚ 566 νἱοεποε δπὰ ϑίγε ἰῃ τῆς οἰϊγ; 

ὍΔΥ δηὰ πἰρῆϊ ἴεν σὸ τουπὰ ἀρουΐ ὕροῃ ἴῃ 6 ν8}15 (ῃδσεοί, 
Ὑτουθ]ς δηὰ πιϊβομίε ἀγα ἰῃ ἴῃς πιϊἀϑὶ οἵ 1, επρυϊβηρ τυΐῃ ἴῃ 115 (ϑαυδτε) ; 
Απηὰά ορρτεββίοῃ δπὰ ἀδεςοὶϊ ἀεραγὶ ποῖ ἔτοπι [15 βηυᾶγα. 

ΤΟᾺ ἰὰ ἰ5 ῃοῖ Δἢ ἘΠΕΠῚΥ ΠΟ ΓΟΡΓΟΘΟΙ 65 τα, 1 οου]ὰ σαὶ ἀνγᾶν (ἔτοπι ὨΪπι). 
11 15 ποῖ ἢς ἴῃαῖ παίει ἢ τὴς [ῃδὶ πιαρηίβειι Ὠἰπηβεὶζ ἀραΐηϑὶ πη, 1 οουά ἤᾶνα 

Βίάάεῃ ἔγοπι ἨΪπιὶ. 
Βαϊ τῃου, ἃ πιδῇ πηΐπα εαιαὶ, πιὶπα αϑϑοοίαϊα ἃηἃ τὴν [απλ Πὰς ἀοαιυαϊπίδῃος 
Τορεῖποῦ να υϑεὰ το Πο]ὰ βινεεῖ σουῆβεὶ, νγὰ πἰϑεὰ ἴο νγϑὶϊς ἰῃ σοποοτγά, 

[εἰ ἀδαῖῃ σοπια ἰγεδοῃαγουϑὶν ὑροη ἴῃ απι, Ἰεῖ Πα πὶ ἀδϑοεηὰ αἰΐνε ἴο 5ῃ60], 
ΗΕ ΡαϊτΤΟτ ἢ 5 παη 5 δραϊηβί ἢἰ5 σοηίβάεγαῖε : ἢδ ῥὑγοίαπεά ἢἷθ οονθηδηΐ; 

ΗΐΪ5 ίδεβ ννὰβ βῃῃοοίποσ ἴδῃ οὐτάβ; Ὀυΐ ννᾺσ ννα5 ἰῃ ἢΐ5 πιϊηά. 

ἩΐΪδβ νογὰβ ψεγε βοῆξγ ἤδη οἱ, Ὀκὶ ἴεν ἡ οσα ἀγανντι συνοσάϑ, 

Βυΐ, ΟὝΠου, (Ὑαην εὮ), Ὀτίης {πεπὶ ἀοννῃ ἴο ἴῃς Ρἱϊ οἵἩ 5860]. 
[εἰ ποῖ πιϑη οἵ Ὀ]Ϊοοὰ δηὰ ἀδοεϊΐ ᾿νε ουἱ παῖ τΠοἷγ ἀδγϑ5. 

Ῥβ. 55 ννᾶβ ἴῃ 78, οὔ ἔπε οἶδββ 2 Φ, ψΕΪΟΒ 5 Ἰυϑεβεα Ὀγ ἴδε οὐρίπαὶ Ῥ5... 

ποῖ ὈΥ ἴδε ργεβεηΐ Ρ8. 1 ννᾶβ ἴακβὴ ἃρ ἱπίο Ἐ, ἤει ἴῃς αἰνίης πδῆῖς ννᾶ8 

Τδδηρεὰ 45 εἶδνν. [1 νὰβ αἷβοὸ ἱπ Σ831Δ, γίεγε ἰδ 85 αϑϑίρπεα Γ)}}))2 (νυ. [ηἴτ, 

88 26, 27, 32, 33,34). ΤΏε 8. δα5 δὴ ὑπυβυδὶ πυτηθεῖ οὗ ρίοββεβι (1) Ν.Ἱ 
8α8 γν, ΤΠὶβ οου]ὰ ποὶ ἢανε Ὀεθη ἴῃ 3, οἵ ἰπ 1533, ψ Ὡ οι (Ο]]ονν5 ἰϊ5 βουτοεβ8 

ἴῃ ἰἴ8. τ86 οὗ ἀϊνίπε παπιθβ. Τῆς ἴἤγες Ὠουτβ οὐὗἨ ῥγϑυετσ, Υ.18, δρρεᾶγ εἶβυ. 
Ῥη. 631 88 ἃ Ἰαῖε υβαρε. Μ.19 θεϊοπρβ νυνὶ ν.18, 10 ἱπιρ]1ε58. ἀεἰΐνεταπος ἔσγοτῃ 
ἃ τοοθηΐῖ Ὀδῖι]6. ὙΒεβε νοῦβεβ 4]}} σοηὶς ἴτοτη ἃ Μδοοδῦεδῃ εὐϊΐοσ δάδριϊπρ 

18ε Ρ58. ἴο ἴῃς οεἰγουιπιβίαῃοεβ οὗ ἢΪ58 [ἰπ|ε8. Ν΄ 395 Β6]ΟΏρ5 4190 ἴο [ῃε βᾶτης βδῃὰ, 
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δηὰ ἰξ ἰ5 ργόρδθϊς ἴπαὶ ἢς οπδηρεὰ ν.205, γῇ] ἢ νγαβ δῃ δαγ ογ τηδυρίπδὶ οἱ. 
αὰἰῖὰ Δ ἐπ [6 βεῆβε οἵ ἄρεσεν, ἴο 2» ἴῃ ἴῃς 56η86ε οὗ ἀμρεἰαίον οἵ ἴῃς 

επειηΐςβ. Υ." 15 ἃ οουρ]εῖ οὗ 5ϊ πη΄ ἴοπς, δῃὰ ργοθδὈ]Υ σδιης ἔγοπι Ὠἷπὶ α͵βο. 
(2) Ν.3 Βα5 πεν αἷϑο, απὰ τηυϑὶ Ββανε θεςῃ ἃ δὶ. ἰαῖεσ [δὴ 1934. [11 ὄἜχργεββ68, 

Βονενεῖ, ἃ οαἷπὶ οομβάεηςε ἴῃ ὙδθνεΒ ν ΒΙΟΪ ττὰβ ποτε ομαγαδοϊετγίβιϊς οἵ 1868 

Οἴεεῖκ ρεηοά Ρείοσε ἴ8ε Μαοοδθεδη ἰτα]58. ΜΝ 38 15 Ὀαβεὰ οὐ 22 669. Τὰς 
Αταπιδὶς 37 ἰ5 α͵530 δὴ Ἵυϊάεπος οἵ ἰδῖε ἀδίς. Μ᾽ .3(ς ἰβ. αἶβο ἃ ἱγϊ πιοῖοσ ρ]., σοπ- 

οἰυάίϊηρ ἴῃς 5. ν ἢ δὴ εἐχργεββίοῃ οὐ ἴγυβὶ ἴῃ Ὑδῆνεῃ. Αἴεγ ἴῃς ρίοββοβ 

Βανε ὕεεῃ τεπιονεά, ἴμε Ρ5. 15 σοιηροβίϊε οὗ δῃ εατὶγ Μαβκὶ!, ν.3.8. δϑα δῃὰ 

ἃ Ἰαΐες ἱπηργεσδίοσυ Ἀβ8., ν.βδι1δα. 21. 2. αὐ ΤῊς [ΟΥ̓ΠΙΟΙ νγὰ5 ἃ [{π||6 ῥγδγεσ, 
ΠΟ οτἱρίη δ! τνὰ5 ἀρατὶ ὉΥ ἰἰ5 6], γεβετ Ϊἱηρ ΡΒ. 54. Ιξὲ νγᾶβ ἀουθι]ε55 ἴῃ 
Έ, ὕὈεοαυβε ἴῃ οτὶρίπαὶ τπῦπν μᾶ5 θεθη ομβαηρεὰ ἴο πον. Τῆς οοτηδὶπαίου 

τ (ἢ ῥτάγεσ τοαῦ πᾶνε Ὀεεη πιδὰς Ὁγ ἘΞ. ΤΈε ἱπιρτεοδίογυ Ἐβ. 18 θαβϑεὰ ἴῃ 

ν.105 Ὡροι ἴδε βίοιυ οἵ ἴδε ἀϊδρετγβίοι ἔγοπι Βαρεὶ ὅπ. 111: (1); ἰπ ν. δ ου ἴδε 
βίου οἵ Κοιαῇ δά ἢἰ5 σοϊρδην Νὰ. 1633 (Ρ). Τῆς ἱγαάϊτοπαὶ δβοτὶριίοα 
οἵ τδς ῥ5. ἴο Πανί ἃ ἴῃ ἴδε {ἰπ|ὲ οὗ ἴῃς ἰγεδοβετν οὗ ΑΒΙΒορΒεὶ, 2 8. 15, ἢ85 πὸ 
οἴδιετ ργοργίεῖν ἴπδη τπδὶ ΑἈΙΠΟΡΕΙ νγα5 )υδῖ Βυοἢ ἃ Ρεῖβοῦ 85 15 ἀεβοτὶ εά 
ἷπ ν. 1816. 31-22,,ὄ Λιῖ ἢς σου]ὰ Βαγάΐϊν ἢᾶνε Ῥεεη τερατάεα 898 ἴῃς εαυδὶ οἵ ἴῃς 

Κίπρ. Τῆς τείεγεησε ἴο Ῥδβϑῃῆυτ, [εγ. 20, νου]ὰ θῈ πιοῦα ργοθδῦϊε, ̓Γ ̓νε οου]ά 

βυρροβε [δαὶ ἴα Ῥβ. νγᾷ8 σοπῃηροβεα ἈὈΥ [εγεπιίδῃ ; Ὀυϊ (᾿ΐ5 15 ᾿ἱπηργοῦδῦϊε, δὰ 

ἴδετε ἰ5 πὸ ενϊάεπος ἴμαΐ Ῥαβῆδυτ νγᾶβ βιοῃ δὴ ἰηϊιηαῖς ἔποπα 85 ἰ8 ἤεγα 
ἀεβοτίθεά. ΤΉς τείεσεπος ἴο ἴπε ννα}}8 οὔ ἴῃς οἷϊγ δῃὰ ἰἰ5 ρυθ]ῖο βαυδγεβ, 

ν.11-12. ργενθηῖβ 8 ἔγοται τη κίηρ οὗ ἴῃς {ἰπηε5 οὗ ἴῃς τεβιοσγαϊίοη ργενίουβ ἴο 
Νεβεπιίδαῃ. [τ ἰ5 τμετείοτε ργοῦδον ἃ 5. οἵ ἴδῃς {ἰπιὲ οὗ Νεμεπιίδμ, ψ θα 

ἴδετε νγαβ 0 5ρεοΐδὶ ρεσὶϊ ἔγσομι ἐογεῖρῃ Θπετῖεβ, μυΐ στεαῖ σοτγαρτίοῃ, νἱοϊεηος, 
ἃπὰ 5ιτε ἴῃ ἴδε οἷτγ 561}, 

ΡΘΑΙΜ  Ρ. 4. 

ϑίτ. 1. 23-ϑ [5 ἃ ὑγᾶυεσ ἴῃ ἃ 50}. {5} οἢ Ἡ] ἢ ἃ βγηίῃ. Ἰηα ρἰνίηρσ 

τεΆ5ο.--- ῶ2-3. 0 κίνε εα» [ἢ Ο αὐϊεμαῖ 10 νιό, διὰ ἴῃ οἰἑπιᾶχ, {7:- 
διυεν 716, ἅἃ1τ6 υϑιδὶ ἰδσίηβ8 οἵ ροιπίοη. --- σπα ἀϊαφ πο ΖΑ γε. 

Υδην ἢ βεθτλβ ἴο ἢἰάθ Ηἰ5 δος ἔτοπὶ Ηἰ5 ρεορῖὶε ᾿ἢ εξ ρῖνεβ ἢ0 

ΙΕΒΡΟΏΒ6 ἴο ἱμεῖὶγ ργάγεῖβ ἤδη ΠΟΥ ἀγα ἴῃ ἴσου ]α ; οὗ. τοὶ, --- 
7 αν» ἀεῤγεσεσα , τ. Ὀτουρῆς ἀοινῃ ἴῃ Βυτη]αἰίοη, ἃ5 3, ἰἀνουγεὰ 

αἶϑο ὉΥ Ῥᾶγάρῆγαβε οἵ 65, ΡΒΝ., ΑΥ., ἴο θὲ ρῥτείειγσεά το 38, ΕΥ., 
δηά πηοβῖ τηοάδτῃβ, ἔτοτῃ ἃ ἀϊεσεηῖ ΗἩδῦτεν βἴδη), “1 δηὶ γθϑι1655.᾽ 

-- 7 γιοαν1, 85 ν.δ, ᾧῦ, 3, ἘΝ, το θὲ ῥτείετσεὰ το 3Η, ““δπὶ ἀϊ5- 

ττδοῖοα.᾽" -- πὶ μι») εονιῤ͵αίμ!, Ρ]αϊ πεῖνα ἐχροβιυϊαιίοη ἢ Υδῃ- 

ψΕἢ ἰοσ Ἰεανίηρ ἢΐτα ἴῃ [Π15 σοῃάϊοη. 

ϑὲσ. 11. 15. ἃ βγῇ. τεἰγαϑίςς, σοηπϊηθπίηρ ἴΠ6 ἀδδοπριίοη οὗἉ βυῆετγ- 

ἴηρ. ---ὅ. “2, ἀεαγί τυγἐλέ5}, ἴὰ τἴῃ6 Ραΐη δηὰ δηρυ ϑῃ οἵ ἴῃς 5ἰϊυδ- 

τίοῃ. --- 4μαα 2εγγον6} οὗ ἴᾷ6 σοπβθαιθηοθβ ΒΟ Ψ11 ταϑαϊτ 1 



22 ῬΒΘΑΙΜΒ5 

Υδην ἢ ἄοε5 ποῖ βᾶνὲ ἢἰῃ. Τῆς βρεοϊβοαδίίοη “ οἵ ἀθδίἢ "" νψἂβ 

ἀυς ἴο ἀἰττορταρῆγ, δηὰ ψγὰ5 ἢοΐ οσἱρίῃηδὶ, ἃ5 ἰηάεεα ἰξ πγαῖκαβ (ῃ6 
Ἰΐπε ἴοο Ἰοῃξβ ἔοσ ἴῃ τρβάϑιγα. ---- 4 ἰβ ἃ Ῥβηϊδηλεῖεσ ρ]ο55, δϑβιρηίησ 

ἃ ΓΟΆΒΟῚ 0 ἴῃε δηχίεῖγ. Τῆς ἐμέσιν δὰ τυϊωξεα ᾶτα ἃ ΡΙΌΓΑΙΥ 

οἵ ἔοσεΐρῃ δῃειηῖθϑ, 85 ν. Ὁ ὙὌΠαβα δἐεαρε “γομδε], ἃ ταθῖδρβοσ 

οὗ σοἱ]πρ ϑίομπεβ ἄονῃ ἔτοπι με β! 5 ἀροὴ Θπαταΐθβ ἰπ ἴῃ 6 νδ]!ον 

Ῥεπϑδίῃ, οσ 'ῃ 8 βίεβε ἔγοπι νν8}}5 Ὁροὴ ἴῃοϑε δββδι!ηρ τἤθτα. ---- 

ελεγέφα αγεΐνιοοῖ!ν]. ὙΠΕΥ ΠΑΡ τ ΔΙῪ ἀπ τ βαῖ ρυτροβα, ἀπε 
ἴο σρρέ, ἴΆΚα ἜνΕΙΎ ΟρΡογίυηὙ οὗ Ὠοβία δοίίοηῃ. --- θ. οἀμαϊαἶξγ- 

6] ἰ5 Δῃ ἰπιοηϑιβοδίοη οἵ γα» δῃᾷὰ ἡγεγιδέῥησ. ΤΏδθα ἤᾶνα ἠοῖ 

ΟἿΪΥ οὐ! τον Ὠΐτη, ἃ8. ἃ ἀδιῖκ δηά ρ]οοιῃγ οἱοιά, θὰϊ εσϑέγ Ον σὺ, 

δηνεϊορίηρ δηὰ βμυϊίηρ Πἴτῃ ἰπ ἔγου ΔΩΥ τοὶ εἴ ἐχοθρὶ τοτὰ ἢἷ5 σοά, 
δίς. 111. 15. 4 τεϊγαβιϊοἢ οὐ βίδι κα δάνδῃσο. --- 7-9 4. Ο “λα 

7 λα41, ἴῃς ἀϑυ4] ἑογηηαΐα οὗ ἴῃ 6 νίβῃ. --- δέμμέοηι"]. Ηδ 15 ὑῃ80]6 
ἴο ἐϑοᾶρε ἴῃ ΔῺΥ Οἴθδσ ψὰγ ἴδῃ ὉΥ ἴῃ6 ψηρβ οὗ ἃ Ὀἰϊγά. --- 4. ὦ 
ἄονε]. ΤῊΐ8 Ὀδοηρβ ἴο ἴΠ6 ββεοοῃά Ἰἰη6. ὙΠ ροεῖ 15 τη Κίηρ 

ποῖ 5 ΠΡ] οὗ ἢγίηρ, Ῥὰς πὲ ΒῈ ΠἰπηΒ6 1 5 κα ἃ ἀονε, ἴοο θα 
ἴο τεβίϑδὶ [6 δῃθιαυ, ΏΟΒΘ ΟὨΪΥ ἤΟρα ἰ5 1ῃ Πρ. --- 7 τυοωἐη Αγ 
σιυα»}}, 5εεκίηρ τείαρε ἴῃ οἱθῆβ οἵ ἴῃ σόςκβ, Γι. 413. ---- σμαὶ σοί 
ἀἰρτυ»], ἴῃ 5δἴειγ. --- φγαν 977}, ανσᾶγ ἔτοτα ἴῃς ἀδηροσ οἵ [ῃς οἰἴγ. --- 
7 τυοι ] ̓ράρε ἐγ ἐδε τυϊζάργγισς 51, ἀδηἀοηΐηρ ἴῃ6 τηεῖαρῆοσ οὗ [ῃ6 
Ὀἰγά ἴοσ ἴμαὶ οἵ με σάνε] !εσ, 5 [6. ο'. ΤῊΪβ ἰ5 ποῖ βυϊεά ἕο ἴμ8 
ςοπίεχί, ᾿ξ ἀεβίγογβ [ἢ τηθάβυγα οὗ [ἢ ᾿ς, Δῃη ἃ 15 ἀου Ὀ[1655 ἃ ρ]ο55 

ἤοχὰ 76. --- ἀαείσ], 5γτι. ψιτῃ ᾿σανίουβ 11η65 δηὰ 50 ᾿πιτδηῃβιἶνα. 

ΡΘΑΙΜΟ ΤΡ. 2. 

Βίσ. 1. 15. ἃ ΡῬϑῃςδϑΠ ἢ, ρἰνίηρ δ ἰηϊτοάποίοΙυ ᾿ἰμς οὗἁ ἱπηργεοδ- 

ἄοῃ δηά ἴῃ6 γβϑάβοῃ ἴοσ ἰΐ ἰῇ ἃ 5). [δἰ γαβίς. --- 9 5. τὐὐᾷ ὦ ἕξνι- 
2εεέμομς τοῖμ ἡ. ΤΏδτα 15 ἤδγα ἃ οοηῆαιίοη, ἀπὰς ἴο τοχίμδ] εἴτοσ, 

οὗ “ βίοσιωηυ νη ᾽᾿ δηά “ ἀξδνουτίηρ ἰεπχρεϑι." ΑἹ] οἵ ἴἢε5ε νογὰβ 

οχοαρὲ “ ἀδνουπηρ ᾿ ἃτὲ αἰϊδομβεά ἴο ῥζενίοιιβ ᾿ἰῆεβ Ὁγ 3Η δηὰ 
ψτβ5. δῖ [ες βχρβῆβε οἵ τηδᾶβυγεβ δηὰ τὶρῃϊ σοππεοοίίοηῃ οὗ ἴπ6 ἴνο 
Ῥβ5. ΑΒ 50 σοηῃπεοίθα ἰϊ τεργαβεηΐβ ἃ ΜΑΥΪΆΤΕῚ Ηγίηρ (ῸΓ στεῖρα 
ἴτοπι δὴ ἱϊηρθηαίηρ βϑἴογπι, Ὀυῖ τϑα]γ ἰξ Ῥεϊοηρβ στὰ ἴθ ἡσχί ν. 
85 ἴῃε ἰπβίγαπιθηὶ 564 ὉΥ ὙΔηΕἢ ἴοσ ἴῃ6 ρύσροβε οἵ ἀϊνί5ίοῃ. -- 
10-12. Ο Ζογά, ἀἰυϊάς ἐλεὶγ ἐοηρσμό5}, ἱπυργεσοδιίοη ὩΡΟΠ ῬΕΙΒΟῚ5 
Ὡοΐ τηθηςΠοηθα 45 γεῖ, ἃ ἀἰϊνίπε νἱβἰἰδιίοη βοΐ 85 ἴπαὶ ἀροὰ [ἢ 6 
Ῥυ]Πάοτβ οὗ Βαρεὶ, σα. 11, δηά ἱπάβεά ἴῃ ἴῃς βᾶτης ΨᾺῪ ΟΥ̓ ἃ 
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1Πεορμδηὶς βίἴοστη. ---- Ὁ 7 544]. ὍΘ τεάϑο ἴοσ ἴμ6 ῥγδνίουβ 
ψὶβἢ ἰ5 ΠΟῪ φίνεῃ, ἀπά ἴῃς ΡῈ Π] 8 ἐχρίαἰηθα 458 βοιμδίίηρ ἴμδὲ 
ψὰ5 αἰβ! ΠΟΥ βεεη. ὍΤἼδ ρῥ]δο65 ἀγα ἐπ Ζάξ εἵἱγν], }ϑυυβαὶθπη ; φῥορι 
φἀε τυαῖς ἐλεγεογ 7, ἰᾺ6 Ρἷδες οὗ ψαϊο μι] ἀδέδηςσε ; ἐπ ἠᾷε για οὗ 

2], ἴῃ 5 Ῥυ ]ς βαύδγα, ἃ ρίδοβ οὗ ρυθ]ὶς σοῃοουτβθ. ΤῊϊβ 15. 88 

τουοῇ 85 ἴο 540, ἰπ 118 δῃοϊοβίηρ νγ8}}5 ἀπ ἱπ 115 ρα]. Ρ]Δο65, 

νη ἴῃ ΟἿ ἴῃ 115 ΘὨΓΓΟΊΥ. -- νέσέδος μά οἰγῦ4], ἴμ686. δ5 
Ῥειξομιβεα ἀγα ραν οὗ ργεγίηρ οὐ ἴῃ 6 οἰ ἰηβιεδα οἵ ἀείδηδιης 

1,1 φψυμδές απά »εῤελίφ, ἐριριβηρ γΐι, οῤῥγεσείο ἀπά ἐἰδεο1], 

Βεαρίῃρ ὑρ δορί ποῖβ, ἴο ἀδβοσῖθα ἴῃ υἱζεσ σοττυρίίοη ἴπαὶ ῥτο- 
να ]εὰ ἴῃ (6 οἰζγ, ἐβρθοία! ν διηοηρ ἰἴ5 τυ ]οῖβ δηὰ 530] 1 εσβ, το 

οὐρῶι ταῖμεσ ἴο πᾶνε ἀείδηἀεά (6 οἰζγ ἔγοπι 411} βας ἢ τῃϊηρβ. 
8.:. 11. 15 ἃ ρεηιδϑιςῆ, τσ τ ἔουγ 165 βγη. δη ἴῃς ΒΕ σγηῖῃ. 

τπεγεῖο ἃ5 80 ἱπηργθοδίίοῃ, ἴ5 ἴῃ [Π6 τόνεῖβα οσάεσ οἵ ϑιτ:. 1. 

οὐ ἴδε ῥγηοῖρ]ς οἵ ἱποϊυβίοη. --- 18-1ὅ, 2» ἐξ ἐς ποί ἀπ ὀρ ρ}}, 
μοῖπεσ ἐγείρῃ, 85 νι" δ 15. ΠΟΥ ἀνθ ἀοτηεϑίίο, ἄς δέκα λαίϊείά 

»"6], ἃ ῬΘΙΒΟΏΔΙ ΘΏΘΙΩ ; Ὀαΐ ἴῃ6 ΨΘΙῪ ΤΕΡΕΙΒΕ, --- Ζζομ, α νιᾶρ 

»πέμφ ἐφμα}, οὗ ᾿ἰκ6 Θϑιϊπηδιίοη, οὗ ἴῃ6 βᾶπιθ σδὴῖκ δηὰ ρυῦ]ῖς 

εϑίθετῃ 85 Ἀἰτ56]. --- εΐσιθ ἀφροοίαϊε), ἴῃ. οἷοβα βοοΐδὶ σοϊδιίοῃβ. ---- 
»}) )αγείδαν σεφμαίηΐαηο), Μ6}} Κ ον ὈΥ ἔΠ ΘΠ Ροτβοῦδὶ ἰηΐετ- 
οουζδα. --- Ζ ρείλεν δε 10 Δοϊά στοέεί ἐρμρσε]], δοσυδιοτηθα ἴο 
ταβεῖ τορείμεσ ἰῃ (ἢς ἱηττηδον οὗ ἃ σοηβάεητι αι! οἰγοὶα δηά ἴδ κα 
σουη56] ἰοροῖμοσ, δα {Π|5 γὰ5 τηδθ βυγεαεῖ ὈΥ τηστιδὶ νοσβ. δηά 
δοῖβ οὐ ἐΠἸ6 Πα] 1} 6585. ---- τό ἐφ 10 τοαίξ ἕι εομοογἼ, (Ὁ, ἜΣ, “85 
ἵπεπάς " ΡΒΥ͂., ψῃι ἢ ἰ8 στεδῖν ἴο Ὀς ῥτείειτεὰ ἴὸ ΕΥ̓͂. “ στ τς 
τῆγοηρ," τη Κίηρ οὗ ἴ[ἢς ῥτοσθββίοῃ ἴῃ ἴῃς ἰδρ]ς 45 425, νοι 

Ἰαϊῖοσ τηθδηϊηρ μᾶ5 ὯὨῸ ἀρρτοργίδίθῃβϑβ ἱ{ “τὴς πουβε οὗ σοα ᾽" ἰ5 

τεφζατάςα 458 ἃ ρίοββ, πιακίηρ, 85 ἰξ ἀοεβ, ἴῃς ᾿ἰηθ ἴοο Ἰοῆρ. [ἢ- 
ἀεεά, ἴπετα 5 ἢο ροοά τεάβοῃ ἔογ ᾿ἰπαϊ την (ἢ ναϊκίηρ ἴῃ σοησοτὰ 
ἴο [6 νναἱκ ἴῃ ἴδει ρ]α ῥγοςδββίομβ, Ὠοἢ που ποῖ ὈῈ βυρρεδίεα 
ΌῪ δγιηρ εἶδα ἴῃ 115 ΡΒ. ϑύοἢ νὰβ ἴῃ 6 τῆδῃ ψῆο νᾶ5 δ [ἢ 6 

Ὀοιίοπι οἵὗὨ 41] [ῃἰ5 ἰσου Ὁ]6, δηα βυο ἢ ογα [ἢ 6 οἰγουπιδίδῃοθϑ ὑπο Γ 

πῇ οἢ δε Βαά δοίεά. --- τυῖᾶσ γεῤγοαολες νι]. ὙΠῈ τῆδὴ ψῆῸ 85 
Ὡοῖ Δ ΘΏΘΙΩΥ δοῖβ ἃ5 Δἢ ΘΠΘΠΊΥ, ΔηΠ τηδῖζο5 ἔα]β6 ταργαβθη ἰδ! Οἢ 5 
δηά δἰεῖες ἰδυηῖ5. Ηδ νἢο ἀϊά ποῖ μαῖε πον δοῖβ 88 1 πε μαϊβᾷ, 

ὉΥ πρδἰκηρ ὈΠΜΟΣΏΥ ΠΟΙ ρΑΓβοηβ ψιτῃ ἢϊ5. δαι4), ὈῪ ταδρτι  γίηρ 
δ πλβ 61 ἴῃ ὨΟΒΕ ΠΥ ἴο Ηἷ5 ἔπιε, ΤῊΪ5 ἱποοηβιβίεηου δείψεθη {μοῦ 
ῬτΙέβϑεπὶ δηᾶ ἔοστηεσ σαϊδίίοηβ τηδᾶβ 1ξ εἐχίγειη ον αἰ βίου! ἴο δοῖ 
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ΜΙΒΕΪγ. -- Ης ωμἰ κε στυαν ,γογι ΔὉ ΟΡΘῺ ΘΠΆΙΩΥ ; ὃς ἐὐμ  λαῦε 

λἰάδεπ οι ἃ ταδὶ ἴμαϊ νγὰβ ρτοηουποδὰ ἴῃ δ15 μαίϊγεὰ ; θυῖ ψῇῆδὶ 

οουἱά δε ἄο ἴῃ [[15 βίταηρα βδἰζπδῖοι ἴῃ νϊοἢ 5 Ὀδδὲ ἐπ θηά μαᾶ 
θεσοπια ἢ 8 ψοῦϑὶ ΘΉΘτην ἢ --- 10. 727 ἀξαίᾷ ἐονις ἐγεασλεγοιδῖν τβονὲ 
Ἴλενι]. Ἰδαβα ἂγὰ ἴῃ δηδιηΐαβ 16 Ὀγ ἴδε ττεδοῆετοιϑ ἐπ επά ; οἷ. 

τῆ Ρειβοηϊῆβα δἰραΐεβ οὗ ν]ἱοϊκεάηεβ ν. 3. ΤῊΪ5 5 δὴ ἱπῆρτγα- 
οδἰίΐοη ροὰῦ ἴμεπ. ὙμῈ ψ βῃ ἰ5 ἴδ ἀδαῖῃ τὺ Ὀδρι]α {ἢ ΘΠ, 
οσοτηΐηρ ροη ἴθ πὶ ἤδη ἴῃ ΕΥ̓ ἰθαβί Ἔχρεςῖ ἰΐ, ἰακίηρ {Π6πὶ ἀῆρτο- 

Ρᾶτεά. --- Ζε ἑάέρι ἀεεοόπα αὐίσε ἐο δάεοϊ]. ὙΠ δυῖμοτ ἰβ τη κίηρ 
οἵ Κοτδῇ δηά ἢϊ5 σουηρδηυν, Νὰ. 1653 (Ρ), γῇο ὃγ αἰϊνίης νἱϑἰαἰίοι 
ΜΈΓ͵Ε 5] ον εα ὉΡ ὈΥ δὴ δατίμαιυαϊε, δηά, ψίϊῃους πε ἐχρεπθηςς 
οἵ ἀεαῖῃ, ἀεβοεπάβα Ἰϊνίηρ ἰηῖο ἴῃς φυῇ δηὰ ψεηΐ ἄονη ἴο ἴῃ 6 
οάνετῃ οἵ ϑεοὶ. Α ρ]οβϑαῖοσ τῃουρῃξς ἰδ ἡθεϑάδι] ἴο δρρεῃὰ ἃ 
ΤΕΆΔΒΟΏ (ΟΥ̓ [ἢ ἱτηρσθοδίίοῃ : --- ον εὐ ς αγέ ἐπὶ ἐλεὶγ ἀιυεἤηίηρ:], ἴῃ 6 

Ρίδεθ νῆθσα ἴπ6 δῃθιηῖεβ ἄννεῖϊ, [μοὶγ ἤόιβεβ, [6 δῃθιηΐεβ Ὀδὶηρ 
τεϑίἀθης ἰὴ [ἢ 88η16 οἷ 85 ἴῃ 6 δυΐθογ. 

διίσ, ΠῚ. 15. ἃ ἔυσίμεσ ἀεβοτρίοη οὗ ἴῃς ἴα]56 ἰτεπᾶ. ὍΤῆα ρβῆ- 
ἰΑϑῦς ἢ! Πᾶ5 δὴ ἱπίτοάυοίοσυ ἰἰπὸ δηὰ ἴνο βγῆ. σουρ]είβ. ---- 21-- 
22. {πε ῤυέ ,ονλ λὲς λαμπάς]. Ηἱΐβ τεργοδομεβ δὰ δἀναποεὰ ἴο 

ῬεΙβοηδὶ νἱοΐεηςθ, οὗ, ν..5, ἀηὰ ἴπδὶ ἀγαίησί ἀίς εοηγεάφγαζε, ἴὰ6 οης 

ΠΟ ννὰ5 ἰῇ ἃ οονθεηδηΐ οἵ ρεᾶοα δῃηὰ ἐπεπαβηϊρ νι Ὠΐπ), 5θα] θα 
85 ἰξ νγὰ5 ἴῃ (ἢς {π|65 οὗ ἴῃ6 Ῥβα]πηϊδὲ ΟΥ̓ ἴῃ6 σοτηπηθηίοη τηθ8] δηά 
ἴδε )οἷηϊς δρρ)οδίοη οὗ 86 Ὀ]οοά οὗὨ [86 νἱοἴϊπι ; ἀπ 50 ἂς 2γ0- 
“)αμεά λὲς εουεπαπ], ἀεΒ]εα 1, 5. ἃ βδογθὰ της ἴῃ ψΐοἢ Οοά, 

ὉΥ ἴῃε 5βδογίῆςθ, ννᾶ5 αἷβο ἰηνοϊνθά, δηὰ 50 νὰβ ψ! ΠΥ οἵἁ ἱπιρὶεῖγ 

τονασγὰ τῆς ἀοά οὗ ἴῃ6 σονεμαηί. Ὑἢδ ἴαἶδε πΠεηὰ ἰ5 ον ἀε- 

βου θαα ἴῃ ἴῃς ἱποοῃβίβίθεηου Ὀεΐνεεη ἢἷ5 ψοσὰϑ δπᾶ ἀδθεάσ, δἰ5 
Ῥτοίεδδίοη δηά ῥγδοῖίςβ. ---- "Ζὲς ,α.], 50 (ῦ, τεαυϊγοά Ὁγ Ὀ]. νὉ.; 
θεῖος [Πδῃ “ ἢἰ5. τηουϊῃ,᾽" 31Η, νιϊοῦ πὰ5 Ὀδθῃ δ5βἰ πη]δϊεὰ ἴο ἀξς 

τοογς. ΤὮς δηϊτίῃ. Ὀεῦνεθη ἴδοα δηά ταϊηα 15 τηογα ἡδίαγαὶ, ΤῆΘ 

ἴλοθ τὐας «»πιοοΐδεν άαμ εμγα]. ΜΠ ἃ τουηά, 5: ηρ, Ὀδδτηϊηρ 
ἴλεθ, ἢ6 δἀἀγεβϑβεά ἢΐ5 {πἰδηά ; θυΐ ἴῃ ἢἰ5. παϊηᾶ, μάθη ἀνγαῦ ἴῃ 

βεογεῖ, νὰ8 τῦαγ, Ὑοἢ ἢδ ψγὰ58. ΟἿ ναὶ τπρ ἴοσ ἃ σοηνεηϊεπί 

ΟΡΡοτίυηϊ ἴο ψᾶρα. --- σογίεγ ἑάαη οἱ], σσετα 5 ψογάβ; [Π6Ὺ 
ΜΕΓῈ 5ηοοῖῃ, οἷν, βαιιετίηρ ἰπ ἀρρεάγδησθ, Ῥὰϊ ἴῃ τϑα]ν ΤΏΘΥ 
Μεγ ἀγα ϑινογάβ, βθδγρ, ἰδυπιίηρ, Ρἱεγοίηρ σταρτοᾶοῃθβ. ΤῊΐβ 

ΘιὉ, 15 ἱπεγγαριοα ΌΥ ἃ ρμῖοββ ψῃϊο ἰηβογίβ ἃ σουιίογίηρ ἐχδογίδ- 

τίοῃ ἴο {86 δήἝιαοιεα Ὀείοτε ἴῃς ἱπιρτεοδίίοῃ : 
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ΓΟ αϑὶ ρου Ὑδῆν ἢ τὮγ ἰοὶ δπὰ Ης ν"}]}] συκίαίη ἰῃδς, 
Ηε νἹ} ποὶ ἔογενενῦ βυῆδεγ ἴῃς τἰσηϊεουβ ἴο Ὀς πιονεὰ, 

23. Οατί ὠῤοι γαλενεὰ ἐὰν 201], εἴ. 225 47; δῷ δχῃογίδιίοη ἴοὸ 
ἴακε ἃρ ἴῃς Ὀυγάδη οὗὨ ἰγου Ὁ]6 ἀπ οαδὶ 1 ὑροὴ Ὑδηνθῃ, ἴδ Ης 
τοῖς Ὀεασ ἱξ ἕοσ ἴπετη. ΤῊΪ5 ἰ5 ἴῆ6 ἰοῖ, ροτίοῃ, οσ δύ, δϑϑϊσηδά 
οἠς ἰῃ [5 1Π|, πονενεῦ αἰ βησυϊο ἰς τᾶν Ῥα. ---- 472 τοδί φωσίαίρ 

2λεε], εἶνε Ῥετβοπδὶ βυρροτῖ ἰῃ τῇς τἰτουῦδ]θ, Ἐπ Ὀ]ηρ; το ἐηάστε ἴξ. 

ὙΤΠῖβ 15 εηἰοσοθά ὉΥ δὴ δηι δος! σουρ]εῖ, ρπουῖς ἴῃ ομαγδο- 
ἴεγ : 272 τοῦ πού σεβεν 1.6 γήρλίσοιμς 10 δὲ σιουεἼ. ὙΠῸ Μ}}] Ὀς 
δὨΔΌΪεἀ ἴο ὑέαγ {πεῖς Ὀυγάεηβ, δπάσγε ἴπῈ ἰοΐ ρίνεῃ ἴμ6πὶ ἴο 

ἐπμάυτο, δηὰ ν}]} βἰδηὰ ἤτγπι ὑπάθγ ἱἴ, ποῖ τοι οτίηρ το {πεῖν 

Ῥοπιτίοη. --- γευενγ]. ΤῊ ϑυιβίδιηϊηρ ψ1}} ρῸὸ οἡ πᾶ ἴῃς σεϑίγαϊηϊ 
ἤἴτοπι τοῦ] νιτῃουΐ σεδβιηρ. 

24. δμί, Ο 7Τάοι, Υαἠιυελ], βίτοηρ δηθτῃ. ---- ὄγένρ' ἑάονε ἄστον 
129 ἐὴλε ῥὴξ φΓ 1:01]. Τῆς ἢηαδὶ ἱπιρτθοδίίοη τῖβῃεβ ἴΠπεῖὰ ἴοὸ 
ἀεβοεπά ὉΥ ἃ νἱοίεηϊ ἀεεά οὗ Οσοά ἰπῖο τῆς Ρὶι, ([ῃς ῥίαςε οἵ ρυη- 

Ἰδῃτθηὶ ἴῃ ΘἘ60Ϊ]. -- ὅπ ο ὀίοοα «πα ἀξεεῖ{], σα ἢ 88 ἴῃ [4156 
πιεπά ἀεβου θεά αῦονε δηὰ ἴῃς ἰγεδοποσουβ εῃοτηῖαβ ἴῃ ἴῃ 6 οἷΐγ. 
- “ὶ τάενι ποί ξἔυς ομέ λα ἐλεῖν 4αγ}5]. ΤῊΪ5 ἴῃ τῆς οτὶρίπαὶ νγγᾶβ 
ἀουῖ1ε55 θῖνα 45 ἴῃς οοηϊοχὶ τεαυῖγαβ, δΔηά ποῖ ἱπαϊοαῖίνε, “ ψ}}} 

ποῖ ᾿νε, 45 3Η, γτββ., Ὀεοᾶυβε οἵ ἴῃε ρ].---24 5. κέ ας 70» γιό, 
7 δέ ἐπ ΤἌεδ], σοτιδιηὶγ ἃ τῆοτα Δρρσορχδῖθ σοῃο]υϑίοῃ οσ ἃ 
Ῥ5. υϑεά ἴῃ Ρυδ]ῖς ψοσϑῃὶρ. 

Α 56:65 οὗ ρίοβϑεθ ψὰ5 ἰηϑοτίεα ν." Ὁ; 

Βιυϊῖ 85 ἴοσ τῆϑ, υπίο σοὰ ν]]} 1 οΔ]1, ἀηὰ Ὑδμνεἢ νν}}} σανα πιδ. 

Ἐνεηίην δηὰ πιοτηίηρ δπὰ αἱ ποοῃ 1 υν}}} πιαῖςα οοτηρί αἰπὶ ἀπά τηοδῃ ; 
Απῃὰ Ηε Βεαγὰ πὶγ νοΐοε, Ηδ ταῃξοπιϑὰ πιε 'π ῥβεᾶςε, 
Ἑτοῖη τμς Ῥδῖ!]6 ἴπαὶ 1 μὰ: ἴοσ τῆ πλαὴγ γετε ἴΠῸῪ ἀραίηϑὶ πια, 
ΜαΥῪ Ἔ] πεᾶγ δῃὰ δῆϑνεσ ἴβεπι, ἐνθὴ Ηδ (ἢαὶ ἰ5 ει ἢγοπθα οἵ οἱά ! 
ἼΒετζε ἅτε πὸ οὔδηρεϑβ ἴοσ ἰῃεπὶ ἰμαὶ ἔεασ ποὶ 6οά. 

171-18. δυΐ ας )ογ νι]. Τῆς 7ενίβῃ πδίίοη βρϑακβ ἤεσα ἃ νοῦ 
οἵὗὁἨ ψουβῃ!ρ. --- κηΐο Οσοα τοῖν 7 «αἰ, ἴῃ βυρρ]οδίογυ ῥτάγθσ, δπά 

[815 ἰπ τῆς βγη. Ἰίπε δὲ ἴδε ἴἤσες μοὺσβ οἵ ἀ δὴν ῬσΑΥ σ οἱἁ ἰαῖεσ 

7υάαίϑπι, ευερῖρ απ νιογγιίηρ αρα αἱ ΠΟΘ. ---- 7 τοῖν νιαΐζό εογι- 
2αἰπὲ ἀπά νιοα"}. ὙΦ ὈΓΑΥΕΙ 8 ἃ οοτηραἰηϊ ἔοσ [ῃ6 ον: 5 ἐχρθ- 

τἰεησοα ἴτοτη Θῃθπ.165, δηὰ τιοδηΐηρ ἴῃ ἴῃς ραΐῃ ἰηνοϊνεά ἰῃ ἴπει. 
ΤῊΘΕ ΡῬΓΑΥΘΙ 15 ποῖ ἀουθται οὐ 115 τϑϑυ]ί, ---- γαλευελ τοῦ φατε νι], 

τη ἰ5, ὉΥ φίνίηρ νἱοίουυ ον ἴῃ 656 Θῃθηλ 65. --- 4π4] ες ἀξαγα γι» 
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νοΐ]. ΤὨῊΪ5Β θερίπβ ἃ θῖν 11η6, Δη 5ῃου]ά ποῖ ὕε αἰϊδοῃεὰ ἴο 
Ῥτγενίουβ ᾿ἴπ6, ἃ5 ἃ σοῃηβεαύδηςε οὗ ἰἴ5 ρειπἴοη, ἀραϊηδὲ [ες τηεᾶ5- 

τα. [{ τείειβ ἴο ἃ ἀεἰϊνεταποθ δἰτεδαν ἐχρευθησεα 85 ἃ δαϑβὶβ [0 Ὁ 
ἃ ὈΪΘᾶ ἴοσ δῃοίῃεσ δοῖ οἵ ἀεἰίνεγδῃσε..--- 19. γαμρονισα νης ἐπὶ ῥεασεε]. 
ΤῊΣ ῥεᾶςς ἰ5 ρεᾶσε ἔτοτη ψᾶγ, ἴῃ 6 σϑῃβοτῃ 18 (τῸ πὶ ΘΏΘΠΏΪ65 ; δηᾶ 

80 ἴξ ἰ5 ἀεβηεά, ,Όυν» ἐἦς ῥαἠε ἔλα 7 λἀαα17, ἀοιθι1685 ἴῃ τς Μδο- 
οδθεδη Μαῖβ ἰῃ Μηϊοἢ ἴῃς [εν μδἀ πο [ἢ νἱοΐοτγ, δπὰ ἰμαΐὶ 
ποιν Πβιαηαΐηρ ἴῃς ἴδοι [παῖ : τοί πιαπν τοῖγό {ἦεν αραΐποί νι]. 
ὙΠΒεῖσ ἐηδηλίεβ δὰ Ὀδεὴ γε Ὺ Ὠυπιεσουβ. ΤῊΪ5 ἰ5 ἰῃθσείογε ἃ ἰδῖοσ 

εἰ., νἰτἢ πο οτρίμαὶ οοηηδοιτίοη νὴ 15 σοηίεχί. ---- 20. ̓ ᾽271, ἴῃς 

δῃοϊεηΐ ἀϊνίης πάπι6, ἢ 12 ἐλαΐ ἐς ορλγορσά ο7 οὐά 1, ἴἰὰε Κίηρ οὗ 
Ιϑγϑεὶ, επιῆστοηθὰ οὐ Ηἰβ5 ἤδάνθηὶ)ν ἴἤγοῃς, γεϊρηΐη 85 τΠεὶγ Κίηρ 

ἔτοῦι [ἢ τηοβὶ δηςίεηϊ ἰἶἰτηθβ. Τηδ86 ἀγα ροεῖϊο Ἔβχργεβϑίοῃβ ἡ Ὡ]Οἢ 

ἀο ποῖ 5υϊϊ [ῃ6 τηεῖμοά οἵ ἴῃ6 Μδοοδῦθδιν εἀϊΐοσ. ὙΠοΥ, ψῖἢ της 
ἔτηνϑ. ἀσαρ ἢ ἀπρισέρ, ΕΙΣ ῬτΟρΔΌΪΥ ἃ ρίοββ, νῃοἢ ἴῃῈ Μδοοδθθδῃ 
εὐϊῖον ἰουπά δηά δάἀαρίεά ἴο ἢ᾿5 ρύτροβε Ὀγ ἱπίεγργοιίηρ ἴῃς Ἰαῖίεσ 
νὉ. 45 ἴτοτὴ Δηοῖ οι βδἴετι τηεδηΐηρ “ Ὠυγ ]ε,᾽ οὐ “ Αῇϊοι,᾽ τη] ηΚ- 

ἱῃρ οὗἩ [ῃ6 ἜΘ ΠῚΥ ἴῃ.8 85 δυμ! ]εἀ Ὦγ ἀείεαϊ δηά 5ἰαυρῃϊεσ. Τῆς 

στ ββ. δηά ἱπίεγρτγείεσβ δηά ρτεαδὶ αἰ βη συν τ] 15 ν. ---- ΖΖεργε αγέ 

πο ἐὐλαηρες 70» Τ1Δσηι]. ΤῊΘ δπαιηΐεβ ἤανα ΠῸ σἤδηραβ οὗ ἰοστίυηα 

ἴο ἐχρεοῖ; ἴΠ6} ΨΜ|] πχεεῖ ἴῃς βάπὶε ἀείεαϊ ἴῃ ἴῃς ἑαΐυγα 85 ἴῃ ἴἢῈ 

Ῥαϑὶ, θεοδυδα ἴεν ,Ἴα» πο σοα]. Οηὶν ἴῃς Οοά-ἔξαπηρ Ρεορὶς 
ΙΩΔῪ Θχρεοὶ βαἸναίίοη δηά ν]ἱοΐοτγ. 

ΙΝ. 4. 

3. ΥῚΝΠ] ΗἸΡΆ. ἴων. ςοβοτῖ., υ. 52. -- Ὁ ΣΝ} ἕοσ οτἱρί παὶ την, 858. υϑυδὶ 
ἴῃ Έ. ---οὐνγη] ἩΝρ. [ι58. οὉ» Οε8.54.. (5)}, --- 2 Π}}}} ν. 610 τ τοῦτο ---- 8, ΠΝ] 
Ηἰρἢ. ἱπωρί. Ἐπ ν., οἵ, Αταῦ, βίῃ, ζὺ 20 σμαά »ο, αἱ Ηο. 121 (ὦ οἰδει- 
νἶβε) [ε. 251 ({χῖ. εττ., ρτοῦ. 19); ΗἸΡΒ. ὅπ. 2720 «ἄστο γερίίεοσμθες (ἀν. 
.808.). Τβετε ἰβ8 ηο οετίδίη 86 οὗ ἴδε ἔοσια ἰῃ Ηερ. Ηετε (ὃ μα5 ἐλυπήθην, 

Ἔ εὐ» είαίμς σερε, ἀπὰ 3. λεσείαέμς σεέσι, Μ ἈΪΟὮ ἕδνουτ δὴ οτἱ βίη] ὙΝ, ἃ5 
15. 1.58, -ττ ΤΡ 7 1 58. 86. Σ᾿ πὴ ἡπὰ. (1) 2μαἰρμέ, εονεῤίαίμ, 8ο 643 1το21 142, 
εἶδνν. Ῥγ. 2329 70. (5 1.) ; οἵμες πιῆρβ, ἀυῦ. ἴῃ Ἅ οὨἶγ, (2) γερδε 104533, 5 
1 Κ. 1857] (Ε). ΤΒε νογὰ ββουϊά ὃς αἱ ἴῃς επὰ οἔ ]. ἕο τῆγπις ἱπ "-. --- 
πρ ΠΝ] ἄρ. 508Β., 48 πιοβῖ, ΗἸρ. οομοτῖ. ἔ [ὈΝῚ οὐ 055] τάσιν αἰὐεφιέείμαϊε, 
εἶθνν, ΜΙ. 213 (οἵ (ο]Ϊά ἀπὰ ραβίυσε); δυΐ ΗἸ., θ6., Νονν., Οδ] δὲ ἐγένερε αὐοι, 

ἀϊείναείεαά; εἶδνν. Ὀϊ. 723 αἰδεονηέ ὉΥ ἀείεδι ; 186., Οτ., Βα., πΌΣΝ, 88 νυ.δ; 

Ῥυ. ΝΊρΒ. πρῖπν, 88 1 5. 4 Βα. 1191 Κὶ, τήδ δὲ ἐμ α οἷν. ΤῈ Αἱ] ἴῃεβεὲ Ἵβϑβεβ 
τὰς ἔοττη ἰ5 οοβοτῖ. δῃηὰ πιυβὶ θὲ σίνεη ἃ πιοάδὶ] ἔοτος ποῖ δᾶϑύ ἴῃ ἴῃς Ἴοπίεχί. 
ΟΙ5., (Βε., Βᾶ., τὰ. πιοσν, 85. 77, νῦτπ; [86.,» στ., Βα.» Ὀτ,, ποτ γιοῦ, 
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π ο ἢ ἐς ἰδνουγεα ὈΥ (ὃ ἐταράχθην,  εονἐμγὀαέμο, ν.1δ ἀπιὰ Ῥε. 307. ἘῈ ταλκος 
1δε 5Ξεπίεηος οἶοβε Βεγε, Ὀυϊ Φ, 3, πιαῖςς τς βυρβεαυεηὶ σοπίεχι ἀερεπὰ οα 

18ῖ5 γ}. ---. ΓΩΡ] οβίγ. πρῃ π΄. α.λ. γέδεμγε, ΡΨ Ατϑπι, ῥγέις α.λ. Αι, 218 
(χε. εττ. ἔου Ῥ19). ΤΆς ΟΠΪΥ οἴδετ ἕοστωη ἔγοπι [815 βίεπι ἰπ Ηρ. ΠΟΡΝῸ Ὦ., α.λ. 

Αγασηδίβσῃ 5, 6611, (ᾧᾷ θλίψεις, Ἔ “γἰδε αέίοηες. Ἡετε (ὦ θλίψεως, 3: 2ε7:6- 
φεορἶὶς, ἰπϊετγργεῖ ΠΡΡ 88 πρ»ϑηΌῸ, δηὰ ἴμδὶ ͵5 Ὀεβὲ βυϊϊεαὰ ἴο ςοπίεχῖ. ΓΡΨῪ, βυρ- 
δεκιεά ᾿γ ΟἹ., Ὀγ.. Νονν.» '5 5 ύπ, σῖτα ὅρ; Ὀαϊ ἴῃς βεῆβε οὔ. 7) ἀὐδέγε:ς βυϊὶ 
ποῖ ἴδε νυἱοϊκεά δάνειβατυ, Ὀυϊ ταῖμεν ἴῃς βίηρεν οὗ ἴῃς Ρβ. [1 ἰ5 εαβίεσ ἴο {πῖπκ 

οἵ ἃ ἀείεοιϊνε!ν ντί ει ΓΩΣ οϑῖγ. προς π, ἢ. αἰξεένεες 15, 833 306 ΡΥ, τῆ, [Ὡς 
δυβει υἱοῦ οὗ Ατγαπι. ἔοσ Ηεδ. ἔοττλ φαϑῦΥ ἔος ἃ ἰδίεν βουῖθε. -- 3.1 Οδὶ 

ἱτωρί, ᾧ [99 νὉ. ΟΥἹ οὐεγέά αμένεοείν ἀραΐν5έ, ς. ἃςς. ΡεΓ8., 85 ὅση. 275 (ἢ 
4935 (Ροεπι) 5ο}δ (Ε) 70. 169 203, ΤΉΪΞ5 ν. ἰβ οἵ ἀϊβεγεηῖ τιδαβϑυγε ἔγοπι 118 
οοπίεχι ἀπά ἴ8 δῃ εχρίδπδίογυ μὶ. --- ὅ. .3}} Ἔπρῃ. ἴῃ ροβίξίοῃ. --- 5.1 ΟἿ] 
ἱπιρί, ἀεβοτίρεῖνς, τογϑξε ἐπε ῥαΐν, τι, 85. 7717 975. --τ- ΓΝ] Ρ]. Σ ΠΌΝ π. ἢ, 
ἐγγον, Ῥοεῖὶς ψογὰ, εἶβιτνυ. ψ, 8816; ς(, Εχ, 1516 ι. 3225 --- Γγ51 ἀϊιῖορ. οὗ 

Ῥτενίους ννοτὰ, αἃ5. (βΒε. ---α. Νοῖ ἴῃ ΦΒ, Ὁ πιῃ;. εἶσνν. Εχ. 15186, 11 ὕε- 

Ἰοπρϑ ἰπ ἴδε πεχί 1. ἔοσ σβεᾶϑιγε, ---- 283} 1 σοῃδες, ἱπηρί, δίζεν ἱπηρί,, ἱπιργοῦ. 
Βετε; τά. ἡ οοδτά, 11 νγᾶβ ἱπίεγρ. 85 γεβιὶὶ οὐ ργενίουβ πιονετηεηῖ. ---  γηχὉ 9] 
π.ἴ. «ἀμιαδεγίνρ, 88 15, 219 ἘΖ. γ18 70. 2Ζ1δ; δυϊ ΟΝ. ΒΞΤΟᾺ σκότος, ΓΊΌΌΥ, 50 ᾧ 
εαἰήγο, Ἔ ἐερπεύγαε, 50 38, Οτ., (Βε., θυξ Σ φρίκη. --- Ἶ. "ὯΝ.] Ρτοβαῖς ρὶ., ἃ5 

οἴςσῃ ; ποῖ υϑυδ] ἴῃ ῬοεΙΥ. --- Ὁ ἼΣ Ὁ] «οἱτᾶ, 85. 147 ΞΞ- 537, βΒῃουϊὰ εἷοβε ἴῃς 
1. ἔον τἄγτης. --- ̓  ὍΝ] πιὰ, 2έμέοης οὗ ἄονε, εἶϑιν. εαρὶς 15. 4051 ΕΖ. 17. --- 
8:25] π.Γ. ἀνε, εἶδνν. 561 6814, Α πεν ]., δὰ5 (Βε., ἀπά ποῖ ἃ5 ΜΤ. αἱ οἷοβε 

οὗ 1. --- )ρῦκ}] 1 οοῦτά, ΟΔ] οοβοτῖ. 19)Ὁ0 ἕο δὴ οτίρίπαὶ σφι, τεχυϊγεὰ ἴον 

τγτης. --- 8. ΡΝ] ΗἸΡΒ. ἱπιρέ. ὑπ (2223), αἰ μβουρἢ ποῖ σοδβοτῖ. ἱπ ἔοστι 
τουβὶ, Ὀεΐνγεεπ σομοτίδενεβ οἵ ν.7.9, θῈ οοδβοτῖ. ἰπ τηρ. Ρίοῦ. ἴμε Τςοδοτῖ. 

ἐπάϊηρ μ68 Ῥεε οταϊτεἀ ὈΥ 8ΔῺ ΕΔΥΥ ΠΟργἶδί. --- Ὑ1}] ΟΝ] ἱπέ, οβῖγ. οὐ]. ὑγε- 
τίου νυῦ., ΒΊΟΝ μᾶ5 ἔοτος οὗ δυχι δῖ οὐ δάνετῃ. [Ιἱ βῃουϊὰ πᾶνε βῇ. ἔοσ 

ταγτης ἰῃ "-.---ϑ. ποτ} ΗἸΡΒ. σομοτῖ, τη (2239) λασίερε,; 80. Αᾳ. Θ, Σ, 3, 
Ῥυὶ Θ προσεδεχόμην, Ἔ ἐχρεείαδανε Ξ- τίντα ΗΊΡΗ, πο (3.325), 50 35. ---- 509] 
α.λ. π.πι. δος. οὐ]. ἐξεαῤε, Ηπ,, Βᾶ., οΥ δοο. ἀϊγεοϊίοη, ἰακὶπρ ῥγενίουβδ νὉ. 88 

ἱπίγδηβ. ἀσσίς, φέαες ο ἐδεαῤε, ,Ὗἥ ., Ὁα.; Ὀυϊ (ὦ τὸν σώζοντά με, 5ο 35, ἘἜ, 

ΠΩΡΙΥ ὦ ϑπρὉ ΡῚ. ρῖς. (1715), οἱ, 1442. 38) ἰδ τιοβὶ ῥγον. 

ΠΥ. 8. 

ΤΌ] α.λ, ρίς. πρΌ γεσλέηρ, 85 ἱπ οορτιαὶς 5... δῃᾷὰ Ατδῇ. βίεπιβ, 508Β., θυῖ 
ἄυῦ.; Θ᾽ ὀλιγοψυχίας, Ἔ διε αρεενιέέαίε τρίγέδμς τε πγς, 88. 15. 5116, θυ (85 
ἷ- ἱπαρτοῦ.; 3. «ῥίγέέμ ἱενιῤεσίας; Α4., Θ, λαιλαπώδους. Οτ., Ηυ., Ὀγ.» τά. 

προ πιῇ, τίογνε τοῖα 8316 Ατὰ. 115 Νὰ. 13, 1ἴ ἰ5 ῥγοῦ, {χί. εττ., ναγιου οἵ 
ἐπ ὸ πιὰ, ἐέγηβεσί, εἶδνν. 8316 ΑἸ. 114 7οη. 16. 12 7ε. 2319 2583 η038,.- 10, γ037 
ΡΙ. ἱπιν. (2110) αἰϊδοῃεά ἴο τ]8 1. 48. 29 (4814), ΔΙ Βουρῃ ροϊπιίηρ οἵ Ἰαϊζετ 
αἰιταςϊεὰ ἴο ἔοτηπεσ, (ε5.53 25; μαῖ τὰ. ῥτοῦ. γ3, ἃ5 525, Ὀεσαυδε ἴΐ 5 ἀερεπά- 

επί οὐ "ξο. Ι{ ἰβ ῥσοῦ. ἴμαϊ ννγὲ βανε οοπῆδιίοῃ Βεγε. 552 "ψὸ ἰβ8. εχρὶ. οἵ 
πρΌ πῦ, ΤΒε οσἱίμαὶ νγὰ8 γο πυθ. ΤὨς 10 ἰ5 ἴμεῃ ἰπϑίγυπιεπίαὶ, φυδ! νης 
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με ἐο]]οννίηρς νδ, --- ὈΣυφ 0 ))Ν] τείεσ ἴο 6. 1:οῦδ, --- 11. ὈῸρν ,Ν] ΡὮτ., 
οἷ, γμὺ ὉῸ» τοῦ οοἷθ, --- 13, ΓΔ] φ. “10, τσ μεγ αἰιδομβεὰ ἴο ργενίουβ 1, Ὦγ Φ ; 
ΠΕΟΕΒΘΑΤΥ ἴο οοπιρίεῖς ᾿ΐ8 τρεαβιγα. ---- “503 ἴταργοῦ. τερειτοη, ποὶ ἰπ ᾧῷ. 

Α νογὰ ἰ5, βοινενεσ, μεεάεα ἔοτ πιεᾶϑυγε, 1ΐ νγὰβ ὑγοῦ. π3Π 3. ΤῊΣ Ποργῖϑι 
ν85 ςοῃξυβεὰ Ὀεΐνεεη ἴδε ἵννο ψψογάβ, δῃὰ δἰἰδοββίηρ οπε ἴο [85 1. Βα. παίυγα!ν 

υϑεὰ Π2ἼΡ; ἩΒογοαβ ἴΓ οπς ψγεγε δίἰδομβεὰ ἴο ἴμε ργενίουβ 1. ἢς σουϊὰ ἤᾶνα 
υδεὰ ΠΩΠΠ. --- 7 55}] ΗἸΡΒΏ. ἱπιρί, ἔτεα. ᾧ ϑνο Οδἱ] ἀεῥανγί, ποῖ 'π ψᾧ. ΗἸΡΆ. ἴγαῃβ. 
γένιουε, ποῖ ἴῃ ἡ ; Ὀυΐ ἰηΐτδῃβ. Πεγε, 85 ἔχ. 1323 321}1 ΝᾺ. 3} -. -- ΠΟ ΟΥ Ἴ10] 

«ἔ. χοῦ. ---- 18, 5 κ᾿ Ὁ} ἐπιρῇ. ἴῃ Ροβιιίοῃ. Εὖ ἴαῖκεϑ ἰϊ 5 νῷ ςοπάϊιϊοπαὶ; θυΐ 
οοπίεχε ἔανουτα 39), 3. --- γ)5...} ΡῚ, ἱπιρί. ἔτεα.» ῥγοῦ. τεϊδεϊνε οἴαυβε, -- ΘΝ} 
τδς δροὰ. 85 (δ, οὨΪγ οἵ δῇ ἱπιρ] οἷς, ποὶ ἐχρ ἰοὶϊ, ὑτοῖ. 5 Ὁσ., πὰ ποῖ 1 συδοτά. 
85 3 μὐ εμοίέμοαηι, δο Βᾶ, ΤὨς ]. ἰ5 ἀεξεοιίνα, πεεάϊῃρ' γ)Ὁ 85 ἔγυν 88 5 .η. ]. 
ΝΦῚ Βεῖς ἴῃ ἴῃς β6εῆβς οὗ “ κ τε ἔοοϊ ἴῃ ροίῃρ ἀννδυ, δεία ξε ορφεεί στα», 

σε! ατυαγ, 8ο 1309, 45 ὅπ. 291; ποῖ ὀεαν», ομμαϊμγέ, δ ἈἸΟὮ 15 ἀραῖηϑι (με 5γη. νὉ. 
ποῦνπ Ὁ }] 48 3535 2817, Σ δάἀὰς 20}, 88 4110, Βαϊ ἴξ τρδῖεβ 1. ἴοο Ἰοπρ δῃὰ 
ἱπάςεα 15 ουαἵ οὗ ρίαοε ἴδετε. --- 14, ΠΡΝῚ] ΕἸΏΡΒ. ΔΓ}, --- Σ 59} πιτὰ. (1) σ»- 
ἀἶεγ, γοῖυ, ποῖ ἴῃ Ψ, Ὀαϊ (2) ἐελένεαίο, ναηαέΐονι, οἵ Ἰ1}κε εβεϊτπαϊίοη τ ταγϑε]ΐ, 

ΟἿΪΥ Βοζα. --- ἔ ηΝ] δά]. (1) ἥασιξ, οἵ δηϊπιαὶς ; αἰεὶ, οἵ Ἰατὰρ 76. 1119, οἵ 
οονβ Ῥ8, 144146 (υϑυλ}}γ 88 ηὔν δάσμεαμα); (2) οὗἁ {τἰεπιάβ, ἱπιϊπιδίεβ, Βθτε 88 

ΜΙ. γδ 76. 35 1321 Ῥγ, 217 1628 τη, δυὶ (ὦ ἡγεμών μου, ἘΪ μα ὑπέῆς Ξε ̓θϑν, 85 

Ἐχ. 1516 --ο }»}}} δβ 3113 889.10.--1δ, ὙΡΝ] 15 Ῥγοβαῖς ἷ. --- ῬὮ:}} ΗἹΡΒ. 
ἱπρξ 1 Ρ]. πτὲᾳ. Τ[δΓγῈ] ἀεποιμ. κ οὐ ὀδεορεθ σιυξεῖ, Οδἱὶ Ἔχ. 1 536 Ῥτ, οἹ 
1}. 2188, βυοὶς 70. 249 (2); ΗἰρΒ. 70. 2012, νὰ ἼἸὉ οὨἸΥ μετα, (ὦ ἐδέσματα 
ΞΞ εἴ βεῖ ὋΣ οὐ πρὸ ἢ, α.λ. ἔγτοπι ἽγΌ νῦ. 45 46. --- Ὀσῦν Γ22] ἰβ ἃ ρἷ. οἵ ἀεβηί- 
ἴἴοπ. --- Ὁ).] α.λ, εονιῤαην, εονιῤαμίοησλίῤ, οὐ εομεογά, (6 ἐν ὁμονοίᾳ, υ. τ. 

(45, νυν 21. --- 10. τιον] Κι, α.λ. Ρ]. [πρ"09}] π.(. ἀεεοέαέΐον τ 3" ἱπιργοῦ., 
Οτ. πὸ "'., δα Θ, Ἐ, 3; ν᾽ ΗἸρΆ. ἱπιρί. ἀεξεοξίνε ἔοσ κ'ϑθ ἢ ΝΡ ὀεφεεέε, 
Οε5.16(δκ, ΝΙΡΆ, δὲ ὀερείἑεα 15. 1918; ἩΊΡΗ. ὀφριΐε, ς. δος. ρετβ. Ομ. 318 (7) 
7ε. 379 4916 ΟἹ.8:1 2 Κ. 1010 τ- 15, 3719. 2 ΟΒ. 3216; 84. Ὁ 2 Κὶ, 182 -- 15, 3614 
7ς. 410 295; ς, Ὁ» ΟὨΪΥ Βεζε, ργερπαπὶ, ἱπιρὶ γίηρ ἀδβοεπί, 6ε5.:9., ᾧ, Ἐ, 3, 
εἶνε ἴῃς νΌ. ἴῃς τοῆρ.. ἐσγες τέβονι, νν ϊσἢ 5 Ῥγοῦ. ραγαρῆτγαβα. --- Δ Ὁ] διοδαῖς 
Ῥοεῖϊο 5(. ΤΈετε ᾿5 ἃ τεΐεσεηος ἴο Νὰ. 16᾽8, Ιὶ ἰβ ροββίθ]ς ἱπεγεέοτε {παῖ ἢ 
ΒεΙῚ νης ββουϊὰ τὰ, νορν3ν, τ Ὁσ2 5] ἢ. βέ, 3 ρὶ. [0] πι[π|.1 τογοεν»εἰκρ' 
Ρίαςς, εἶβιν. Ρ]. 10. 1819, Ὁ γὺν ὅπ, 178 28. 367 21 Εχ. 6’ (Ρ) ΕΣ. 2οὔδ, "Ὃ οἱ 
Οἡ. 479, "Ὃ Ὃ" Οη. 479 Ὃ 2 5. τ1οὅν. Βαϊ (0, 35, Βανε Ρ]., δηὰ ἰξ βεεπὶβ 
ῬΙΟΡ. ἴπαὶ τῃς ἔοττω μα5 Ὀξεῃ αἰϊγαςϊεὰ ἴο Ὁ3.02. Ὑδετε ἃγε ἰπ (Ὠΐ5 ν. ἴξτες 
τηπιεῖεῖβ, δπὰ ἴδε οἴδυβε νι} 1» ἰ8 ἀου 1} ε85 ἃ δὶ. --- 17. Τῆὴε δὲ οὗ πη" ἱη Έ 

ἰ8 ἰπῆργορ. [1 ἰδ ἰη Φ, 3, ἀπὰ ἰς ἀουδι1685 οτἱρίπαὶ, [μΠουρἢ 85. Βα8 Ὀνπον οη]γ. 
11 ἰπάϊςαίεβ ἴμαῖ τπῈ επίϊγε ν. 15. ἃ ρἷ. --- 18. πριν] ΟΔ] οοδοτῖ. πὸ (67). --- 
ἈΘΩΝΥ] 1 οοὔγὰ, ΟΔ] ἱπιρῇ. αἷϑο οομογῖ. πϑῦ (397), ν. νι, --- ῬῈΦ.)] 1 σοηβεο. 

τεβυ οὗ ρταγεῦ; ροεβ νἱ πρὸ οὗ πεχὲ ν. (θ τρᾶκεβ βοὴ ἱπιρίβ. δπὰ ἱπίετ- 

Ῥίεῖβ γ 45 σοηιποῖϊνε ; 50 Οτγ., θυ., ε. Τδεβε νὍ8. ᾶἃτε υὑϑυδ}ν τεραγάςὰ 85 

ΡΒ. οἵἁ οετῖαίπίγ. --- 19. 3.07 π.π|. ὀαήηε, τυαῦ, 88 ν. 3 6881 γ89 1441 Ζς. 148 
10. 3828 Ες. 915, 50 Ἀδ., ΚΙ., Εν". Νον., α.; Ῥαυϊ Ντββ. Οδὶ ἱπῇ. οβίσ. 2 Ὁ αἵγατο 

πίρή, Ηἱϊ., θε.. Βᾶ. Βαϊ [δε ἔοτγτηεν ἰ5 ἰδνουγεά, {τὰς 1. Ὀερὶπβ μετα. ---- Ὁ)32] 
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ΤΒε 3 ἰ5 [Δ Κεῃ 85 2 δεορμέαο ΕΥ̓͂ Βᾷ,, Ὀτ., ἀῆεῦ Σ, 3; Ὀυϊ Φ ἐν πολλοῖς, 50 

θα, Νονν. --- "Ἴ25] αραΐνισέ σι6, 88. Σ πρὸς ἐμέ, 3 αὐνεγτηνι πιέ, οἴ. Ὁ; 9415. --- 
30. Ὁ555}]  οοη]. Δ] ἱπιρί. 5. 3 Ρ]. ΓῺ» ἀριστϑερ, 88. υϑ08] δέϊετ ρου. Βυὶ ὦ 

καὶ ταπεινώσει αὐτοὺς, 3 ἀμνεδαὐτή ἐο5, 580 86. νὉ}}" Ρὶ. ἢ». ΤΒε [, ἰ5 οἤεῃ 

δὴ ἰπίετρ. πὰ 15 ὑγοῦ. ἱποογγεςῖ, 11 τεαὶν τείετβ ἴο ἴῃ ῥββὶ πηῖδὶ, ΤὨς οτὶρ- 

ἰμα] νγὰ8 νυ ίτβουΐ 56, --- Πρ ὉΠ] Ρ]. Σ [9 Ὁ] αν“ ἐλαπρε (1) οἵἩ ραπππεηὶ Οη. 
455." Ξ 7, 1419; (2) τεῖαγβ 1 Κ. ς 33 70, 10", οὐ τεϊϊεῖ ἔτοπι βεγνίος [Ὁ. 1.41}, 
γε πᾶν τδΐηκ οὗ οἤδηρεβ οἵ ομβαγαοῖοσ ες ἴῃ δοοοτὰ ψῖ (1) Νονν., οἵ 
οἵ οβδηῆρεϑβ οἵ ἐογίυπε, νἱοἰβδίϊ465, ἰῃ δοοογὰ σι (2) (αὶν., Ὀτ., Κίγκ., αἱ. --- 

21. νος ἴον "ον θῖν 4110, οἴ, "Ὄ5Φ 78, ροββί Ϊγ Βεγε νοδεῖ; Φ ἐν τῷ ἀτο- 
διδόναι, ἜΪ ἱ» γείγἰὀπμεηπανο, ἰηϊετρ. 45 ΡῚ, ἰηΐ, οϑίγ. Ὁ γεεονιβέησό (2235), Ὀυῖ 

3. ῥαεΐβεα τι. -ττο τυ} ὉΠ] 85 δῖδ Μα]. 210, --- 33, γ050} ΟἹ ἐξ τγεοοί, α.λ. 
(Πο. τοξ ἔτοπι οἴμεῖ βἴεπι, 8ὸ (ὁ ἢεγε); Ηρ. υ. “19. --- ὕνξ π} } α.λ. Ρ]. οβῖτ. 
ὀμίεγ-τυογ αἷς ἴοτ 802] πιΝῸΓ ἡ.[. ἐμγα, ἐπγαἰεα »εῤξ, ποῖ ἴθ Ψ ; Ὀαϊ ἀυ., 88 

γι β5. ἰδ κε Ὁ δ5 ῥτερ. } ̓ πϑ το ν᾿ ἰο ἢ 15. πιο ῥγοῦ.; ροΐπὶ (πεγείυσε νοσς, 
Θ ἀτὸ ὀργῆς τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὰ. γ)0 ΓΙΞΠῸ ἔτοπι ποτ π.(. ἐκιγηῖηρ ἀτρον, 

50 ὦ, Ἐ, Ὀαϊ οἴμετ Κι58. ἂ5 Ἐἢ; γ.)0 15 ῥγοῦ. σοττεοῖ, 85 νὉ, 15 Ὁ]. ---- "5.1 Οδὶ ρΐ, 
3]. Ὁ [190] νῦ. δε φραΐεγ, “ο7). (1) οἵ πεατῖ, μαγγμ 15. 76 7ε. 5156 Ὀι. 2οὅ; 
σογερεαῖ, ῥερεέέενιί, 2 Κ. 2219 -- 2 ΓΒ. 3427; (2) οἵἩ ἰτεδοδεγουβ ννογάβ, ΟὨΪΥ 
Βεῖε. Ρυ, δὲ «ογεπεα πὶ οἱἹ 15. 16; ΗἸΡὮ. οαυ8. οἵ Οα] (1), 70. 23,5. -- 

ΓΛΛΌ9] α.λ.; Ρ]. [ΠπΠ}5] π [{.1 ὠγατο βνιοτὰ ; ΨῊΥ ποῖ δ] Ρίο. Ρ]. γῦπϑε, 85 
ΩΑ] ἴος ἀτγαννίπρ βινογᾶβ 3714.---- 38. 05] ΗΪΡΒ. ἵπην. 51, οἵ, 229 375, 4}} 
πὴ ὉΣ. πὴπν ἴῃ Ἐ ενϊάεηςε [Βαϊ ποῖ οἷν (μὲ5 ννοτὰ, Ῥὰϊ εὐιίτε ν. 15. ἃ δὶ. -- 
Ἴ21} ανλ. π.πι, 5(. 2 τὴ. ἐρέ, Ατδτηδίϑση, 8ΌΒ.; 6 τὴν μέριμνάν σον, ἀυῦ.; 

Ἴ2π| Οἱ ἱπιρί. 232 γ', 88 Α4., Σ, Ουἱπία, ϑεχία, ἀγαπήσει σε, 3 εατγίϊαίενι ἑμανι. 

Βυϊΐ 1818 νὉ. 4180 Αταπιαίβπι; ἰπθ ΟἿ᾽. οἱ 1. 335. [π ΔΩ οα8ε πε ψοζὰ ἰ5 
Ἰαῖε πὰ δποίμετς ενίάεηςε οἵ ρἰοββδῖοτσ. ---- ΜΚ} επρὮ. ἀετηοβί. --- δ: 5551 ΡΠΡ, 
᾿ρί, [αῖ. Σ 9 νΌ. ΡΙΠΡ. σία», σμῤῥογέ; εἶδνγ. δος. ρεῖβ. αῃ. 451} κΟὔἹ (Ε) 
Ζς. 1116 -Ἐ, δος. τεὶ 8. 1125. --- 5 3) π.πι, «ἀαξίρ, ΟὈ]. 10), 88 669, οἴ. 1213; 

οἵ. νῦ. (106). --- 94. πΩΝγ] επηρμαῖῖς ομαπρε οἵ Ρεζδ5. --- ᾧ ἼΝ2] ἡ.[. 2ὲώ, βρεοϊῇ, 
Βετε δηά 6915, [με Ρ᾽ζ οἵ 58:0] Ξξ 3 (716), ψ ῃῖοῃ Βᾶ,, Πυ,, τὰ, -- γα] νυ. γ15, 

-τ 33) } ΞΞ 269 ςοὗ 1399 Ῥγ, 2010. --- γι. } ΟἿ] ἱπιρί, ᾧ πχπ νΌ. ἀεποπι. Ὑπ 

λας 80 λαένε, αἰνίάε ἐν λα, οἵ, 18. 3038,.--- Ἴ2 ΠΌΣΝ ὉΝ}] Θ᾽ ᾿δὰ τὴην αἶβο, 
Βυϊ ᾿τίρτοῦ. ἴῃ Ἐ, ἀπὰ Ἔνεπ (μη 1]. 8 ἴοο βῃογσί, Ὀυ. δὰ 8 αἶβο "τῦν, Ὠδο ββδ τ 

11. Ὀς οτίρίῃδὶ ; Ὀχΐ ἱξ ἰ5 ἀου 1685 ἃ δὶ]. 

ῬΘΑΙΜΟ ΙΜΊῚ., 4 5τα. 65, κε. 3- 

Ῥεβ. 56 ͵β8 ἃ πδίιΐοπμδϊ Ῥγαυοσ ἴοσ ἀθιἐνογαηοθ ἔσοπὶ ΘΠ 6Πιΐ68 : 
(1) νοεϊείου τμδὲ Ὑδανει 111 06 σταοίουβ Ὀοοδυδβα οὐ πὸ ΘΠΘΠΙΥ͂ 

80 ἰ8 βρμείηρ {Βεπὶ δπὰ ἰστοδάϊηρ ἴμπὲπὶ ἄοτσῃ (ν5 5) ; (2) ἐμαὶ Ηδ 

Ψ11 πεῖρα οὐἱ τοιγ δυκίοη ἴοὸ ἴποπὶ ἔοσ (ποὶσ ΟσῪ ᾿γὶπρ ἰπ ταὶς 

ἔοτ [81:861᾽8 16 (ν.“ 5) ; (3) ἀϑϑυσαποα ἐμδὶ ἘΠ6 Θπ ΠΥ Μ11] θ6 ἀοξοαιϊοὰ 
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Βεοδιβα οὗ Ὑδαν μ᾽ 8 διζοηϊίου ἰὸ Ηΐβ ῬΘΟΡΙΘ᾿ 8 ἰσοι 168 (ν.,.}}5) ; 
(4) Ῥχγοπιῖβα οὐ νοϊξνε διά μδηϊς οδδσίηρβ 70. {π6 δοοοιρ] δῃοᾶ 

ἀο!νογαηος (ν.. 5). ἘΣ. ἰ8 ἃ τοϑοϊαίίοη οὐ Ὀοδϑίξιϊ ϑοηρ οὗ Ῥγαὶδθ 
Δηᾷ ἔξδσ 688 {στιδὶ ἱπ Ὑδασγο (ν." 1 3). 

ΒΕ δταςοίους υπίο πιο, ἴογ πηδη ἀοίῃ ἰγεδὰ τὴς ἄονπ; 

ΑΙἹΙ ἀδγ Ἰοηρ ἴῃς ἄρῃίεν ργεββεῖῃ πιε; 

ΑΙΙ ἀαγ ἰοῃρ ΠΥ νναιο ] ἴοεβ ἀο ἱγεδὰ τὰς ἀόνῃ; Ἢ 

ἘρΓ τῆδῃγΥ ἅτε πρῃιίηρ ἀραϊπϑβὶ πις. 
Ο Μοβιῖ Ηἰρῆῇ, ἰπ ἰῇς ἀδγ 1 ἔδαγ, 

ὕπο Τῆεε 1 ἰγυβι. 
ΟΥ γαλισελ 2 δοα-ἐ τοῦ ἃ τοογὦ 7 :οπρ. 
7» γαλιουεά ἀο 1 ρμέ νῖν ἡσεσέ τυμλοι γα». 
λα! ἐαπ Ἀετὰ ἀο μμέο νεῆ 

ΑΙ ἀδγ ἰοπρ ἢ ννοτὰς ΠΥ νὲχ πι6. 

Ακαϊηϑβί πιὲ ἄγε 8}} {Ππεὶτ ρίδηβ. 
Εογ εν! ἴμεν ψαίμεγ ᾿μεπιβεῖνεβ ἰοψείμοσ; {ΠΕῈῪ Ἰυτῖς; 
ὙΠΕΥ ννϑίο ἢ πὶν ἐοοϊρτηΐβ, 
Ἐνεδη 85 ἴῃ ΕΥ̓ νναἱϊ ἴοσ τὴν ᾿ϊξε. 

Βεοδυδα οἵ ἰγουῦ]ε, νεῖ ἢ ουἱ ἴο ἴδτῃ. 
ΟΥ̓ γαλετοεὰ 7 δοα:ἐ τοὰ α τοον αἱ ο7 τον σ΄. 

2. γαλιυεὰ ἀσ 7 »κμὲ νῖν ἐγμσέ τοϊλομέ γεαν. 
λα εἐαπ ετὴ ἀο μπίο νιξ 

([ ΜΑΚΕ Κπονῃ, 1 τεοουπὶ ἴΠεπὶ, ὙΔὨνν ἢ ;) 

ΜῪ ἴεδῖβ ἃσγε ρυΐ (Ὀείογε Τῆς). 
Μίπα δῃεπιῖεϑ Ψν}}} τὰται Ὀδοκκυναγά, 
Ιη ἴῃς ἀδγ 1 οδ]], 1 πον ἱ. 

Εοτ ΥὙδῆνθῃ ἰ5 οσ πιβ, 

ΟΥ Υδῆνεῃ 1 Ὀοδϑβὶ νἱτἢ ἃ ψογὰ οἵ βοᾷ. 
ΟΥ Υαλιτυεὰ 7 δοατί τοίὰ α τοογα ο7 Ξοηφ. 
7. γαλιυεὴ ὧο 1 »κέ μῖν ἐγμε τούλον γα». 
λα απ Αεελ ἀο μρηίο νιέ ἢ 

ΤΟἼΡΟΝ πιε ἰ5 (1λε οὐ) βαίίοπ οἵ) ΤῊΥ νοΐνε οβετίπρε, 
1 ν}}} ρὰγ Τῆες (Πα ηκ-οἤετίηρβ; 
ον Τῆου διαϑβὶ ἀεἸϊνεγεα τὴν Πα ἔγοπι ἀδδίῃ, 
Ἀπὰ πὴγ ἐεεῖ ἔτοπὶ Ὀεΐπρ ρυβῃεά ἀονῃ, 
Ὕμαϊ 1 πιᾶὺ νυνὶ Ὀείογε Ὑδηνε ἢ 
ἴπ τῃς ᾿ρῶϊ (οὗ (ῃε ἰαπα) οὗἉ ἴῃς ᾿ἰνίης. 

ΟΥ̓ Υαλτοεὰ 7 δοαεὲ τοί ὦ τοογὰ οὐ ον. 
74 γαλιυεὴ (ο 1 2μὶ νιν ἐμσέ τυΐλομέ ἔα’. 
Μ λα εαπ Ἀεελ (ὁ μπίο νιξ 

Ῥβ. 56 τνᾶϑ ἰπ ἴῃ: εδυϊϊες οοἸ]δοιίοη οὗ ὈΝΈΠ9Ό, ἴβεα δίκα ὑρ ἱπίο 8 δὰ Ἐ 
(᾿. [πῖτ. δῷ 25, 27, 32). ΤΕ τείδγεηος Γ22 ὈΠΙΘΌΡ ἸΓῊΝ 1ΠΜ2, οἵ, 1 5. 27, γγὰδ 

ἰπ 18. [κε 4] βυς ἢ Ηἰδίοτίοδὶ τεΐεγθηςςβ, ἰὶ νὰ5 ποῖ ἀςβίρῃςεά ἴο ἱπάϊοαϊε ἴῃς 
οἰτουπιϑίδηςε5 οἵ οςοπιροβί ἴοι, ναὶ οἰτοιπιδίδποεβ 1] υϑιταιίηρ ςετίαϊῃ ἐεαῖαγεβ οὗ 
186 5. [ἡ 18} ἴἴ τεοεϊνεὰ (ῃς αϑβϑιρησηεηΐ ὈΡπ ὍΝ ΓΣ) Ὁ» (σ. [πἴτ. 88. 33, 
34). Τῆς Ρξ. 15 ογῃδῖε, βανίῃρ 4 ϑῖσ. 6ὃ ψ τ ΕΠ. 38, ψ ὨΙΟ ἰδ τεϊαϊηςα δες 
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Θίτ8. 1 δηά 3, Ὀπὶ οὐ δὰ αἴτεον 5.15. 2 δῃηὰ 4. ΤὨς Ρ58. 15 ἃ παίΐίοῃδὶ ργϑυεσ ἔοσ 
ἀεϊίνεταπος ἔγοπι πυϊηεέγουβ δηὰ ρονοσγίυ ἐπειιΐεβ. Τῆς ἰδησιαρε ἀπά ιγ]ς 

τε ἃποίεπῖ, νοτάβ ὅτε οἴδῃ τερεδίεὰ : ἣνφ νυ. δ δ, Ὀπὺ ν.3. 8, Ὀγ)π ἢ5 ν.3. 8.6, 
ΝΝ νι Δ δ. 13. ἸῸΣ ν." δι13. ὙΒεῖς ἅτε στᾶσα τγογὰβ8: Ὀγὺ ν.3 δ, εἶδνν, 35}.1; ἣκΦ 
νυ." 8,5 57} Ατὰ, 8. ΕΖ. 365; ΥὯυν ν.7 8 ςο' 1405 15. 5416; νὴ ν.9 α.λ. ἀυ., ργοῦ. 
[χὰ εἰτ.; προ ν.9 α.λ. αἶβο ῥγοῦ. ἱχῖ. εττ.; ΠῚ ν.9 τῷ 168. ὙΒοτε δγὲ αἷβὸ 

ταῖς 0568 οἱ τοτάβ: ὈΥῚῸ ν.ὃ, 85 925; ὙἼΟΘΥ 2», ΡΒτ. α.λ. ν.ἴ; 8 ν.δ; 88 327, 
Ῥαϊ πιοτα ῥγοῦ. Ὀὔρ, 85 585; ὈΥΠῚ ἫΝ ν.}}, ρῆτγ. εἶδνν. 10. 33, Ψ.}} 15. οἰϊεὰ 

1τ65:-9, δηὰ ἰ5 ἰμετγείογε το ἢ εαϊΐεσ. Τῆε ἴεῖηρ]ς ἡγουβῃρ 15 ἰῃ οχἰβίθῃος, 
Ὑἱ} ποτὰβ οὗ βοῃρ, νοϊΐϊνε οἤετίηρβ, δηὰ ᾿μδηκ- οἤετίηρβ, ν.1}} 13. ΤῊς ρεορὶς 

δανε θεεη ἀε]ϊνετεὰ ἔγοτῃ {πεῖν Θπθτηῖςβ, ἘΒΟῸΡὮ ΤΠ 6Ὺ τα 51}}} ἱπ ρει], Τῆς 5. 
ἀαῖε5 [μετείοτς ἔγοι ἴῃς Βαυγ] οπΐδη ρετὶοὰ Ὀείοτε (6 εχὶ]ε. 

ϑέγ. 1. [5 ἃ βγη. ἰεϊγαϑίϊς ἢ δῃα δὴ δῃίῃ. σουρεεῖ. --- 3-3. 26 
φγαείομς μρέρ 516}, Ἀδὰ] ρει οῃ ἴῃ Ρεη], Ὁ. 4. --- ον νιαμῇ, οοἱ- 

Ἰεοῖίνε ἔογ [86 Θῃθῖωυ οἵ ἴμε παιίοη, οὗ τοῦδ 6613, --- ἤρλεγ], εἢ- 
δαρεὰ ἴῃ βράδηρ, νι} τυα ελγε 70ες, υ. οὃ. ---- ἐοτὰ ἐγεασά νι ἀρτιυη], 
τερεαϊεὰ ἴῃ ν.ἕϑ; οὔ ἴῃς {ταπιρ]ϊπρ ἀπάδσ ἔοοὶ ὉΥ ἴῃς νἱοϊογίουβ 

ΘΠΘΩΥ, 80 (5, 3, ἀπὰ οἵμον ΝΊΞ5., 85 57., δτεδίν ἴο Ὀ6 ῥὈσείδισεά ἴὸ 

“5 ΠΟΥ τὴς Ὁ0,᾿" ΕὟ"., νι ]οἢ ἰ5 Ῥαβεὰ ου ἃ Ηδῦγον ψοζὰ οἵ 

Β΄ ΠῚ ΔΓ ἔΌΓΙΙ. ---- 2γέσοελ φ|6], τη 6 ᾿γάδβϑατα οὗ σομῆϊοϊ οἡ ἴῃς ὈδιΈε- 

Βεϊά ; ἴοσ {πε σοῃίεχί βϑῆονβ ἴῃδὶ ἴῃς Πρδιηρ να 5 51}}} ἴῃ ρσορτϑϑβ. 
ΤἼΘ ΘΏΘΙῺΥ ἰ5 ΡΟ τ] δη ἃ ΠυΠΛΘΙΟΊ5, δπὰ ἴἢ6 ἀδηρεσ 15 ρτεαί. ---- 

Ο ον Ηρ], 15 3, ῬΒν. ΑΥ. 15 θεϊζεσ βυϊιεἀ ἴο ἴῃς οοπίοχι ἴπδῃ 
δᾶν. “ ρσουά]γ," ἘΝ. νῃϊος, τπουρὰ [ἀνουτεὰ ὈΥ ΤΩΔΩΥ τιοάθγῃβ, 

5. ποῖ 80 Ψγ}6}} βυβίδηδ ἃ Ὁγ Ηδῦτεν ὑϑᾶρε, δηὰ 15 ποῖ ἴῃ δοοογά 
τὴ} ἴῃς ροδιτίοη οὗ ἴῃ6 ποτά, ψῇϊοἢ ἴῃς τηεάβυγε σεαυΐγεβ μου ά 

Ῥε ἰῃ 1. 5 δῃά ποῖ ἴῃ ]. 4.----. ἐπ 26 46) 7 2εαγ7}, ἴῃς ἔπιε οὗ 
ΕΧίΓΕΙΩΘ Ρ6Π] ἴῃ Ῥαι]6, θη ΤΠΕΙΘ γᾺ5 ἜΝΕΙΎ Γεάβοὴ ἴὸ ἔδαγ, 1 γοῖ 

Ψ1}} σινδ  ἰη γδηνεῃ. ΤῊΪβ Ἰεαά5 ἴο ἴῃς ΕΠ,, νη ϊοἢ 15. ἃ 5σγη. οουρϊεῖ 
ψἱτἢ ἃ σγηῖι. ᾿ἰπε οὗ Ἵῃδ!]εηρα. --- ὅ. Ο7 γαλτυεὰ 7 δοας τυῖϊὰ α 

τὐογα οΓ “οη6]. ἴθϑᾶρβ τεαυΐγεβ ἴμαἴ γα βῃουὰ τεηάθσ “ θοαδϑί," 

δῃηά ποῖ “ ῥγαΐβε, 858 ῦ, 3, ΕΝ"., ἄυες ἴο ἱπιεγργεϊίηρ “ νοσζὰ ᾿" 85 

ΜΟΙά οὗ ῥγοτηΐβθ. ῬΏΣΙς (ἢ 5 15 Ῥοβϑί 6, ἰξ 5 ἢοΐ βυρρεβίεά Ὀγ 
ἴῃς οοηῖεχί. “Ηἰ5 νοτά "᾿ οἵ 32 ἰ5 ποῖ βυβίδϊηβα ὈΥ “τὴν ψοσάβ " 
οἵ (Φὅ; Ῥυϊ τς 5ἰαρὶς “ ποσὰ " οἵ 3. 15 ϑβυβίαϊηϑδὰ ὃγ ν.ἷ, 32, 
γιββ. ΤΠΐβ 15 τηοϑὲ Ὠδίυγα γ Ἔχρίαϊ πε ἃς ἴῃς πογὰ οἵ β50ῃρ, 85 
Ἀι. 325 Ὀ85. ᾿ϑ8' 452 14, οὗ, Τὰ. «12 705. τοἶδ, Τῆς ρεορὶς Ὀοδϑὶ 
ἴῃ βοὴρ οἵ [πε νἱοἴουυ ἴΠῸῪ τὲ δϑϑυγεὰ ταὶ Ὑδην εἢ ψ1}} ἐνεπίσδ!ν 
Εἶνε τοτ. -- γι τοὐοινί ,α7]. Τῆς {πιβῖ ἴῃ ἀϊνίης ΠΕΙΡ 5 80 
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ἤππῃ δηά βιγα τπδὶ [ἢ ἔδαγ ἡδίυγαὶ ὑπάεγ [πε οἰγουπηβίδηοθβ ραϑϑοὰ 
ΑΥΑΥ Πα ὯΟ ἸΟΠΒΕΙ εχίϑβιεα. --- λα ἐαπ ἥσελ ἐο μπίο νιό 7] ϑυτε 
οὗ ΒρΘεαγ νἱοίοσυ ονεῖ ἴοθϑ, ἴμε ροεὶ οδ]]θηρεβ ΤΠ ΕΙγ ῬΡΟΟΣ ἴο ἀο 
ΔΏΥ ῬοΓΠΊΔΠΘΩϊ ΟΥ Ταὰ] ἤᾶγπλ. ὙΏΘΥ ἅτε δὰυϊ Μερά, ἀαπὰ τπεγεΐοσα 
ἰτηροΐθπὶ ἴο ταϑίιϑὲ σοά. [πῃ ν." “ βεβῇ" 15 ομβαηρθὰ ἴο “ πηδῃ. 
ΤΠ5 ΤΥ δᾶνθ Ὀδαῃ 8ηῃ ἰπίθητοηδὶ νατίαιίοη οἵ Ε,, Ὀαϊ ἰῃ νίοιν 
οἵὁὨ τῇς δυϊποτ᾽β βίγίε οἵ ἱτεχιεηὶ γαρειτίοη, ᾿ξ ἰδ ποτα Ῥσορδῦὶα 
τῃδῖ τῇς νατδίοη 15 ἀπε ἴο ἴΠ6 ἰΔ5ῖ6 οἵ Δῃ βαἀϊίογ. 

8.γ. Π|. [ᾶ5 ἃ 5γΏ. ρεηίδϑιίοἢ δῃά ἃ βυηίῃ. ᾿ἰπε οὗ ἱπιργεοδίίοῃ. 

-θ-7. οὐδῷ τυογοἰς ἐλεν νεχ πιδ], Α5 3. ὍΤῆε νογάβ ἀγὲ ἴῃοβα οἵ 
[δε ΘῃετΩΥ, 85 ἴῃ6 ρδῃβ ἅγὲ μἀδὶγ ῥίαπς. “Μγ νοτάϑβ "᾿ οἵ 3ῆ, ὦ, 
ΕΝ"., ἱπῖεγργεῖ. [ῃῈ νοτὰβ 85 ἴῃο56 οὗ τῃ6 δαυΐμογ, ψῃϊο ἢ τυϊραϊ βυϊῖ 
ἃ τείδγεηςε οὗ ἴῃς Ῥ5. ἴο δὴ ἱπαϊνί 4], ΟΥ ἃ στοὰρ οἵ ἱπαϊν!υ4]5 ; 

Ῥυϊ μαγάϊγ ἴο ἰῃ6 παϊϊΐἥου. Τῇ ψογὰβ γε [ῃσεδϊεηΐϊηρ ψοσάϑβ, 
ψοἢ Ρρᾶ585 ΟΥ̓ΘΙ ἰηΐο ρ᾽δηβ δηὰ παν ἰηῖο ἀεεάβ οὗ νἱοΐεηοα. --- 

2» εὐ]. ὙὍΤῆδ πιδάβυγα σοαυΐγεβ ἴμαὶ [5 βῃου]ὰ ρὸ ψίῃ 1. 3 
δηᾶὰ 6 σοπηεοῖεά φῇ : 44» γσαϊάφγ Τλεριδοίσες ἐορείλφγ, ἃ5 ἴῃς 

Ῥύζγροβεα οἵ ἴῃ6 ραϊποτίηρ. ὙΠεῖγ δοῦν! ἴῃ σαττγίηρ ουὐἱ {πεῖν εν] 

Ῥύγροβα 15 ρτδρῃ ον ἀεβορεά,. ὙΠῈῪ ἐμγξ, Ὠἰάΐϊηρ ἴῃ διηθυϑῇ 

ἴο 5ΡΥ͂ ὕροὴ ἴῃ6 ρϑορὶβ δηὰ ἴδε [6 πὶ υμανγασαβ ; 244} τυαίελ νιν 

"ρο ῥγίρές, ἜἘνευν τηονειηθηΐ ἴῃαὶ ἰ5 τηδάς, (Ο]]οννίηρ δἴ τὴν ἢ 665 
δηὰ ἰτασίηρ Οὐδ ΤῊ ραίῇ. --- τυαίί 70, μιν ἄ72}, ἴὰ ἴῃς οἰ ππαχ. 

ὙΠεῖγ ΠΟΡΘ ἴ5, ἴῃαϊ {ΕΥ̓ τᾶν ἴακα ἴῃς 1" οὗ ἴῃε ρδορὶς οἵ σοά, 

ἀεβίγου ἴῃ6 ηδιίοη δἱϊορείῃεγσ. Ὑπογείοσε (ἢ 6 ἤμηδ] ρει ἰοη. --- 
8. Βεεαμδε 977 ἡομόίς τυείσὰ σμΐ 19 Τλόνι]. Ὅῇς ἐπεπλῖεβ αν 
τηδάς ργεδῖ τγτουδ]ς ἴογ ἴῃς ρεορὶε οἵ σοά. Αβ ἀεϊϊνεσαηος μδὰ 

Ῥεδθη ἱπῃρὶοσεὰ ἴῃ [6 ῥγενίουβ ϑ[Γ,, 580 ποτα σϑιτ υϊίοη ρου ἴδ 6 
ΘΏΘηγ165. [{ ἰβ Πορεά ἴῃδὶ 115 ταν Ὀ6 νεϊρῃεα ουἱ ἴῃ ἴῃς δχδοῖ- 

Ὧ685 οἵ ἠυδῖίςα. ὙΤῆε Νιββ. αἰ θεγ τοπὶ 38 ἰὴ (ἢ 15 Ἰἴπε, δῃὰ 1ἴ 15 
ἀπῆσαϊο ἴο ἐχρ δίῃ δὴν οὗ ἴῆεπη. Τρ αἰ που οτὶρηαιεὰ ἔγοπλ 
8ἃ ΠΟΡΥΪϑι 5. τηἰβία κε οἵ ἃ βἰηρίβ Ἰθῖῖθσ, ΌῪ ὨΪοἢ ἢ ραν ἃ ψοτά 
τηεδηΐηρ “ ἐβοᾶρε," ἰῃβίεδά οἵ ἴῃς πψογὰ τηεδηϊηρ “ ψεῖρῃ οὐ," 
Τῆς ΟἿΪ νὰν ἴο εδχρί δίῃ 38} ἰβ 85 ἱπίειτορδίογυ, “58.811 [ἢ ῈῪ 

ἐβοᾶροῦ" ΕΝ", ὙΠΟ. ῬτοθΌΪν οσοαβίοηεα ἴῃ 6 ἰηβεγίίοη οὗ δὴ 

δάαϊίομαὶ ᾿ἰπθ, τηακίηρ ἴῃς δῖ. ἴοο Ἰοῃρ: “1π δῆρεγ οαϑὲ ἀονῃ 
[6 ΡΘοΟρΪε65." 

ϑιτ. 111. μᾶ5 ἃ ἰτἰϑιϊοἢ σοτηροβεά οἵ 5γῃ. σουρὶεῖ, ἃ 5βυηίῃ. [ἰπα, 

δηὰ ἃ 5γηϊῃ. {τἰβιίς. --- 9. 7 νιαζε ἐποιυμ. ΤὨΐβ δπχθηάδίίοη 



ΡΘΑΙΜ ΜΙ. 33 

86 6πι5 ἴοὸ Θχρ δίῃ, ἰῃ ἃ τηεάϑυσε αἱ ἰεδϑῖ, ἴε πηδὴγν ἀϊ βεγοηΐ ἴθ ττ5 
οἵ 3 διὰ ντββ. ΤῊ:5 15 δαρῃαβίζεα Ὁγ [6 σορῃαῖε νετῦ, 7 γέεομηξ 

ἠλενι], πδτηεὶγ, ἴμ6 ἴεᾶῖβ οὗ ἴῃς πεχὶ ᾿ἴπθ. Τῆς 1 86. οἵ ῦ, ζ, 
5 ἴο θῈ ῥγείειτεά ἴο 2 586. οἵ 3922, “ὙὍῇου τ6]165ι," ΕΨ"., “ Βαϑὲ 
οουηιοά," Ὦτ., ΚΙτκ. --- ν καρ αγὸ ιν ὀείογε 7λεε]. 850 ὦ, 
Ὑ ἢ οἢ 15 ἴο Ὀς ῥτοίεσγεα ἴὸ 38Η, “ἴῃ ΤῊν ἤδβις,᾽" δ Ὀεδῖζεσ βυϊϊεα ἴο 

ἴῃς οοπΐοχι δηά ϑἰπιρίεσ. 18Η ρίνεβ ἃ ἤριγε οἵ βρεεςῖ, ψῃο ἢ 15 
ἱπάεεὰ Ξε κίηρ δηά τουομίηρ, Ἔβρεο δ! ἱΓ ἴῃ ράτα]}. τῇ τῃς πεχὶ 

εἶἰδυβε οὗ 3Η, “τὲ πεν ποῖ ἰῃ ΤῊΥ Ῥοοϊ.᾽" ΤῊΪΒ 15 ἃ5 πῃυσῇ 5 ἴοὸ 

ΒΑΥ͂ ἴῃαϊ Ὑδῆνε ἢοΐ ΟἿΪΥ τεοοσάβ ἴῃ Ηἰβ Ὀοοκ οὗ τεοογὰ [δε 
βυβετίηρε οὗ ΗΐβΒ ρδορὶβ ; Ὀυϊ δνεσῪ ἴδαγ ἴπᾶΐῖ ἴῃεθε βυβεγίηρβ 

Ῥτοάυσε ἰ5 ἰτϑαδυγεαὰ ὑὉΡ ἰῃ ἴΠ6 ἢδϑίς, γαῖμογ ἴῃς 5κίη Ὀοί]ε οὗ 
([ἢεὲ Οπεπῖ, νηϊο ΗΔ υ865 ἴογ ἴῃε φυγροβα. Βιυΐ 18 ἰαϑβδὶ 
οἶδιυβε ἰ5Θ ἢ χρδηδίοσυ ρίοβϑ, ἀδϑιγογίηρ ἴῃ τηϑάβυσγε, δηὰ ἴῃς 

τείδχεμος ἴο ἤδϑίς, βἰδπάϊηρ δίοηβ, 15 [ε55 ὑσόῦδῦϊο.--- 10. ,24271πὲ 

ἐπεριΐος τοῦδέ ἡωγη ὀασεξευαγαά . ΤὨε αἰτεπιίοη οἵ Ὑδηνσεῃ ἴο ἴῃ 6 
βυβετηρβ οἵ Ηἰ5 ρεορὶς πηδίκεβ ἰἴ οογίδϊη [πὶ πεῖγ Θπθῃλίθ5 Ψ}}} Ὀ6 
Ονετγοοπῆα, δηά παῖ [ΠΟΥ νν}}} ὈῈ σοιῃρο!]εά ἴο ἃ ἀἰϊδαβίτουβ γεϊγεδῖ, 

εἴ, ο' 44". -- 7π “τε ἀν 7 εαὐζ, 7 ἔπστυ 1. ΑΒ ἴῃ ν᾿", τὴς της οὗ 
ΕΧχίγα πα ΡΕΓ], [Π6 ττης οὗ ἴδδσγ, νγγὰβ Ϊ5οὸ (6 {{π|6 οἵ {πιβῖ, 580 ἤετα 

τῆς τἰπι6 ννῇθη {ΠΕ 641} ἀροη δῆ θἢ (ογ ΠΕΡ ἰ5 τῆ6 νεσὺ {ἰπ|6 ἴῃ 
ΒΟ [6 Κηον τΠδὶ Ὑ δῆ ἢ ἰ8 40 }6 ἴο ρῖνα ἴΠετὰ τἴῃ6 ἀε]ἰνογάησα 
1ΠΕΥ ἱπηρίοσθ. ΤῊΪ5 15 δι ρ ἢ βἰΖαά ἴῃ 38) Ὁγ ἴῃς ἰηβογιίίοη οἵ “ἴο," 
ΒΟΙΠ ΠΗ ΟΕΒΒΑΙΥ δηά δἱ ἴῃς Ἔἐχρεηβε οὗ [πε τηδδβιιγα. ---- 397, γαλ- 

τοελ ἐς )ογ νιδ], 85 ῬΒΝ., ΑΝ. 5 ἴο θῈ ρτείειγεά ἴο ΕΝ. “ τῃδὶ 

ΥὙδην ἢ ἰ5 ἴου τηθ,᾿ σοηπῃροίίηρ ἰΐ ἢ “ Κηονν " ἰπ [ἢ βᾶτηβ ᾿ἰἰης 
85 ἰἴ5 Οὔ)., ΜὨΪΟἢ 15 ἀραὶ δὶ [ῃ6 τηθᾶβυγο. 

8ῖγ. 1. ἢδ5 ἴνψο 5γη. σου ρ]εῖ5 δπὰ ἃ 5βυπίῃ. σουρϊεὶ. ---- 18, ὥζον 
»|6}, ἱποσυρεηΐ ἃ5 ἃ ἀυϊγ, ΟΥ Δ ἀϑϑυπηεα οὐ] ραιίοη, Ὀεσδυδβε οὗ 

τῆς ἀε]νεγαησς ρτδηϊαα. --- ΖᾺν υοήυε ογεγίηρε], βαοτῆσεβ νονεά 

δῃᾶ οἤετγεά ὕἃρ ἴῃ δοοοσγάδησς ἢ ϑυςῇ νονβ, οὗ. 2255 [| τλαπά- 

οἤϑεγίηρο, βδοτῆς 65 Ἔχργεϑϑίηρ σγαιϊ υἀς (οσ Ὀ] εβϑίηρβ τεςεῖνεά, οὗ 
50} 5; ἢγϑβι ἀϊβιϊηρυ ϊϑῃςα ἴῃ σοάς οὗ Ὁ. ---14. 44 νιν Με)» τι 

δοίη ῥυσλεά ἄρτου". ὍὙῇα ρῆγ. οἰϊεὰ ττ6ϑ ἰς ἄἀὰ 0. Βαϊῖ ἴῃ υ56 
οὗ ἴπ6 νοῦ τρᾶΐκας ἰξ δνϊάεηις [παι ἴΠ6 ρετ] νὰβ ἔτοτῃ [ἢπιβῖβ ΟΣ 

Ῥυ5ῃ65 οὗ ἴῃ 6 ΘηθΩυ, ΜὨΐϊοἢ νου] σγϑϑυ]ῖ ἴῃ ἢ]5 51 Ὁ] πρὶ δηα [2]}- 
ἴηρ Ῥτοβίγαϊε ἰὴ ἀθαίῃ, η1655 ἀεἰϊνεγεά. --- λα 2.7 γιαγ τυαίξ ὀφγοτό 
γαλεσελ], ἰκ τἴῃ6 ῥγεβθεῆςς οἵ Ὑδηψεῦ, τεϑί θη ἴπ Ηἰβ ἰεηρῖς ἴῃ 

Ε}] 
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7επυβαίοτα ; [ἢ 6 οἰ οἵ 7 6πιβαίαπὶ Ὀαίηρ σοησεῖνοα 85 ἴῃ τογαὶ 

οἰἴγ, δηὰ τῆε ἰαηὰ 45 Ηἰἷβ ἰδηά. -- ἐπ 26 ἐϊρἀέ 97 τὼΔ6 ἐαπα οΓ 1.6 
ἤυϊηφ)]. Τῆς ΗοΙγ 1,Δπά ἰ5 ἃ ἰαπά τε)οϊοίηρ ἰῃ ἴῃς ᾿ἰρῃϊ βῃϊηΐηρ 

ἴοτῖῃ οτὰ Ὑδιν θ᾽ 5 ργέβεησε ἴῃ ἴπ6 [ΕἸΏΡ]6, δηά 580 1ἰ ἰ5 ἴῃς δὰ 
οἔ ἴῃς ᾿νίηρ, ἰῃ ψ ῃοἢ ἴμο56 ᾿ἰνίηρ Ὁγ τς ἵάνουγ οὗ Υδην ἢ [ΓᾺ]Ὺ 

Ἰἷνθ. ΑῺὨ δησίθηϊ σοργίϑβι τεἀυςεά τῃς ᾿ἰη6 ἴο “ἸΙρῃϊ οὗ ἴῃς ᾿ἰνίηρ,᾽ 

ἃ ῬὮτ. εἶδινν. 10. 4335, Ὀαϊ [1 νγᾶ5 οἰϊεὰ Ὀείοσα [Ππαᾶΐϊ τηϊβίακα γᾶ τηδὰ 
ἴῃ 1169 85 “ Ιδηἀβ οὗ ἴῃς ᾿ἰνίηρ,᾽" οἵ, 27}2 5.27 1424. ΤΏς τηθᾶϑυγα 
τεααυΐίγεβ Ὀθοϊῃ ποτσάβ. 

3. Ὀτῦν] Φ κύριε. ΤὨς ἀϊνίπε πᾶπιε ἷβ ἃ ρ]., τιακίῃρ 1. ἴοο Ἰοηζ. --- "9 ρὶ. 
οἵ ἱπιεγργεϊαϊίοῃ. --- 9 Ν 9] Οδὶ ρὲ, ηνῷῦ ῥαμ αὐέεν, 85 119181 ]ς, 2Ὁ 146, 50 
θυ., Ὀτ.; θυϊΦ κατεπάτησέν με, 3 εομεκίεαυτί πο ἢ ημΦ 11. ν.ὃ 576 Ατὰ. 2ἴ (}) 86 
ΕΖ. 365, 50 Βἄ. --- 9. 601}. δηττῃ, Οοά δό οὔθ. 31. ςἔ, 2 νιδ, την ν.ἕ3,- 
ὈΝ 553] [τος τερεαϊοὰ, ν.2.8:6. 1 5βουϊὰ Ῥερίηῃ τὰς 1. νιδ 85 ἴπ οἴμες οδβεβ. 
-πτ νΥπ5}] ΟΔὶ ἱπιρέ, ᾧ γπῦ νὉ. δὶ σρμέεξς, οῤῥγέος, 88 1ο643 Εχ, 22 Ὁ 29) (Ε) 
7.. 218. Ατὰ, 614,--- 8, ὉΝ.50] (ΘΒ ἰπβεγῖβ ὉΝ' ὉΥὉ Ῥεΐοτε Ὁ)2 32) 80 Αὐρ., 
(ὐρβϑίοάογυβ, Ὁγ ἱχῖ, εττ., τεπάδυίηρ ἀπὸ ὕψους ἡμέρας -- ὈΥΘΌ οἵ ΟΥ̓Ό, νν δὶς ἢ 

ταεαηΐηρ 5 ἀπκπονη ἴο ΗςεὈ. υβαρε. (Ὁ “5. 5. Τ'λ διίδοι ἰϊ 48 3). ΘᾺ, Εὐβεῦῖυβ 

τὰ. οὐτος, Ὀυϊ αἀἰνίὰς 8δ5 33), 5ο Ηουῦ. ὈΥ, ββουϊά, μονγενεσ, ρὸ ψἱ ἢ Ὁ" ἃ5 

186 πιδᾶβθυγα τεαυΐγαβ. ὉΥΘ υϑ08 }}ν ἰ [6 Βεῖρῃὶ οἵ μεᾶνεμ, γϑ τοῦ 1817, θυϊ 
929 “70, Τὔϊρά, (6 ὕψιστος, Ξο μετε Κ αὐπεείσιε, Α4., Ζ,, Ουἱπία, ΚΊ., σαν.» ΑΝ. 

11 15 αἷϑο υϑεὰ οὗ Βεδνεηὶν Ὀεΐηρϑ 15. 245. Βα. ρίνεβ ἰΐ δάνεγῖδὶ ἕοτος, τοίδξ 

2γἱάε, ῥγομαΐν, 8 Σ, Τα εγ, Οείεν, ΜΟ]]., ΕΝ. Νον., Κιγικ., τοὐϑὰ ἀρὰ Ἰοοῖς, 

Ὁς., θυ [818 ἰ5 [ἢ6 ΟἿΪΥ Ἔχδιαρὶε ργοροβεὰ δῃὰ ἰβ ἀαῦ. ΤΈε πιεᾶβϑυτε τεᾳαυΐγεβ 

ὉΥ Ὁ ἴῃ ν.", δῃὰ 270ε, σὰ ρῖνεβ Ὀεβὶ βεῆβε δπὰ ἰ5 βεϊζϊες βυβιδὶπεά. --- 4. Ὁ9] 
ψἱἢ ἱπιρί, 85 ν.10, οὕ. ἢ ἱπέ, 2010, εἶπις ψἤεη, ρταρ σαν οοποεϊνεὰ 85 ἃ ἀδγ. 
-- κ  ] Οδὶ ἱπυρί. οἵ βίαϊε ; θαϊ ( φοβηθήσονται τηλῖκα8 ἰξ ῥγοῦ. [αὶ ννὲ βΒῃου]ὰ 

τά. ἱπί, κτθ, Παρ ]ς οὐ ὈοΙΒ ἱπίεγργεϊδιίοῃβ. -το ὉΝ7 ἘΠΊΡΉ. --- δ, Ξε ν.}}. 1. 
ἃ ἘΠ. ἴο θὲ ἰπβετίεὰ αἷϑὸ ἴεν ν.δ6 14 - ουημ] Ρί, ἱπιρί, ν. “6; ς. 3, 88 ἴῃ 449, 
δοαεί ογ΄, ς. ἃςς. ἐσμαῖ, ῥγαϊτε. (ὦ ἰπβετὶβ Ὀν 59 ἔτοτῃ 449 διὰ ἱπίεγργεῖβ υῦ. 85 

ἐπαινέσω, 50 3 ἑακάαυὶ. ---- "2 ] Θ᾽ γι, θοΙᾺ ἰπίοτρ. οὗ "τ, 3. 858 ν.}}; 2ὰ δος. 
δίϊες δνη τοίζᾷ α τυογα, οἴ, Ὁ 36, εἴς, το 52] Με:λ, ν. 169; ἴον ταδὴ δηῖμ. 
Οοά, ςἔ, γ889 (η. 68 (7) ]ς.1γὅ δῃὰ [8ὲ ρἢγ. Ὑσ2 59 Ρβ88. 658 14.531 Ἐ 0Ὑν ν.13, πο ἢ 
Ἰαϊίεν ἰ5 ῥγοῦ. εἀϊτοτίαὶ 5αθβεϊςατίοπ, --- ν5} 5Βμου)ά ργεοβάς ἼΦ3 ἔογ θεϊζεσ τηςβ5- 
τε. --- θ. ν131] ἱξ οὐ]. πιαϑὲ Ὀε ἴδει 'π [με ββῆβε οἵ αϑαΐνς, Βᾶ., θα.; δῖ 3 
[85 σεγφεθρεῖδιες ὈΥΆ2, ΜΙ ἈΙΟᾺ 8 τηοβὲ ῥοῦ. ---- 32.}»} ΡῚ. ἱπιρῇ, 3 Ρ]. 1.0. [370] 
νὉ. ἀκγί, ραΐη, ργέευε, Ῥὶ. ὑεχ, δ 15. 6310, ΗἰρὮ. ἰάδπι Ῥ9, 7849, ' [88 
ἐβδελύσσοντο ν᾽ ἘἩϊο ἢ ἰγαη5]αἴε8. ἸὩ»Τ" 57 1οῦ90 10718 110168, Ὀαΐ ἱπιρτοῦ. --- Ὁ} 
ἐπιρἢ. --- ΓΏΦΠΟ 52) δᾶ5 ἴνγο Ὀεδίβ 9»,19 76. 619. 1813 2011 -Ἐ --- »" Ὁ] πιαῖκεβ 
1, ἴοο Ἰοηρ; 5ββουϊὰ ρὸ ψἱἢ πεχὶ ἰπ ΕἸ ρἢ. ροβίτοη, τς ἢ ἱπάεεὰ πεεὰβ ἴϊ, --- 

Ἴ. ΥΩ] ΟἹ ἱπιρέ, "2 (ὦ παροικήσουσιν, ἀϑυ] πιῃρ. φοὐοηγη, τ. “6; Ὀυϊ 3 
εοηρν εραδιρ ἔμ, 50 Σ, Ζ, ἘΨ5., ἔτοπι ἀποῖμε βίεπι ἔ Ὁ) πῆρ. συζλεν Ἰορείλεν, 
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45 ΚΙ., 6ε5., Πς., Νον,., εἶσιν. 595 140} 15. 54:86, Βυϊ 308. δὔεν Ηἰ., Εν., 

ὈΪϊ., Βᾶ., τραῖκεβ βίετῃ Ξξ "ὋΣ Ἡ πηηρ. “47 μ᾿ εἶνε, φμαγγεῖ, ἴῃ ΑἸ} [μεϑὲ ρδ5- 
βᾶρεβ. Οτ., θυ., αῆεν ΑΕ τά. μεγε δῃὰ ἰπ 596 Υγ}}5) Οδὶ] ἱσηρί. τι} ἡγοοῤ ἑορείλεν, 

ἃ5 9421, ἴετε, δοψενεῦ, ΟἿ5. τάβ. γὙ2», ---- 2.01} Κι, ΗΙΡΒ. ἱπιρί. 3 Ρ]., 50 
70. τ48 Εχ. 25, Ὀυϊ Οτ. Οβ] ; ἱπ εἰϊἴμεσ σδβς ἀξαΐε, ἐμγξ, τῷν, 85. Ῥ5. τοῦ. ---- π95}} 

ΕἸΏΡΒ. τείεστίηρ ἴο 58πιὲ ρείβοῃβ, ΜΤ. αἰίδοῃεὰ ἴο ργενίουβ νΌ., Βαϊ (ὃ πιοτε 

ῬΓΟΡΕΙ͂Υ ἴο ἔυ]ονήηρ ἴῃ δοοογά νὴ πεάϑαγε, --- Ὑὐοτὴ 530}9}} ΡἈτ. α.λ. Ὀαϊ 
ἰάεα 8οῦϑ, ---- ΝΞ} σεζογαἶέρρ ας. 1ἃ., ΒΙ., τά, ΥἽΚ9 ἂς α ἐΐον, Ὀὰϊ γΝ ποῖ ἱπ 

ψΨ (2211 ιχὲ, εττ.), ἀπὰ [με σῆδηρε ἀππεοεββατυ δὰ ἱπιρτγοῦ. --- 8, ΚΣ γνπὉ}} 
ἰς ἀπουϊι ἰπ τμἷα οοπίεχι. Μοβὲ ψβο τεϊαίπ ἰῃε ἴεχὶ ἰπίεγργεϊ 85 ἃ χαθβείου ; 
θὰΐ ἰἴ 5. ςοτζδίηγ δογαρὶ ἀπά ἱπῆργοῦ. ὅ. [88 φωΐζ μιμέδμς ἐεΐ ταένες ἐμ εἰς τε 

Ὁ ϑρ ΤΝ Ὁν, ἰαἸκίηρ Ὁ} τε Τὴν ὃν, οὗ, 119185, Δῃὰ Ὁ περαῖνε; Ὀυϊ [Βΐ5 ἀο65 ποὶ 
ϑυἱϊϊ [δε ςοηΐεχί. (ὃ δαβ ὑπὲρ τοῦ μηθενὸς σώσεις αὐτούς, ἰαΚίηρ Ν 85 που, 

ποίλίηρ ἀνὰ νὉ. δ5 ἱπῖν. [ ὑπ. ΤῊ ργῖνεβ ροοὰ ρᾶγα]}., θυϊ ἃ ἴδε ἰάδδ. 

ὙΠε ἰεχὶ 15 σεγίδί ]Υ οοτγυρί. Βδοῖ., Βᾶ., ρεοροβε ᾿νΝ γν, ἢ, Α4ᾳ., Σ, ΖΦ, 

τεϊδιπίηρ οπο, Φῦ, 3, Ουϊπία, “5, Ἐ, ἴ86 οἴει. ΤὨῖβ ψουϊὰ Ὀς εαβίετ υγεῖα 

ἴτ ποῖ ἔοτ ἴῃε βυθϑεαχυεηῖ 1. ν τ 115 ταν. Βυὶ [Πδΐ ἰ5 Δῃ ἱπίεγρ. ρ]. πιακίπρ ἴᾷς 

8ῖτ. ἴοο Ἰοηρ. Εν.» ΟἿἷβ., Ηὰ., Πγ., Νον,., Πα.» οἤδηρε ϑθ ἴο ᾧ Ὅ50 νὉ. ἀξποπι. 
ῬΡΊ. (1) τοεϊγά ον, ἃ5 585; (2) ἐευεὶ, ἃ Ῥϑῖῃ, γ850, 5 Ῥυ. 455 ς6.21}ς͵ 267, Τῆς 
ΕΠ βίο 5βουϊὰ (οἰϊονν ἰἀνοῦτβ ἴτων., δηὰ Ὁδρ γῖνεβ ἃ πιοβῖ βιιϊίαθὶς βεῆβε. 

- 9. .] α.λ. ὋΣ π. [π|.} 56. 1 886. τυα»δεγ ες ΒΌΒ., οΥ Ῥοββί ΟΥ δρίἰαϊίοη, Ὁ) 

νῦν. σισῦε ἐο απα 70, υ. 111, Βαϊ (ὅ τὴν ζωήν μου, Ἐ υἱέατι γηέαρι, 3. “τον οΐογα 

πιδα, 85. »ῖ» «οηγέσεέον, Σ τὰ ἔνδον μου, τε αἀἰβῆου! ἴο ἐχρ αἴθ ου [86 θαϑβἰ8 οὗ 

3η. ὅοπιε 5ἰπιρὶε ννογὰ υἱἢ 58:. 1 Ρ]. οὐ ς0]}. 55. ἰ5 πεεάεὰ |} ρον βανίηρ ἃ 

τιηρ. βυϊεὰ ἴο ἴπε νΌὉ. σρῦ. Βᾶ., Εεϊκεσ, (μΐπῖκ τμαῖ ἴἤθτα 15 ψογά- ρίαν νὰ 
Ὑπ|Ὸ), ἀπά ἴμαὶ ἸΠ 5. {ΒετεΌΥ νεγβεὰ ; θυϊ τμϊ5 6 ἀα}. (Πα. βυρρεβίβ "γΩν, 

σι πῖς ἢ ἰ5 οετίδί ΠΥ δὴ ἀρρτορτίαϊς ψογὰ, Ὀαὶ τ} ἀετναϊίοη οἵ 81}} με ἰεχῖβ ἀπά 

ττϑηϑἰδίίουϑ ᾿μεγείγοιι ἰ5 ἀἰβῆσας, Ιἰ 18 εαϑίεσ ἴο βίατί ἔσο ὁ. ΤῊΪ5 τωϊρῃϊ Ὀὲ 
τσ, ΗἸΡΆ. ἱπῆ. οβῖγ, ππν, οὐ, γσ, [Ώς 88πλ6 ἴτοπι 2). 1 να ϑρροβε ἰμαῖ υῈ 

διὰ πγῖρο μαννα Ὀεε ἰταηβροβαά, ἴῃς ἤπη8] π οὗ {πε νὉ. νυ Βίο ἢ ἰδ ἀρ κποόνῃ ἴο 

6, ὥ, πουϊὰ θεϊοηρ ἴο ἴῃς πουῃ. ΤῊϊβ νουϊὰ ρῖνε 5 ", δὴ ΕΑΒῪ ΕἼΤΟΥ ἔοτ 

ὍΣ, [ἢ τς οαϑ8ε ἴῃς ζωήν οἵ (5 ἀπὰ “τεγεογα οἵ 3. ἅτε ννδδῖ ἰβ πιδάςε Κηονῃ  ; 

δηὰ 545 ἱπϊεγργεῖβ ἱξ οἵ σοπέεβδίοθ, ΤὨΐἷβ νγουἹὰ ρῖνε 5 ἃ 51}}} θεϊῖες ψογά- ραν, 

ἐβρεοῖδ!ν ἐξῇ στ (, 3, 55, γε τεδὰ 7) ἔοτ ὙἼΝ). ---- Δ 00] ΟΔ] Ρ΄. 2 πι. ἔν 

πτϊτεη, Ραϊ (6, ζ5, "ΒῸ τρδῖκεβ ἱξ ενϊάθηὶ {μαὶ την τγὰβ ποῖ ἴῃ οτὶρί παὶ ἴεχῖ, 1ἰ 
5 ἀπῖοσ. ΤΆε ἱ. 5 ἰπ (6 μας οὐπῦν δ ἴῃς Ὀερίππΐηρ, ππαϊκὶ πρὶ πιδάβυγε σοπὶ- 
Ρἰείε. --- πο 61 ΜΤ. Οδὶ ἵπιν. οοβοτγῖ. ἱπυργοῦ., ΠΥ ρίο. ῥᾶβ88. (. 15 ἴο θὲ ῥγε- 
[εττεὰ, ςἔ. ἔθον, ῷ, 36, Ξο Ἐν., Ηα., Βδ., ΗΙ., Ὁε. --- Ἴ.}} 4ὰ»}) «ξένε δογέε, ςἴ. 

3317 ττοῦδ; Ὀυϊ Θῦ, 3, 55, 11)), 85 ϑίγεοῖ πιοβὲ ῥγοῦ, --- ἸΣΟΌΣ 50] ἰβ Ἰδυῖο- 
Ἰορίςαὶ, 4 ἀείεςϊἶνε 1., πιακίηρ [Βς ϑίτ. )υ5ὲ 15}. ἴοο ἰοῃρ. [ἴ 18. ἀουθῖ1685. ἃ 

Εἷ. οἵ ἱχῖ. εττ, ὉῪ ἀἰτῖορ. οὗἩ προ ἀθονε, οὐ ςοπβαϊίοῃ, ἃ58 δίγεεϊ. μὺπ ἴβ ποῖ ἱπ 

Θ΄, ν»Ἐϊο ἢ 45 ὡς καὶ, οὐ ἴῃ 3, νν» Εἰ ἢ [65 σεαΐ πον, 4}} ἱπιδγργεϊδιίναθ. [00] 
π.ῖ. α.λ. ῬοΞβδίὈΙΥ ὀσοξ, Ὀυϊ (5 ἐν τῇ ἐπαγγελίᾳ σου, 3. 17: παγγαϊίογ!ο Ἴμα. ---- 

10. ᾿κΊ ἢ), 3, θυϊ ποῖ ἴῃ Φ ; ἃ εἷ. πιακίπρ 1. ἴοο Ἰοηρ. --- "} ἢ, 3, ἐπιρὶ.., ροϊπί- 
ἱῃρ ἴο ἴῃς (οἸ]ονίηρ ; Ὀυϊ ᾧῷ ἰδοὺ ; ΒοΙᾺ ἱπιετγρτείδιϊνε εἿ. --τ- ον πον 12] Ο ὅτε 
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θεός μου εἶ σύ, 5ο  φιΐα ἄἴδμς σιδς ἐς. ΤὨΏΪ5 ἰ5 οοσγεοῖ {Γ οὐπον θὲ οτί σίπαὶ ; Βὰΐ 
1 οὐπον βἰδηὰςβ ἴοτ οτ σί πὶ "νην, Ὁ 5. }0 γιδ, ο7, ΜῈ} σἑαΐξ, δεβοιεδέρ᾽ μ» ατδε, 

ψΠΙΟὮ ἰ5 Βεῖζεῦ βυϊϊεά ἴο σοηίεχί. --- 11. δι Ὀῦπν ὈΣΔΝ2] 5 ἐη 3Π), Φ, 3, 4} 
ιββ. 1ἰ 5 ἰετηριίηρ ἴο Τμϊηκ οὗ ἀϊῖορ., 885 ἴῃς οεἱγ ἀϊβετεηςς 18 ἴμαὶ ἰπ ν.1}δ, 

ἾὮ ᾽λθ πνν; δυῖ Ω, 3, ανε ογπῦν ἴῃ θοΙῊ ᾿ἴπε8, 80 {παὶ ἴῃς νατίδιίοη ἰ5 ἀυδ. 

ΤΆε Πτβὶ εἴδυβε ἰ5. πεεάβά ἴο σοπιρίείε [ἢ ς δίς.» [πε βεοοπὰ ἰ5 ἴῃς ἤτβι ]. οἵ ΕΓ. -- 

18. .5}] ἐἸρἢ., ἐρειηιὀφρε ο78 216 ἃ5 8Ὰ ΟὈ] ραϊίοη, 88 711 1014 τ62 2211 31γὅ 4οὗ 
5528 628 γ15,---14, ΤΗΐβ ν. ἰβ αἰϑο ἴῃ 1168, ἀετίνεά ἔτοπι [ἢ ͵5 Ῥ5Β. ΤΈς νϑτία- 
εἴοηβ ὅτε : (1) υχῦπ «168 ἴοτ γῦση 5614; (2) ἴδε ἱηβεσιίίοη ἴῃ 1168 οἵ ΠΡΟ [Ὁ "Ὁ Γιν, 

ΨΕΙΟἢ ἰβ 8 ρὶ, ἔνε ἴμετε, πὰ ἰβ ποῖ ἰπ 5614; (3) ὌΣΥ ΓΝ 116 ἰ5 ἀουδι]ε85 
οτἱρίπαὶ ἔοτ 9. δ οὗ σό!4, κῦπ ἰ5 ἱπίεγργείαϊίνε ρὶ. ἀπὰ δογυρῖ, ΟὨΪ]Υ 1 οἵ (5 
ββουϊὰ θὲ ργεῆχεά, ἔ[Ὑ}}]} π.[π|.] “γωσεῤδένς, αὐλ' (μς8ς ἔννο ράββαρσεβ, (4) Ἴπην 
1169 [οτ ἱπέ. Ἴσπστῦ ς 616 9 δὴ ἰμϊεπιίοπδὶ ναγίαϊΐου. (5) πνῖν Ὁ 1169 -- 
Ὁτῦν Ὁ 5616; τ ἰ8. φοτῖδί ἶν οτίρίπαὶ. Ῥβ. 116 ννδβ8 οοτηροβεὰ Ὀείοτε ς6 
ψεηΐ πο Ἐ. (6) Ὁ") πὴ γυσῖν 1169, οὗ, ὈΣΠΠ ἫΝ 5614, ΤὨς οτἱρίμαὶ νγαὰ5 ὋΝ 

ὈΣ ΤΠ ΥὍΝ, 88 πιεᾶϑιυτε γεαυΐγεϑ. 

ῬΘΑΙΜ 101]. 

Ῥβ. 57 ͵ἰ8 οοπιροβίϊε : (4) ἃ Ῥσάγοσ οὗ [π6 σοπιπιυπὶτν οὗ [πὲ Ἐδ68- 

τοσδεϊοι ἕοσ ἀθ᾽νοσαποθ ἔσοπι Θμθπλΐ8Β : (1) Βθοἰκίηρ τοῖασαε ἱπ Ὑ ΔΕ α 

(ν.Ὁ. ; (2) οὐγίῃρ ἴοσ ἰπιογροβέτίοη ἔσοπι βοάν (ν.5 9) ; (3) ἀεβοσ δίπρ 
186 βοσίουβ βἰτυδιίοη (ν.). (8) δ παίΐομαδὶ μγπιῃ ἴῃ ἃ Ἰδῖοσ ρβαδοὺ- 

701 εἶπια: (1) Ῥζαϊβίπρ Ὑδῆνσοδ ἰπ {86 πιοτηίηρ ἰπ ἘΠπ6 το Ρ]6 τὶ 

ταὶ δηά πιιδϑὶς (ν.5 5) ; (2) δχαϊείηρ Ηἰπι ἴο 411 Ῥ60Ρ168 θθοδῦϑα οὗ 

[μ6 πιδηϊξεβίδιίομβ οὗ Ηΐ8 κί πᾶάπεβϑϑ δηὰ ζαὶ τ μ 1 π688 (ν..1}). ὙΠῸ 
Ἐξ. ἐχδὶῖθ Ηΐπὶ αῦονα μβϑάνϑῃ δηὰ δασί (ν." 12). Α ὄψἱοββ σερσγεϑαπῖβ 
186 Θποπιΐε8 88 ζ6116η πο ποὶγ οὐγῃ οἱΐ (ν.7). 

Α. νι, 3. 51. 4ἢ 

ΒΕ Βταςίουβ ἴο πι6, Υδῆνεῃ, ὈῈ ρτδοίουβ: 
Εοτ ἴῃ Τῆεςε [ ἴακα τεΐυρε; 

Υεα, ἰπ ἴῃς βῇδάον οὗ ΤῊΥ ννἱπρϑβ 1 5εεῖς σείυζε, 
ΤῊ] της σηρυϊδηρ ταΐῃ Ὀς ονετραϑβί, 

] ΞΕΥ͂ το Ἐ, ΕἸ γου, 
Το Ἑ!] νῆο ἀφθαβιεῖῃ θουπ γ νυ ἢ πιὸ. 
Μᾶγ Ηδε ϑ5επὰ ίτοπι ἤδανθῃ ἴο βᾶνε ΠΊ6, 

Μαγ Ηε 5Ξεπὰ Ηἰ5 κί πάπεβϑβ δηὰ Ηἰ5 (δ ΠῚ] Π 655. 
ἊΜ ἱἰη τῆ πιίάϑι οἵ Ἰΐοῃϑ ; 

Ι πιυκὶ ἴα ἀοννῇ ἁπηοηᾷ ἴποβε ννῆο σοῃβιπια [ἢ 6 50ῃ5 οὗ πιδηκίηά, 

Δ ΏοϑΚε ἰεεῖῃ τὸ βρεᾶγβ δῃὰ δγτοννβ, 
Ἄν ῃοβε ἰοῆραβ 15 ἃ 5ῆδγρ ϑνογά. 
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8. γι 512 2 5ΤᾺ. 4 ΒΕ. 2 ΞΞ Ρ5. τοδ᾽δ, 

Ο δε εχαϊίεά αὖονε {ἀε ἀεαυεη:, γαλιοελ, 

“πα αὖσυε αἱ! ἐάε εαγτά δε 7» χίογ. 
Υ τοϊηὰ ἰς ἄχοα, Υδηνθ; 

Ὑν τ τὰν πη Ἰεἰ πιὲ βίηρ δηὰ ἰεὶ πης τωδϊε τηεϊοάγ. 
ΜΥ δεἴοτγγ, Ο ναῖε νἱἢ ἴῃ Πάγρ, 

ΝΠ τῃς ἵγτα Ἰεῖ τα νναΐκεη ἴῃς ἀάνγῃ. 
1,ΕΤ πιε ργαίβε Τβες ἀπιοηρ ἴδε ρεορίεβ, Αἀόπαγ, 

[εἰπῆς πιακο πιεϊοαγ ἴο Τῆες δπιοηρ ἴπε παιϊοῃϑ; 

Εοτ ἀῇονε ἴῃ ἤεάνεθηβ 15 ΤΥ κίηπεϑβ, 
Απὰ υπίο ἴδε 5κε5 ΤῊΥ [αἰ ἘΠ ]Π 658. 

Ο δε εχαϊεά αὖουε ἐδε ἀεαυεη:, γαλιοελ,; 

“κά αὖουε αὐΐ ἐὰε εαγίὰ δε ΤᾺν κίον’. 

Ῥβ. ς7 νγᾶβ ἱπ 18 ἴτοπι ἴῃς ςοἸ]εοιϊΐοι οὗἩ ὈΌΓΡΌ. [τ ψγὰβ [δε ὕρ ἱπίο Έ. 
ΤΒς τείδιεηοε ΠΡΌΣ ἾΝΦ Ὡ0Ὸ ὙΠ7Ὸ22 ννᾶβ ἴῃ 18 (νυ. [π|τ. 88. 25, 27, 32). Α5 ἰπ 
5:11 8 8565, ἴξ ἀἰά ποῖ ἱπιρὶγ ἴμδΐ βϑυς νγὰ8 ἴῃς οἰτουτπηδίδπος οὗἉ 115 οτἱρίῃ ; 

Βαϊ τδαϊ 5Ξοπις ἐεαΐϊιγεβ οὐ ἴῃς Ῥβ. πιῖρβξ Ὀς ᾿]υδιταϊεὰ. Ιτ ἰ5 ἀουδίξα! νΒΊοὮ 

οᾶνα ἰς τείειτεά ἴο, ψβείποτ Αἀυ]δπι 1 3. 22, οὐ ἴμαὶ ἴῃ ἴδε τ] άσγηθβ5 οὗ 

Ἑπρεὰϊ 1 5. 24. ΤΏε 5, νναβ α]90 ἴακεῃ ἃρ ἱηίο 1932, νῆεη ἴξ τοοεϊνεα ἴῃς 
ταυϑβίςαὶ δϑδῖρηπιεπὶ ΠΦΊΤΟΝ (υ. 1π|τ. 88. 33,34). ΤὨε 5. ἰβ γεα]ν σοτηροβῖίε : 
4.-- ν. δ ἃ ργαγετ ἴοσ ἀεϊϊνεταπος, 3 ϑῖς. 4Ἶ, ψ Βῖς ἢ αἴοης ννὰ8 ἰπ 18 νἢ ἴῃς 

ἘΠς Ὁσϑα; 3 Ξξ ν.δ' 513,2 διτ. 45 ψ τ} δη ἰπιγοδυοίοτυ δπὰ σοποϊυάϊηρ ΕΓ. 25, 

Υ.], ἃ φΡεπίδπιεϊεν οουρ]εῖ, ἰ5 ἃ ἰαῖε γὶ. Ὅῆε βεοοπὰ 5. ἐεχοθρῖ ν.δ 'ἰβ α]50 σοῦ- 
ταϊηεὰ ἴπ ἴῃς σοιηροβίϊε Ρ8. 1οϑ828, ΤῊΣ υϑ8ὲ οὗ Οὐπὺν ἰπ ν.δ' δ. 13 γῃακεϑ ἰξ 
Ῥτοόῦδο]ς ὑμαῖ {815 Ῥβ. νὰ αἷΞο ἰῃ Ἐ, δῃὰ (μαὶ ἴμε ςοπιθ παϊΐοη οἵ [Ὡς ἵνο Ῥβ5. 
νᾶ5 τηδὰς ἴῃ Ἐ, οἵ ἴΠΕΥ τοδῪ πᾶνε Ὀεθὴ βεραγαίε δπὰ δά)οϊπίπρ 58. ἰη Ἐ. 
Ῥξ. 1οϑ μονενε 568 ΓΝ νι ἔου "ΣΝ 5710, θυϊ νὸν ν.3. 6, Ἰπαβηυυοἢ 885 ἰΐ 
1565 ὈΠῸΝ ἴῃ 5 βεοοπά Ῥατγί, αἷβδο ἃ 8. οἵ Ἐ, "ΣΝ νγὰβ ὑγοῦ. οτἱρίπαὶ απὰ πγην 

ἄυε ἴο ἃ Ἰαῖε ςοργίδὶ. [π ῥ5. 57 ἴῃς Ἰδηρυαρε ἰβ {παῖ οἵ 18. ΤῊΣ υπυβυδ] 

ἴοττηβ ἃῖε ρίοβθεβ οσ εἴτοῖβ οἵ σοργίβί5. Ὑ΄ 3 "2 ἕογ 50} 6, νι" ηλῃ ρίοββ, νι 
ὈΝ3Ὁ πιϊβροϊ πίη ἔοτ Ὁ Μ)25, ὈΌΣΟ ταϊβροϊπιϊηρ ἕοσ Ὀνρτσ(Σ); ΠΛ 88. 15, 495 
ΕΣ. ς'. Τδε 5ἰϊτυαϊίοη βεεπὶβ ἴο δε ἴῃε ρετγίϊουβ οἣς οἵ ἴῃς ἔξ ]α σου ΠΥ 

οἵ ἴῃε Εεβιογαϊΐοη θείοτε Νεβειηΐδῃ. ὙΠῈ ἐπεπηῖεβ τὰ ἴδε ᾿εβ5εῦ πδίίοπϑ ν ἢῸ 
ἴοοϊκς δήναπίαρσε οὗ ἴπε ἀπννα!!εὰ οἶγ ἴο Κεερ ἰἢς ρεορ]ε ἰῃ σοπϑίδηϊ ρεῦϊ δπὰ 

δίἴδιτη. β. ογὐ 5. ἃ τηοτπίπρ Ἀγυπὶῃ ἴο ὃς βυηρ, Ἴπτ', ἴῃ ἴῃς ἰεπηρὶς ν ἢ ἴῃς 
α5ε οἵ 52) ἀπὰ 9 ν.), Τῆς ροεῖ [88 ἃ νἱάς οὐπίοοκ ονετ δ]} παϊίουβ δῃὰ αἱ! 
τὰς εατῖρ, ΤΗΐΘ Ῥβ. οδῃποῖ Ὀὲ δδεϊΐετ τῃπ ἴμε Ῥεγβίδῃ ρεγῖοά βυρβεαυδηὶ 
ἴο Νεβειιΐδῃ, νεη ἴῃς Ρεορὶς νγεῦε ἱπ ἃ ρεδοείῃ! δῃὰ ΒΔΡΡΥ σοπαϊτίοῃ. 

Τῆς 5ἰγυσίυτε οὗ ἴῃς Ῥ5. νὴ} ορεπὶηρ δηὰ οἰοκίησ Εἰ. 85 ννῈ}} 85 ἰΐ5. ἴοῃε, 

τεβεηι]ς5 Ῥ5. 8. 

ΡΘΑΙΜ ΓΛῚΙ. 4. 

ϑσ. 1. [δ5 ἃ 5σγη. δηὰ ἃ βυπίῇῃ. σουρίεῖ. --2. 86 σγαείομ 5) τερεαϊεά 

ἴοτ ετηρδϑβίβ, οἵ. 56. -- 7 ἡαἄε γοίμρε], ἃ ἀϑιδ] ἴεστῃ οἵ 18; ἢἤγϑι ἴῃ 
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Ῥῇ. εἴαρῃδῖϊς ργεβθηΐ, ἰαυίηρ Ξῖγθ85 Ὁρο [ἢ δοῖ 85 ἃ ἴδεΐ, ἰδ ἴῃ 
ἱπηρῇ. ταρτγοβαπτίηρ ἴῃς δοίίοη 85 ἃ σοητἰηυουβ δοιιν! Ὑ ἴῃ ἴῃς ᾿Γγα5- 
εἴ. "Ὧ8) ἰ5, ἃ5. υϑι.4] ἴῃ ΗἩξεΌτγεν Ροδίγυ, ἴογ ἴπ6 ρεβοῃδὶ ῥγο- 
ῃουῃ “1,᾿" δηὰ 5ῃουϊὰ ποὶ Ὀὲ ἰγδηβίαῖθά, “τὴν 500], ΕὟ"., 85. 1 

ἴῆεγα ΘΓ ΔΩΥῪ 5ἴ7655 Ὡροη ἴἢ6 δοιίν!Υ οὗ ἴῃ6 σοὺ] 85 ἀἰβιϊρυϑῃεά 
ἴτοτι ἴῃς ὈΟΔΥ. --- 7π “6 «ἀαάοιν 9Γ ΤᾺν τοΐπρ:}, ἃ στδρῇῆϊο τηεῖδ- 

ῬΠΟΥ ἔογ ἐπ Ζῆσε, οἵ 5γῃ. Ἰίπθ, ἂ5 1ηῦ 3265 645, τείεττίπρ ἴο {Π6 
σΒογαδὶο νηρβ συδγάϊηρ ἴμ6 αἰνίης Ῥγαβθησα. ---- Δ δὴ. φηρωζῆρηρ 
γωΐη ὅς συόγβας]. Τῆς Ῥβορὶβ ψεσα ἰὴ ργεὰῖ ἀδῆρει οἵ Ὀεΐῃρ 
δηρυ φα Ὀγ [Π6 Ρ6Π] ἴῃ ἢ ἢ ΤΠΕΥ σγεγα βἰτυδιθὰ ; Ὀαϊ ἴΠδΥ σγετα 

Δϑϑυγαα [ἴ σου] δ ΟὨΪΥ [ΘΠ ΡΟΥΑσΥ ; ἰξ του] ἐνεηυδ!ν Ρᾶ55 νοῦ. 
Ιῃ τῆς τρθδηνῇ ες τΠῪ παρά τοϊϊθί, νϊο ἢ σδῃ ΟἾΪΥ σοπλα [ΤῸΠῚ 
γδῆνθῃ. [Ι͂ἢ Ηἰϑ ῥγέβϑεηοα [ΠΟΥ τα ἴῃ ἃ ρίδος οὗ τοῖιρε δηά 
βδίεϊγ, ΜΉΘ ΤΠ εῖγ Θηθπαῖθ5 γὰρ ἰη ναΐη. 

ϑίσ. 11. μᾶ5 ἃ 5ϑυηῖῃ. δηὰ ἃ 5γῃ. σουρίεί. ---- 8. ̓ Ξ 2 ἹΣομ], τᾷ 
“τηοβῖ Ηἰρἢ,᾽ δῃὰ ἴῃς ργίπηῖτῖνε ᾽2 2, ἀϊνίηε ἢδπιεβ ἀγα μβεαρβά ᾧὉ 
85 508] ἴῃ ἀτρεηΐ ῥ᾽] δάϊηρ. ---- τὐὴο ἡἄξαύεα ὀρ γν τοίὰ νι]. 

Τῆδὶ ἰ5 ἴῃ6 οδατγδοϊοσίβεϊς οἵ “"᾿ ΕἸ," Ὧβ ἐχρτεϑβεὰ ΌὉγ ἴῃ Ηδῦτον 

Ρῖς.; 50 Φῦ, Ἐ, οἷ, 145 ττόῖ 110} σγθαῖὶν ἴο 6 ῥγείξεττεὰ ἰο 32, 
Αᾳ., δηὰ τηοβῖ, νῃ ϊ ἢ γαπάογ ἃ 5|10 ΔΕ ναγγίηρ νετῦ ἴῃ δὴ Ασδγηαὶο 
56 ῆ86 Ῥοββί Ὁ] εἰβενθεγε ΟὨΪΥ 1485 “ σοπιρίεϊειἢ ἰῸσ πης,᾿ ἱπεχ- 

ΔΟΙΥ ρίνεη ἴῃ ΕΝ". ““ Ρεσχίοττωθιῃ [ῸΣ τὴς ᾿᾿ ; ΟἿΪΥ ἴο Ὀὲ εχρίαϊηθά 
ὉΥ ἴδε ἰηβεγίίοη οἵἉ “ 41} τῃϊρ5,᾿ δηά ἴΠδῃ ποῖ δἷ 411 εαϑὺ ἴο ὑπάετ- 

βίαπά, ἐβρεοίδ!!ν ἴῃ 15 σοηίεχί. -- 4, 274» 2172 «οπα γονι ἀεανελ]. 

Τῆς Ῥεορὶς ἰῆνοκε ἀϊνίης ἰηϊεγροβίτίοη, δηά τῃαΐ ἔτοπλ μεάνεῃ 
ἰϊδεϊῦ ; ποῖ μεγὲ 5 οἴξῃη {πεορῃδηΐς ἰῇ Ἵπαγαοῖεσ, θὰϊ 45 ἀεῆπεά 
ἴῃ 50}. [ἴπ6, ΌῪ βεηάϊηρ “2 ξἰπάμεος ἀπά ΗΠ: γα εμες]. ΤὭεβα 

816 Ῥετβοηϊβεά δηά Ἴοηῃοεϊνεὰ 45 δηρεὶϊς τη βϑθηρετα σογηΐηρ' ἑοττῃ 
τοι Ὑδῆν ἢ ἴῃ Ὠεάνθῃ, 85 42 8:3, 0 σαῦε Ἠΐβ8Β Ῥεορίθ. ΤὨΪ5 
ΒΓΟΡἢ ἄοα68 ποῖ βίδα ἴῃς ρεγ}]} οὐ ἴπ6 ἐηεπηῖθβ. Αἢ δποίεπι βοσθς 

ἰηβοσίθα, ρσγοῦδοΥ ἴῃ 1[ῃ6 πηδτρίη, ἃ γείεσεηοα ἴο ἴῆθηι: “ ΤΏοβα 
τῃαῖ ἰσαπῖρ]α ὑροη τὴς ἰδυηῖϊ.᾽"" ΤῊΪΒ 5 βεαυθηίν οτγερὶ ἰηῖο ἴῃ 6 

εχ δ τῃ6 ὄἌἐχρεηβα οἵ ἴῃς τηδάϑυγε, τηδκίηρ ἴῃ σοηϑιπιοιίίοη οὗ ν." 
ἀϊβίου!, ΤὭεβε ἵνο ψογάβ δῃὰ {πεὶγ σοπιθὶ παίίοη γα νι ΟἸΒΙΥ 

Θχρ αἰηεὰ ὉΥ ιβθ. δῃηὰ σοιϊημηθδηϊδίοτβ, Ὀὰΐ τ] Ὧο 56[]5[ΔοἴουΎ 

ΤΟ. Ϊς ἴῃ [5 σοηῖεχί. ΤῊΪ5 βοτῖὶδε νγὰ58 1] Κίηρ οὗ δυο ἰδυηῖβ 85 

42), ψ ἈΪΟΝ τΠ6 Θηθπη 85. γατῈ σοηβίδη Εν πηακίηρ Ὀεοάυβα οὗ 6 
ΔΡΡατεηῖ ἐδίϊατε οὗ Ῥγᾶγϑβ ἴοσ ἀϊνίης ἱπϊεσροβϊ οη. Τῆδ δηθπῖθ5 

816 ἀδβου θά Ὀγ ἴῃς ἴσττὰ υϑεὰ ἴῃ ἴμ6 ῥγενίουβ 5. 565 ὃ, 
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8ι:. 1Π. 8458 ἴτνο 57}. σου ρ]ςθΈ. ---ὅ. 7 α»ε ἐμ ἠλδ »ρεΐζ οΥ ἢ 7 
νι ἄξ ἄσεννι το]. ΤὮΏΘ ΡΘΟρ]α ἅτε βυττουπάβα Ὀγ δῃοθπιῖαβ. 
ΤΉΕΥ ἃζα ποῖ δαβίρθα ὈΥ ἃ ρονθγία! δηθαγ, Ὀαΐϊ ταῖῃοι ἴῃ 6 οἷ ἰ5 
Ῥεβεῖ ὉΥ ἰσθδοῆθγουβ ἴοαϑ ῇο Κααρ ἴῃ ρεορὶε ἰῃ ᾿ςοπβίδηξ ρεπὶ. 

Τῆΐβ νὰβ υ5ὲ ἴῃς 5Βἰτιδτοη οἵ [6 Ρξορὶε οὗ υην]]εα 7 6τβαίθτα 
Ρηογ ἴο Νεβοπλδῃ. ΤΉ656 Θῃθτηἶε5 ἅγα ἀεβογ θεὰ 45 δος, θεοαυβα 
οἵ {πεῖν βίγεηρτηῃ δηά ἕδεσοοϊϊγ. Τῇε ἤρυτε 15 [ἢ εη Ἰοἴξ ἴοσ ἴῃ 6 ννδγ- 
ΤΟΙβ {πειηβεῖνοβ: [μεῖς ἐοὰ ἂγε τῴδαγε σπά ἀγγοῖῦς δηὰ τῃεὶγ 
τρηρμέ ἐς ὦ σἦα»} στυογα, ἴῃ. 5γῃ. σουρ]εῖ, [1 15 τιοϑὶ παῖυγαὶ ἴπογο- 

ίοτε ἴῃ [πε ῥγενίουβ αἰ σαϊ ᾿ἰη6 ἴο τη οἵ {Ποῖγ Ὀγοδῖῃ 85 σοτὰ- 
Ῥατεά πῃ ἤδπλεβ ζάσί ἐοπσιεης τὼς τοης οὔ νιαπξίμά. Ὅς Ντββ. 
δηςίεηϊ δῃὰ τηοάεσῃ αἰβεν στεδιν ἴῃ τΠεῖσ ἱπιεγργεϊδιίοῃ οἵ (ἢ ϊ5 

᾿πη6. Εν", Το]ονίηρ 38 ταᾶκε ἴῃς ρίῖο. Οδ]ὶ “ τῃδὶ ἀγα 5εῖ οῃἡ σε, 
δηᾶ {δ ἴᾶκε ἴῃς “ οὨΠ] σε οἵ πηϑὴ " 85 ἴῃ δρροβι[ίοῃ τῖτἢ ἴϊ, 
το κίηρ δὴ ἀν κναγὰ σοηϑιπιοτίίοη αἰ βίσυ]: ἴο ἐχρ]αῖη. Μοτεονεσ, 
τῇς ἰεσπὶ “ 5005 Οὗ τηδηκί πα ̓ 15 σΟΠΊΤΊΟΗΪ εἰρὶογεά ἰη Ηεῦτεν 
ἴον ἴῆοβε ψῆο ἃγε δήεοιοα δηά ποὶ ἴοσ ὑναυθ κα δμει 68. 

ῬΒΑΙΜ ΠΥῚῚ. 8. 

ἘΖ. 6 -. 12, ἃ 5γη. σουρίεῖ δὲ ἴῃς Ὀερίπηΐηρς δηᾶ οἷοβα οἵ ἴῃ 6 
Ἀγ, 85 5. 8. --- Ο δέ ἐχαϊξεα, Υαλευελ], ἃ5 ἴῃε βυρβεχαεηΐ σοοη- 
ταχὶ ἱπάϊοδίεβ 85 δὴ οὐ͵εοὶ οἵ ργαίβε δηὰ δάογαίίοῃ, 5 113΄. [1 ἴΐ 
τεγε σοῃησοῖοα ψ1} (ἢ6 ῥγονίουβ σοπίεχὶ ᾿ς νου δα ἴῃ νἱοΐοσυ 

ΟΥΕΙ Θῃειη 65, ἃ5 185 211} 461} 1.485, 
Ἴ 5. ἃ 5γη. ρεηΐ. σουρ]εῖ, γεργεϑεηῖηρ ἴἢ6 ΘΠ θτηἶ65 ἃ5 ἢ ηΕΓΒ, 

εἴ. γ16 οδ"ς, ΙῸ|5 ἃ ρίοββ, ἄυὰε ἴο 8 τηϊβἰηἰεγργείδιίοη οὗ ἴῃ 6 ῥσε- 
νἱοῦβ οουρϊεῖ οὗ ΕΓ. 

ὅπαγεβ {ΠΕΥ ῥγεραγεὰ [οἵ ΠΩΥ ϑῖερϑ ἴῃαὶ 1 ταΐρῃὶ Ὀονν ἄονῃ ; 
ὝΔΕΥ ἀρ Ὀεΐοτε της ἃ Ρἱΐ, ἴμεν [6}} ἰηῖο 15 πιϊἀβί, 

--- 5ὅπαγες τὴεν 2γεραγεά ἢ 71ἐν ἀμ α 417]. Τῆς ἤγϑι Ἰΐπα βἰδίεβ 

{Πα ῖγ ρυγροβα: λα 7 »ιῆράϊ ὅστν ἄστυπ. Ὅς Ηεὺ. 28) ἰ5 ἴοσ 

τε Ρεσβοηδὶ ργοηουῃ 85 υ504], δηὰ ἰὲ 15 [ἢ 6 ρεβοη ψῇο Ὀονν5 ἄόονῃ 
τὶ 5 ἐεεῖ σαυρῃϊ ἰῃ της σηᾶγεβ. αγίουβ οἴἤεγ Ἔχρ δηδίοη8 

816 ξίνεῃ, ἴπε υϑ08] ΟΠΘ, “ ΠΊΥ 500] ἰ5 θοψεὰ ἄονη," ΑΥ͂., ἈΝ. 

τοίοσϑ 1 ἴο ἱηΐοσηδὶ μαπ]διίοη, τ ΒΙΟἢ 15 αηϑαϊεὰ ἴο ἴῃ οοπίεχι, 

ΤὨε βεοοῃά [1ης 5ἰδῖεβ [ἢ 6 δι τῆ. τεβυϊὶ : 216» Μὴ ἐπίο ἐξ νας ]. 
Τῆς ἐποιΐοβ μαά ἀὰρ ἴῃς ρῥἷξϊ ἴοσ με ρεορὶε οἵ Υδῃνει, δυῖ ἰηῖο 

1867 ΡΙαηροά {μειηβεῖνεϑ. ᾿ 
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ΒΕΓ. 1. 15 ἃ 5γη. τεἰγαβιίοῆ. 8. 27. γιϊμά ἐς βχε47], τερεαϊεά ἴῃ 
57 Ὀαΐϊ ποῖ ἴῃ τοδ 314. [1 ἰ5 Διηρ !βοαίίοη αἱ [ἢ οοβί οὗ ἴῃς τηθδ5- 
ὑτ6. ΤὨΕ τηϊηὰ ἰ5 ἤγιηὶν 5εῖ ἀπά σεβοϊνεὰ ἴο ρα ]]ς ῥταῖβα. ---- ἃ 
νη» τεΐνια 1 ὈΕΪοηρ5 ἴο {π6 βθοοῃά [ἰπ6 δηά ποῖ ἴο ἴῃς ὑγανίουβ οπδ. 
- ἰέ νιὸ οἵη ἀπά ἐκί γιό ὑ»παξζό νισίρν νι νοσδ] ἀηὰ ἰπϑίγυπηεηίαὶ 
πλυϑὶς ἰπ ἴπμ6 ἰεπιρὶα ; ἴῃς τοὶ ἜΧΡΓΘ5565 ἰἴ5 γο ρου β Ἔτηοϊίοη ἴῃ 
Μοτβ ἢ ρ. --- 9. 2,» σὠ»7}], ροβῖϊς ἔογ [86 βου], ἴῃ 6 βεδὶ οὗ ποποὺγ 

ἴῃ τπηδῃ, ᾿ἰ5 Ποῦ]θϑὶ ραγῖ, 85 γ5 1τ69 40,2 τοϑ', ---- Ο τυαῖζε τοῖϊὰ 24ε 
λα»1, τοῦδε {ἢγβ6] ἴο ἴῃς βδγνίος οἵ ρυθ]ῖς ῥτγαίβε [ ἢ 216 γέ 

ἐξέ νιό τυαζεη [ὼὴ6 ατυμ]. Τὰς ἀασπνηΐϊηρ σὰ ρτγεσεάεξά Ὁγ ἴδ 
τηυϑὶς οὗ [δπλρ]α ῥγαῖβε, ἰ5 βαϊά ἴο θὲ δτουβεὰ Ὦγ ἴῃαΐ τηυϑίς. ὙΠ θα 

186 θη Δρρβᾶγβ, ᾿ξ 566 18 ἃ5 1 ἰ μδὰ Ὀδθηὴ βυϊητηοηθᾶ Ὀγ ἴῃ6 
τηοσγηΐηρ ΜΟυβὨΐρ. ᾿ 

8.:. 11. ιὰ5 ἵἴνο 5σγῃ. σουρίεῖβ. 10. 267 γιό φγαΐξε Ζέε αριορρ' 
ἠλε φεοῤῥες]. ὙᾺΘ ρυῦ]ος ῥταῖβα ἰβ ἴο Ὀ6 ποῖ οἠἱυ ἰῇ ἴδιρὶε ψοτ- 
5810, Ὀὰϊ ψοτα- τάς, ψἤεγενοσ ἴῃς ρθορὶς οἵ Ὑδηνεῇ ἃγα 45βετη- 
ῬΙεά ἰπ {Ππεῖγ ϑγημάροριιεβ [πτουρῃους ἴμῈ Ὀ᾿βρεγβίοῃ. --- 11. 20 

αὖόουε 1{ὴε ἀεασυέης ἰς Τὰν ἀιηιαπες5}. ΑὉονς τῆ6 Ὠεάνθῃβ ἰ5 ἴῃ 6 
δϑδῖ οὗ ΥὙδῆνεῃ 5 ἴἤτοπηα ; ἴἤθγα ἰβ [6 βουγος οὗ Ηΐς Κίηάηδδββ, 

εἴ. 3266. Ιἴ σοπηα5 ἴτοπὶ ἴἤδηςα ἴο πηδηκίηα, ἀηὰ (πετείοτε εἐχίεηάβ 
ΟΥΟΙ 4}1} Ὀεηδδίῃ ἴῃἢ6 ἤεάνεηβ. ΤῊΪΐδ σοττεβροηάβ ψ ἢ της νου] ά- 

ψἰὰ6 ῥταῖβε, 85 ρίνίηρ [86 γβᾶδβοῃ [ὁυ ἴϊ. ---- “πῶ μπίο 1λὲ τἄίος Τὰν 

αἰ φθρ μείρος:}, 85 2165, ΤῊΪ5 ἀϊνίηα δἰ ραϊα ἐχίεπαβ ἴῃ [15 νδβϑίῃθβϑ 
οἵ γτϑᾶςῇ ὕρ ἰηῖο ἴπε Πεῖρῃ5 οὗ ἴῃς 5κίεβ, οἵ, αἰϑο 8:11, 

ΧΝῚΙ. Α. 

2. τοῦτ] Οδὶ μέ. 3 ἢ ποσὶ υ, 213 ἕοσ πγοῃ ε5.75.υ Κα, 1. 4͵ ὍΤΉΕ οτίρί πδ] 
τδάϊοδὶ ἰβ ργεβεσνβὰ ἰῃ ἴῃς ἔοτπι ἱπ ογάδσγ ἴο τεῖϊγαοϊ δοσεπὶ ἴο δπίερεπα. --- 
ΤΣ ὙΣ5 Ψ] περίεοῖ οὗ ἀρτεεπιεηῖ, 56. νὉ. νυ αβέγ. ρὶ. 65, 146); Βαϊ Βί., 
Ῥυ,, τὰ, πΞ»α; σμδηρε ὑππεοαββατυ. ΓῊΠ ἴῃ ἡ ΟΠΪΥ Ρ]., Ὁ. “19; Ὁ. σοτα- 

Ῥᾶτεβ 15. 2650 ὈΡΤ Ὅν Ὑ ἕου ἴπε οτὶρίπαὶ ἰάεα. [ὲ ἰ8. ἃ βἰπηήϊας τβουρᾶι, θαΐ 
ἴῃ ἀϊβεγεηὶ τεϊαϊίουβ, ἀπὰ ἴμετε 5 πὸ βυβηοίεπξ τεᾶβου ἔοσ ἀερεπάδηῃςα. ---- 
8. γυδρ ὈπῦΝ οτἱρί πα! τον ὉΝ, το 2] Οαἱ ρίς.; 80 38, Α4.; θυϊ 9 τὸν 
εὐεργετήσαντά με, ϑιτεεῖ, 1,υζζαῖο, Οτ., Βὶ., (Ἀς., κα.» 52) αὐρα! δοινεέ μέν 
τυΐέλ, ἰα Ὀεβί βυϊϊεἀ ἴο σοπίεχὶ δπὰ ἀαῖς οἵ Ρβ8. 3. "ηἠἠογερε ἰβ ἔγοιῃ βᾶτης ἴδῃ 

ἷπ θαὰ βεηϑε. Σ ἐπιτιμήσαντα -- Ἅ»). --- 4. Ὁγ}λ}}) Ηρ. ἱπιρέ. »ϑν, υ. 58, 

ΜΠ. Βαδογάϊπαϊς ἐχρτεβϑίπρ ρύγροβε, δῃὰ ποῖ ννἱτἢ γ σοῦτά. --- οΝ δ᾽ ἢἼΠ] ἰβ 
ἄἀυδ. ἀπὰ ἀϊβίουϊ. “2 ΡῚ. Ρῇ. αἰνναγβ πθδὴ 8.0). ὌΝ: 15 ναγουϑὶν ἐχρ αἰπεὰ 

Βεγε 85 ςό2. ὅ., 1 50})., (ς οἴδιβε τηυβὶ θὲ τε]. δηὰ πιοϑβὶ {εἰν οὗ τἰπιῈ ψ ἤθη, 

85 Βᾶ., Ὠτ.; Ὀυΐ 1, ἰ5 ἱποοτηρίεῖς δπὰ αν κιναγά, ἐβρεοὶδ!γ 85 οἱοβίῃρ 1. οὗ ϑῖτ. 
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Ὁ ἔδωκεν εἰς ὄνειδος, 50 εβϑεπ|14}}γ ἘΠ, 3, “5, Τ᾽, ρσῖνε ἃ πιηρ. ἴο νι ἀρρτορτίαϊε 
ἐῃουρ ἴῃ ἰϊβε]ί, θὰ τ Βουϊ ὑδαρο ἴο ᾿υπιν ἰξ. Ιπ τμαΐ σαβ6 ἴξ ἰ5 Ὀεϊϊετ ἴο 
τά. χη", [Βς ᾿π|τ14] " Βανίῃρ (8]16ἢ οαϊ ὉΥ Βαρίορ. Βαΐ 51:1}}} (ἢς 1. ἰ5 ἀείεςιἶνε. 

1 ἰδ Ρεβί ἴο τεραγὰ ἰξ 88 ἃ βἷ. ἱπβυεηςςὰ ὉΥ 563: ὃ, -- δ, ὈΝ50]7 πιϊϑροϊπιίηρ 
ἴοτ ὈπὉ Ρ]. κν δίσνε Οπ, 499 Πϊ. 33 Ηο. 138. ( καὶ ἐρύσατο τὴν 
ψυχήν μου ἐκ μέσον σκύμνων ; 80 ἐ556 8 {18}1}Ὑ 35, ΞΌΡΡΙΥ νΌ. ἔτοπι ργενίουβ ν. --- 

ὈῸΠ5]7 ρῖς. Ρ]. ν᾽ ζ σοὺ ἔ Οαἱ ὀίαφε πε, Μανιε, εἶδ. Ὁ τὰ απο βγε το43, 
οι ἀν}. ρῥτοῦ. ΡΙ. ὀμγη, δμεγη πῤ, Ἀι. 3223 Ῥβ5, 8318 ογ8 106}8 ; 30 ὑτοῦ. Πεσδ, 

ΡΙῚ, Ρίς. ἽΝ 522 8ἃ5 00].» 81 [ῃ6 τιοτὰ {πα ἽΝ 5) 5 υϑεά οὗ ἴῃ Πυπιθ]ς ἀπά 
ταῖμεν ΦῸΝ .)2 οἵ βίτοῃρ ἐπεπῖεβ. 3. πᾶ κεβ (ῃς ρῥίς. 44]. οὗ Ἰοπ5, ἐδορεξενι γεγο. 

εἰερείέεενε, Ὀὰϊ ἀραϊπβὶ τηηρ.; (ὅ τεταραγμένος, ἜΪ «ογἰμγδαίμς, ρῖς. 88 58. 488]}- 

ἡγϊηρ νῦ., υδυ8] τεῃάἀετίηρ ἴοσ ὉΓ2 οἵ 1). -- ἢ ΤΠ] δά]. «ἀκα», ΟἹΪΥ ἔ, 585.; 
εἰσιν. 15. 492 Ρυ, 5" ΕΣ. εἷ, 

1011. 8. -Ξ τιοβ2 5, 

θ -- ν.12 ἘΠ. αἴ θερί πηΐπρ δηὰ επὰ, θυϊ ἰξ ρσοεβ σῇ ἢ ν.8 13, ποῖ νὴ ν.2. δ, 
Ἴ. ὭΣ ΠΡ] ΡΒγ, α«λ. 1655 σταρῃῖϊς ἀπά Ἰἰδῖεγ ἴμδπ ἴΠε υὑϑ04] ΓΙΦῸ 100 9ο᾽δ 318 
357- " οἵ, 1408. --ο Ὁ} 85 5811 γ48 140", ἔοτ ἰάεα, οἴ, 76. 1853, --- ἡρ;} ΟΕ] γέ, 
ξηρ5 νὉ. Οδἱ ὀεραῖ ἑοτυ ἄστυ», ἰπί. 15. 586 οἵ μεδά, Ριὶς. ραᾳ88, Ὀ")Ρ129 2έσοδ 

ὀσιυεαῖ στυνε 1: αἰϊδέγεςς Ῥ58. 14513 1465, ΝΊρὨ. ὄσιν ομέτεῖ Μὶ. 66, ΤΆς γί. 
3 τῶβ. ἢεῖε ἀϊβηουϊι, ἔοσ ΦῸΣ ἰ8 ἢ. ἀπά {πε ἐπεπιῖεβ ρ]. δπὰ ἴῃς Οδἱὶ 158 εἶν. 

ἰηΐγαμβ. (ὃ κατέκαμψαν τὴν ψυχήν μου τηδῖα5 ἰΐ ἴγαπβ. ἀπὰ ρ]., ψνῃ ϊο ἢ ΠΙΔΥ͂ 

Βονγανοῦ ὕς ἱπιογργεϊδιίοη δηά ποῖ ἱπιρὶν ἃ ἀϊβετγεηῖ ἴεχ. 3. αὐ ἑμπειγυακάαη 
ἐπα ρ 1ε8 ἰηΐ, 88 13. 585, απὰ ἴπαὶ νου] εἐχρί αἰ 65 αἶβο ; 80 ϑίγεεϊ, ---- πγινρ γ35] 
ΡὮτ. εἶπν. 1198 76. 1822 (Κι.); πῸ ς. ὭΠῚΦ 76. 1820. ᾿ς, Ἢ 8. 7)6, ὙΒε ν. ἰ5 
ἃ Ῥεπίατηεϊεσ οουρὶεῖ δαβεά ου 76. 1839. 35, δηὰ ἰ5 ἃ δ]. --- 8. "3 112)] 8. 
1οϑ2, 38 οπιῖῖβ βεσοοηῃὰ 1.2), Ὀυϊ ἰὶ ἰ5 ρίνεη ἰπ (δ. Ιἰ 5 ἀουθι}ε85 διιρ! βοδιίοη. 

1 ἱπυραῖγβ τιεᾶβυγς, 5 ϑίγεεϊ, (βε, Εογ ρῆγ. οἴ, 5112 γ857 1127, --- π ΘΝ} Οα] 
ἱπιρί. ςοβοτῖ, || πον. ΜΤ, οἷοβεβ νυ. βεγε, θαϊ 1082 νυ τἢ 5 Ἴ}29 ἣν, οπιϊ την ἢτϑὶ 

ΤΡ οὗ 57). [Ιπ 1οϑὲ (5 μα8 ἐν τῇ δόξῃ μου, 3. «εὐ εἰ ρίογία φιεα, ἣνπ δῃὰ ἢγβὶ 

ΣᾺ ὅτε Ὁοΐἢ ρἷβ. οὔ διιρὶβοδιίοη, --- θ. π,3}} Οδἱ ἱπιν. σομοτῖ. Ἢ υ. 77, 
ἱπνοοδίίοῃ ἴο ΣὙἼΔ322 ἔου Ὁ), 45 169 108 τοϑβ3, --- 5 ἼΠ0} 1.0. “ες αἴατονι, εἶδνν. 221 
1Ιοϑβὲ 1395; Βεῖε ρεϊϑοηίβεά 865 Βα., Ενν., ΟἹ5., Ηυ., Βᾶ, Ὠσ., θα.) ποῖ δος. οὗ 

ἔπιε αὐ ἐἰστυν. --- 10. 7ῊῸΝ] Ηἱρῃ. ςοδοτί., (ῃς 5(. ὑγενυεηῖβ ἴῃς ςοδοτί. ἔογτη 
ἔτοτι ἀρρεατγίηρ, θυΐϊ σοπίεχί τεηυῖτεβ ἴζ, ---- )ἼΝ7 Ξξξ ἄγ 1οϑέ, ΣΝ 15. ποτα 
ΠΚεῖγ ἴο θὲ οτἱρίπαὶ. ---- Ἴ151Ν} υἱἢ 8(, 3018 1.281, 8}} Π ὙΥΝ, οὐ, 477; ἀβυδ}γ 

νἰτἢ Ὁ, ἀουθι 1688. ματα ) ΠΊΟΙΝ 85 πιεάϑυγε γεαυΐγοβ, οἵ, 101] 1052, --- 11 15 
εββεητα ἢν ἰῃς βᾶπιε 45 366. Ιοδϑῆ ἢα8 ὈΝῸΦΨ “}Ὸ ἴογ “ᾧ ἽΡ οὗ 5711; ἴῃ οἵδμεῖ 
τεβρεοὶβ ἰξ ἰβ {με βαῖῃηε. Βυΐ 366 Πα8 Ὁ 5Φ3, δῃὰ ἼΓΣΙΌΝ ἴοτ ἼΓΠΟΝ, [15 Ἰαϊίεν 

ἃ νατιϊαϊΐομ 'π ἔογπι ἔγοπι βᾶπις βίεηι, ἀπά ἰΐ οπη 8 5) ΜΠΪΟὮ 5 σεγίδ! ΠΥ ἃ 

εἰ. τιακίπρ 1. ἴοο Ἰοὴξ δπὰ ἰπίεγργείαιῖινε. ὥρῸ ἰ8β ἀουδ]εβ8 οτἱρίπαὶ, Ὑ ἰ5 

δϑϑιἱ]αϊίου ἴο 1. 2. 
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ῬΘΑΙΜ ΙΝΙ11., 2 51Ὰ. 83, ΒΕ. 25. 

Ῥε. 58 ψαβ ττιτίθη ἱπ [Π6 ΘΑΣΙΥ ΒΘΌΓΕΥ ἸλοπΆτοῦν : (1) οὐπι- 
Ῥ᾽δἰπίηρ οὐ υπ͵πδὲ τα]οσβ ἤῸΣ ἘΒΟΙΓ ὙἱἹ 6 ποθ, νοποπιοιδ ᾿γίηρ, δᾶ 

ἀεαΐηοδδ ἴὸ [86 Ὁΐθδ8 οὐ ἴπ6 ῬΘΟΡΙ6 (ν.᾽5) ; (2) ἀεβοσιδίπς ἴ86 
Ῥυπίείνο ἰυάρσπιοηϊς οὐ ὙΔΕσοΒ ἀροῦ ἴποπὶ ἴῃ ΒΟΥΕΓΑΙ 8ὲπι|1168, ο0π- 

οἰυδίηρ τῖῖὰ ἃ ἄσπι οοπῆδοπος ἱπ ὙΔμνΘΒ 68 ἰυάρε (ν...32).Χψ 
δἰοββ Ἴχργϑϑδοῦ 86 ΟΥ̓ οὗ ἃ Μαοοδθθδῃ οάϊϊτοσ ἰπ Ὁ] νοηρθάποθ 

(ν.}. 

᾿ Β κέ ἀο γε ἱκαεεα “ῥεαξ λμϑίίεε ἢ 
7» ἐφωΐξν γμάρε ἐὰε τον: 97 νιαπξίπα ἢ 

ΝΑΥ, ἰπ ἰἢς πιϊπὰ γε ἀο ἱπίψυϊν ; 
[ἡ ἴδε Ιαπὰ γε ψεῖψῃ νἱοἴεπος ν τ γοὺτ πδηάϑ. 
Τα ν]οκεὰ Ὀεοοπιε ἐϑίγαηρεα ἔτοπι ἴῃς νοπιΌ, 
Τδοβε ΨΟ βρεαῖ 165 ΡῸ βϑίγαυ ἔγοπι ἴῃς Ὀεὶ]γ. 
ὙΠΕΥ πᾶνε ροίΐίβοῃ {κε ἃ βεγρεπί, 
ὙΠΕΥ γε ᾿ἰκα ἃ οοῦγα, ἀεδῖ δῃὰ βἰορρίῃρ ἢπἷ5 δᾶγ, 
Μνηϊοἢ πεδγκθηεῖῃ ποὶ ἴο ἴδε νοΐος οἵ ἴπε σΠΑσηοσσ, 

ὙΠε Ὀϊπάετγ οἵ 5ρ6}15, [ῃ6 εχοθδάϊη συ 511 [α], 
ΥΔΗΜΨΜΈΗ ἀοίῃ Ὀτγθαὶς ἀονῃ τπεὶσ θεῖ ἴῃ τη εὶς τηουτῃ, 

ΥδΏνν ἢ ἀοίἢ ἰεαὰγ ἀονη τῃς ͵αν-ἰεεἢ} οὗ ἴπ6 γουηρ Ἰοἢ5. 
ΤΟΥ πιεῖῖ ἀννὰν δ5 ψδίεσ, ἴεν ἢἤονν οὗἩ {πΠεπηβεῖνεϑ. 

Ατα ἴΠῈγ Ἰυχυπδηΐ 85 στεθῆ ρταββ, 80 ἴΠ6Ὺ ΠΥ αυναγ. 

Α5 ἃ 53ῃ8]], ἰμαἱ πιε 5 αννᾶυ, ἴΠῈν Κο. 
Ἡαιῇ ἤτα 14] ] Ἐπ, ἴΠεῪ ἀο ποῖ Ὀεποϊ]ὰ (ἢς 50 ; 

Βείοτγε [πεν ρεγοεῖνα 1ΐ, [πεν Ὀδοοπια ἴκα Ὀταπι ]685 ; 
ΑΒ 511] 1ἰντηρ, ἴῃ Ποῖ δῆρογ, Ης ϑύνεερβ ἴῃδπι αυγἂῪ ἰῃ ἃ 5ίογπι. 

γὲ τορς ογνιαμξὶνα, τωγεῖν “άεγε ἐς μὴ! 70γ ἐὴξ γιρλίεοω: ; 

ϑυγεὶν γαλιυεὰ τς ἡμά σία ἴπ ἐλε ἰαπά. 

Ῥβ. 58 νυᾶβ οτὶ ρί πα} ἰῃ [ἢ στοὰρ οὗ ὈΝΌΓ5Ό, ἴἢεῃ ἰῃ 38, 50 Ὀβευ θην ἱπ Ἐ 

δηὰ αἷβο ἱπ 3933, ψβεγε ἴξ τεςείνεά ἴῃς πιυϑὶςα] ἀϊτεοϊΐοη γπιφῶ ὃκ (νυ. [πΐτν 
δ 25, 27, 32, 33, 34). [1ἴ [68 2 5ῖὉ. οὗ 8 (εἰταπιεῖετβ δᾶςῃ, τυῖτἢ ἱπιγοά ποίου 
δηά ςοποϊυάϊηρ σουρ]εῖβ, νν Ὠἰοἢ, 116 ναγγὶπρ ἴῃ ἀεῖα!}, ἃτα γεῖ οἵ ἴῃς παΐυγε 
οἵ Ε[5., οἵ. Ῥβ5. 8, 567. Τῆε ἰδῆρυᾶρε δηά 5ἴγ]ε ἀγὲ ῥγιϊτἶνα δηὰ ἀϊῆουϊς. 1ὲ 
᾿5 ΠΟῚ ἴῃ δηϊίαας 5:π|}}65 δπὰ ἐχργεβϑίουβ, Τῆς 5. σοπηρ᾽αἷπϑ οἵ ἀπ)υβῖ τυ]ετβ 

ἷπ με βίγὶς οὔ ἴμ6 ῥγεῦχι!ς ργορῃεῖβ, ἀπά ὄχργεββεβ οοπμβάεηος ἴῃ (δε 

τεϊγί αῖῖνε ἡαάρτηεπί οὗ Ὑδηννεθ. ὍΤὨς 5. 18 ἀουθῖ]ε85 οπε οὗ ἴῃε οἱάεβῖ ἴῃ 

τὰε Ἀπαϊϊεσ. 

ΒΕΓ. Ι. μᾶ5 δὴ ἰῃιγοἀ πο οἴοΟΥΥ βγη. σουρ]εῖ ἴῃ ἔοττη οὗ ἃ αυξϑίίοῃ, 

ἢ ΙΟἢ τεσεῖνθβ ἃ περαίϊνα ΔΏβυΟΥ 1 ΟῸΓ 5γΏ. σουρ]εῖ5. ΤῊΪΚ5 5 οἵ 

106 παίυτε οὗ ἃ Ἐξ, Ὀερίπηίϊηρ ἴῃς Ῥ5. 85 ἃ σογσγεβροηάίηρ ἘΠ. 
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οἷοβεβ ἰξ. ---ῷ. 229 γε ἱπάζεά «ῥεαξ μος. Τῆα αϑαβίίοη ἰ5 
δαάτγεβββά, 45 [ῃ6 σοηίοχί βῆονβ, ἴο ἴῃ 6 τυ ]εῖβ οὗ ἴῃ6 ρθορῖὶβ, ἢ ἐπ 
ἐφωῖν γμάρε ΤὮδ σουρϊεῖ 15 οὶ ΘΑΞΥ ἴο τεηάθσ. Τοχὶ δηὰ 7585. 

ἀϊῆετ. [π μὲ ἤτβί 1ἰπε ἴμεῈ βάπλα Ἡεθγεν σοπβοηδηῖβ ψ ἢ νγγίηρ, 
γΟΥ615 ρῖνα ἴουγ αἰ δγοηΐ ᾿ἱηςεγργείδιίοηβ. Ὑμαῖ Ὡς ἢ 5 ἤδτα 

Ῥτείειτεὰ ἰ5 ἴῃς ἱπιεγρτγείδιίοη οἵ (θ, 3, ἰακίηρ τῃ6 ψογὰ ὩΣ ας 

δάν. Θπηρ ἢ ΔϑἰΖίπρ τῆΟτῈ 5: ΤΟΠΡῚΥ ἴἢ6 1η1|4] “ ἰηάδεὰ " ; 50 ΤΡΩ͂Ν, 

“ο γ6 ἴῃ νεῖῦ ἀεβά." Βαὶΐ 3Η, [Ο]ονεὰ ὈΥ πιοβὶ τηοάδγῃβ, 
Ἰηϊεγργοῖ [ῃ6 ἰοσῃη ἃ5 δὴ ὉΠι|5181] ποτά, “ ἴῃ 51|16ηςς,᾿" ΕΝ., ἰῃ 

δοοοσάδπος σῇ ἴῃς τπουρῆϊ οὗ ν.. ΚΙ. ἱπίογργεῖβ ἃ5 Ασδ. νοτγὰ 

“Ῥαπά,᾽ 50 (αὶν., ΡΒΝ., ΑΥ., “ οσοῃρτεραίίοη." ΜδηΥ τηοάθγῃβ 

Ἰηϊεγργεῖ 45 51}}} δῃοίῃεσ νοσά, “ ροάβ,᾽" ἴοσ συ ]οτθ, δ5 82᾽. 5, --- ϑγις 

ο΄ »ια»κίπα 1. ΤΏοβα Ἰυάραά, 45 πιοβῖ τηοάδσγηβ, γείειτίηρ, δοοοσζά- 
ἰῃρ ἴο υϑᾶρε οὗ ἴῃς ἴδγῃ, ἴο [ῃ6 σοϊητηοη ρεορὶθ. Βαὶ (6, 3, ΕΥ"., 

Ἰηϊεγρτεῖ 85 ἴῃ 6 ΤΌ]6Γ5, 85 {1 εσα [ἢ 6 Δη 6 4] ἴούτη, “ 5οη5 οὗ 

ταθη." --- 3. λ.4)]. Α 5ίτοῃρ δϑϑεανεσζαίίοῃ ἴῃ περαῖϊνθ σαρὶῪ ἴο 
ἴδε αιεβδύοῃ, Ὑθαθβα ΓᾺ]οΓ5 γ γα ἴἢ6 ΝΕΙῪ τένετβα οὗ ψιῆδὶ {ΠΕῪ 

οὐρὰῖ ἴο Ῥδ. -- ἐπ τὴς »εϊπα 1, τα θη αν, {ΠΕ βεογεῖ ταβοϊα το ἰῃ 

δ ἢ. ἴο ἴῃ6 δχθουτίοη οὗ {Παὶγ ρύγροβα. --- πη 226 ἐαπα, διὰ α͵5οὸ 

«οὐ τὰ γοων λαμπάς]. ὙὍῊδ μηδ ἅσε ρταρῃ σα! ν σοποείνεα 85 υϑίηρ 
5.8165 Δηὰ δδίδποαβ, δηὰ ἴῃ5 ἃ5 ψειρμίηρ οὐδ δὶ [Π6Ὺ ᾶτὰ ἴο 
ἀεἰῖνεγ ἴο οἴμετβ. Τῆΐβ 5Βῃου]α ἤανε Ὀδδῃ ἴῃ δοοογάδποα νυ] ἢ 86 

ςοποερίίοη οὗὨ 7υ5[ς6 : ̓ι5ῖ, ἐαυδὶ, τρῆϊ τηδάβυσγε, νϊο ἢ σου] ποῖ 

Ὅε ᾳυεβιίοηε. [Ιη ἔδεῖ, ἰὰ νγᾶβ ἴῃ σένεῖβθε : τυσῆρὰ υἱἹοίφριεε. --- 
4. βεεονις ἐφήγαηρεα ἢ ρο ὁτ,γ4}], ἴπναῖ 15, ἔτγουλ ἴῃς ῥγίποῖρ]ε5. οὗ 
Ἰυδᾶςα, [ῃ6 ῥγδοῖίςα οἵ δαυ γ. --- ον τλε τυονιὸ ἢ γον “λε ὀεϊν], 

50 500 85 ἴΏΘΥ ἅτε ὈοΓη, [ΠΟΥ δῖ οὔοΘ Ὀαρίῃ ἴο 5[ΓΑΥ ἔγοιῃ τὶρῃϊ ἴο 

σοηρ. ΤῊΪβ5 ἀο65 ῃοῖ τεΐεσ, ἃ5 οἱ ἀεσ ἱπίοσργεῖειβ ἐπουρῃϊ, ἴο [μ6 
᾿τΏΡ 565 οἵ οτἱρίηδὶ 5] οἵ ἰπῃαῖθ ἀθργανν ; Ὀὰϊ Ξρεοϊσδ!ν ἴο ἴπ6 

«ουἱεξεα ἴῃ δητιτῆ. τὸ ἴῃς “ τἱρῃίεου5," ν. 3, ΤΟΥ Ὀερίη ἴῃς ῥγδςίῖςα 

οὗ πεῖν σ]ο κεάηθββ ἴῃ {πε ῖγ δαυ]οϑὲ γουῖῃ. ΤῊδ νίοκεα ἀγὲ ἤδγα 
ἐβρβϑοΐδ!ν Ἰυάροβ: ΖΆστε τυλο “ῥεαξ ἤέε5} ; ποῖ 1165. ἴῃ ρεῃξγαὶ, ἰῃ 

τῆς ἰαΐει δηὰ ἢίρῆο οἰθίοαὶ βεῆβα ὑπαὶ ἴῃς 16 45 βιοἢ 15 ψίοκαά ; 
Ὀαῖ ἴῃ [Π6 ΘαΥγ 56η56, 165 45 ἰΠ͵ ΠΟΥ 5, ΘῈ ΟὮ 85 ΔΟΘΟΙΊΡΔΗΥ 8ςοῖβ οὗ 

ν]οίθῃς6, ἴ4|56 νυ] Π 685 Ὀεΐοτε ἴῃς ᾿υρα5, οἵ [4156 δηά ᾿γίπρ ἀεοϊβίοηβ 

ὃγῪ ἴδε Ἰυάροβ [πε πηβεῖνεβ δραϊηβὶ [Ἀ6 σοτητηοη ΡΘΟρΪΘ, δηὰ ἴῃ ἔδνουγ 
οἵ ἴῃ ΟΡΡγδββοζβ. --- ὅ-θ. Ζάφσν λαῦὺε ῥοΐτομ]. ΤΉΘΥ ἅτε νϑποηι- 

οὐδ ἴῃ {μεὶγ νἱοΐεηος δηὰ 1165, ἀΔηα 50 πεν σὲ ἐξέ ὦ σορρεη } ὦ 
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εοὖγ], δῇ Ἔβρβθοί δ! νθηουῆουβ Κίηά οἵ βεγρεηῖ, νῃϊοἢ δά ἀξ ἴο 15 
νΘηΟΙ. ἀποίμευ ἀδηροτγοιβ σμαγδοίογίβιϊο, ἴμδῖ τ σαπηοῖ Ὀ6 ομαγηηθά 

ὉΥ 422 ἐλαγνιεῦς. 7116 ὀίμαεν οΓ «ῥελίε, ἀεσυδιοτηεα ἴο σἤδττη Α]] 
οΟἴΠασ βεγρθηΐβ, οδῃ ἀο ποιῃίηρ ΜΙ [815 οη6. ὙΠουρΡῊ ἐχεέείϊησίν 

σξιί γε, δχροτῖ ἴῃ 4}1 τῆς ἃτίβ οὗ [ἢ σῃαγπηοσ, ἢς6 υἱέοι!ν 14115. ΤῊ5 

οοὗτα ἰ5 αἴξαῦ, τἰοῤῥίηρ Δὶς ἐαγ. 80. 1ῖῃε86 νἱοκεὰ Ἰυάρεβ ᾶἃτε 50 

ἰηἴδηϊ Ὡροη νἱοϊεποα ἴο ἴ68 ΡΘορὶα δηὰ ἰη)υτίουβ 1165, ἴμαὶ ὯῸ 

ΡΙεδάϊηρ, πο διριπιεηΐῖβ, ἤόψανοσ υ5ὲ δηᾶ τὶρῃΐῖ, πὸ ἱπῆυσθποθ 
ΨΠδΐενεσ, οδη ργενθηΐς ἴἢ6πὶ ἤοτλ δχθουτηρ {πεῖς πο κεα ψ}}}. 

Θ:Σ. ΠῚ. 15 δὴ δηι,5ῖγ., δανίηρ ἃ 5γη. σουρϊεῖ, [6 5χ 5Ύη. 5ἰπ|ῖ- 
1ε5 ἀεβοπρίηρ ἴῃς ἀϊνίης Ἰπάρπηδηϊ σοιηΐηρ ἀροὰ ἴῃς νὶοκεὰ 

)υάρεβ. ---- . γαλευεὰ ἐρίὰ ὀγεαξ ἄρτον ἐἀεὶγ ἐσοίὰ ἢ “παν ἄστσπ ἐλε 
7ατ “κε, 5ο (5 ἱπιεγρσγειίίηρ ἴῃ 6 νὈβ. 85 ρίβ., δηὰ [ἢ6 βυρβεαυδηῖΐ 

νὉ5. 85 ἰπηρίβ., ἀδβογ ίηρ τΠ6 Ἰυάρτησδης [56]; τ ῃ]Οἢ ἰ5 ἴο Ὀ6 ῥγε- 

{ετγεὰ ἴο ἰακίηρ τς νῦ5. 85 ἴἴηνβ., δηὰ ἴῃς βυβεαιθηΐ νὉ5. 85 0.5- 

δἶνεβ, ἱπιργθοδίίης ἰῃ6 αἰϊνίης Ἰυάρτηδηϊ, 85 ΜΤ. δηὰ πιοδὲ τββ. 
δπὰ ἰῃίεγργεῖοιβ. --- ΤῊΘ ψοκΚεα ΤᾺ]6Γ5 ἀγα ἤγϑὶ οοϊτηραγεά ἴο γοκηρ 
ἤοπς. Τῆείγ ἴθ ἢ ἅτ 411 Ὀσόκθη ἄονῃ ἴο τηᾶῖε {ΠἜτ ΠΑΓΠΊ 1655. 

--8. Ζἅεν »ιοίξ στυαν ας τυσίεγ]. αῖευ 5 ἃ ἰγεχιδηΐ βἰ τ] οὗ 
Ἰῃ5 14 ΠΥ δηἃ θα κηθθθ. 50. ἤθε ἴδε ἢἤγβί 5ἰ Π1]6 σοπηρᾶγοθ ἴῃ 6 
)υάρεβ ἴο ψνδῖθι πηϑἰτηρ ἀναγ. 90 ννεαῖκ ἅτε {ΠΕΥ δηά πηβίδὉ]8 
τῃαιϊ [ΠῈΥ δε πο οὔ ἴο πηᾶῖκα ἴἤδτῃ πηϑίδθ]6 ; 414») ἥσιν 97 ἐλόνι- 

σείνες, οἵ τΠεἰγ οσσῇ ἱπμεγθηῖ θα κπ 6855 δης ἰπϑιδὈ! ΠΥ. ---τ 4576 ζὴλεν 
ἐμχεγίαμ ἂς ργέέπ 9 γα55]. ΤὮδ βεσοηὰ 5ἴπ}}}6 σοπηρᾶγαβ ἴθ πὶ ἴο 

δτεεη ρτᾶβ5, ΨΏΪΟἢ 15 ἴῃ 6 σοϊητηοη βυπῖρο] οἵ ταρί ἃ στον δηὰ 

βρεεὰγ νι βατίηρ ἀννᾶυ, οἵ. 372 οοὐ. Βαυῖ 32, ὈὉΥ ἴῃ6 ψτοηρ διἰϊδοῆ- 
ταθηΐ οὗ ἃ 5ἰηρὶα Ἰδϊίεγ ἴο 186 ρῥγθνίοιβ ἰπϑίθδα οὐ ἴπΠ6 [Ὁ] ονίησ 

ψοτγά, σμδηρεα ἴῃς ἰΟσπιεῖ ἴο {Π6 νὉ. “ [τεδά,᾽᾽ δηὰ τῆς Ἰαϊίεσ ἴο ἴπ6 

ψοτγαὰ “ Ὦ]5 ἀγσονν," δῃηὰ 50 ροῖ ἃ Ῥῆγδαβε ἔογ 16 υ5ι14] “ [το [ῃ6 

ον," ψῃϊοἢ σαπηοὶ Ὀς Εχρ]αίηθα 5.5 ΔοΙΟΓΪΥ ἴῃ 1Π15 σοηίεχί. 
ΑὮ δγοθεῖ, δἰ πλῖηρ ἢΪ5 διτοόνβ, ενθὴ 1 1Π6]γ ροϊηϊβ ἀγα Ὀσοόΐεῃ, 15 

ποῖ ἃ ροοά 5|π|}}16 οὗ τνβάκηβϑβ ἴτοτῃ ἴῃς ροϊηΐϊ οὗ νἱεν οἵ ἴδε σοη- 
ἴεχί. ὙΤηα ρυαβθ 5 ἰυχυτίαπὶ δπουρῇ ἴῃ 115 ρστονίῃ, Ὀὰϊ 11 Ὧᾶ5 ἃ 
βῃοτί ἀυταϊίοη ; 50 ἴπε5ε ᾿υάρεβ τὐΐδλσγ ατυαγ. Τῆς τεπάσδγίηρσ 

“οἵ ΟΗ͂Γ᾽ 15 ἃ Ροβϑβι 0]6 ἰγδηβίατίοη οὗ ἃ εῦτεν ψογὰ Ἴοορηδῖε ἴο 
ἴμαὶ τεηάεγεα ἀρονε ἴῃ τῃ6 υϑυδὶ τηεδηΐηρ “ μετ᾿" ; θα πο οἴδεσ 

Ἐχδηιρὶα οὗ βυςἢ ἃ τηεδηΐηρ οδη ὃ6 ἰουη. ὅϑοῖηε τείεγ ἴῃς οὐτίης 
ΟΗ͂ το ἴῃς διτζοῦνβ, ἃ5 ΑΥ., ΕΝ.., οἴμϑιβ ἴο ἴῃ6 ψιοκεὰ ᾿υᾶρεβ, 85 
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ΡΒΝ. ---9. 4: α «μπαϊ], 50 τλοβὶ τιοάδγηβ δον ὧς νυϊ Θῦ, ζ, Ἢ, 
ΑΥΑΌ. “νΑχ," δηὰ οἴπεσ Ἧγτ558. νυ ουβ οἴθεγ τη οτίηρβ, τηδκίηρ 

τῃ6 τηδδηΐηρ ἐχοθεαϊηρὶν ἀυδίουΒ. Βυΐ νν)Σιμδίενεσ ἴῃ 6 ΤὨ]ηρ᾽ ΤῊΔΥ 

Ῥε, 85 ἴὰ ριϑδές στυαγν, 50 ἴῃς ψίςκεα συϊεῖθ σσ. 1{ ἴξ Ὀ6 τῆς 51η8]}, 

της τείξγεησε ἰβ ἴο [ἢ 6 5}1Π}} ἰγδοῖς 1 Ἰεᾶνθ5 Ὀεῃἰηα ἰξ ἃ5 1ἴ τῆονεϑ 

ΔΙοης. -- Πα τὰ γε γαδίεη, ἠλέν ἐο ποί ὀφάοἠα “πε σμπ], 5ο Φῦ, 3, Ἐ, 
1ηε ἥτε οὗ ἴτε ἀϊνίηε δῆρετ; ἴῃς Ἰρῃϊηΐηρ βυδάδηϊνγ ἀδβοθηάβ 
ἔτοῦ ἤδάνθῃ ὑροῃ ἴμεβε νἱοκεὰ ἠυιάρεβ, [ΠΕ ἃ.Θ ἰηϑίδηϊδη οι 

Ποηϑυπηθά, Ὡσνοῦ πιοσα Ψ1] [ΠῈΥ 8566 τῇς βυη]ρηῖ. ΤὨΪΒ 15. ἴῃ 

δοσοχᾷ νίῖῃ της δαρῦοεαυδηΐ σοπίεχῖ, δὰ ἢ σοτϊητήοῃ τείεσεηςα ἴο 

5 Οἢ νἱδιἰδιοης ἰπ ἴῃς ΟἿ. δὰ τῇς Κοτδαη. Βυῖ ΜΤ', 3, ἱπῆυ- 

ἐῃποεα ρῥγόραῦὶν Ὁ 70. 3.5 Ες. 65, ὉῪ ἀϊβετεηὶ νονϑὶ ροίηϊβ σῇ 
ἴηε βατῖς Ηεῦτεν τοχῖ, ρεῖ “δὴ υπεγηεὶν Ὀἰτῖῃ οὗ ἃ νοπιδη " ; Ὀυϊ 

δηὰ αἰ Πσα Υ ἴῃ τς ἴθηθε δηᾶ πππιρεῖ οὗ [ἢ 6 νὉ., 45 ἰβ δυϊάθηΐϊ 
ἄτοτὰ ἴῃς νατίουβ σεηάδεπηρθ οὗ τθθ. δηὰ Ἴοϊηπιεηϊδῖοσθ.Ό ΤΏ6 
ῬΓΟρτΘΥ οὗ σοιραγηρ 500 ἢ βίγοηρ νἱρότουβ δῃειηΐθ5 ΜΠ ἃ ρῥγα- 

τηδίυτα Οἱ οὗ ἃ οὨ ἃ αἰγεαὰν ἀεδά, δηὰ πενϑῦ γε} αἰϊνα, πᾶ Ὀ6 
αυεϑιϊοηεά. ---10. Δ εήογε ἐλεν ῥεγεοῖυε ἐΐ, ἐἀφν ὀφεσνις ἐξέ λον]. 
ΤῊ15 σοπίημε5 ἴῃς τπουρῆϊ οὗ ἴῃς κυἀδάξηηεδβ οἵ [ῃ6 ἀϊνίηε νἱ5ὶῖα- 
ἄοῃ. Τῆς νἱοκεὰ ἀγὲ ἴακεη υπανγαγεβ; θείοτε [6 ρετγοείνα ἰξ, 

1ῃ6 ἢτε σοΐῆεβ ροῇ ἴδ 6πὶ, ἀηα {ΠΕῈῪ ἅγα σοηβαμηθα Ὧγ ἴἰ ἰκ6 τ 
ἰποσηβ. Τῆς ἴοχὶ μᾶ5 δε πιδάς αἰ βίου] ΌΥ 8ῃ δδυν Τσοργίϑῖ, 

Ῥείογε (ὅ, τηακίηρ ἃ τωηϊβδοοῃπεοϊίοῃ οὗ ἔνο ἰεϊζετβ, δἰἰδοῃίηρ [ἢ 6πὶ 

ἴο [6 ρτενίουβ ψψογά 45 (ἢ βυβῆχ “ γουτ," ψγῆδη (ΠεΥ Ὀεϊοπρ ἴο ἴῃε 

[ΟἸ]οννίηρ ψοσαὰ ἃ5 ὑσερ. κ"᾿ἰκε." ΑΔ νατίδηϊ ρίοββ ἴο [ῃοσῃβ 4͵50 

τηδάς ἰξ ρῬοββίθ]ε ἴο (μίηκ οὗ ἃ κἰπάτεὰ ψοτὰ “ ροῖβ," δηά 50 ἴῃς 

Ἰῃτεγργείδι!οῃ ἅγοβα ---- “ ὈεΙίΌσε ὙΟῸΓ ροῖβ ροτοεϊνθα [6 τῃογηβ,᾿" 
ΜΏΙΟΝ ςοποεῖνεβ οἵ ροῖβ σοηίϊδίηϊηρ βδϑῆ ρμαοεὰ δον ἴπογῃβ 

Κιπάϊθα ἴο τβᾶκε ἃ ὅστε νι νὨϊοἢ ἴο σΟΟΚΚ ἃ πιεα]. Βεΐοσγε ἴῃ 6586 

Ῥοΐβ γε δὲ 811 μεαϊεά, ἴῃς ᾿υάρτηεηϊ σοῦλε5 ὕροὴ ἴδῃ. ὙΠ (ἢ 5 

Ἰητεγρσείδ[οη ἴἢ 6 βδαβεχαυθηΐ ᾿ἰης6, ψϊοῇ σοηϊδίη5. ἴῃς ῥτὶποῖραὶ 
εἴδυβα, τηυβὲ 6 πηδάδ ἴο σοισγεβροηά, δηὰ ἤθε 511] ρτεδίεσ α1ἘΕῆ- 

οὐ Ατῖϑεβ. ϑενεσαὶ ψογάβ πλυδὲ Ὀ6 ρίνθη τηδδηΐηρβ, ροβϑβιῦ]6 ἴῃ 

τῃδιηβεῖνεβ, Ὀὰϊ ποῖ )υδιπεά Ὁγ Ηεῦτεν ὑϑᾶρθ. Τῆδ 5ἰπιρὶε πιεδῆ- 
ἴησ, βἰνίηρ ἐνεῦυ τνογὰ ἰἴ5 νε]]-αἰεβῖεὰ ὑϑᾶρε, 5 ἴῃ δοοοτά νυ ἢ 

τῆς ῥσγενίουβ οοηϊεχῖ; ἂς «ΔἹὴἠ ἤυίηρ, ΝΜ Ὦ116 ἴῃ ἴῃς {0}} νίροιυγ οὗ 
ἸΠε, 50 Οῦ, 3, Σ, 25. Νυ. 165), ἐπ λἀοΐ ἀηρέρ, ἴῃ 6 ἢδαῖ οὗ ἴῃς ἀϊνίπε 
ΔΏΡΕΙ, 5σγη. Ψ] [86 “ ἢἤγε ᾿᾿ ἀῦονε ; “72 συεεῤς τἄσηι σεσαγ {πὶ ἃ 
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οίογρ], ἴῃ 6 βἴοστῃ οἵ ν]ηα δηὰ σταίη οσγ μα] δοσοτηρδηγίηρ ἴῃς ἤσγα 

οἵ Ἰρῃτηϊηρ, 45 υϑὰδ] ἴῃ βυσῖ ἀἰϊνίηα νἱβ Δ οη5. --- 11. Ζ.ε γίρλέξοις 
το δε σίαα' τυλέπ ἀφ ὀφλολάεία υεηρέαηεε]. ΤῊΪΐβ ται βοδοῃ οὗ 

τη τὶ δου ἰῃ Ἰοοκίηρ ἃροη [Ποὶγ δῃδι 65 50 την υηάεγ αἰνίηα 

νΘΏΡΘΔΏΟΒ, 18 ΘΒρΘΟΙΑΠ]γ οῃαγδοιϊογβιὶο οἵ ἴῃ6 Μδοοαθθδῃ ἀρε, ἤθη. 
1815 ν. νγᾶ5 ἰηβεσίε ἃ ἃ5 ἃ ρίοββ. [{ τηᾶζεβ ἴῃς ϑ::. υ5ῖ [Π656 11π68 

ἴοο Ιοηξ. ---- Πὴς ,ιεΐ ἀξ τοίψ εσατὰ ἐπ τὰς δέροά φΥ “ες τυϊεξεα] 15 ΔΆ 
Ἐχργαϑϑίοῃ οὗ νεηρεῖι [εεἸηρβ ἀρδϊηβί ἰογαίρῃ ΘῃΘΙΩἾ65 ἴῃ τγᾶγ, δηὰ 

80 ΘΟΠΙΓΑΙΥ ἴο ἴῃς ἴῃεῖηθ οὗ [πε Ῥ5., ψῃϊοἢ Ὠδ5 ἴο ἀο νι ψὶοκεά 

ΤΆ εΓ5 ἰῃ [5γαοὶ. Τα δἰτὰἀ6 οὗὨ τηϊηὰ 15 ἀἰδεϊ ον ΜδἼοσδῦαδῃ. ---- 
12. ΤῊΪβ ἰ5 {πε οἰοδὶπρ Ε΄. Υξ “οης 9 νιαηιζίμα, νοσαίϊνε, 45 
ἴῃ δοοοσάδηος ψὴ ἢ ν.3, [τ μᾶ5 Ὀεθη τηἰβιητεγρτεῖθα ἴῃ 386 ἀπὰ 
Ὑῖβ8. 85 50]. οἵ ἴῃς νεγὺ ““ 584]} 5αν,᾽ δἱ ἢγβι υπάειβίοοα 8ἃ5 υϑι18] 

ἴῃ ρΡοείτυ, δεμναγάβ ἰηιτοάυσεα ἰηῖο ἴῃς ἰεχῖ, δῃηά 50 ἀββίγογίηρ 

1ῃ6. 5: πλ}Π1Δτγ οὗ ἴῃ6 ὕνο ἘΔ. -- σεγεζ}, ετηρῃαιίς Ἔχργεβδίοῃ οὗ 
55 ΣΔΠΟα Δηα σεΓίΑΙ ΠΥ οὗ ἴῃ 6 αἀἰϊνίης ἸηϊοΓροβιτοη ἰῃ ὈΘΠ 4] οὗ ἴῃ 6 
γίρλίεομς, ἴῃ 6 ΡεορΙς. --- ΤΠΕΥ μᾶνα γγω ,; ἴῃαῖ 5 τπεῖτ τρῃίεουθ- 

Ὧ655 Ψ1]} ποῖ ἰῃ 1ῃ6 εηὰ δ6 ὑπηρτοῆίδθ]β, θυΐϊ 5 σοαβϑίμ!. ---- γαλευελ 
ἐς γμαγίηρ “2. ἐαπαἼ. ὙὍμουρῇ τ 6 ν]οκοα τυ]οτβ ἀο ποῖ Ἰυάρε ἴῃ 
ἐαυμγ, Ὀὰϊ ΟΡΡγαβ5 ἴμ6 ρθορὶθ οὗ ἴδε ἰδηά, Ὑδηνγθῃ Η πλ5 6] Ἰηΐοσ- 
Ροβεβ8, δηά υὑπάοσίακεβ Η 56} {πεῖν νἱηἀϊοδίίοη ἀπά ἴῃς ρῥαυπίϑῃ- 
τηθηΐ οὗ {Πεῖγ ἘΣ, ΘΠ 68. 

3. ὈΣ5Ν5] ἰπίετγορ. π΄ τ Β ἘΌΝ δάν, (νῸΜ) αἰνγαγβ ἱπίεττορ. σεγέδν, 
ἡπὲν, ἐράςδά, 80 Νὰ. 225 (Ε) 1 Κ. ὃς -- 2 (ἢ. 618, ψίμουὶ πὶ πη. 1818 ([). 
-- 5] πι[π|.1 σέλορες 561 ({{:|6) ἀπὰ μεγε. Ὁγ. “ ἴπ ἀυπιρηςβ5," δῆες Α(., 
Οε85.; Ῥυϊ (ἢ ἄρα, 45 ν.12; Ἐ, 3, τΐφμε τε Ὅν τε Ξε ὅδν τ ὀνί, ἑπαίδεαῖ, βίτουις 
δάν., ποῖ εἶϑνν. Ψ, θυϊ Οη. 2819 4,819 Εχ, οἱδ-, ΤΗΣ. δῖνεβ σοοὰ 5εη8ε. Ὁ ῸΝ 

Ηουρ.; οὗκ [ον ., δῖε, ϑιγεεῖ, ΟἹ., Πε., Ενν., Πγ., ΟΥ., Βᾶ., 50 8., 5 823 5, 5 
ποῖ βυϊϊεὰ ἴο τπε οοπίοχί. οὖκ τὸ δαρμα, Κὶ., (ῖν., Αἴπβ., Ηδπι., ΑΚΝ., ΡΒΝ., 
εονισγεραδίονε χίοδκ ὀϊνα, ποῖ εἶδυν, ΒΡ]. Ηεθ. πτ 21} ΡΙ. ἱπιρέ, 3 Ρ]. δγομαὶο 

επάϊηρ ; 850 ννε βῃου]ὰ μανὲ ᾿γϑυΦ τ ἴῃ ἀβϑοπᾶποα αἵ οἷοβε οἵ 1., 45 προτ, μΌϑοΓ, 

ν.δ, -τ ον 93] ν. δδ, τονις οὔ νιαπ δὲν, ἰᾺς Ἰμάρεβ ονεῦ δραϊπδὶ Οοά, βο δ, 3, 
ΓᾺΒεγ, ΡΒΥΝ.; ὕὰῖ ΖΦ, Ρε., Βᾶ., Ὠγ., θυ., τιοβῖ τηοάσγῃβ, »ηαρξίμα ἃ5 ΟὉ]. 

οὖν». 1 Ἰυάρεβ νγεσε τείεγγεά ἴο, ΨΚ 22 ψόυά θὲ πιογε βυ40]6. --- 8, ηΝ7 

ΘΠΊΡΉ. ἀπϑυγεῦ ἴο αυεβίίοη, οἵ, 449. --- 202] ἐπ σεϊμα, ἐπ ἐλοηισεῖνες, ἐσ λέηεο 
σείνες, τη εἶτ βεογεῖ γεβοϊυϊίοι ἀπά ράγροβς, ἀπι, ἴο ΝΜ ἐπ δε ἑακα. (ὃ ἴαϊκε8 
Ῥοῖὰ το δῃά δθ7πι 85 ἃςς, αἴϊες νΌ., 80 τ., Βᾶ., θὰ. Μδην {δίπκ 3052 ποῖ 
δρρτοργίαϊε ἴο οοηῖεχί. Τῆς υ86 οἵ 203 ὈΥ͂ ἰἴβεϊΓ ἴθ [5 ββῆβε ἰ8 ποῖ υβυδὶ], 

Ὀυϊ 253 "ὋΝ ἰ5 οοπιπῖοθ. ΒΆ, βυρρεβὶ8 5} αὐ οὐ γοιε, αἴϊεγ 35. Τα. κ53 ἐφ 
φε,γ εἰ ἰδ Ὀεϊίες δηῖτ, ἴο γκ2. Βυϊ ἢ, ΘΟ, 3, Ζ7, 41} Βανε βᾶπιε ἰεχί. --α 
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3.) ὉΣΠ] νἱοίφρεε ο γον λαρεαῖ, Ξο Α4. Σ, 3. Βιυῖ 6, ῷ, Θ, Ουϊπια, δ΄, 411 

τλᾶΐε ὉΠ Δ05. [ἰ ἰβ ποῖ πϑοἼββᾶγυ, ονενεσ, ἴο βαρροβε νυ ῖτ Βᾶ. [μδὶ {ΠῚ 
τοοῖς νην 5 83..). οὗ νὉ. αδπὰ ἰμαῖ {δεν τὰ. εἰουρα, ἔοσ ἴμεν νου] τεπάεσ 
πορΓ ὈῸΠ ἴῃ τῆς βᾶπιε ΨΑΥ ἰξ [ΠΟῪ τεραγάθα Ὁ3)Ὺ ἃ5 2ἃ 50})]., 85 ἡ» 36; οἵ, 

ἌΣ «6, τοίξά γον» ἀαπας. ΤῊΪ5 '5 [ῃς Ὀεβῖ ἱπίεγρ. -- ΥΝ2] εαιρἃ. ἴῃ ροβίοα, 
ἐν» τάε ἑα»πα, ἰπ τμεἰς δαπιϊηἰβιγατοη οὗ ὑαβίϊοε ; ποῖ ον φὰς δαγίδ οὐ ον εαγίλ. 

15 δἰϊδοβεὰ ἴο τε τβὶ ]. ἴῃ 38, (6, ἴο βεςοῃά ἴῃ 3. --- [055] ΡΙ. ἱπιρέ. 3 τὰ. 

ἀτομδῖς ἐπαϊηρ, υ. 568. ---ἄ, ΥὙ}] ΟἾΥ Βετα ἔοσ γὉ Οδὶ μέ. 3 τὰ. Ὅν, 85. ἼΝ2 

76. 2η}8 ἴον γν3, Κα. “Ὁ, δέέοπες εὐγαηρεά, ΟἿ. ὈΥ. Ὅ22 Ηο. 57 [| γῇ, Ὀοῖὰ 
δοτίβίς. -- ὈΓ30] νρ. ΜΗ ῬΓΕΡ. 15. Αποίδμεσ ᾿εαΐῖ ἰβ πεεάεὰ, τὰ. "9. --- 
212 "2 Ὕ] 5300]. οὗἩ νῦ., δῃὰ ποῖ αυδ) γίηρ ἴ. Φῦ, μοννενεῖσ, τὰ, ρί. ἐλάλησαν, 

μὰ 5 ἐοφεεηέδε. --- δ. "Ὁ ΓΌΓ]1 ἀδα 4 2οΐξοη, ἃ5 Ὠϊ. 3254. 88. ο(, Ῥ5, 1409 
70. 66, νοῦ δγοβαῖς βέ, νυ 2 οἵ ροββεββίοπ, γρ7ῃι θείογε ὥτ δ 5]. ; ποῖ ἴῃ ᾧ. 
-- ΓΟ] πὲ “ἐξόριδας, σὲρελδίεαε, ἀβεὰ Ἰετα δάνεσθία!!γ, 85 15. 13} ΕΖ. 2316. 

-- ὋΣ] Δτοβαῖς βίγοηρετ ἔογπι οἵ Ῥσερ. 3, 80 ν.8' 9. 10.- Ἐξ). 97 σεροηεθις 56 7- 
2 εν, Ῥετθβαρβ εοὐγα, Β08Β., Τυδίγα ΝΗ. ΠῚ; εἶσ, 9118 Πι. 3288 15, 118 70. 
2016. 16..-- τη] δά]. ἀξ, α.λ. ἰπ οὐδηεοίίο. ΨΊ βοεγρεηῖ; ἔογτα εἶβιν. 1814, 
Τῇ νὉ. ψῖνι 281, --- 9 .}] α.λ. ΗΙΡΒ. ..88., οἵ, Ὀτ.}78. οδα. [Ὡς 055. ἔοτος θείην 
Ἰοβῖ ; τεὶ. οἴδυβε τ. “"τἴδαϊ βιορρειβ δἷβ βασ,"" (6 85 καὶ βυούσης τὰ ὦτα 
αὐτῆς -- Ὁθν.. ΤΆΪ5 18 ποτε πδίυγαὶ, εβρ. 88 ΤΌΝ νΌ. εἶδυν, αἰνναγβ ρίο, Ο 4] 
εἰϊμετ δοιίνε 15. 33} τ, 175 2118, οὐ ρᾳ885. ΕΖ. 4016 4116.36 1 Κὶ 64 ---Θ, “ΟΝ 

τεὶ. τείετγίηρ ἴο ἴῃς Ἰγὺ δπὰ Ὄχρ᾽ δἰπίπρ ὈθΝῚ ΦῸΠ. -τ οφπθὉ] Ρ', ρῖς. ΡΪ. α.λ. 

τολίερογεῦς, ἐλαγηιεῦς, στο, ν, 4415; οἵ, τι σεν βερ ἐλανπείρρ 15. 18 Ἐς, τοῦ, --- 
ὉΣΔ2Π Ἴ32}Δ] δε πιασὶς ἐποίς (ν. ἈΒ.}}8}. ΧΙΝ. 1885, 0.128}. ν Ὁ, ΟὨΪΥ αϑεἀ ΜΠ οορ- 
παῖε δος. ὈὨϊ. 1811 ἴῃ [85 βεπβε. ζ 2 π νῦ. εἶβιν. Ρὰ, έ αὐ δεα Ῥ5, 9439, γοί»εα 
ἐορείλεν 1225. ΤΠ α.[π|.} (1) ἐογήβανν, ατεοείαέον, Ἠο. 60 Ῥτ, 219 253; 
(2) 4ρεἰδ, εἰδν. Ὀι. 181} ς(, 15. 475. 13. οἵ ΒαΡγ]οπίδη πιαρὶς, --- Ὁ-ΠῈ} Ῥα. ρίς, 
ΟὨΪ Βεῖε ἂπὰ Ῥσ. 3029 ἡεαγρφά, τἀ εά (ν. 193). ΤὨε 1. 15 ἀείξοιίνε. γε 

ΠΑΑ͂ δαὰ ἴῃς Κίπατεὰ 2 Ὅ5γ δὰϊ. τξίῤεὶ νεῶν, ὁπε οὗ ἴμε οἾ8885 οἵ τιαρίοἶδῃβ 
Οἱ. 4158 (Ε) ἔχ, γ11 (Ρ) 15. 4425 [ε. τοῦ ςιδϊ; εἶδιν. ἱπ Ψ τοῖσδ (εἰ ίοαὶ δηὰ 
τεϊρίουβ 56π86) 491} 1045, --- Ἴ. Ὀν5Ν7 ἴοτ οτἱρίπαὶ πγην, 88. υδυ] ἱπ Έ. -- 

τ"Ὅ15] Οἱδὶ ἱπιν. Ὁ νὉ. (νυ. 1.75). --- Υ7.}} (Ὁ. 527) ὀγεαξ ἀἴρτυν, Ἀετε ΟἿΪΥ οὗ 
ἴεεῖῃ. (ὦ ρἶνεβ θο(ἢ νῦ8. 85 Ρίβ. ἀπά τ}ϊ5 ἰβ θεῖζεγ βυϊϊεὰ ἴο ν. δ, ---- νὉ5] ἀγοβαὶς 
Ῥοεῖίς 5(. ἰοῦ τγίμπι, ἴῃ ὈοΓΒ πουπβ ἔοτ ἀϑὰ8] Ὁ... Οβατγαςῖϊογίϑιϊς οἵ {πε ῥβ. 
ἰδ ἴ8ε υβς οὗ "Ὁ. --- ΓΛ] ανλ. ἔοτ Γλρυγ 70. 16 Ῥτ. 3016 70. 2917, --- τγη»] ἰ5 
βυϑρίςἴουβ ἴῃ Έ, [βου ΡῈ ἴῃ 6ὅ. Α ἀϊνίπε πᾶπις ἰ5 πεεάεὰ ἔοσ τηβάβυγε, Ὀουδί- 
[ε85 ἰξ νγὰβ οτἱρί πα! πη", οβαηρεὰ ἴο Ὁπκ ἴῃ Έ, ἀπά τπ θη ϑυρβθιε μι} Ὀδοῖὶς 

ἴο πννν. ---ϑ. ὌΝΌ.)] ΝΙΡΆ. ἱπιρί, εἰἴμεσ 755. οὐ ἱπάϊοδιίνε ἢ [Ὁ5] νῦ, ΝΊΡΒ. 
“Μοιν, γεν, εἶσνν. 70. γὺ τερατάεἀ 65 νατίαιου οὐ 09 νὉ. γιδί, αἰξεσούνε (2216), 

ῬτΟΡΑΟΙΥ ῬοὶᾺ ἔα πυτίεῖεπ ἔοττηβ ἔτοπι πο σεεὶ (67). ---- "595. .}] ἴῃ ἀρροβίκίοῃ 

ΜΠ ῥγενίουβ νὉ. δῃά ποῖ τεῖ. οἴδιβα. ---- Ἰο5] εἰίςα] ἀνε ψΠ1Ὲ νΌ. οἵ πιοϊίοι 

6 ε5.119... 9 λεπιεεέυες. ---- τσὶ ἽΝ] ΡὮγ. αἶδυν. ΟὨΪΥ 644, τπ Κι., νὰῃ Οτ. 
αγγσιυς ἴοτ τόξον (ὃ, ἀγειη 3, γι Ὑγι γ18 τι 2716; δὴ δογαρί ἰγδηβιτοι, ποῖ 

βυϊϊεά ἴο σοηϊεχ, ΒἈά. νὴ ΒΙ., (Βε., ΝΥ ς., ὑπ, δίς ἢ 18 ἑανουτοὰ Ὁ νῦ. 

ποτ, οἴ. 5 ὙΠ} 372, α͵σο οοδ. ΤΏε 3 οὗ 71" ῥγοῦ. ροὲ5 ψἱτ ὙὙπ πὰ γα 
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5βου]ά τὰ, γυν ΟΔ] ἱπιρί. πγλῚ νὉ. α.λ. Ηεν.; Ῥαΐ {8ε 58πιε βίεπη ἴῃ Αὐ. 5. υβεὰ 
οἵ Βεῖραρς, δε αὀπραάαν, ἐματγέαν, ΠΏ 6 Π 105 τξ 50, πὰ ἡ τν ἰ5 ἩΪΏΡ. οἵ 
ὑθρ νὉ. τοέδλεγ, Λιαΐξ, 85. 373, ἰἀνουτεὰ ὉΥ (ὃ ἀσθενήσουσιν ; ἀπὰ ποῖ οὗ 
[999] τ. Οδὶ εἰγεκριεῖςο 05. 52 ΝίρΒ. Οἱ, 171} πὰ ἩΠΕΡ. ΟὨΪΥ Πετε ἐρ 
οὔ. ΟΦ ἕως οὗ, 3. ἀρνιεε, ἰαίετρτεῖ ἴδε υῦ. ἃ8 ἤπαὶ οἴδυβε, αἰβγερδγάϊπρ 103. 

--- 9. 93.032] ανλ. τ’ρααϊτίομαὶ τεπά ετίηρ «πα 85 δ΄ ; θυϊ (ὅ κηρὸς, 95, Ἐ͵, Αταῦ. 
ὁσετυαχ, Αη. γῆς ἕντερον εαγίλιοον σι, 3. σεν πιΐ:, Σ χόριον, ΑῈ, τοδὶ Μοοά. ---- 

ὉΠ] α.λ. ἢ. (ν΄ 00) γερδέρερ ατυαν, ἀυὉ.; 3913 τὲ Βανε ἴδε ἴσο 732 ὉΠ) 
ΗΙΡΉ. ἱπιρέ. 2 τι. πο ἐαβί ἐο Λτν, αἰἱεεοῖνε. -- 15:1 Οαἱ ἱπιρί. ἔυ]]ες ἴοττα ἴοσ 
τϑυδὶ 5), 85 915 [ς. 95 70. 1429 τ66 2036 (6 1. ἰπ 411), εἴ, Ἴ5πρ ῥ8. 739 ἔχ. ΟἹ, 
Ἴθπκ 70. 1622 218, Ἴ5π| Βετα δ8 Ἴ"Π" νι (ὦ ἀπά 3 ἴαῖκε ἴϊ δ5 ρ]. --- ΓΈ 50)] 
50 3 φμαεὶ αδογἐνηρε »εϊογὶς ἀπὰ Α4., Σ, Θ, Φ. Ὁ ῃΣ Ὁ.τὸ. μη ζίσιεῖν ὀϊγίλ, 85 

70. 315 Εο. 63, θυϊ ἀυ}. οἱ δος. οἵ Ἰδίε ἀαίε οἵ ἴπεβϑεὲ ἴνο υ5ε5. (ὅ [α5 ἐπέπεσε 

πῦρ τ ὐκ "0., 50 3, Ἔ. Γυῖν ἰβ ὑβυδ!ν ἰδκεη 88 νατίδης ἴογπι οἵ πιδν ἃ5 

Ἀι. 21111 5. 287. --α γΠΓ53} Οδὶ Ρἱ. 3. τι.» τηοβῖ Ὠδίυγα!]ν α5 ἴῃ οἴ μοῦ ὙὉ8. γείετβ 
ἴο ἴδε ν͵ςκεά ; 5ο ὦ, 3, Β, Αᾳ. Σ, ΡΒΝ., τς μέ, ἕοτ τὰς ἱπιρί. Βυϊῖ 3, ΕΝ. 

δηά ργοῦ. ΜΤ. ἱπίεγρτεῖ ἰξ δ8 τε]. οἴδυβε τὰ [Πς ῥργενυίουβ ὅ0) ς0]}., ἰπθαεποςὰ 

Ῥτον». "γ 70. 3.6 Ες. 68, ΤὨς Ἄοοπίοχὶ οα ἴῃς Ψ80]6 ἔανουτβ (δ. --- 10. 2 Ὁ] 
ἰ5. ἀϊβίςυ!ε, Ὀοιἢ ἴῃ ἴῃς ἔοττα ἰἴβεῖῦ δῃὰ ἴῃ [δε 56, 2 οὶ. Ιΐ 15 αραϊπϑὶ ἴδε Ἴοου- 
ἴοχὶ ΗΘ ἢ ρῖνεβ αἴνναγβ 3 ρβεῖβ. Ηονψενεῦ ἴῃς 5[. 2 ρἷ. ἰ5 ἰπ Θῦ, 3; δπὰ (ὃ 

ἐνδ τᾶ κα5 5[,. ψἱτ νὉ. 0) 1) Φ" 2 Ρἷ. ἀραϊηϑι 3 διὰ οἴμεν τβ8. Μοβὶ τηοάδγῃς 

τδῖηκ οὗ Σ Ὁ 1. πιὰ, 202, (1) υδεα ἔοτ Βοϊΐηρ, ἔχ. τ6δ (Ρ) 76. 118 ΕΖ. ε18 -Ἐ ; 
(2) ἴον νναβϑῃίηρ, 5. 6ο}Ὁ -- τοϑὶθ, (3) ἴῃ βαποϊμυυ [ε. 5.29 Ζο, 145 -, Βυϊ 
ὦ, ΤΥ, 3, Ἐ, Σ, 411 (ο]]ονν ἐ νὸ 11., (1) δον, Ρ]. Ὀὐνο, 15, 3412 Ηο. 25 
Ες. γ5 Να.1 100), (2) Λοοξ, ρὶ. πΥνο, Απὶ. 42, ΤῊς οδ]εςτίοι τμδὶ δον» εἶν. 
[48 Ρ]. ὈΥΝῸ 15 ποῖ να]ἱὰ ; ἔοσ ἴθεσγε 5 πο βουπὰ τεϑβοὴ νὮῪ ἰΐ 5Βῃουϊά ποῖ α͵50 
Βᾶνε Ὀ]. ἢ. ἴῃ (1) 85 ννε]] δβ ἴῃ (2), οὐ ἱπάεβα Ὁ 5ρ. ἴῃ ἴς οὔὲ νοτὰ δ58 νεὶϊ 

85 ἴῃ πε οἴμετ. Ἅ ε 5ῃου]ὰ ῥγοῦ. τὰ. 109 γ, δηὰ ῥσοῦ. πὸ νγᾶ5. οὐ σία} ]γ 
ΟἿΪΥ ἃ πιδγρίηδὶ νατίαιίου οἵ ἵἔ τὸν πιπὶ, ὀγανόδε, ὀμεξίλονη, 88. Ὅτι. 5010: " 

7. 9ι5- 16.156 ΤῊς νὉ. 1))2) 15 πενεῦ υϑεᾶ ἔοτ ρεγοερίίοῃ τπγουρἢ ἰουςῃΐηρ 

ἱπδηϊπιαῖς [Ππΐπρβ, πὰ (ἢ15 ννεἰρἢ8 βἰγοηρὶν δραίηβι ἴῃς ἀβὰ8] πιοάσογῃ ἰμῖεγρ., 
“δοίογε γομ» ῥοές καρ γε 16 ἐλογης," ΑΝ. ἘΝ. 3. “σεσεαπί, Σ αὐξηθῶσιν, 

80 Ζ' τὰ. 1152". --- 27. Ἢ [5 16 κε Υ ἴῃοβὲ ψῃο {πίηκ οἵ ἴΒς 207 Ββαπρὶπρ ονεῖ 
Ῥυτηΐηρ Βταπι  ]ς8, 85 έυΐηρ, 75, ἐτὰ Ὀτδτηθ]65, 8ο 6 658., Ενν., Ηὰ., ΟἹ., Ρε.; Ῥυῖ 

ἴδετε ἰβ ἢ οἴμεν Ἔβχϑῃιρὶε οἵ βυοῖ ἃ '586. 80 ἸνῪΠ 15 ἴβκεῃ ἴῃ δητια. ἔοτ ὀπγ- 
ἐηρ' Ὀτδυλ ]ε5, Ὀυΐϊ 115 ἢδ58 πο )υϑι1βοαϊίου ἴῃ υϑαρο. Οἰδεῖβ, Ὠς., Εἰ.» ΓΒς., Βᾶ.» 

Νονν., τείεγ Ἢ ἴο ἴῃς γατο Με ἴῃ ἴῃς ροῖ, 881 5. 21δ 1ν. 1.310. 14. 15. 16 (Ρ), 
Βαϊ ἰξ 15 πιοϑὲ παίαγαὶ ἴο ἱπίεγργεῖ Π 182 ἂς ἐϊοΐρσ, 980 (δ, ἘΠ, 3, ἔτι ζῶντα Σ, 

οἵ, Νὰ, 1680, ψγετε ἴῃς τεθε]]ΐουβ γὸ ἄονγῃ αἰΐνα ἱπίο ἴῃς ρῥἷξ οὐ 5860]. -- 
ἸγΠῚ29] (Ὁ δα5 ὡσεὶ ἐν ὀργῇ, 3 φατὲ ἐγ ἴγα. ΒοΙΉ Βαά ν89, Ὀυξ ἱπιετρτγεϊεὰ 
ἸΥΠ 88 ἰπβίγυπηεηῖδὶ δος. ΤῊΪβ βιυρρεβῖβ πονενεσ, ἃ5 Βᾶ., [μαὶ οτὶρίηαὶ τεδάϊηρ 

ΤΏΔΥ ἢᾶνε ὕεθ .Ὁ2. πτ 5300] Οἱ. ἱπιρί. βίγοῃρ 56. Ἴγξ' Οἱὶἱ, εέογινι ατύαγ, ΟὨΪΥ 

Βετα ἴῃ Ψ, αὶ ΝΙΡΗΆ. νυ. ςοϑ, ἐξ. Ζ Ὁ5}] α.λ. ψ, Ὀυϊ ΕΖ. 245"; τῆς νεηρεᾶῃος 

ἴακεη Ὁ Ὑδῆννει ἀροη Ηἰβ νυ ϊοϊκεά εῃεπιῖεβ. (ὃ δὰ ἀς ἀσεβῶν ν Ἐς ἢ ἰΒ5 ἱπῖετ- 
Ρτεϊδιϊνς, ποῖ ἴῃ 3. --- ῬΡΌΡ0] δὲς Με οτ γοίξίεβε, 80 Σ, 3, ὦ, οἴ. 577. (ὦ μα5 
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χεῖρας, 50 ἘΙ, 55. --- 13. Ὅχν ὍΝ] γ σοδτά. Οἱ] ἱπιρί,, οἵ, ὈῸΝ 22 ν.2, ν᾿ Ἀἰοἢ γα 
ψουὰ ἐχρεοῖ μετθ. (δ, 3, Ββαὰ ον »"αγδέ»α ἴῃ ρεπεταὶ. Βαϊ ὙΘΝ 15. ῥγοβαῖς 

ἃηὰ 5υβρίεἰουβ; νε ψου]ά ἐχρεοὶ νοσαῖϊνε 88 ν.3, 1ἴ ἰ8 ὕσοῦ. 5]. ἀῃὰ ἽΝ 2 
ἴδε οτίρί πα]. ---- Ὁ π5Ν} (Ὁ ὁ θεὸς, 3 εις, ἰξ 80, ποὶ ργεάϊςαιϊς, θυϊ ἔοτ δῃ 

οτὶρίπδὶ τιν", ΒΆᾶ. ἱπξεγρτεῖβ 85 ρὶ. συαάς. 1{ποὉκ ἰβ ἴο θὲ τεδὰ ἴῃ υ.3, ἰὲ ου]ὰ 
Ὀς Ῥγοῦαδὶε μεῖς. [ἐ ἰ5 ἱπάςεά ἰλνουτεὰ ὈΥ̓͂ ὈϑοΨ, δἰ" πουρ Ὀλπῦκ ἴῃ Έ οἵ 

Ηακ. ἱβ βοπιεῖϊπιεβ υϑεὰ ψἱτἢ} Ὁ]. οἵ. 2 5. γ38, Βυϊ (ὃ κρίνων αὐτοὺς -Ξ- Ὀϑρῦ, 
Τα 56, τον Ὀε ἱπιεγρτείδιϊνε 8 οἴεῃ, ἀπά πιϊϑυπαετβιοοά ἰη ΜΤ, 

ΡΘΑΙΜ 1Π1Χ., 2 5ΤΆ. 128, ΒΕ. 45 

Ῥβ. 59 ψὲὰ8 ἃ ὨΔΙΪΟΠΑΙ ῬΓΑΥΟΣ ἰῃ ἴπ6 ΘΑΣΪῪ Νοδίοσαίίοη : (1) ἔοσ 

εἰ ϊνόγαμοθ ἔσοπι ὉΙΟοά  ΙΣΘΟΥ Θποπ68, 80 πἱτδβουῖϊ ἰπδεἰβοδίίοι 

ΒΑΥΘ ὈσΌΚ ἢ ἘΠΕῚ ἘΓΘΔΙ168 Δη ἃ τα Ῥσχερδγοᾶ [0 διδοῖ 1βσδεῖ, οοποὶιᾶ- 

ἰπσ ὐτ δὴ ἱπνοοδίίοι το ὙΔΡΤΘΒ 10 ἀσσα κα ἀπὰ νἱδὶς ἐμ6πὶ (ν. ἢ). 
(2) Ῥεθοι ἔοσ ἰπάποϑϑ ἴὸ ἴΠ6 Ῥθορὶθ δηὰ ἴ86 πρὶ γίηρ ἀοξοδὶ 

δηᾶ ἀοδίσιοξίου οὗ (μοὶσ θηθιΐθθ, Ὀδοδυδα οὗ πεῖν ουτγδίηρ, ἴ4186- 

Βοοάᾶ, δπὰ υσχίᾷε ; οοποϊυάδίηρ τὐῖ [86 τῦΐβϑῃ οὸσ [86 οχίθπβίοη οὗ 

ὙΔΆΜΘΒ᾽Β τα]8 [0 [86 6πᾶ8 οὗ {86 δασῖῃ (ν...). ἘΠ. ἀδβοσῖθθθ ἴ88 
ΘΏΘΠΙἾ68 48 στον ἀογ8, τυππὶπρ δροαϊ [6 ΘΗ ΓΟΏΒ οὗὁἨ ἴπ6 οἷν ἰπ 

ΒηΑΙΐπρ ῬδΟΚκ8 (ν.7. 15), οοποιϊυαάϊηρ τὴ ἃ νον οὐ ΡΝ] Ῥγαὶβα οὗ 

ὙΔΈσΘα, ἴμ6 ΠΡ Τονσοσ (ν.".. 18). ΟἹ08868 ΘΠ μΔ 8126 188 ζ8]: 86 η688 
οὗ 186 δπεπΥ (ν.᾽), ᾿μεὲς στοά (ν..), Ὑδανσ μ᾽ 8 ἀοτι βίοι οὗ ἔμδπὶ 
(ν.᾽), δρά τ86 ἐμδηκβρίνίηρ οὗ ἴπ6 Ῥθορὶο (ν.}). 

ἙΓΈΟΜ πηΐπε εἐπεπιίεβ, Ο νην Οοά, ἀεἰϊνες τὸ; 
Ετοότὰ ἴπετη {παῖ τίβε ὉΡρ δραἰηϑβὶ πιε, 5εὶ σπό ου Πίρῆ; 
Ετοτὴ (ἢ γγοσίκουϑ οὗ ἰγου]θ, ἀοἰ νοῦ πη; 

Απά ἔγοτῃ πίθη οὗ Ὀἱοοά, βᾶνα ρηξ. 

Ἐοτ ἴο, ἴπεν Ἰυτῖκ ἕο μῃν {π{π; 
ϑοης ΟΠ 65 ψαῖπεγ ἰορείμοσ, ψ που ἰγαηβρτοβϑίοῃ οἵ ρέμθ; 
ΤΕΥ τὰπ ὕρ, ᾿ἱ οι 5ἰη οὗ γεέπε,; 

ὝΠΕΥ 5ἰδίΐοη τῃ  πηβεῖνεβ, πουΐ ἱπίᾳυ!ν οὗ γεΐπε.᾿ 

Ὁ ἄννᾶΐα ἴο πιδεῖ πιὲ δηὰ 566, 

Τῆου, ΥΔην ει, Θδυδοι ἢ ! 

Ὁ αγίβε ἰο νἱβὶἱ της παιίοπβ; 
Βα ποὶ ρστδοίουβ ἴο 411} ἴῃς ἰγθδοῆδγοιιβ ἴγου Ὁ] 6 Γβ. 

7λφν “πανὶ ασαΐη απά αἀραΐπ δε α ἄον. 
7άφν ςο γομμα αὐομέ ἐάε εἰξν ἐπ ἐάε ευεπίη. 

" “διγεπρίλ, ερίο Τάξε 7 τοῖ ἱ νιαξε νιφίοάν; 

40» Το, γαλιοελ, αγί τῖν χρὰ Τοτυεν. 
ΑΥ̓͂ τὴγν αοά οοπιε ἴο πιδεῖ τὴς ἡ ΗΪ5 κπάποϑς ἢ 

Μαγ Υδῆν ἢ ἰεῖ πὶ Ιοοὶς ὩΡΟῚ ΤΥ νναι ἢ] (0651 
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Ὅο ποὶ (Πᾶνε οοπιραβϑβί ἢ), 1εϑὶ ἴΠ6Υ ἰογρεῖ, 
Μακε ἴπεπὶ ψδηάεσ ὑρ δῃὰ ἄονῃ Ὁ᾽ ΤὨΐπε ΔΙΤΩΥ͂, ΣΔΥ βονεγείρτι τοτά, 
Βτίηρ ἴθοτὰ ἄοννη, Ο τὴν 5ῃϊεϊά 
Βγίηρ ἴἢεπι ἴο ρυηϑῃπιεηὶ ἔογ ἴῃς βίη οἵ ἴμεἰγ ππου, 
Τῆς ἱπίψυϊίν οὗ ῃε νοζὰ οὗ ᾿μεὶσ 1105, 
Απὰ Ιεἰ ἴβθτα Ὅς ἰακβη ἴῃ τῃεὶγ ργίάβ. 
Βεοδυβε οὗ ἴπε ουὐτϑίην, δῃ ἃ Ὀεοδυβε οὗ (ἢς ᾿γίην Ἡ ΒΙΟἢ ΠΕ βρεακ, 
Οοηβαπια (ἴπ ΤῊΥ Ψ τί) ἴπαὶ (πο ὍΘ ΠΟ ποτα. 
Απὰ ἰϊ 541} Ὀ6 Κηον (δι ἰξ ἰ5 ῃε αοὰ οὗ ]Δοοῦ, 
Εαϊοτ ἴο [6 6πα5 οὗ ἴῃς θδατγίῃ. 

ΖΤάφν “πανὶ ἀραΐῃ απα ἀραὶῃ “δε α ἀογ. 

Τάς σο γομμά αδομέ ἐλφ εἷΐν ἐπ ἐδε ευεπέμρ. 
ν “διγεμρίά, ὠπίο Τάεο 7 τοὶ δ] »ιαξε νιοϊοάν; 

40» Τλομ, γαλτιυεά, αγί Ὧν Ηἰἰρὰ Τοιυε’. 

ΡΒ. 59 νγὰ5 οῃς οὗ ἴ8ε ὈΝΌΓ9Ό, ἴπεῃ ἴῃ 39, απεγναγὰ ἱπ Ἐ. Τῆς τεΐεγεῃοα 
ἴο ἴδε 5ἰτυδιίοη ἴῃ (᾿ς ΠΠπ{ἰ οὗ Πανία, γγινοσῦ Γυ στῶν ὙοΦνῚ ον πῦρ, σαβ ἴῃ 
. ΨΒεὰ ἴϊ νγα5 ἴακεῖ ἀρ ἰπῖο 1838 ἰἱ νγαβ δϑεϊριιεὰ ἔοσ τεπάευίηρ γπφΓΟΝ, 85 
57, 58 (Ὁ. [πῖἴτ. 88 25, 27» 32, 33, 34). ΤΏε τεΐεγεμος ἴο {πε βίουῦ οὗ Πανὶ ̓5 
ἐβοᾶρε ὈΥ πἰρεὶ ἔτοπι ἴῃ πλεββεηροῖβ οὗ 58], 1: 5. 195 "4, οὨΪγ 11 υβίγαῖεβ πὶ 51:18}} 

Ῥαγῖ τ8ὲ βἰζυδιίοῃ ἴῃ ἴῃ6 Ῥβ, Τα εἀΐῖοτ Βαὰ πο (Ββουρῶῖ οἵἉ ἀβεισηϊηρ [15 σοτα- 

Ῥοϑβίτίου ἴο ἴῃς {ἰπις οἵ αν. [ἢ (δοῖ, τ[ῃε Ῥβ. ἀοεβ ποῖ τεῆεοῖϊ δῃγ βἰτυδτοη, 
ἰπ τὰς Ἰἰέε οὗ αν. [1 ἰβ ἃ παϊϊομδὶ 8. οὗ ἃ πιυς ἰαῖοσ ἀδίε. Τῆς Ρ5., κα 

41} τὰ ὈΛΌΓΡΌ, 18 οσπαίς ἴῃ 31}]6, βανΐπρ 2 ϑίσ, 123, γῇ ΕΠ, 45. Ικ ἰ5. α͵5ὸ 

δηϊίφυς ἴῃ ἰδηρυαρα δηά βίγὶε, δῃὰ ἐχοεεαϊηρὶν ἀϊδίου, ΟἸοββεβ ν.8' 9. 16.11 
δάαρὶ ἰξ ἔοτ ἰαΐες Ἰἰτυτρὶςαὶ υ85. Μ.3 "ΟΊ δβ 177; ν." ΥὙ)" δ5 567; ὃν», οἵ. 
1818, νι Ὁ)}») 88 ΝῸ. 215715. 5414; νι ΓΊΝΩΥΣ ΠΥ 48 2410, οἔ, 80δ: Ὁ 845; ὯΝ ΥῺΣ 

ῬὮτ, α.λ., δυξ βεραγαῖς γογάβ δῃοϊςπῖ, ἱπιρὶ γίηρ νἱο]αιίοη οὗ σονεπδμὶ τεϊδίϊοιϑ ; 
ν.13 Ἰορπ, οἷ, Νὰ. 3218 (7) 2 5. 1:33; Οὐοὰ 85 581 εἸά, ἃ5 24 7}} Ἐ ; ν.}8 γγμ} ἴῃ 

βεηβε οὗ ῥτίάε, 88 15. 166 7ε. 4829 Ζρ. 219-}; τῶν δ τοῦ; ν.ῖ6 ὅρρυ Ὧν 88 2οἷ, 
ΤΙς ἰδῆρυαρε [πτουρμουὶ 15 εατῖγ. 80. δἷβο ἴδε ἰγτεαυεηῖ υδὲ οὗ διοδδὶς 5. 
95. [ἢ τΠε ρίοββεβ ν.δ Ὁ Ἴδη ὑποκ ρῆσ. οἵ Ἐ οἵ Ηεχ., ςἔ, 697; ν.9 88 ἃ οἰϊαϊίοῃ 
ἔτοπι 25 ρῖνεβ ενίάεηςς οὗ ἀδίε οἵ ρἷοβϑβ, θυΐϊ ποῖ οὗ οτὶ ρίπαὶ Ῥ8. 11 15 ροββίδ]8 
ταὶ ν.13 ςοπίαϊῃϑβ ἃ γείεγεηςα ἴο ἴδε βίουῃ οὗ (δίῃ ἴῃ ση. 412 (7), Ὀαῖ ἰξ ἰ5 ὉῪ πο 
τρεδῃ8 σοτίαίη, ΤΏς 5. ἰ8 εὐϊθητν ἃ παϊΐομδὶ οπθ. Τῆς εἐμεπιῖεβ τὰ ποῖ 
νος Κοά ἱπάϊνϊυ815; Ὁυϊ παϊΐοηθ, ν ἢο μᾶνε ἰγεδομεσγουβὶν νἱοἰαιοα ἰγεαζίεβ, ν.δ, 

τεγείοσε ποῖ ἴῃς ρτθδῖ ψχοσϊ ἁ ρόνγεῦβ, δας ἴῃς πεῖρῃρουτγίηρ παιίοῃβ, κἰπάτεὰ 
ψῖῖ ἢ Ιβγαεὶ. ὙΏΕΥ ἃτὲ ἀδβογί θεά ἰπ ΕΠ. 88 ογτυεὶ, ργεεὰυν ἀορβ, γῆ ψδηάες 
δρουΐ, ποῖ ἴῃ ἴῃς οἷν Ὀυϊ ουϊϑῖάε ἴῃς οἰ, τουπὰ ἀρουϊ 1ἴ, τιακίηρ ἰξ ρευουβ 

ἴο ὸ ἐοσίῃ, ν.1.15.7 ὙΒΕΥ δζὲ ποῖ θεβίερίηρ ἴὲ ἢ ἀττηΐεβ, θυ θεβείτίηρ ἃ ἢ Ὰ 
τολιδυάίηρ θαπάβ, ψῃο Ἰυτὶς τ Ὀ]οοά᾿ ἰτβῖγ ἱπίεηϊ, ν.8, ὙΏς 5ἰτυδίίοη ἰ5 

ἱπάεεά 5ἰπιῖϊατ ἴο τΠμαὶ οὗ Ρ5. 9-1ο, ἴῃς 51ἰυδίοη οὗ ἴδε ἱπδαρὶϊδηϊβ8 οὗ [ϑγυβαίετα 

θεβεῖ ὉΥ υπίτεμἷγ πεῖρῃθουγβ )υδὲ Ὀείοτε ΝΕΒεα δ. 

δέγ. 1. μᾶ5 ἴἤγες ἰειγαβιοῃβ, [ῃς ἤγθι βγη. ; ἴῃς ββεοοῃά οἵ ἴτνο 

ΒΥ}. ΟΟΙΡΙεἴβ, ἰῃ6 βεοοηὰ βγηίῃ. ἴο ἴμ6 ἤσβί ; [ῃ6 [Ὠἰτά ἴῃ ΒΟ ἢ 
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Ἰἴῃ65. 1, 3, 4, 816 5γη., Ὀυᾳϊ 2 5γηῃίῃ, ἴο :.---23-3, 2 εὐνεν μιδ], 

τερβαϊεα ἴου ἐπ ρμδϑῖ5 ἴῃ ν.ἦ; 5γῃ. ψ ἢ “62 πὶ οπ ἀϊσλ], ᾿ἰτετα]Ὺ ἴῃ 
ΔῸ ἰῃδοςσαββιῦ]6 Ρΐασα, Ὀὰϊ ῬΥΘΌΔΌΙΪΥ νι ποὰϊ τπαὶ βρεοϊῆς τηθδηΐηρ 

Βετα ; δηὰ “ὧῦέ μι], ἴῃ6 ΤΟΤΕ βεηεῖαὶ δηὰ σοιαργεῃεηβῖνα ἰεπ, 
Τῆς ΡΘῚ] ἰ5 ἔγοτα ἐπέρεῖός, ΜὮΏΪΟΝ ἀγα ἀθβοπ θεά δ5 ζάσρι “λα: γίδέ 

μῥ ἀραΐϊπεί πιε], ἴῃ ΜΑΙ, 85 177; τυογξεγς 97 Ἰσομόϊε], ἴῃ τα ἰβοἰοῖβ 

δηῃὰ βοιτοῦβ οὗ ρει ψαγίαγε (οἴ. 5' 65 τ4΄ "); σπά σιθη οἵ ὀο( Ἴ, 
ὉΙοοα ἢ γβθῖγ τθη, Ὀδηΐ οἱ Ὀιοοάβῃεά, οἴ. 265 5. 1. ΤΠΕΥ ἅτε 
5111 ΠΟΙ ἀεβοσ θεὰ νι" 85 σομρ 9565], οἵ, 1818, ἴοο 5: Γοὴρ ἴοῦ 

1ἴῃ6 ΡΘΟΡΙςΕ ἴο τεβίβί βϑισοαββίι}ν ψίπουΐ ἀἰνίης Πεὶρ ; δηά βηδΙΪν, 

νι: σεσελέγοις ἡομόζογς], ἴῃο56 ψῆο ἴῃ 1πεἰγ νουκίηρ οἵ ἴγουθ]ς 
δᾶνε Γαδομετουβὶν νἱοϊαϊεαὰ {πεῖς σονεηδηΐῖ, ΟΥ ἰγθαῖν στ της 
ῬΘορἱΪε ; τπεῖγ παῖυγαὶ περ ρου δηὰ 411165; δηὰ γεῖ ᾿ἴκὲ τῆς οἱά 
Μοδθίϊεβ δηὰ Ατηιηοηϊΐαβ, σοα! γ ἰΠ6]Γ ννοτθῖ ἴοεβι ΤΏΘΥ δῖ 

ἰπάεεά παδοης, ποῖ ἴπΠε ρτοαῖ πδίίοῃβ, ἴῃ6 νοῦ ρόνεῖβ, Αϑϑυτσία, 

Βαδγϊοηΐα, οὐ Ἐρυρῖ, γῆο σου] ποὶ ὈῈ ἴπι8 ἀεβουρεά ; Ὀυϊ ἴῃς 

ΙΕβ5Ὲ. Ὠδίϊοηβ, [ῃ6 [γεδοῃθγουβ Ὠεϊρῃθουτβ οἵ ϑγδεὶ, 'ἰ ἴῃ 6 δδ 

Ἀαβιογαιίοῃ, ν ἤθη (ἴῃς {66 Ὁ]6 σοτητηυη!ν οὗ } συβαίθηλ μδά ἴο ρμεῖ 
ΟἹ ἃ5 Ὀεδβῖ ἴΠῈῪ οουϊὰ ἴῃ δὴ ἀην αὶ] δὰ δηὰ υηρτοϊεδοϊοα οΟἸΤΥ. ---- 
4. ὅ. Τῆς δον! οὗ ἴῃ6 δῃοηΐθβ ἰ8. νἱνίγ ἀεβοπρεὰ : φὰεν ἐμγξ 
"ον »ρ ἤϊε], ἃ5 νὰ Ῥεαβίβ, Ὠιαΐηρ ἰῃ διηρυβα, τναϊ της ἴογ δὰ 
ΟΡΡοτίυ ΠΥ ἴο 5 Π|ΚῈ ἃ ἀβδάϊγ Ῥίον, οἵ. τοῦ. --- σα λέγ Ἰορείλεγ], 
556 Ὁ]6 ἴῃ Ὀαηάβ ἴοΓ ἃ ργεάδίογυ Ἵχουτγβίοῃ, οἵ. 56. --- ΖΑ» γυπ 
22], ἴου δὴ διἰίδεκ, 258 τϑὅς -- Ζλεν “ἰαήοη ἐλεγιδεῖνε5} ἴᾶκε ἃ 
βίδῃηα δηὰ ργεραγε ἴοσ ἴῃς ἤηδὶ δϑϑαι]ῖ, οἴ, 4. --- τυΐϊλσιί ἥγασιο- 
Φγερείου Οὗ γιΐηε]. Τῆς δποιηΐεβ δὰ ΠΟ υ5ῖ οαυδε ἴοσ ῃ 6 σ 

Βοβιγ. ΤῊΪΒ ἰ5 δια ρμαϑίζεὰ Ὁγ ἴῃς 86 οὗ ἴἤγεα ἴεγτηβ ἴὺσ 5ϊῃ : 
ἘΓΔΏΒΡΤΟΒΒΙΟΏ, 5ἰη, δηα ἰηϊ χα γ, ἰῃ οτάθσ ἴο πιᾶκα ἴῇς δῆιγηγαίϊίοη 
οὗ ἱπῃοσθῆος 85 σοιηρσεῃεηβῖνα δηὰ βἴτοηρ 88 ροβϑὶὉϊθβ. Τῆδ 
ῬΘΟΡΙΘ δαά ἴῃ δεῖ Ὀδεὴ (ἈΠ 1] ἴο 411 1πεὶγ σονθηδηΐ σα] δι οἢ5 
νι τἢ (Ποῖγ πεῖ ρῃθουτθ. ΤΏδβα πείρῃρουβ μα τῆς 5016 ρῃ ἴῃ 

186 τηδίζοσ. ---θ. Ο σειυαξζε], εατηεϑὶ ρ]εα ἔοσ ἀἰϊνίης ἱηϊεγροβίοη, 

οὗ, η7.--- Ο αγί:6], τοῦ ἀρράγεηΐϊ 58ἰθδερ οἵ ἱπάϊβεγεηςθ, 353 445. 
Τῆς πεαά ἴοσ ΠΕΡ ἰβ ἱπηρεγαῖΐνε. ΤῊΘ Ρύγροβα ἰ5: “Ὁ ριδδξ μι], ἴοσ 
ΒΕΙΡ, 85 253, --- σπαὶ “461, ἴθ βεγίουβ βἰτδιίοη ; 40 τἱσίζ, ἢ Ραη- 

ΙΒῃτηδηΐϊ, 48 805 ; “τ ἴῃς οἸἰτηᾶχ : ὅξ μοὶ ργαεῖοις], ἱτυρ  γίηρ ἴῃ 6 
ΤΕνΟΙβθ. ὍΤΏς αϊνίης Ὠᾶπια ἰ5 Δρρσορτίαϊα ἰῇ [ῃ1]5 ἀρρθαὶ ῸΓ ννᾶσ- 

Ἐκὲ ἱπϊοσίδεσεηοε : Καλιυεὰ ϑαῤαοίά, τᾷ {π|6 οὗ Ὑδηνθἢ 85 1ἴῃ6 
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σοὰ οἵ τῇ6 Ὀδι6 αἰτᾶν οὐ [ϑγϑε], ἴῃς ἀοὰ οὗ ἴΐς ανιάϊς 
ἀγμπαβίυ, οἵ. 245. Α Ἰαῖεσ βου μὰ5 ἰηϊεηβδιβεὰ ἰξ δ ἴῃς οχ- 

Ρεηβα οἵ ἴῃς πιεᾶάϑυσε ὈΥ δά ἀϊηρ “ σοά οὗὨ Ι5γδ6],᾿ οὗ, 41} 685 69 
218 τοῦ, 

Ἐξτ. ΤῊε ἢτβι σουρ]οῖ 15 βγηῖῃ. ---  -- 15, Ζ.εν «πανὶ αραΐπ απα 
αἀραΐπ ἤξε α 400]. ΤὮδ ΘΏΘμλ65 ἅ16 σοπῃηρατεά ἴο τῆς 41} μὰ 

ἄορβ οἵ τμ6 Οτίθηϊ, ψῃο ἢ ἀγα [86 βοανβηροτϑ οὔ ἴῃς οἰτίε5. οὗ τ 6 

Εδβῖ, ρσον)ηρ ἀροὰϊ ἴμῈ δηνίτοηβ ὈΥ ἄδγ ἀπά ἰῃ ἴΠ6 5βἰγθεῖβ ὉΥ͂ 
πἰσαῖ, δηὰ ψῃϊοἢ ἀο ποῖ Ὠεϑιϊδῖα ἴο ῬσΘΥ ὑροὴ (ἢ ἔδεῦὶς δηά 

ΒΕΙΡΙ655, οἵ. 2217 1 Κὶ. 14} 2 Κ. ο. ὙΠΕΥ 5παᾶῖῖ Ῥδοδιιδε [ΠΕῪ ἄτα 
ΔΏΡΤΥ δῃὰ τοῦ ἴο 5ὴ80 δῖ {πεὶγ ὑτεγ. ὙΠΕΥ ἀο ἰξ δραὶῃ δηᾶ 

ἀρϑῖη, 85 ἐλέν φὸ γομραῖ αὖοι 4ἦ4 εἰν], ἴῃε δηνίσοηβ οὗ ἴῃς οἰ ; 

ποῖ ἴῃ ἴῃε βίγεεῖβ οὗ ἴΠ6 οἱ, 85 8οπ16 σεπάεσ, [μη κίηρ οἵ εν]]- ἄοοῖβ 
ἴῃ ἴῃς οἷν [1561 ἢ ΠοΘΌ ΠΥ ἴο ἴῃς τἰρῃίθουβ, το 5 ἀραίηβι ἴΠ 6 

ςοηϊοχί δηά βητίσα σοποερίίοη οἵ [6 Ρϑ5. ---- 7πι “λε ευερῖηρ}, ἴμαὶ 
5, Ἔν εσῪ ἐνεηΐηρ. Α5 ἴῃς βῃδάδ οἵ πίρῃξ Ὀερὶη ἴο (4]}, ἴπεβθεὲ ἄορβ 
ΔΡΡΘΑΣ ΜΙ [6 βηδάονβ δηὰ ὑερίη {πεὶγ σον ηρ, ἜΧρΘα ΟΠ 5. 
Τὴ νοσὰ ῥτόροην Ὀοϊοηρβ ἢ (ἢ ϑεσοηά 1ἴπ6, 45 ἴΠ6 τηθᾶβιυγα 

πα ρᾶγα]]. τεχυϊγαο. Α ρτοβαὶς εἀὐϊΐοσ τηδάς ἴῃς Ἴουρ]εῖ ἰηῖο ἃ 

ῬΙοβα βϑηΐθησε δηά ρυΐ ἴἢε6 ψογάβ ἰῃ μὰ οσάεσ οἵ ῥσοβθ, ἃ5 ποῖ 

ἱπΓθαυθηἘν οἰβονῆθτε ἴῃ ἴῃ 6 ῬβΔ][ευ. 

8. Τῇε ἴνο Ἴοουρ]εῖα οὗ ἴῃς ΕΠ, ἅτε ἱηϊειτυριεὰ ὈῪ ρίοϑϑθϑ δῆ- 

Ἰατρίηρ ου ἴῃ 5ἰταδίίοῃ. --- 29, τἦεν οι» γογτὰ τοῖζὰ ἐλεῖν νιομ]. 

ΤὨε 5ἰ πη] οὗ ἴῃς ἀορ ἰ5 ἀραηδοηπεά, δηᾷ τε δῃειηῖεβ ἀγα ἀεβοτ θεὰ 
85 ἴο {πεῖν ψ] οἰκο βρεθοῇ. --- στυσγαῖς αγέ ἐπ ἐλεὶγ ἄῤε]. ΤὨς νοτὰβ 

ἢ ἢ 416 οἡ (ἢεἰγ Πρ5 ἃγε σοπιρατοά ἴο βνογάβ Ψψῃϊοἢ οαϊ δηὰ 

Ῥίεσος, οὗ, 5γ5, ὙΏδβ6 ἀγα δηθτηΐθϑ οὔ δποῖπο Κἰηὰ ἴῃδη τῃοβα οὗ 

1ῃ6. οτἱρίηδὶ 5. --- 20» τὐἦσ ἐς ἀσαγίηρ 7. ὙὍὌΠοΥ τ] ηΚ τπαὶ ΤΠ ῈῪ 

οδῃ 50 5ρ6ὰκ ἢ ἱπιρυπίῖγ, ἔογ ΤΠΕΥ σοποεῖνε δαὶ ἴῃε Οοὰ οὗ 
Ιϑγαθὶ 8 ποῖ βθδιίηρ ΟΥ̓ σᾶτίηρ. [{ 15 ΟἿΪΥ Δποῖθεσ ἴοστῃ οἵ ἴδε 

ΒΟοτη ἃ} σμα θῆρα οὗ τοῦ 424, [Ιἰ ἰ5 ἀϑι4] ἴο ῥγεῆχ 6 νογά 

“84. ὙΤΠΐδ ΟΥ 5οΙὴ6 5γῃ. ογά τηυβδὲ 6 υπάετγοοοα, Ῥυΐ ΠοΙο, ἃ5 

οἴϊεῃ ἴῃ Ροβίγυ, ἰδ 15 ποῖ Ἔχργεββεά. ---ϑ. Κη ΖΤάοι, γαλευεᾶ, 
ἐαωρήσεί αὐ Ἰλενι]. Τῆς βοοόσῃ οὗ ἴῃς ρεορῖὶε οἵ Υδινες ὉΥ {Ποὶγ 

ΘΏΘΙΪ65 [85 85 ἰΐ5 δητ ἢ. Ὑδῆνν ἢ 5 βοοόγη οὗ ἴθι. ΤΉϊ5, ἱπά θοά, 

85 Ἅ6]1 45 [ἢ βυρβεαιεηΐ ᾿ἰης, 15 ἃ οἰϊδιίοη του 25, ἐχοθρὶ ἴῃ 

»ιοεξεεί αὐ αὐ 16 παδίρης 15 δῇ δάἀδρίίοη ἴο 1ῃϊ5. 5. ἴο οογσγεβροπὰ 
ψῃ ν.δ, 
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10-Ξ- 18 ἰ5. της βεοοπά οουρ]εῖ οὗἩ ΕΠ,, βοραταϊθα ἔτοῃι ἴῃς ἢτγϑὲ 
σουρίεῖ ΟΥ̓ ἴ.6 ρίοβθ65. --- Ἅ.ὺ δι ϑσεηρἕλ]. ὙδΏΜΕἢ 5 της βίγεηρίῃ 

οἵ Ηἰ5 ρεορὶε ἔοσ ἀείξηςε δρδίηϑι {Πεῖγ ἐπα 65, δη 50 νἱγίυ δ! ἃ 
Βιτοηρο]ά, οἴ, 287 465 845 118" 1408.--- ἷν ἰρὰ Ζοιυεν], ἴμα 
Ρίδος ψ θοσ Ὑδην θῇ 18 ΗΒ ρεορὶα Ρ οἡ Ὠίρῇ, 85 ν.ὃ, οἵ 9ο᾽9 185 

405 "3.48, 6257 ογἤ τ΄4΄. [Ιη τηϊ5 Ἰαβῖ εἴδυβε γχλευεὰ 5 ποῖ 500]. 
οὗ οορυϊα, 34. Ρεῖβ., 85 ΕΝ" ; Ὀυϊ ἂ5 3. Πεῖε δηά (ὖ ν..5, βγη. στὴ 
Βεοοηά Ροῖβ., ἃ5 ἴῃ 6 ῥγενίουβ βγη. ᾿ἴπῈ σεαυΐγοβ. ---- 7 τοῦδ γισξέ 

»ιεραν»]. ὙὯῈ υδ08] νον οὗ ρυῦ]ς ΨΟΥβῃρ, 85 οἷ 275 30 477 

66᾽ --. 80 ν.}} ἀηὰ “Ψὅ Βεγε αἷϑο. 3Η, Οὗ, 3, ρῖνε ἤδτα τῇς νατίδηΐ, 
“πηῖο ἴΠ66 Μ]]11 ταῖς," οὐ “ ΚΘΕῈΡ ρυατγὰ." Βαϊ (ἢ6 νατίδίίοη 15 
ἀπε ἴο ἃ σοργ δι᾽ 5 πηϑίακε οἵ ἃ βίηρίε ἰθιου βἰ πᾶν ἰῃ βουηά, δηὰ 

1η15 ομς τηϊϑίδκβ Ἵοδιιβθὰ 411 [ῃ6 ναγίαι'οὴβ δηὰ αἰ βου 65 ἴῃ 38 
δῃηά τββ. 

ϑίσ. 11. ἢδ5 ἴῆσβα βυῃίῃ. [εἰ γα ϑ 1] 0ἢ5. ---11. 27αν νιν σοί εοηιέ 
Το νισεύ ριό τοὰ  ἀίπάμες]. ἾΉ πὰ υββ. ργεδν αἰῆει 85 

Ῥείνεθη “ σοά᾽᾽ δηὰ “τὴν ἀοά;," δπὰ “σοά οἵ τὰν Κίμάηεϑβ " 
δῃὰ “ οὐ Ηἰβ Κἰπάπεββ," Ὀυϊ [ῃ6 ἰταηβίιϊίοη ρίνεη ἀῦονα ἰβ δαϑὶ 
βυϑίαϊποά. ΕΝ., 85 υδυδὶ, δά ἤεγεβ ἴοο 58]αν βον ἴο 3ἢ. Τῆς ἴηνο- 
οδίίοῃ σεϑαπηεβ (παι ψὨϊοἢ οἰοβεα τῆς ῥγενίουβ ϑίγ. ν.", ---- 262 γιό 

ὠοξ πῤοη], ἰὰ ᾿ΠυτΩΡἢ, βεαίηρ ἴμετη ῥτοβίγαϊα ἴῃ ἀείεαϊ δηὰ Ἴνεῖ- 

ἴμτον, οὗ. 545 1125 118. --- 12. 220 πο λαῦε εονιῤαςείοη οη “λφπ]. 
ΤῊϊβ. επηεηάαίίοη, ρτοροβεὰ Ὁγ (. Βαὺσ δηά δάορίεα ὉΥ 5βθνεσαὶ 
ΒΟ ΟΪΔΓ5, 15 ἰπ δοοογά νψ] ἢ νι δ δηὰ πηοϑὲ βυϊαῦ]α ἰο ἴΠ6 ςοηϊεχι. 

Αἡ δηοίθηϊ σοργίϑῖ, ΌΥ το ϊβγεδάϊηρ ΜΠ ἴοσ 3, ρᾶνα ἴῃ6 δηθιῃοτςαὶ 

τηεδηΐηρ, “ 5 ἴμεπὶ ποῖ." ΤῊϊ5 15 σΟΠΙΓΑΙΥ ἰὼ ἴῃς βυρδεααεηΐ 

οοπίεοχὶ δηά ἢ45 οσοαβίοπεα δηά]ε85 αἰ Που 165, ἢ] ἢ 38Η δηα 155. 
ΒΟ ρὮϊ ἴο τεπιονα ὈΥ νᾶ. 5 ἰηβοσιοἢ5 δηα δχρ]δηδίίοηβ, Ποηα οὗ 

ψΠ]Οἢ γ]ε] ἃ ροοά 56ῃβςΕ. --- κε: 22» ,ογγεί 1, τλοϑὲ πδίυγα! ἢν σοίετϑ 
ἴο [656 πδίίοηβ, ψηϊοῖ, 1 Ὑδῆνο βραγεὰ τῃδπὶ ἰῃ σοπιραϑβϑίοῃ, 

ψΟυ]α Θρε ΠΥ ἰογρεῖ ἰἰ ἀπ τεηεν ἴπεῖγ ἀεργοάδιίοηβ. Βαυΐ ονϊηρ 
ἴο τῆς τηϊδίακε δῦονϑ σεΐεγγεά ἴο, ἰἃ Ῥθοαπηθ ὨΘΟΘβΒΆΤΥ ἴο 1ὨϊηκΚ οὗ 

““ΤῊΥ ΡΘΟρΪδ ᾿ 85 ἴῃ 51]. οἵ “ (οτρεῖ,᾽ δηὰ (ἢϊ5 ννᾶ5 ἰπάεβα ἰηβοτίεὰ 
ἴῃ 38; νι βεγεδβ 6, δηϑνεπηρ ἴῃς αιεϑιίοη 85 ἴο νῆδὶ {ΠῸῪ τγοσα ἴῃ 

ἄδηρον οἵ ἰοτρειϊίηρ, ἰηδεσίεα “ ΤῊΥ ἴανν." ὙὉΤῇα ᾿ἴπα ἰ5 σοτηρίεῖα 
ψπουϊ εἰμεν οὗὨἨ ἴῃ επ. --- ἡΖαζε δέόνε τυαριἦδγ τῷ πα ἀοτυη], ἴῃ 
οοηδιβίοη δἴοσ ἀείδαϊ, ἀηὰ ροβϑί]ν τ ἴῃ βεηβε οὗ 5ίδρρετγίηρ 

ἔτοπὶ βἜνεσς Ὀ]ον5. -- ὧν ἠλέηφ α»»1)}}]. Μοβῖ ἰῃϊηκ οἵ δῇ ἀγπν οὗ 



“4 ῬΘΑΙΜΒ 

ΔΏροἶΒ, οἷ, 355 5, δυῖϊ 1[ἴ 15 φυϊίε ῥοββί]ε ἴο τῆ ϊηῖκ οὗ ἴῃ ἅττὴγ οὗ 
Ιϑγδαὶ 85 ἴῃ 6 την οἵ Ὑδῃνεῇ, δ5 ττοῦ, οὗ. 70. 255, ἴῃ δοοογάδῃσς ψἱτἢ 
(ἢ6 οτρίπαὶ τηδδηΐηρ οἵ ϑωδαοίἦ, τ 8. 17" Ῥ5. 24. --- Βγέηρ ζάδνε 
ἀἴρτυρἼ, ὉΥ ἃ Ὠυτη αἰτίης ονογίῆγονν, ἃ ἀθίεαι ἰῃαὶ Μ}}}} ῥτγοβίγαϊ 8 
Πετλ. -- μν δλίο 1, 50 (6, ἰπ δοοογάδῃοε στῇ σοηϊοχί δηα ὑβᾶρα 

οἵ Ρ5.; ομδηροα ὈΥ ἱπεχδοῖῃμεββ ἱπίο “οὺυζ 5} 16], ἴῃ 3Η, 3, οἴ. 

3, 185 287 - --- κῖν σονεγείρα Ζογ. ὙὍὙῆΘ ἴθττῃ Πεσα τεῖδ 5 5 
οτρίηδὶ τηεαπίηρ, δηα τεα}]}ν Ὀεϊοηρβ ἴο ῥσενίουβ ᾿ης6 ἴο σοπιρ] εὶς 
ϊ5 τιθάβυτζα. --- 13. “ο» ὅδε εὐη οὐ ἐλείν πιοιὰ || ΤΑς ἐπίφωξέν ὁ “ἀξ 
«υογα φῇ ἡλιεῖγ 5]. ϑ1ῃ. Πᾶ5 85 115 αϑι8] ραγδ 6] ἰηϊχαϊν, [ἢ 6 Οπι15- 

βίοῃ οἵ ψῇῃϊοῃ, ΌΥ δὴ ΘΑΥῪ Ποργἰδῖ, Πᾶ5 τηδάς αἰ ΠΟΥ ἴο 155. δηά 
ἱπιογρσγείοσβ, πὸ αἰ ΕΓ ρτθϑῖὶν ἴῃ {ΠΕΣ ᾿γδηβδιοηβ. ὍΤῊδ 5ἰη οὗ 

ἴῃ6 τπηουτῃ 15 ταὶ ψηΐοἢ τῃ6 πιουτἢ σοΟπληλ 15 ἴῃ βρεθοῦ. Τῆς 

ἰηἰαυϊν οὗ [6 ψοσζά 5 (ἢς ἰηϊχαϊν νι οἢ της πνοτὰ οἵὗἉ [4156 νυ] ἢ 655 
σοηνουβ ἬΘΗ ἰΐ 551165 ἔτοτῃ ἴῃ ᾿ρ8. ΤὨΪβ ἰ5 ἀεἤηεα 845 ἐφγείηρ, 
δὰ δγέηρ τολίελ τὰξν τῤεαξ, διὰ 85 σοηηθοῖδα ψ ἢ 2 για οὐ Ὠδυρτὶ- 
Ὧ655. Α νετὺ 5 τη ϊββϑίηρ ἰῃ ἴῃς ἢτϑι ᾿ἴπ6, ΜΠ Ο ἢ τγὰβ ὑτο δ ΌΪγ ἴῃ 6 
νεσὺ σορῃδῖα ἴο ἴῃ 6 Ὠουη “ 5ἴη,᾽" 50 5: ΠΏ ]ΔΓ ἴῃ ἔοττῃ [Πδξ [Π6 σοργίϑὲ 
ἰηδάνετγιςηε]ν οταϊ 6 ἃ 11, παπλοὶγ : δγίηρ ἤλσοηι το ῥιεπίε πιο. ΤῊΪ5 

ἴδῃ [45 ἰΐ5 σουηϊεγρατί ἴῃ ἴῃς οἰοβίηρ ἴῃς: ζὰ ζάεηι ὁξς ἐαζεμ], 

ῬιΟΌΔΟΪΥ ἴῃ ἴΠ6 56η586 οὗ Θηἰταρρεὰ ἴῃ [ἢ6 5ῆαγε οὗ {Ππεὶσ ον οσά5, 

εἴ, 915; ταῖμεν ἴμδῃ ἰάθη σαρίίνα ἴῃ ΜΓ, ἃ πϑᾶρὲ σοτητηοῃ ἴῃ οἴμεῦ 
ΗεὉ. 11τ., Ῥὰαϊ ποῖ ἰουπά ἴῃ Ψψ. --- 14. Ορηεμηε], τερθαῖθα [οΥ 
Εἰ Ρ 8515 Ὀγ ρίοββαῖου, τη κίηρ ᾿η6 ἴοο Ἰοῃρ ---- πὶ Τὰν τυγαΐλ], ἴῃς 
μεδῖ οἵ ἴῃε ἀϊνίπα δῆσον ἐχοϊϊεα δραϊηβι [ἤθτὰ Ὀεοδαβα οὗἉ [ΠΕ ὶγ εν]]} 

οοπάποϊ ἀῦονα ἀθβο Εά. --- ζΖ “εν ὁς πο μιογε], οβᾶβθ ἴο δχίϑδ, 

αἰ ΕΠῪ ΡαΙ5ἢ, 858 ἃ γαβι}]: οὗ [ἢ]5 ἀϊνίης ἱηϊεγροβίτοη. ---- 4π4 ἐΐ 
σλαΐ δέ ξποτυη], ἱπάο, 580). τεημἀθγεά Ῥεβί ἴῃ ΕΠ ρ 5} ὈΥ Ῥαβϑῖνε ; 

ἴῃ δοοογάδηος νὰ ἴῃ6 οχίθης οὗ 15 Κπον]εάρα, ἴο : φὰς πες φῦ 
26 εαγὰ. ὙὍὉδαῖ νῃϊοὶ ἰ5 [5 τηδάς Κηονη 15, ἰῃ δοσογήάδησα ἢ 

τῆς ογάἄεσ οἵ (6, νοι 15 ἀου Ῥ11655 ποσὰ οὐ ρῖπαὶ ἤδη (6 ῥτοβαὶς 

ογάεσ οἵ 38η: “λα: ἐΐ ἐς τς Οσοά ο΄ )αεοῦ, οἴ. 2ο᾽ 465 13, ννῆο ἢᾶ5 
στουρης τἢΪ5. ἡπάρτηεηί. --- Αἰ χ227]. Α5. βονεγείρῃ ἰογὰ οὗ Τοῦ 
Ης αἷϑο μᾶ5 υπίνεσϑβαὶ γυὶς, οὗ, 2259 667 890, το}. 

ΟἸοββαβ δραΐῃ ἱηΐεγροβαε Ὀεΐψεεη ἴῃς σουρ]εῖβ οὗ (86 ΕΠ. --- 
106. Ζῆεν τυαπάον με ἀπά ἄστυ 10 ἀξυοιγ]. ΤὨΪΒ 15. Δῃ δηϊαγρο- 
τηεηῖ οὗ {πε 5ἰπλ}]6 οὗ [ῃ6 ἄορϑβ, ρἰνίηρ ἴῃ6 ρυγροβα οὗ [πεῖν ὑσον]- 

ἴηρ. - 77 τὰλεν αγε ποῦ «αὐ Πέεα 7, ἃ σοπάϊτίοη ἱηνοϊν!πρ ἃ ἠεραῖίνα 
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ΔΏΞΙΨΕΥ. --- “λέν σγοτυϊ], 5ὸ ῦ, Ἐ', 3, Αᾳ., οὗ, “ στυάρε," ΡΒΥ͂., ΑΥ͂., 
ἴῃ δοοοσάδηςς ψ ἢ σοηΐεχὶ δπὰ ἴπα ηδίυτο οὗ ἴμ6 ἀορβ. ΜΤ',, [ο]- 
Ἰονγεά 5]νιβῖγ Ὁγ ἘΨ.., “ ἴᾶστυ 411} ηἰρῃϊ," ἴοτὰ ἃ ϑἰ πιὰ Ἡ εὔτγεν 

νοτὰ, ἀἰεγίηρ, ΟἿΪΥ ἰῃ νονοὶ ροίϊηῖθ, ἰ5 αηϑυϊεα ἴο οοπίεχί. Τῆς 
508] υ5:1οδιίοη οὗ ἴῃ ἸΔί[6Γ ἴτοπλ ἴῃς Δ 11: 6518 τ τ “ τηοσηϊηρ ᾿" 
οἵ ν."7 15 βῃαι(Ἔγεὰ οἡ [ῃε ἴδεϊ παῖ ῬΟΙΒ ἀγα ρίοββεϑ ἔτοτῃ αἰβεγθηι 
Βιδηάβ. --- 17. ΤῊϊβ νϑῖϑθα 15 δὴ δι! βοαίίοη οὗ ν..5, ἃ τοἰταϑ! ἢ οὗ 
ὕνο 57}. σουρΙείβ : 7 τέ τἰπρ ἢ 7 τουὴὰ γέπρ οἱ}, ἴὰ ΡΠ. νγοσβῃϊρ 
ἴῃ ἴῃ6 τηοτηΐηρ, ἴῃ6 {ἰπλ6 οὗ τηογηΐηρ ΜΟΥ ἢ ἴῃ [6 τε πΊρ]6 ; ποί 
ἴῃ Δ ἢ εϑὶβ ΜΠ ἃ ἡἰρἢϊ οὗ Ρ6Π], ἃ5 πῆδηγ. Ὑδηννθῃ ἰβ ἃ αὔρὰ 
Ζοιυεν, 45 ν.}8, ἀῃὰ ρἷδος οὗ τεῖυρε ἴο ψνῇϊοἢ οὴς ἤδα5, 85 1.42", --- 

ἐπὶ “ἀε αν 7 ἀαῦε Τρομό[ε], ἃ5 το ϑῦ, ΤῊδ 5Βἰτυδιίοη οὗἉ [15 ρ᾽ οββαῖου 
ἷθ ποῖα βθηογαὶ δηᾶὰ 1685 ρϑγοιβ ἴμδὴ ἴπαὶ οὐ τῇς δυΐμοσ οἵ 

ἴῃς 5. 

8-8. γ552] ΗἸΡΒ. ἱπιν. ὅυ) (77), αἷδο ν᾽ Θ΄, 3, Βανς ἀϊβετεηὶ νψοτάς : 
ν.3 ἐξελοῦ, εγμε, ν.8 ῥῦσαί, “δεγα. ΤΉΪ5 ἔΔνουγβ ἃ σοργίβι᾽5 δϑϑὶ πη ]διΐοα. Βαυϊῖ 
Θ' τεπάετβ ἴμε βδῖὴς Ηςῦ. νψοτάϑξ εἶβιν. ὈΥ̓ ὈοΪῺ Οτεεὶς σοτάβ, ἀπὰ ἴῃς ναγίδιίοη 

ΤΟΔΥ ἱδμετείοτε Ὀε βἰ πρὶν ἔοτ Ὀειζετῦ δι υ]ς. --- ἀρ] 5(. 1. 586. 1.Ρ.» 80 3; θυϊ ὦ 
ὁ Θεός, ψυΒΊ ἢ ΠλΔῪ δίδπα ἔοσ δὴ οτὐἱρὶ 8] την", --- ῬΌΡΓΘ9} ΗΠ Πρ. ρῖς. Ρ]. 56, 

1 85. Ὁ, 50 177, ἑάστε γέσίρ τ αραΐρεί σε. (ῦ, 3, Ἰηβετῖ σοπ).; ῥγοῦ. ἱπίετγρ. 
δῃὰ ποῖ οτίρὶ πα]. Τῆς νογὰ μδ5 ἴττο θεαὶβ ἔοσ τηεᾶϑυγο ΤΉῊς ἔουγ γετὺβ ν." ὃ 
ἃτε ἴῃ Δ55οῆδηςε ἴῃ ")- δπὰ ἴΐ 15 ργοῦ. ἴδαὶ οὐ ρίπαὶν ἴΠ ΕΥ̓ ψεγε 4}} αἱ ἐπὰ οὔ]. 
--4. γ] υ. “67; ΑἘῈ, Ὀτ., Κδα,, τὰ, Υγν αϑέαεξ Ὑ, (ὃ ἐπέθεντο, Ὀαὶ 3, Ζ, Οςς., 

Ὁ ε., ΠΡΘΝ.» εονιργεσαρίμγ, Ὀεβὶ βυϊϊεα ἴο οοπίεχῖ, “ Αἰϊδοὶ ᾽" ἰκ ἴοο βίτοῃρ ἔοτ 
ἴδε Ξυδϑεφυεπὶ ν08. Ὁ ἰ5 6]. οἔἉ ἱπίεγρ. ---Ὁ"}} Ρὶ. αὐ]. 2Ιίρλέν ονεός, 85 1818 

"ἢ 3 Ν, 50 (ὅ κραταιοί, 3 μγεεεὶνε, Ὀτ., Βᾶ., οἴμετβ, ὉῚΡ τοίμὰ “εηρίά, οἴ. ν.10 
δ. το τ Ρρ ΚΟ] δβουίεπεὰ ἔος Ἅϑρ μκ53, Τρὶβ θείοηρϑβ ἰπ ργενίουβ 1. ἕοτ βγῇ. 
Ῥᾶγδῖ!. Α σοργίβι τεδυςεὰ [δε ἴτνο ᾿ἴπε5 ἴο Ῥτοβε. -- "1}]} 5 διϑρί οἴου, ἃ5 ἴῃ 4]} 
Ῥεε. οἵ Ἐ;; ἀουθιεες εἷ., (5 ΒΒ. Ιἱ πιαῖκεβ 1. ἴοο Ἰοπρ. --- δ. γ΄ 03] “53 νατίδ- 
τίου οὗ κῦ; ἴδ τῆτες στοαὶ ἰεττηβ ἔοτ ἰπ ἂσε υϑεὰ. Εά. ὑσοθ. "Ψ, [ἂς " αρβογρεὰ 

ἰπ" οἵ πεχὶ ψογά. 1 ροεϑ ἴο επὰ οἵ ]. ἔοτ τῆ γπιε, υυἱτ ἵνγο [ΟΠ68. --- 1} 5} Οδἱ 
ἱταρί. 3 Ρἷ. ατοβαὶς ἐπάϊηρ, γβρ οὗ αὐτηεὰ τππθη 7839, [0] οννεὰ ΌΥ 1 οοδτά. νἱτἢ 
Οὐ) ἴοτ Ὀλοτν, οἵ, τ, 245, ἩΐΕΡ. ν 7 (719), οἵ, Ἰλρῃν Νὰ, 2131, υδτοῃ 
15. 5413, (ὃ κατεύθυνα (α εττ. ἴοτ αν»), εἰασήον ομεεοῖς ἐαάφ α τἰανπα, 3. 2γαε- 
2αγακίμγ. Τδε ἢγδὶ οὗ [8μεϑεὲ υδβι ὑείοπρβ ἴῃ ργενίουβ 1. ἔογ ρϑγϑὶ!. δῃὰ 
Δϑβοῦδῃςς, --- ἸΝΊΡ] ἰηΐ, οβῖτ. καρ σ, 2518, -- θ,, ΓΊΝΟΥ ὈπδΝ ΠΥ} δὴ ἱπιροβ- 
5'81]6ε σοπιδ᾽ παϊΐο. τλν ἰ5 ἀου 1655 ἃ ρἱ. οὗ νατίαϊίου οὗ τεδαάΐηρ, δὰ ὉΝπον 

βἰδπάβ ἴοσ δὴ οὐἱρίπαὶ πυτν; 80 (πδὲ [Πε ἰεχὶ οὔος βοοά ΓΊΝΩΣ ΠΥ", 88 ΚΊΓΚ. --- 

Ὀκρο πὉΝ] ρδτ. οἵ Έ, εἶβιν. ἴῃ ψ 689 697, ἀοχοϊορίε8 4119 7218 1τοδέδ; ἰ5. Βετε 
ἃ εἰ. οἵ ἱπιεπβὶβοαϊίοα. Τῆς οτίρίπαὶ 1. ττᾶβ ΓΊΝΩΣ ΠΥ ΠΤ, τον ὈΝΏΠ 09] 80 (ῦ, 
3, Ὁ εἰτκίηρ Βετε ; ρσοῦ. Ὁ νγᾶβ ἰῃϊγοὰ υσεϑὰ ἔτοπι ἰδΐες ροίηϊ οὗ νἱενν 85 βιϊϊεὰ 
ἴο πεχὲὶ 1. ---ὔῖν τς Ὁ] Ρἢτ. α.λ., ὦ, 3, γκ Ὅν 858 ν.3, 38) σαη οὔ Ὀς υπάετ- 
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δἰοοά 85 ργερπᾶπὶ ἴοσ ΠΝ ὍΡΟ "2 9, οἵ, 258, Ικ ἱπιρ!᾽ε5 ἰγεϑ μετ ἰπ οονε- 
πδηΐβ8. ἢ 45 ἴῃε πῖοσε αἀἰβῆουϊι ἰ5 ἴο 6 ρτείεγγεά. --- τ 156 ἘΠ. γ5250)}] Οδ] 
ἱτωρί. 3 Ρ]. δάεν γείμγν 16 μὰ ρῖνε [815 νὉ. 118 ποττηδὶ ἔοτος, ἱπιρὶ γίπρ ἴπαὶ [ΠΕ 
δμανε θέε ἴμεγε Ὀείοτε. Βαΐῖ ἴπεγα 15 ποϊῃίηρ οὗ [8 ἱπ οοηϊεχί, ἀπά ἴξ ἀοεβ 

ποῖ 5υϊξ τς ἰάεα οὗ ἴῃς Ε΄, ΤῊ νῦν. μ45 αὐχ᾿ αν οτος, ασαίρ, πὰ, 85 ἱπιρί. 
ἔτεα. ἀρισῖη ανα ἀραὶ». ---- ΌΤΙ] ΟἿΑ]. ἱἰτηρί, αἴεσ "29, ΤΈς οοπ). οὗ Ό, 3, 
Τηΐδ5ε5 ἴμ:ε σοπϑιγυοίίομ, 88 ἀ0, δἤϊεγ [μεπὶ, τηοδὶ πιοάεγηβ. πῸΠ νῦ., Ὁ. 397, 

ἐγ σιο! Β0Β., «καγὶ Ὀτ.» οἵ, 18, 5011 οἵ θεατβ, ΕΖ. 715 οἵ ἀονε3. --- 3553] ροα8 σγϊτῃ 
ἴδε ργενίουβ νὉ., (μβεγείογε 1 θείοσε 122)" 15 ἱποοῖτεοῖ ἱπιεγργεϊδίίοη, δἰ μου ρἢ 
ἴῃ ὦ, 3. Τῇε Βτβὶ 1. ἰβ ἴοο ἰοπρ δηὰ ἴῃε βεςοπά ἴοο 8βοτῖ. 205 8458 θδθῃ 

τεπιονεὰ ΕΥ̓ ργοβαὶς σοργ βι ἔγοπῃ ἴῃς βεοοπά ]. ἴο ἴῃς ἤχει. 1ἰ βερδγαίες τδε 

Ῥηποῖραὶ νΌ. ἔτοτα 115 διυιχὶ] τυ. ---- 8. 5)»: ΗἸρἢ. ἱπιρί. 3 Ρ]. αὐςμαῖς ἔογῃι "ὩΣ 

(«95) ξοεν γον. ΤὨϊΪβ νΌ. '5 ποῖ βυϊςεἀ ἴο ἴῃς ῥγενίουβ οοπίεχῖ, [{ ἀεβοῦῖθεβ 
Δηοῖμε Κίπὰ οὗ ΘθΈΩΥ ἃπὰ ἰβ ἃ οὶ. [{ 888 ποιβίηρ ἴο σοτγεβροπὰ νυ ἱὰ ἴ ἴῃ 
ἴδε Ξεοοπάὰ Ε΄. -- οδνουηβ:3] 88 ἔνγο ροεῖϊΐς δοοςῃᾷβ. -- θ. 6]. ἔγοπη 24. -- 

ΠΙΓΝῚ] νγᾶβ 18 κῃ ἔτοτα ν..--ἰ πγ5}] ποῖ βυϊϊεἀ το Έ. --- ἸοῦτΡ ΠΡ] 88. (05) τσ 
24. το)». δ8 250) 24, θαὶ ἔογ γῸ" οἵ 24 Ὁ.) 7529 8 ρίνεῃ 88 δὴ ἱπίεγρ. οἵ ἰϊ. -- 
10 Ξ 18 Ε΄. Ὑ5] 88 πο ροοά βεῆβε. Εά. ψτἢ ὦ, 3, ΖΦ, Ὀτ., Κ τι, ἀπά βοπὶς 

ςοἀά. ΜΤ. "; τιν τγεηρίὰ (83) [1 3) (99) 50 ἘΠ. ν..δ, --- πξϑα] ΟΔ] ἱπιρί. 
ςοδοτί. ἱ.Ρ. Ξξ τε πηδις ν.18; τπουρῇ ὦ, , μᾶνς ἴδε 86πὶὲ ἰεχὶ ἤεζα δ5 39), γεῖ Φ μὰ5 

6 5δτης νῦ. ἴῃ ῬοίΒ Ῥαββαρεβ, 380 Ηου»., Κεπῃ., δίτγεεϊ, ΟἹβ., ΒΙ., ατ., Βᾶ., τ. 

Ιε ἰ5 ἱπιργοῦδ]ς μαὶ ἴῃς ΕΓ, νουἹὰ ἀϊετ, Ευτίμεστηογε, ὅν 18 ποῖ βυϊϊεὰ ἴο 
ποῦ (1.28), ἀπά δἰ: μπουρἢ ὃν 15 ννεἢ πο (718) εἶδνν. ΟὨΪΥ ν. ΕΝ ἴτ ἰδ )υβὲ 65 βυϊϊ- 
δε ἤετε δ5 ἴβεῖε, δηὰ ἰ5 ἃ ἐτεαυεηὶ νατίαπι ννἱἢ Ὁ ἀδεεῖς οἰβεν ν 8. --- Ὀπ0 Ν] 
ἔος οὐ ρί παὶ πγν, (Ὁ ἀρτεεβ νυ} 3 πετε, θαϊ ποῖ ἴῃ ν.1δ, ψῆετε ἰξ μ65 ὁ Θεός 
μου. 3. δα5 ἐμ ας μετε, θαὶ 34 ρεῖβ. ν.}8, Τῆς οοπίεχὶ ἀετιδηάβ 2 ρεῖϑ. --- 
11. ντο ΟΝ] Κι. υοσ "τὸν Οσ., Θ, ὁ Θεός μου τὸ ἔλεος αὐτοῦ, Ὀυϊ ν.}δ ὁ Θεός 

μον τὸ ἔλεός μου; 3 ν.11 αἰεὶ »νιεὲ πιϊεογίεογαία, ν.}λδ ἀδμς »εῖσογἑεογαϊΐα νεξα. 

Τβεβε ἀο ποῖ βυδίαίῃ ᾿ΔῸΝ 88. οβίγ,, ψ αὶ ἢ ρῖνεβ ἃ ΡὮτ, α.λ. πηρτοῦ, ἱπ ἰϊ56] , 
ἼΘΙ ἰ5 βυβίαίπεά Ὁγ ν.1}8 (ΜΤ', 66, 3), δὰ ἰ5 ἱπάεεά τεαχυϊγεὰ γ [με οοπίεχί, 
Βαϊ ν.1} 5 εητίγεϊγ ἀϊβεταπὶ; ἃ 80}]. 5 πεεάβά ἔογ "00". [ἡ ν.ἥδ ἴῃς ρῆγ. 15 

δ (Ὡς οἷοβε οἵ Ρβ8. δέϊτες ἘΠ; ἰῃ νυ. ἴς θερὶπβ ἰῃς βεοοπὰ ρατὶ οἵ ἴῃε Ῥβ. ΤΒε 
ἘΠ, ἰ5. βυβηοιε πεν Ἰοπρ τἰπουΐ 1τ. Ιἱ 15 ἱβεγείογε 8 ἱχΐ. εἰσ. ἰπ ν.18 ἔτοπὶ ν. 1}, 

150, [με σοργίϑε ἐουπὰ υτοὸτ ὑπν, ὉΠ|6 88 Ψ)Ὲ ΤΏΔΥ Βρροβε ἴμαὶ υὍΓ 18 ἃ Ἰδῖεσ 

οἤαηρε ἴο δβϑί πη αῖε τς ψοσὰ ἴο ἰ18 οοπίεχί. Οπ ἴδε Ψ8ο]ς ἐδ ἰ5 ἴπε Ὀεβὶ 

δυϊάς, ἀπά ψε ββου]ὰ τά, "τοτπι ὑπῦν, δβ Ὠτ. -- 12. ὈΣ ΠΤ ΟΝ] ΟΑἹ 7055. ΜΙ δῇ, 

3 Ῥ]. ἰ5 ἱποοπβίβιεπς ἢ ν.8, Οὐ. νουὰ οπαπρε {Π|5 Ἰἰαϊῖετ. Νο βδιϊβίας- 
ἴοτυ ἐχρίαπδίΐου ἢ88 θεθῃ ρίνεῃ οἵ πε ἰεχὶ, [μου ρα ἴξ ἰδ ϑυβιαίπεὰ ΟΥ̓ Ύββ. 

Ο. Βαυτ., Νονν., ρτοροβε ὈΘΓΠ, νυ] ἢ 5 ἰπ δοσοτά τ Ἰησοῦν ν.δ, πὰ πιοϑὲ 
βατϑίδοϊοτυ ἐχοςρὶ {παῖ δ, 18 ἀπ ΘΕ ΑΒ5ΆΥΥ. --- ὋΡ ὙΠ5Φ 0} 3. κα γογέε οὐῥέυίδεαη- 
μεν ῥοβτὲ πιδὶ, (5 μή ποτε ἐπιλάθωνται τοῦ νόμον σου, Τεζοτπε ΕΡί8ι. 33 “1π 

Οτϑεοο βοτίρίαπι εβὶ : ἐχρὶς ἐμαθ,; 5εὰ ἰπ υΧΧ. εἰ ἰῃ Ἠεῦτγαθο ποη μαθεῖ δοῤεδὲ 

ἐμὶ βεὰ ῥοῤκϊ νιδὶ" Τὰ ἰδ ργόβδηῖε {μδὲ "Ὁ οἵ 32, 3, ἀπά ἼΛ Γι οἵ ἐδ ἀγε Ῥοἱῃ 
ἐπιετρτοϊδιίοης οἵ ἴδε νὉ. νϊμουϊ 500). ἀπά οὔ). Τῆς βι0]. οὐ γποϑ" ἰ5 τς 

Θποτηΐεβ α5 98, δηὰ [8 ὙΠΟΪς 8 ἃ βἰπρὶε 1.) ἸΠ5Φ᾽ 10. λΠΠ ΟΝ, τ Ὁγ}.)5] ΗΡΒ, 
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ἱπιν. ΣῸ (228) τῖτ ἢ ἀγομαὶς 8[.,) ἐπεπιίεβ; αϑϑέ ἐ0 φέαρρέν, οὐ τυαμαΐεν,, οἴ. Νὰ. 
3215} (Τὴ 2 5. 1ςὉ9, --- Ὀπν5}} ΗΊΡΗ. ἱπῖν. ψὶτἢ 1 σοῦτά,, 5[, 3 Ρ]. ἀγομαῖς, νἡτΒ 
ἵννο δοσθηῖβ, [ΔΡ. ὍΣ δίϊετ ὁ; 8ο Ὀυ. ψ ἢ ταίδγεπος ἴο (πη. 4132, ὯΝ 2, 

τεπιρτίηρ Ὀὰϊ ποῖ ργοραῦὶε. Τῆς Ἰοηρεῖ νοζά ἰ5 πεεάεὰά ἔοσ πιεάβϑυζε, δπὰ "ΣΝ 

ξοεβ ψ ΒΒ ρῥτεςεάϊηρ 1.» ψνὩ] ἢ πεεάβ ἴδ ἔοσ σοπιρεΐεμεβθβ. Μοζγδονοεσ, [δ ἷ5 ]. 
θερίῃβ ἃ πεν [εϊγαϑιϊο, δηὰ 15 ποῖ β:ι οἰ] Ραγα]], νἱἘ ρτανίουβ ]. --τ 225} (99). 
Βαϊ τ Ρ]. ἰ5 αραίηβδι ὑβαρε οἵ ῥβ.; ἱπεγείογε "))Ὁ 85 (ῦ ὁ ὑπερασπιστής μον. --- 

18. Ὄ 9 ΓΝΘΠ] 85 δητιἢ. νι. ἐδ ἁμαρτίαν στόματος αὐτῶν, 3 ἐκ ῥεζεαίο ογὶς 

ομὲ, τ ὌΠ 21] ἰπ ἀρροβίζἴοῃ σῖτα ῥτενίουβ οἷαυβε, 85 3, 65, δος. δῃὰ ποὶ 
ΡῬτεάϊςαίς 88 πηϑην πιοάετῃβ. ΤΟ 11πε5 ᾶγὰ πεεάεὰ ἔογ πηεᾶβυγε. ΤΏΕΥ Βανε θεδῃ 
σοτηργεββεὰ ἱπίο πα ΟΥ̓ ἀποίεηϊ σοργῖβι. [π [πε βεοοπὰ ἸΨ || γνῶπ 15 πεεάεά ; 
ἴπ ἴῃς ἤγβὶ ἃ νὉ. πϑπῦ ὀγίηφ ἑρείο ῥμμέσλνιορέ, 8515. 2051 1, 245. --- ΥὙ} 5} 0 
ΘΕ οΙῺ8 ἴο ἱπηΡ Ὁ ϑοτπεϊΐηρ ἴο νν ΒΙΟἢ ἴξ ἰ5 ἰῃ οοδτάϊπαιίοι ; ὑγοῦ. ἴῃς νὉ. βὺρ- 

Βεβιεά. ΝΙρῃ. ἐφ εαπκρήί, 580 915, 48 ἴῃ 5ῃᾶγε οὐ ἴσγδρ. --- Ὁ) 23}  1ΝΔ εἶδβυν. 
475; Βεῖε ἱπ Ὀδὰ 5εη8ε 2γέωϊ, ἃ5 15. 166 7ε. 4829 Ζρ. 210 ΕΖ. γὉ τ649,. Α νοτὰ 
ἰθ τοϊβδίην. 9. Π85 ποῖ σου). ψίῖ πονο, Βετείοτε πον 0 15 ἀουθι]ε88 οοττεοὶ 
ἔοτ "“Ὃ ὉΠ ἴῃ δοοογὰ ψ] ἢ ἀϑᾶρο οἵ Ρ8. 80 ψε βῃου]ὰ μανε ἴπε ζῪ νει οπὶ 3 

δηὰ τεδὰ ἴδε Ἰΐῃς ὙΌΣΝΝΔ Ἰ23 ΥἹΔΌΝ), τ᾿ ΠΝ] Ργέρ. 10 ὀξεσνθό 97 ἀπά ζᾧ πον π,ἢ 
εν οι, οἴ. 1ο7. ΤῊΐ5 Βερὶπβ πενν αυατίεῖϊε. -- Ὁ 9,5] πιτὰ, (1) γέρε, ἃ5. Ηο. 
δ τοἱδ 121 Νᾳ, 31; (2) δκαμρεέες Ῥβ. 10039 (Ὁ) 10. 165, --- 14. “021 Ρί εἰ, ἴτὴν. 
(1888) ὈΪ5; ΟὨΪΥ οπε 5 πεεάεὰ ἔογ τηεάβυζε, ἴῃε οἴμεγ ἰ8 ἃ οὶ. οἵ ἱπιεηβίῆσδ- 

ἴοπ. --- ΠΈΓΙ2] ἰ5 αἰϊαςβεά ἴο 186 ῥγενίουβ πῦϑ ὉῪ 3, ἴο (οἸ]οννίηρ Ὁγ (δ. --- 
2Ρ»ὴ2 ἡ ΟῸ Ὀ)π5Ν]  μβαὰ ὉΦῸ 2055 ὑπῦν, 3 τάβ. αἴης αἰρννεέναίμν γαεού, 2 Ὀείοτς 
305" 15 ἀουθί1ε85 βχρίδπδίουυ ρὶ. (ὅ ἰβ πιοβὶ Ἰ|κεὶῪ οοττεοῖ, [ἰ ρίνεβ [Ὡς ΟΠ 

Βοοὰ τηβδᾶϑβυζα. --- 16. ΤῊΪβ ν. 5. ἃ οἷ., Ὀγεαϊεῖηρ Ὀεΐννεεπ σουρ]εῖ5 οἵ ΕΓ. --- 
ῬΡῸ}"] Κι. αἱ ἱπιρί, 3 Ρ]. δγομαῖς, 9») Οὐ. Ηἰρῇῃ. ἱπιρέ,, οἵ. ν.13; (ὃ διασκορ- 

πισθήσονται, 3 ναραόηρέην. --- κότον] θαὶ (5 ἐὰν δὲ, τιακίηρ περαίϊνε ἀυ8. --- 
Ἀ)}0.}} 0 σοίβες, δίτον ἱπιρί,, δοτῖϑὶ οἵ γεβα]ῖ, ἡ ΒΙοἢ 15 ποῖ βαϊτεὰ το τ[ῃς ἰάδα οὗ 

Ἰοάρίηρ 41} πίρι. Σ, ζ΄, 55, μανε β3δπιε νὉ. δ5 3), Ὀαϊ κ ςοῦτά. (5, Α4., γογγύσου- 

σιν; 3 »ιεγριεγαόμη, ῬΈΕΝ. ΠΌΔΙ Ηἰρἢ., οὐ ἜΧΣΝ Νίρδ. ; 80 Π., Βᾶ., Βα., 
ΒΌΒ. 110} νΌ. ΝΊρῃ. ρεμγριην, εἴ Ἐκ. 153 (ἸΕ) 'Να. 143. 16}1 1γ5 (Ρ) τ, 
ΗΙΡΆ. βαπιε, ἔχ. 178 (Ε) 168 (Ρ) Ῥ.---1Ὁ [5 α͵580 ἃ ρὶ., διηρ! !βοαιίοη οὗ ΕΠ, ν.18. 
τον] ἘΡΡας δίῃ. ἴο εἐπεπιΐεβ. -τ ν ὙΨΦΚ] τ ποῦν ἐν ν.18, -- ὦ 22) 90] 

ΞΞ 33): ΦῸ ν. 18, ---- ξ0)07 π.πὶ. (1) α ῥίαες δ ̓Μέρλέ, οὐ ἐξεαβε, εἶδνν. 1425 Απι. 214 
]ε. 2556 70. τ 2 5. 22 (Ὁ) 7ς. 1619 (9); (2) Μέρλ! ]6. 465. --- ΤΣ ὉΝ2] 50 
102 (Ὁ. 43). 

ΡΒΑΙΜ ΙΧ. 

Ῥϑ. 6ο ἰ8 οὐπιροϑὶῖθ. (4) Α Ρβ. οὗ {86 εἰπιδ οὗ θανὶᾷ, οἰεϊπρ ἀπ 
δηοίοπί ΟΥδοῖθ, οἰ νὶπρ 18:86] ροββϑϑϑίοῃ οὗ 186 ἰδῃὰἃ δπὰ δ ΡΥ ΠΊΔΟΥ 

ΟΥΕΣ δἷ8 πείθου (ν. 5 135). (8) Α Ῥσδυοσ ἔοσ ἀθ᾽ νθγαποθ ἰῃ εἰπι6 
οὗ ἀοξοδὶ διὰ γσσθαῖ δΒιιπ}}116τοη, ῬτΟΡΘΌΪΥ οὗ {86 τεῖρση οὗ [6 μοΐδο πὶ 
(ν.55: ἘΒῊΣ ̓ 



58 ῬΘΑΙΜΒ5 

Α. ν.δ 136. 4. 51Ε. 3ἢ 

ὙΑΗΨΈῊΉ 8ρβκε ἰπ Ηΐβ βαποίυδτυ : 
“41 ν}}}} Ἔχ, 1 νν1}} αἰνὰ 6 ΘΒΘΟΏ ΘΠ; 

“Απὰ (δς ΝΑ ]]εγ οὗ δυοσοίἢ Μ11 τηείς ουἵ, 
[ αΙΓΒΕΑΡ ἰ8 Μίπε, αηὰ Μίπε ἰ5 Μαπαϑβϑεὺ; 

“ ἘΡὮγαίπι 8]50 ἰ5 (Ὡς ἀεέδηοε οὗ ΜΥ μεοδὰ; 

“ 7υάδῃ ἰ5 ΜῪ σοτηπιδῃάετ᾽5 βίδα, 
“« ΜΟΑΒ ἰ5 Μγ “αϑῃροί; 

“πο Εάοτα νὴ} 1 σαϑὶ ΜῪ βδηάδὶ; 
“Ὁνεγ ΡΠ ϑιΐα νν}}1 5ῃοαΐ ἱπ υἱοίοσγ. " 

Ο ΤΗΑΤ οἱς νοιυϊὰ οοπάιποῖ πια ἴο [ῃ6 δηἰσηοῃαὰ οἰϊγῦ 
Ο ιδαῖ οῃς νουϊὰ Ἰεδὰ πιὲ υπηίο Εάοπιὺ 

οὶ Του (Ὑδμν ἢ) 

2. ν δῖ Εν 4 5ΤῈ. 45. 

ὙΥΔΗΨΈΗ, ΤΈου δαϑὶ τεὐεοϊεα υ, Παϑὲ ὈτοΚκεη κς ἀν; 

Του νναϑὶ ΔηρτΥ δπὰ ἀϊάϑὶ ἰυση κι Ὀαοκναγὰ ; 

ΤΒου αἰάϑι 5ῃακε ἰῃς Ἰδηὰ, ἀϊάπι οἰεανε ἰϊ: 

115 Ὀγεδοὴ ἀοιῇ βίπὶς ἄονη, ἰὶ ἀοίῃ τοζίετ. 

ὙΤΟῦ Βαβι Ἰεῖ ΤῊΥ ρεορὶε 5εὲ Βαγὰ (Πίηρβ: 
Του δαϑὶ πιδὰς υ5 ἀτίηἷς ννῖπε οὗἩ 5ἰασρευίης. 

Α 5'ρη ἴο ἴμεπὶ ἴπαὶ ἔεασ Τῆες Τ που Παϑὶ ρίνοῃ, 

ὙπΠαΐ {ΠῸ τισι Ὀδίακα ἔπ πιβοῖνοβ ἰὸ σι (Ὀεοαυβε οὗ (ΤὮΥ) (Αἰ .]η 655). 
ΎΤΗΑΤ ΤΥ Ὀεϊονεὰ ΡΕΟΡΙῈ τᾶν Ὀς ἀεἰϊϊνετεά, 

Ο δῖνε νἱοἴοτυ νυ ΤῊΥ τίσι παπὰ δὰ δε υ5; 
Του Ὑδηνεῦ, γ᾿ ἢὸ ἀϊάϑί τεὐεςῖ υ5 (απὰ Ραϊ υ5 ἰο 588π|6), 
Αηὰ ννεηϊεϑβὶ ποὶ ἑογἢ υυἱἷἢ οὐγ Ποβίβ. 

Ο ΟΙΝῈΕ υ5 Βεὶρ Ὀδοδυβε οἵ 5ἰγαί (8, 
Εογ νδίῃ ἰ5 πε νἱοἴογγ οὗ πιδῃ. 
ΤΒτγουρὴ Ὑδῆννεἢ Ἰεΐ τι5 ἀ0 να] πεν, 
Απὰ Ηε ν]] ἰτεδὰ ἀόννῃ οὐὖὖ δἀνεγβατίθβ. 

ῬΒ. όο ἰβ8 οοπιροβίῖε. (23)) ν.5 6, 2 ϑίτ. 48, οοπιϊπυςά ἴῃ ν.7' 125.-}... 2 διν, 45, 
ΤῊῖβ μα5 ἰακεῃ ρ ἱπίο 118 τηϊάβὲ δὴ οἱάενγ Ῥ5. (44), ν.8.13.,. 4. 5ι-. 38. ΜΝ .- 
15 αἶβο σοηπίαϊπεά ἴῃ {πε σοτηροβὶϊε Ῥβ. 1οϑ, νυν ίο Ὀερίπβ ἢ 575 3, Α9 τοβ8 

565 ἴῃς σοτηροβὶῖς 8. 60, ἰξ ννᾶβ οοπιροβεά βι 5εαυεπῖ ἴο [μδἱ σοπηροβί[ίοη. 
Ῥ5. 1το8 εἰϊεά ς7, 6ο, ἔτοπι Ἐ, απὰ ποῖ ἔγοπι ἴῃς οτίρ᾽ αὶ σγοὺρ οἵ ὈΝΌΓ95, ἴοσ 
ἴδε ἀϊνίπε πάπα 'β Ὀὐπῦν [πτουρβουῖ. [1 ἰ5 ἰβεγείοτε ἀππΚεὶγ [παῖ τοϑ τυδ5 'π 

Β. Τε τοῦ οἵ τ8ς εἶ{|ς 15 ἀὰς ἴο τῆς τεοορπ ἴοι οἵ τδς ἔδοϊ {παῖ [Ὡς ἵνγο 

οτίρί αὶ Ῥ85, ουἵ οὗἩ νἘ] ἢ ἴτ νγα8 οοπβίγυοϊεα νγετε ἴῃ 8. 5. 108 νγᾶβ ποὶ ἴῃ 
91Δ, Ὀὰϊ ὅο νᾶ8, απὰ ῥγοδδυγ αἰγεδάν 88 ςοπιροβίϊς ψθεη ἰΐ τεοεϊνεὰ {86 
τουϑῖοαὶ δϑβρητηεηΐ ΓΥῚΡ Ἰφυφ ον (ν. Τηῖτ, δὲ 27, 32, 33, 34). Τα οτιρίπαὶ 

ὍΓ90 (νυ. [πἴτ. ὃ 25) νγᾶβ8 ΟἿΪγ (44), νης ἢ 15 δητίφας ἴῃ [15 Ἰαηρυδσε δηά βία. 
Τῆς ἴογπι προῦ 5 ῥγοῦ. οτἱρίπαὶ, 11 τευαϊπὰβ οπα οἵ ἴῃς ἀΐγρε 2 8. 1175 ἀπὰ 
ῬΟΞΒΙΟΙΥ ψτὰ5 α͵8ο ἰπ (8 Βοοῖκ οἵ ὕβῃασ. Το ἰξ αοης ἴδε Ὠἰβιογίςδὶ γεΐεγεῃος 
οδῃ ΔΡΡΙΥ: ΠΟ Ν2 ὈΥ̓ΚΤΤΙΝ Ὁ ΝῊ 2ΦῸ ΠΟῪΣ ὈὝΜΤΓΙΝΥ ὈΣἽΠΣ ΟἽΝ ΓΝ ἸΠΊΣΠΣ 



ΡΘΑΙΜ ΙΧ. 59 

ὙΡκ ἼΦΡ Ὁ: ὙΒοη ἢε βίγονε σῖτ Αταπὶ Ναδαταὶπι δηὰ υνὐ ἢ Αταπὶ Ζοθα, 

ννΒεη [080 τεϊυγηεα ἀπὰ 5πιοίε οὗ Εάοπι ἴῃ ἴῃς νι] εὺ οὗἨ 5α]ῖ ἔνγεῖνε [πΠουδαπά. 

Γῇ. 2 8. 8:8 .4. 1016 51:1 (᾿, 1812 4. τοῦδ΄, ΤὨε νατίδιίοι ἴῃ πυτηῦεγ ἰ8 ΡτοΡ. 
ἀυς ἴο ἃ σοττυρίίοι οὗ ἰεχῖ. Βαυὶ ν᾿ }1ε (Π]5 Ῥ5. ἰδ ἀπἀουδίθα!ν δποίεπὶ ἀπὰ 

ταϊρδὶ γὸ ὑδοὶς ἴο ἴδε {ἰπια οὗ Πενία, γεῖ ἴἴ 15 ἴοο ρεπεγαὶ ἴο τείεγ ἴο (18 
ἀείεαϊ οἵ Εάοπι (οἵ γαῖ πε ὈἽΝ 85 2 3. 10), πὰ ἰ5 8ῃ ογδοὶς 85 ἴο ἴδῃς ἴσα ρἢ 

ονες ἴδε ᾿εβϑεῦ πεὶρῃθουτα, Αγᾶπὶ ποῖ Ὀεΐπρ τηεπιϊοπεὰ. (22) ναβ ἃ 5. οὗ 

ἀϊβετγεπὶ βἰγασίυτε δηά ἀαΐθ. 11 ννᾶβ8 ἃ ρε[ἰτίοη ἴον ἀϊνίῃς ἱπίεγροϑβίτίου δεν 

Βυπι) απ ἀείςαϊ οἵ [με ἀγπιῖεβ οἵ ἰϑγαεὶ. Μ᾽. 5 σεβεπιῦ]εβ [ς. 45, ν.ὅ 15. 9111: 5. 
1 ῥγόθδθὶν τεΐετβ ἴο ἴῃς ἀείεαϊ οὗ ἴῃς αττηΐεβ οἵ [δὴ Υ ἴδε ΒαὈΥ]οηίΐδη5, 
τεἀυοσίηρ ἴΠ6πὶ ἴο ἃ ἀεβρεγαῖς βἰϊυδϊΐοπ, [Ιἰ τεταϊηὰβ 5 οἵ ρατῖβ οὗ Ρ58. 44 δῃὰ 

89, Δῃμὰ ΠΠΔῪ ἐχρζεβ8 ἴμε (ξεἰΐηρβ οἵ με ςοπιραηίουϑ οἵ ]εΒβοϊδοίη, 

ῬΘΑΙΜ Χ. 4. 

ΘΈΣΙ. 4 {τἰβιῖςο ἢ μανίηρ ἃ 5γη. σου ρ]εῖ βγη. το ἴῃς ἢγϑβὲ 11π6. --- 
8. γαλευεὰ «ῥαζε ἐπ 7 ἰς ταπεΐμα»}}, 50 Φ, 3, τείειτίηρ ἴο τῆς 

Ξδογεα ρίαςς οὗ ἴῃς ἀϊνίπε ῥγεβεηςε, ψῇεγε ἴῃ οσδοὶς οἵ Ὑδηνεῃ 

45 ρίνεη ; δηά ποῖ, “ ἴῃ" οἵ “Ὁ Ηἰδ5 Πο] 655," οὗ ΕΝ", βυρρεδῖ- 

ἵπρ ἃ ἀϊνίῃε οδἵῃ, 45 Ατῃ. 47 Ρ5. 803, Τῆΐβ ογδοΐα ροὲθ Ὁδοῖκ ἴο 
δε οὔρίπαὶ οοπᾳασβῖ οἵ ἴῃς Ιαπά. --- 7 εὐἱῶ εχ ῆ, ἴῃ Πα ρἢ ονεσ 

τῇ ἱπῃαθιϊδηῖβ οἵ ἴπΠ6 ἰαηά, Ὑδῆνεῃ βρϑαῖκβ 45 ἴῃ6 βυργετηβ σοτῃ- 

τοδηάεσ οἵ Ηἰβ ρξορῖε, οἴ. Ρ5. 2471 15. 63), --- 7 τυἱζ ἀἰοϊά6), ἴῃ 6 
ςοπαυεοτγεά ἰαπὰ απιοηρ ἴῃ 6 {Π| 065, [[τοΐ 7) νιείσ οι, ἴλε τηθάβαγε- 

τηθηΐ ἴῃ οοηποοιίίοη ἢ ἴῃς ἀϊνίβίοη. --- δαεεάέηι, αἱ ἴῃ ἑοοὶ οὗ 

Μι. σεηζίτη, ἴδε ομίεῖ ραιμοτίηρ ῥάσα ἰῇ ἴπ6 της οἵ [οβῆυδ, 

βἰδηᾶβ ἴοσ ἴῃς σου νεϑῖ οἵ ἴδε Ἰογάδῃ, οἴ. ]οβῃ. 24. Τῆς 
Ῥαλεν φΓ δμεεοίλ], ἴῃ ἴῃ νδ]]εν οὗ ἴῃε ]Ἰογάδη οἡ τε βαβίθετγῃ 
5άςε, πϑᾶῦ ἴῃε αῦροκ (5. Μεση, ΖΞ 65) οἵ )ογάαη, 385 54.), 5βἰδπαβ 
ἴον ἴῃ σουῃίσυ δαϑὶ οἵ ἴῃ6 Ἰογάδῃ ; ροβϑι Ὁ ἢ ἃ Γοτ  Ὠ]ϑοθησ 6 
οὗ [86 ἵνο Ἵδίεῖ ρἴδοθβ τηθηϊοηδά ἰῃ [ἢ 5(ΟΥΎῪ οὗ ἴῃς τεϊυγῃ οὗ 

7]Δεοῦ ἤοτῃ Ηδγδῃ ἴο σαπαδῃ, ὕξη. 327 Ὁὶ 
Βίγ. 11. 15. ἃ 5γῃ. {τἰβιίςῃ. ----ϑ. σαί, 85 ἀἰβείηρυ ϑῃεα ἔγοτα 

“ΜαπαςΞ:ἐλ, ταυβὶ ἰηάίοαϊς ψῖτἢ ἴὉ τὰς Όνο οὨίεἶ αἰνβοη5 εαϑὶ οἵ ἴῃ 8 

]οτάδῃ, 25 Ξλγαΐνι πιὰ γμάσλ, ἴῃ 6 ὕνο οἰϊεἶ αἰνίϑίοη5 οῃ ἴῃ νναϑβῖ. 

Ασοοτγαϊηρὶ)ν Οἰ]εαά, μετα, 15 ἔοσ ἴῃ βου τμθγῃ Ῥογίίοη δϑϑίρῃηεα ἴοὸ 
Κδυδεη δηά δά, Νυ. 4321..9, δπὰ Μδηῃδββθὴ, ἴῃ6 πογίμοσῃ ρογίίοῃ, 
ΟΥ ἴπε Ιαπά οἵ Βαϑῆδη. ὙὙΠεϑε, δαγ5 Ὑδηνεῃ, τὰ 221|πε], ταὶ 15, 

ΤΩΥ͂ Ροββθβϑίοῃ, Ὁ ἰαπά. ἘΡἢγαΐπι 15 “6 ἄγίεπες οὐ ἤν λεαα]], ἰμ6 

Βοίπχοι ἀείεηάίηρ ἴῃς Πεδά ἔγτοτῃ [ῃ6 Ὀΐοννβ οἵ δὴ δῃβζωυ, ἴῃ Ρεῖ- 



6ο ῬΘΑΙΜΒ 

8004] σοιηραΐ ἰῃ δαῖ[]6. Τ7υἀαῇῃ ἰ5 2») ἐο»ρπαπαάξγς εἴα}, 85 
Οση. 495; ποῖ ἴῃς “ Ξοερίτε," ΕΝ., νη] ἢ ἐπ ρ} 165 σογαὶῖγ, ποτ ἴῃ 6 
“Ἰανρίνετ," ΡΒΥ͂., ΑΝ., νῃοἢ ἐπ ρ 165 ρονογηγηθηῖ ; θαΐ ἴῃ6 Ὀαΐοῃ, 

[86 5γτ}ο] οὗὨ τα] ατῪ δυϊ μουν, τ ν οἢ [Π6 σοπητηδηάοι αἀἰτγθοῖβ 
186 πιονοτηθηῖβ οὗ ἢΪ5 ΔΓΓΩΥ δηά ροϊηΐβ ἴθ ἴο ν]οΐουγ. 

ϑίσ. 111. 15 αἷϑο ἃ 50. {ἰβί ἢ, τοίοσσιηρ ἴο ἴῃ6 ἴτε Βοβί!α 
ποὶρηῃθουτβ ΨῆῸ ἅτε σοποεϊνεα 45 βυ )υραῖεα. ---10, Μοασό ἐς ΜΚ 
τυαεἦῤο]. Μοδὺ νᾶβ ἴμ6 τγου] βοόσηθ ποίη θοσ οὔ [βγδε], οσοι- 

Ῥγΐηρ ἴμε τερίοῃ εαϑὶ οὗ ἴπε Πεδά ὅ5ε4Δ. Ηδ ἰβ5 ἴο "6 50 τεἀυσεὰ 
ταὶ 6 Ὀεοοιιθβ ἴῃ 6 νναϑἢ Ὀαϑβίη ψῃ ἢ ἰ5 σαττεα ὈΥ 8 5'ανε ἴο ροὺσ 
ΨΑΙΟΓ ΟΥΕΙ ἢΪ5 τηδϑίεγ᾽ 5 ἤδη 45 οΥ ἔδεῖ. --- ζγωο Φάρον τὴ 7 εατὲ 

Ἀν «απάα1]. Ἑάοπι, ἴῃ 6 ἰτου ]εβοπια ἡρίρηρουΓ οὗ Τυἀδῃ, οη ἴῃς 

βου Πδαϑῖ, ννὰ5 αἰβο 80 τεἀυοεα 85 ἴο Ὀδοοΐὴθ δῃοῖμεσ αν ἴο 

ψἤοτη ἴῃ πηδϑῖοσ Κίς ο᾽ ἴῃς 54η4415 ἤδη ἢ6 που πᾶνε ἢ 6 πὶ 

τετηονϑαὰ ἴο ναβῇ ἢΪ5 δεῖ, ὙῊΪ5 8 Ὀεῖίοσ ἴδῃ ΕΝ, “Ονεσ᾽ οὗ 
“ὍΡοη Εάοηι,᾽" δ5 ἰῃουρῃ ἴἃ αγα ἃ ϑυγηδοὶ οὗ ἴπ6 ἰακίηρ ῥΡοβ- 

βεβϑϑίοη οὗ τῇς ἰαηὰ ὈΥ σοηφααβῖ. --- Οὐεγ δ οῆα τοῖῶ 7 τἀομΐ ἐπ 

σἱοίον}]. Τῆδ τεϊδιίοηβ Ὀδίννεθῃ (ἢ 6 ῬἈΠ]βη65 δηα [βγαεὶ γεσα 
ἴΠο56 οὗ τηυΐαδ!ν γοϑρεοϊίηρ νγαῦ] κα εῖρῆρουτθ. ΤὭστε ἰ5 ποῖἢ- 

ἴῃς ἱρῃοιηϊηίουβ {Ποσθίοσα ἴῃ ἴῃ6 τϑίδσεηος ἰὸ πεῖ. ὙΠΘΥ ἅγα 
ἀοίεαϊεά, δηά ἴδεγα 15 τεὐοϊεἴηρ ἴῃ ἴῃς νἱοΐοτγ. ΜΤ. δπά Νγβϑβ., ΌῪ 

ἃ τηϊδίακε οὗ ἃ νονεὶ ροϊπὶ ἤεγα, θυ ἢοϊ ἴῃ τοϑ', σοτηρεὶ νᾶγίουβ 
οἴμεγ τεηάοτίηρβ, Ποὴ6 οὗ ψὮΟὮ 5αϊξ ἴῃ6 οοηϊοχὶ ΟΥΓἩἨ ρῖνε ἃ 58[15- 
ἰδοΐοσυ πγεδηϊηρ. 

ϑίσ. 1Υ7. Πὰ5 ἃ 5γῆ. σουρίεῖ τ 4 ϑυηίῃ. ᾿ς ἴῃ ΟἸΪΠΊΑχ. --- 

11. 0 “δα οπό τυομέα, εχρτεβδϑίοῃ οἵ ἃ νυ ]βῃ ἴο δηΐου (με τυ Ρἢ 

Ρτογηϊβεά ἰῃ τῇς οτγδοὶς εἰϊεὰ αὔονε, δηπὰ ποῖ ἃ 5ἰτηρὶε φασϑίοη, 

“ὑπ ὮὯο Μ}]} " οὗ ΕΝ". --- εοπίμε γιό ἢ αά νιε], ἴῃαὶ ἴ5, ἴῃ νἱεῖο- 

Ιοὰβ ΘΠΕΓΥ ἰηῖο δέ[ε ἐμήγεπελεα εἰΐν, [6 ΟΠ οΥ ἐοσεοδίίοη δηά 
ἀείεηςο, ψῃϊοἢ θεΐηρ οαρίυτοά, ΖΦ ώονι ἰϊ56 1 τγουἹὰ σοτης ἱπῖο ροϑβ- 
βεβϑίοῃ οὗ ἴπε σοπαιεσοῦβ. --- 124. ἩΡτδ ποῦ Τίσι γαλευελ.: ΤῊΪ5 
απεϑίίοη ἱτηρ! 165 δῃ δῇηγπηαῖϊνα ΔΏΘΜΕΓ ἴῃ δοοογάδπος τὶ ἴῃς 
Ῥτογηΐῖβα οὗ ἴῃ ογδοῖθ, δηά τμπογθίοτα 8Δῃ δρριορσίδϊε οἰϊπλαχ δπὰ 
Ποπῃοϊαβίοη οὗἉ [ἰ5 δηςσίεηϊ 5. 

ΡΘΑΙΜ ΙΧ. 4. 

ΘΓ. 1. μᾶ5 ἃ 5.η. ἰειγαβιίςῃ. --- ὃ, Ζάσω ἀαε γοεεϊα με], εἴ. 
43, 44“; τείαϑεά ἴο 3ὸ ψὶ ἢ 5, ΟΥὁ Ὀ6 ὙΠ 5, ΟΥ ΠΕΡ 8 ἴῃ νγᾶγ. 



ΡΘΑΙΜ ΙΧ. δι 

Ι Τάοι τυσεί 4507}], ἴῃε τϑάβϑοη οἵ (ἢ τεὐθοϊίοη..- ΑΒ ἃ γϑϑυ] οἵ 

τηῖβ : Ζάοι ἀαεί ὀγοξεπ μα ἄστση]. ΤΠδ ἀγγ, ψὨϊοἢ 5μου ἃ ἤανα 
βἱοοά {κα ἃ Ψ8]1 ἴῃ ἀδίδησε οὗ ἴῃ ηδιΐοη, μα5 Ὀεθῃ Ὀσόκεη ἄονῃ, 
80 ἴῃδῖ 11 σδῃ ΠΟ Ἰοηρεῦ γοϑίϑὶ ἴῃ οηβεῖ οὗ [86 ΘΗΘΙΊΥ. ---- Γαδ “ΜῊ 
“5 δαεξινα» 4] ἴῃ ἀείδαϊ, σομη ρον ἃ ἀϊδαδίτουβ τεῖγεαῖ. ΤῊΪβ 
τθδηΐης 5 τηοβὶ βυϊεὰ ἴο ἴῃς οοηϊεχὶ, οἵ. 44. Τῆς Ηοῦτεν ἴοχῖ 

ἰβ οαρϑῦϊ!ε οἵ νᾶτίουβ οἴμεῖ τεπάθσίηρβ ἢ] ἢ ἃγα ΓΟ] ον ὰ ἴῃ ΥὙ58. 
Δα ἰηϊεγργεΐειβ, ἴμ6 τηοϑὲ ρσορδῦ]α οἵ ψῃϊοῃ 15, “ Ο τεϑίοτα ὺ8 
δραὶπ.᾽" ϑυςῇ ἃ ρει τίοη, μονανεσ, σοπλθ5 ἴῃ ἴοο ΔΌΓΟΡΙΕΥ ἰηῖο ἴῃ 6 

τεχῖ, δηὰ ἀοεβ ποῖ βυϊ τῃ6 σοηϊεχῖ, ψῃ]ΟὮ σοητίηιθ5. ἴπ6 ἀδβοτρ- 

τίοη οὗ ἴῃς ἀϊνίης ἀϊδοὶρ] πη οἵ ἴῃ6 ρεορίθβ. [Ιζ 15 αυΐϊῖα ροβϑὶῦϊὶς, 

Βονανεσ, {παὶ [ἢ15 τηδδηΐηρ τγᾶ5 ἀεϑίρηβα Ὁγ ἴῃς ἤπαὶ εἀϊῖοσ οἵ Ψ 
ἴοτ ᾿ἰϊαγρίοαὶ τβδϑοῃβ. --- 4. Ζάοωε αἰϊατί τλαῖε τε αμα7]. Ὑ8Πὲ 
Ὡδίίοηδὶ ἀἰβαβίοσ ἰ5 οπῃρατεά ἴο δῃ βαγίῃαμυακο, οἴ. 465 15. 245“ 
- Ζάσι ἀἰαῖεί εἰσαὺς 11]. ΤῊΘ τηϑίδρθοσ ἰ5 σοητηὰε. Α5 ἴΠ6 
εατῖῃαυακε οἰδανεβ 6 απ ὉΥ τηακίηρ γοηΐβ δηά ογδοῖβ ἴῃ ἴῃς 
5014 στουηά, 50 [πε πδίίοῃ 15 411 Ὀγοκθῃ ἃρ ἰπ ἀϊβογάεσγ δηὰ Ἵοὺ- 
ξαϑίοῃ. --- 7ὲς ὀγεασοῖ ἀοίλ εἱπξ ἄστυ". ὙῊΘ ψ4}15 οὐ ἀδέδβηςβ ἤᾶνα 
Ῥεδη Ὀγεδοηαά, δηὰ [ἢ Ὀτεδοῇ 5 ηκ8 ἄονη, --- ἐξ ἡσήὰ “οΖ67], ἀπά 
15 δρουΐ ἴο [4}] ἀοννῃ ἴῃ ἃ τηᾶβ85 οἵ τιΐη5. ΤῊΣ ροεῖ ἴ5 ἤεσε ἀββουιὉ- 

ἴῃρ ἃ στεδὶ παιϊοῃδὶ ἀἰβαβίεσ τι ΐη ἰδ ον Ἔχρατίεηςβ. 

δι: 11. ῃ45 ἃ 5γη. σοιρὶεὶ δηά ἃ βγηίῃ. οουρϊεῖ. ----ὅ. ΤῊΣ Δα 

ἐλίπρε], ἴἑλς. Ρθβορὶε οἵ Ὑδηνεῃ ἀγα βεείηρ γε ἴῃς βδὰ ὌἼχρεγίθηςεβ 

οἵ ἀείεαι, ἀἰϊδαβῖεσ, ἀθαίῃ ἴῃ Ὀαίς, σαριϊνιγ, Βαπλ ΠἸϊίοη, δά 

5ΒἤΔΓΏ. --- τοίηθ 97 οἰαρρέγίηρ}. ὙΠΟ ἅτε 80 ονεγνῃαϊηχεά νἰ τῇ 

ἀἴβυμαυ δηὰ ραηΐς ὉΥ 1ῃ}5 ἀπεχρεοϊβά ϑβἰτυδίίοη τ[μδὶ ἴΠεΥ ἅτε ἀδζεά, 
1ΠῈΥ 5ἴδρρεῖ δ5 ἰ{ ἱπιοχίοαίεά, οἵ. 15. αα7.3, Αἱ ἴῃε βᾶπιὲ ἴἰπ|ὲ 
ἴον Κπονν πὶ Ὑδηνοἢ [45 τηδάς ἴἤθτ 566 ἴπ686 (Ὠϊηρβ, δηὰ Ηδ 
845 ρίνεη ἴΠϑτὰ [ἢ 5 σὰρ ἴο ἀτίηκ, οἴ, 8οϑ, ---Θ. Α εἰρη το ἥλενι λα: 

ἡκαν ΤΆεε Τίσι λας ρίυεμ]. ΔΉ Ἐἢ αἰβε ρου ϑῆ65 ἴῃ6 Οοά-ίεατ- 

ἱῃρ ἴῃ τῃε πιϊάβι οἵ [15 ἀϊβαβίθσ, δηὰ ρῖνεβ ἴδ ἃ βίρῃ οἵ  5'ρῃδὶ, 

ὙΠ] ἢ ΘηΔΌΪε5 ἴἤετὰ ἴο Ἔβοᾶρα ἴῃ {{π|6. --ο λα ἡάεν γεῖρλέ δείαξο 
ἡλενιςεένες ἐο Πίρἀ]. ὙΠΪ5 τεπά δγίηρ, βυβίαϊηθα ὃγ ᾧῦ, 3, ἰ5 βυϊιεά 
ἴο ἴπ6 ςοπίοχὶ δηά ρτϑδῖὶν ἴο Ὀς ῥτείεττεά ἴοὸ ἴμαϊ οἵ ΑΝ, ἘΝ. 

Ῥαδεά οἡ Α4., ζ : “τῃαῖ ἴ (1λ6 ὈδΔππετ) τὰν Ὀε ἀϊπρίαγεά," νῃϊο ἢ 
Εἶνεϑ ἃ νἱοἴοτυ ἴο (6 (οά-ἔξατίηρ ἴμαὶ ἀοε5 ποῖ αἵ 811] 5υϊ (ἢς σοη- 

ἴεχῖ. [Ιζ 15 αυϊΐα Ῥοββί δῖε, μοννενοσ, ἰῃδὶ ἔοτ τυγρίοαὶ τεαϑοηβ ἴῃ 6 
εἷδυβα ψγὰ5 ρίνεῃ [5 ἴαγῃ ἴῃ ἴῃς ἰτδαϊτίοηβ οὗ βγῃάρορσίια 156. -- 
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Βεέαμδε οὐ ΤᾺν “αὐ πη γμίισες]. ΤῊΪΒ 15. ἃ οοπ͵δοΐυγαὶ δτηθπάδιίοη 

οὔ ἴῃς ἰεχὶ, ἰῃ δοοοσάδησε ψ τ ἴμ6 σοηϊοχί, [ἰ 5 αἱ ἴῃ Ὀαϑὶβ οὗ 

ἴδε τεπάδγίηρ οὗ Αα., Ζ, ΕΝ'"., “ Ῥεσαυβε οἵ ἴῃς (τὰ. Βαϊ Ω, 3, 
Ῥ, ἘΝ." “θείοσε ἴῃς Ὀονν ᾽ ἰδ ὑσείεισθά Ὁγ πιοβῖ. 

8.1. 111. ν᾿ 7.125. μὰς ἃ βσγηΐῃ. δῃὰ ἃ βγη. σουρὶεῖ βαραγαϊεά ὉΥ ἴῃς 
ἰμβοστίοη οἵ ν. δ -- -Ἴ, 7Ζλσί 7ΤᾺν ὀείουεώ ῥεοῤίε νιαν δέ ἀφἠοεγεα Ἵ. 

ΤὨς Ρύγροβε 15 ρἰδσεὰ Ὀείοσγε {με ἴτων. 0 εἰ ρῃδϑῖὶβ' Τῇ ρβορῖὶβ 
οἵ Ὑδλν ἢ ἃγα παηηθα Ῥεϊονθά, Ὀεοᾶυβε {ΠῈῪ ἅτ ἴῃ6 βρβοίδὶ 
οδ]δοῖβ οἵ Ηἰβ ἰονε, ποι διδπάϊπρ [ἴῃς ἀϊβαβίεσβ Ηδ 85 Ὀσουραὶ 
ρου πεῖ. Ηἱἰ5 ρεορὶε σδηποῖ (Πῖηκ ἴμδὶ ἴῃ 656 σδὴ Ὀδ6 τῶοσα ἴηδῃ 

ΤΟΠΊΡΟΓΑΙΥ͂ ἃηα ἀἰδο  ρ] πατγ, δπὰ ἴμαΐ ἴῃ ἴῃς επὰ [ΠΥ 11} Ὀὲ 

ἀε] νοτϑά. --- Ο γίνε υἱείογν τοὐὴὰ ΤᾺΡ γίρλ! λαμα]. Τῆς τίρῃι 
δΒιαηά οἵἉ Ὑδηνθῃ βἰτγεϊοῃβα οὐ ἰπ Ῥεδα] οὗ Ηἰἷβ5 ρβορὶε ἰ5 ἴμε ρτεαῖ 

Ἰῃβίγυτηεηϊ οἵ ἀθ]] νεγάπος δηὰ νἱοἴοτγ, οἴ. 2οἷ 21 4.4) 4811- ἔχ. 155, 

Τῆς Ηεῦγον νογὰ, ψὨ]Οἢ τθδῃ5 ΒΟ] ἰΠ165 “ ρίνα νἱοἴοτγυ,᾽ 5οηγε- 
Ἐϊπγ65 “ βᾶνβ,᾽ 5Βῃου]ὰ ποῖ θὲ ρεῃεγδὶβεά μετζε. --- 125. Ζάον γαλ- 

«ὐελ, τοὴάσ ἀϊἴε γεΐεεΐ π5], τεβατηίηρ ἴῃς τῃουρῆϊ οὗ νιὃ; ἴῃς νεῖ 

Οηε Ψῆο τεὐεοϊεὰ Ηἰ5 ρξορῖδε, ἰ5 ἴῃς ον Οηεὲ ψῆο οδῃ ρῖνε ἴμθτὰ 
ἴῃς νἱοΐοτγ. Ώεη τς ἴνο Ῥ55. γεσθ ρίβοθά τορβίμεσ, [15 ᾿π6 

Βαὰ ἴο θὲ δἀαριοὰ ἴο ἰῖ5 σοπίεχι, ἀπά τγὰβ οοηἀεηβεά νυ ν.}35 50 
85 ἴο ρῖνε “ μαϑὶ Τῇου ποῖ τε)θοϊεά 0.5." ἘΕοτ 186 βᾶπη6 γϑᾶβϑοῃ ἴῃ68 

οἸοβίης νΌ., σηπα φημ μς 10 σλαπιξ, γχ5 οταϊτ[ἰθ ἃ, [Ὲ ἰ5 ρίνεη, μον- 
ἜνοῚ, ἰῃ ἴΠ6 οἰϊαϊίοη Ρ5. 4419, ἀμ 5ῃου Ὀὲ τεβίογεα ἴῃ Ῥβ8. όο ἔοσ 

τη 54Κε οὗ ἴῆε πιδᾶϑισε δηὰ βίσορῃϊοδὶ οὐρδη βδίίοῃ. ---- 4πΩ τυεηῖ- 
ἐπέ ποί γον τού ομ ἀσσῖς]. Α ςοπεπαυδίίοη οὗ ἴῃ 5ἰαϊεπιθηϊ οὗ 

τε ῥγενίουβ 1ἴπ6 δῃά ἐχρ]δηδίοτυ οἵ ἰξ. Ὑδῆνθῃ νὰβ ποῖ νῖτῃ (ἢ 6 
ΔΙτηΐε5 οἵ Ηΐβ ρεορὶε; {ΠῈῪ πθηΐ ἰπῖο Ῥδι]6 νους Ηΐπι. Ηἰ5 

τρις μαηὰ τνᾶ58 ποῖ βἰγείςῃεά ουϊ ου ἱμεῖὶγ Ὁ μα], Ης νὰ5 ἱπάεεὰ 
ΔΏΡΤΥ νὰ ἴθ. ὙὍμαὶ νὰθ ἴῃ6 γεάβοη ἴοσ ἴπεῖγ ἀείεαῖ. Τῇδ 

ΠΟ ΡΓΑΥΕΓ ἴῸΓ νἱοίουυ ἱτηρ]165 ἴπδὶ Ὑδῆννθἢ ταϊρϊ ρὸ ἕοσῖβ ἢ {πὲ 

ΔΙτΉΪ65 οὗ Ηἰβ ρεορῖὶβ δπά 45 τμεὶγ ομϊείαϊῃ ἀραΐη βἰγεῖοῃ ἕογι ἢ 

Ηἰ5 μαπά δραϊηϑβὶ {Π 6], ἘΏΘΓΊ168. 
ϑίγ. 1Υ͂. μᾶ5 ἔνο βγη. σουρ]εῖϑ. ---- 13. Ο γίνε τὸ Λε], ἃ τεπευνγαὶ 

οὔ ἔπ ῥγᾶγϑσ ἴοσ νἱοΐουυ οὔ ἴῃ6 ργενίουβ ϑι. ---- ὀφεστσε φῇ εἰγαΐ δ]. 

Τηΐβ. ἱπιεγργοιδιίίοη οἵ ᾧῦ, 3, ΡΒΝ., ΑΥ., 5 τηοβὲ ὑσοῦδῦϊθ, 85 ἱΐ 

ροττεϑροηᾶβ ψίτῃ ἴῃς τπουρῆϊ οὗ ἴμ6 ῥγενίουβ ϑῖτ. ; δμουρῃ ἴῃς 
τεηάοτίηρ οἵ ἘΝ. “δραϊπϑδὶ ἴῃς δάνογβατυ," ἰδνουγθά ὈΥ̓ ΓΏΔΗΥ 
τοοάοΓ5, ἰδ ρΡοΟββίβ!β. ---- δον σαίμ ἐς ἐλε υἱείονν οὗ νιαϑπ]. ΜΝ ΊοϊουΥ 
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ἴο 6 ψΟῺ ὈΥ τηδΔῃ ἴῃ ΜᾺΓ ἀραίηβὶ ἴ6 ἘΠΘΤΑΥ διηουηΐβ ἴο ποίμίηρ ; 
1 ἰ5. ἃ ναὶπ ορε. ]ΟΪΟΥΥ οδπηοὶ ὈῈ ὑτουρῆς ἀρουῖΐ ὈΥ πηδῃ, 
Ῥαΐ Ὀγ Υδῆννθῃ οηΐγ. --- 14. ΖΑγοωρα γαλτυελ]. Ἠΐβ τίρῃς Βαπὰ 
βἰγείς ῃβά οαΐ ἴῃ Ὀδ.16. --- κέ μος “ο ναἠαηεν}. Αβϑυτγθὰ οἵ ἀϊνίπε 
ΒεΙ͂Ρ, [6 ΡΘΟρΙε γεβοῖνα οἡ ἴμεῖγ ρατὶ ἴο ἤρῃς ψ ἢ 411} (μεὶγ ταϊσῃῖ. 

- απα 1: τοὶῇ ἱγεαά ἔστη ον σάνεγεαγίες]. ὙΔΆΜΘὮ Ν}}} γάρ] 6 
τθο ἀπάογ ἰοοῖ ἴῃ Ηἰ5 νἱοϊοτίου5 δάνδηςξ, 

ΙΧ. 2. 

8. ὈπὉΜ] ἴον οτρίπαὶ πυν,, 5ο ν.ϑ' 13. 10. υἤχηρ] ΟἿΑ] ῥῇ, 2 πι., 5, αὶ. 
ΦΥγῸ Οαἱ (1) ὀγεαξ ἀσιννε ἃ νγ8}}, 8018 8941 15, ςὅ Ἐς, τοῦ, Ὠετε οἵ παιίοπ, οἵ. 

νι" (2) ὀνεαξ ἱρ Ῥα. τοῦϑϑ, --α 339} ΡοΪεὶ ἱταρί, 2γυ᾽, γετέογέ, 85 232 15. 5812 
δος. ἴο Βὰ.,, Ὦτ,, Πα.» ἴθεη 585. γετογε μὲ; Φ γείμγη (9 τ 88 ρεϊϊίοι, 
6, Ἐ, Α4., Σ, Ουϊπῖα, ἴαἶκε ἰξ 5 ρί. καὶ φκτείρησας ἡμᾶς. ΤῊΪ5 τηηρ. ἀοε5 

ποῖ 5υἱξ σοπίοχι. ΒΆᾶ. τάβ. 22 .ΦῸ., γ σοηβες, ἱπηρί,, 85 7ε. 5οῦ, οἵ, Ρβ. 44}, 

ὋΣ "Ὁ ὍΠΝ ὑϑῦγ, Τῆς ἀἰβῆουΥ ἴΠεπ ἰ ἢ Ὁ. ΤΈΪ5. 18. ῥοῦ. ποῖ οτίρὶ παὶ 
Ῥυϊ ἱπιετργείδιίου, Τῆς ἰπιτἰΑ] Γι ἰ5 ἀϊτορ. ἔοτ δὴ οτὶρῖπαὶ πσ’ Ἐά. Ὁγοθῆ 

σε ἵνο ἴοης8, ἐμγρ ὀὁσεξ ἱρ γείγεαί, ψ ἈΪΣὮ δίοης 515 ἴῃς σοπίεχὶ ἀπά τ γπιδ. 

-- 4. πρυγΠ] Ηρ. Ρί. 2 πι. ἐγ νυτϊττςπ, σρτν ν, 4188." Βυΐ ἴξ 5 ῥσον. {μα 
βῃδὶ ἡ Βεϊοπρβ ἴο γΝ. τ ΠΠΌΣΘ] α.λ. ΟΔ] Ρί, 2 τι.» 8έ. 3 (. ῥυ ον. οἱ ορέη, ἀυὈ.; 
(α καὶ συνετάραξας αὐτήν, 3 εἰ ἀΐδγερίσεὶ ἐα5. --ο ΠΡ] ΟΔ] ἴπιν. ΠῚ ΞΞ ΜΟῚ 

λεαὶ, ν. 65, Βο Θ ἴασαι, 3 “«απα, Ὀαυϊ πρ᾿ Οδὶ ρί, οἵ, 378, εἰκά, σία, 18 τότ 

βυϊϊε ἴο οοπῖεχῖ, ΨἸΒ Ῥν2Ὁ ἃ5 500). ΤὨς ΡὮτ. α.λ. ξ ν᾽ πιὰ. ὀγεαεά ἴῃ ἃ 

νΑ}} 18. 3018. "4, ταΐῃ οἵ βἴαϊο [,. 211 241 Ατὰ. 65 Νὰ. 319, ΤΈο ὑρ) γὴν 15. 3018 
ὀγεατά γεααν ἐσ }α]] 18 βἰταῖϊατ ἰάεα, δῃὰ ροββί Εν ἰπ τυϊπὰ οἵ ροεῖ. --- π00 5} 

ΟἿΑ] 3 ἢ, 538. Ὁ. (105). .2 ἰδ ῥγοῦ. ἱπιεγρτειϊατίνε ρὶ. θεοαυβε οὗ τρξδερ. ὁΐ πρὸ 
85 ἱπιν. ---ὅ, 2 ΠΡΌ] δά]. ἔ, πῷὸρ τοάαί ἐς λαγα (ἴο Βεδγ), ἱπ νγῶγ 85 2 5. 217; 

α.λ. ψ, οοπιπιου ἴῃ [τ --- ἰ πῦ 7 τ. γοολέρμρ, «ἰαρρεγίμρν εἶν. 18, 5111. 38, --- 
θ. πρῃ}]} ΟαἱἹ μέ. 2 τὰ. (Ὁ}}Ὺ νυτί απ, 11). ---- 2 Ὁ)] πιῖα. σἰαριααγα,, 88. 15, 6210, 5ο 
Ὁγ. ΒΌΒ., οἵ εἧρηπαὶ, 85 7ε. 45 (1ο ἀΐτεςϊ τείαρεεδ ἴο Ζίομ), 80 βεζε ἴο ἀΐγεοῖ 
βιρμι ἔτοπι ἐπετιυ, (ὃ σημείωσιν, 3. τέρνειεηε. ---- ὈΡΓΠ9] ἩΠΏροΪεὶ ἱπί, Σ᾿ ον) ΤῊ 

κε, οὗ ἀττοῖεβ 683, οἵ βεὰ 1148. ὅ, οἴ, το47; Ηρ. ἰαξε ύρλι, το ὦ, Ἐ, 3,Σ 
Ὁτ., θα., Βᾶ., Ηα., Νον.., (Β6., ἘΝ .πι Βυῖ Πε. αἴεν Α4ᾳ., Ζ᾽, Πυῖπετ, ΑΝ. 

ΚΝ. ἴκεβ ἴξ δ5 ἀσποπι. οὗ Ὁ), ζλαΐ ἐξ γιᾶν δὲ αἱ ερίαγεά. Τς ἰογπιεσ δόμα 

5υ 8 1μς οοπίεχί. --- ον 299] (Φ ἀπὸ προσώτπον τόξου, 3 α γηεῖς αγενς. ὈΦΡ 
5 ὀσῖσ ἴπ Ατᾶτα, θαυϊ ποῖ ἴῃ Ηδεῦ., νυνὶ ἢ Πᾶς τυ. ὉνΡ ἷἰ5 ἡγωδά, Ῥτ, 2231 (Ὀυῖ 

Ατατα, ρ]. ες, ἴο ΤΟΥ); 80 Βετε δος. ἴο ἴῃοβε ψγῆο ἰαϊκε νΌ. 88 ἀξποπι, οἵ Ὁ}. ΤῊΣ 

Ατᾶπι. ννογὰ 8ὲὰ5 δε βυῤρϑιτυἱεὰ ἴος ΗςὉ. ποσὰ πον, ψῃῖο ἢ δοοοτάβ ὙΠ Ὰ 

τῆγπος, ΕΥ̓͂ ἃ ἰαῖς ςοργίκὶ. --- Ἴ ΞΞ τοϑῖ, γχῦπν 1ΡῸ5]. ἸρῸυ (ίογ πῷν 1900) διηρῆ, 
δἱ Ὀερίππηΐηρ οὗ βεηίεπος, εἶδυγ. ψ 1229- 9, γχδπι ΝΙΡΆ. ἱπιρί. 3 Ρ]. ἀτομαὶς 
ἔοττα ΝΊΡΒ. εἶξν. 1οδῖ Ῥγὶ 115; θαϊ ΡΙεῖ, ν. ὅδ. --- 0} Ρ]. 5... 2 τὰ, δ ἢ 

δα. δεσυεα, εἶδ. 1Ἰο87 843 123, οἴ, 451; αἷδο Πι. 3312 15. 1.1 ς. 1116, --- 
20] Κι, σρσισεῦ μσγ ςοππεοὶβ ὙἱΓΒ ργενίους οοηίεχὶ; ;. Οὐ. Θ΄, 3, οοππεοῖς 
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Ὑἶτἢ ΓΟ] ον οοπίεχι, Τῆς τεδάϊηρ 3) 1᾿οδδ 15. θδοαυβε οἵ 115 ῥγενίουβ οοπ- 
τεχῖ, ν ΒΙΟἢ τεαυΐγεβ :ϑὲ ρεῖβ. ἢ. τἱρμο}Υ σοππθοῖβ ἢ ργενίουβ ρατὶ οἵ Ἐξ. 

διά δάὰϑ ν.12-.. 

1Χ. «. 

8. ψ5:126 -- Ἰοβ8.-, ΤΉΝ ΟἿΪΥ νατίαϊίοιϑ ἅτε: ν.9 Ὃ Ὁ 1οϑ, ἴοσ "Ὃ ῬἼΒετς, 
ἴδε Ἰαιΐεγ πος οοττεςῖ ; ν.10 ὧν ἴογ ὧν, 188 ἕοστθεγ ἀουθι]εβ5 οοττθοῖ ; 
ΡΥ ἴον Ῥρησσ, ἴῃς ἰογοῦ Ῥεΐϊετ; ; ΥΊ Υ2Ὸ ἴοσ ἭΣΌ, ἴῃς ἔοττμεσ Ἵσογγεςῖ ; 

ν.13 ον κὑπ ἴον οτῦν πτκ κϑη, τὰς Ἰαϊτετ οοττεοῖ, -- γ᾽ 1}31, οἵ, 25, (ὃ ἐν τῷ 
ἁγίῳ αὐτοῦ, 3 ἱπ ταποίπαγίο το, 50 Ἐν., θὰ., Βᾶ., ἐμ ἀἐς λον ῥίαεε. Βαῖ 

Νον., Ὀτ., Κίγι,, ἐμ οὐ ὅν ἀὲς ἀοδένεσος, ἘΝ 3.) Ἀἰβ τηδ)εϑιϊὶς βδοσεάῃεββ, οἴ. 8955 

Αἴ, 43 ς. "57. τ᾿ ΠΡ Ν] ἱπιρῖ, οοβοτῖ, νυ. 267, 580 πρθΠΝ ; 850. ρτοῦ. ἴῃ δποϊεπε 
ἰεχῖ ὙΠῸΜ νγᾶβ σοδβοτῖ, αἷβο; Ῥίεὶ ᾧ Ὑτὸ νὉ. Οδὶ »πεασϑγέ, ἵἱ ΡΙ. σισασεγε οὔ, 

εἰδνν. 1οϑδ 2 5. 82.3. τ ΓΣὉ] οῃ. Ἐαθὶ Ϊογάδιῃ, ἴογ Ἑδβίεσῃ Ραϊεβιίπε. (ί. 
ση. 3311-18. ψβετε βᾶπις Ρΐδοεβ τε τηεπιίίοπεά, (ὃ Πα5 τῶν σκηνῶν. ---θ. .Ὁ] 

ββουϊά θὲ ᾿οππεοιεά τ νὴ. ὉῪ σιαξξερά, Βαϊ χὴ ͵ θ. βερᾶγαῖς ψογζὰά. ΤῊῈἜ 
οταἰββίοῃ οἵ ἡ ἴῃ 1089 ἱπηραῖτβ [πὶ ΕἸ ΡΒΟΗΥ ΟΓ]. --- ΔΡῸ] 2έαεε 97 γεζμζεν ν. 271, 
Ῥυΐ Βεγε ῥγοῦ. ἴῃ ἴῃ βεηβε οὗ φγοίξοζέονι, ἈΝ. ἀἰφγέρες; 1.6. Βεϊπιεῖ, Βᾶ. 181 π|5 

οἵ λογης, (ὃ κραταίωσις, 3 “γε μάο, ῬΒΝ., ΑΥ., εἰγερερτλ τ Υρ. -- ῬῦΠπῸ] Ρο. 

Ῥίς. ζ [ΡΡπ] νῦ., τηξᾶβυγε τεχυΐγαβ τ) ὑρΠΌ, οἵ, ὅπ, 4919 Νὰ, 2118, ὦ βασιλεύς 
μου, ἜΪ γεχ πιδῆδ, ἸτυρτΟΌ. --- 10, ὙΠ Ὃ] ΡὮτ. α.λ. “Ὸ (ν. 5810), Ὁ γγλ πιτι, 
τυατλλνις α.ἉΔ. ὙΝΈΥ τοὶ ἱπξ, οβῖτ γγρνῦ (266). τι βρο πεν Ὁ}] Θ' ἐμοὶ ἀλλό- 
φυλοι ὑπετάγησαν, 50 ἷἰπ το; ζ νιἱλὲ Ῥαϊαετέένια ρεάεγαία τέ, Ῥυϊΐϊ ἴῃ 108 επένε 

“λέ λένε γοεώεγαύογ. 3. τακεβ νΌ. δα ἩῊΡ. ΠΡ ΙΙ., 45 τ. 2233, (5 85 ΗΪ Πρ.» 
»ΡΎ ΠΤ. 85 15. 2419 Ρυ, 1828, Ῥξ, 1οϑ 888 θεῖτο ῬΡΥΠΝ Ὁ Ὅν. Μοβὲ πιοάεγηβ, 
θαυ. Βἅ., Βα., Β.Β., πιακε νῦ. ΗΠ ΉΡ. γ»ην, ν. “133, ᾿μλσμί ἐγ ἡγέμηεῥὴ οὐεν. -το 

11. .Ὁ7 ἰ5. ποῖ βἰιρὶν ἱπίεττορ. 85 ΕΥ̓ ., θυῖ ἐχρύεββεβ ἃ υνἰβῇ, ἃ5 ὨεὟΝ., ΟΙβ. -- 
ΧΌ] ὑσενελεα (85 3133) Ξε ΊΟ8}}, Φ ἼΣ2 πνπὶ, εἶδνν. 8941 Νὰ, 3217. 88 705, τοῦ 
1939. 86 Ἰς, 4 “1 84. ργεϊβεα ῥέαεε, εἰγοηρλοίά, 3. διὰ ἐδ ἀτε ἴμε βᾶτης ἴῃ 
ῬοΟΙὮ Ραββᾶρεβ. [ἰ 18. ὑγοῦ. [μδΐ 10811 15 σοτγεοῖ, ὙΣῸ 888 Ὀδεη νυ τε ὈΥ͂ 
φοργίβι ἀπάετ ἱπῆἤσδησε οὗὨ 3123, --- 26) 07 Οδὶ ρί, 5. 1 85. ΠΠ), ν. “5, ὦ, 3, 
Βανε ἱπηρί., ΗΟ 15. ἀουθι1688 σοττεςῖ, [ἢ ἰπὲτ14] . μανίην θεεη οαιϊῖεὰ ὉΥ͂ 

εἰτοσ δεν " οἵ "Ὁ.--- 13. πτν ἢ] 108 οπνϊβ πτν, δυῖ ἰδ ἰ8 πεεὰεὰ ἴος 
τα ϑϑυΓα. 

1 Χ. 3. (εονέϊκν δα). 

125.-.14 Ῥεϊοηρβ ψΠἢ ν.δ-Ἷ, απὰ ποὶ ἩΠᾺ ν. δ 13α, Ψ᾽ 125. ἧς οἰιοα 4410, νἤοτα 
νὰ ἃῖὸ ἴο βεεὶς ἰῃς οτίρίῃδὶ οἵ τς ἢγβι ]., ψ ῃϊο ἢ 15. ποτα σοπαάδηβεά, ἸΣΏΓΩΣ 

τειηδί πρὶ [ΟΥ̓ ΟΣ ΓΥ ΠΤ ἣν. ΤῊΣ ἣν ψ͵85 πεεάεά ἴογ ΡΒ. 4419, θυϊ νγὰβ ποῖ 
οτἱρίμαὶ. ὙὍΤῇες οτὶρίπαὶϊ σοπίαϊπεὰ ΠΥ ἕο ψβῖς ἢ Ἐ οὐπῦν, -- 18. ν.05η35} 
Ξοοτί. ἷπιν. 35, ν. 29Ϊ, ροεϊῖς Ατδπι. νὉ. -- πῆις 1] Ος58.4 895. ἔογ Πγ, νυ, 2230, 
οὗ, πριν 635, ἀείρ, σημκοΊγ,. ---τ ΧΕ] Θ ἐκ θλίψεως, 3. ἴη ἐγ ἐδιμαξίοριε, υ. 4β, 

Βυϊ ΠΝ Βά,, Πα., ἀραΐρε “τε αἄνεγτανν, υ. 33 Ὁ Ὅλον νλι, τ οτν Γχυθ] ΡὨτν 
α.λ. Βαϊ ς, 1465, ν. 7»17, νἱοἴοτΥ ἔτοτη πιᾶη, γαϊῃθα ὉΥ πηδῃ. -ἰἶς, ΣῊ 
Ὧο ναὐέαρέΐν, Ὁ ῬΡὮτ. 1188. 15 Νὰ, 2418 (1Ε.)} 1 5. 1448, ῥτοῦ. οοδοτσῖ, οὗ τεϑοΐα- 

τίοῃ. ---τ κΥ}} τεεσηρ ἴο αοά, ἀπεῖτῃ, ἴο τῦέο ---- Ὁ1γ2}}] Οδὶ ἱπιρί, ἐγανηρίε τρριἶδῦ 
3 εἰ, α5 «(. 



ῬΒΑΙΜ ΧΙ. ός 

ΡΘΑΙΜ [Χ]., 3 5τῃ. 4". 

Ῥδ. ὅσ ἴδ ἃ πδίϊοῃμδὶ Ῥσαύοσ οὗ [86 ΘΑΥΙ͂Υ ΤΠΟΠΑΙΌΒΥ: (1) [ῸΓ 
ἀοϊ νοσαποθ ἐπ εὐπι6 οὗ σγὰσ (ν.5. 53) ; (2) τὰ [88 ἀβϑυσαποα ἐμαὶ 
ἘΒ6 γον8 ὅοσ 186 ἰκίπρ πᾶνθ θθθηὴ δηθϑυγοσαὰ (ν. 7) ; δπὰ (3) {δαὶ 
Βὲ Ὑ11 τεῖσῃ ἔοσουεσ, Ὁσοϊθοϊθά Ὀγ [π6 Κίπάποϑθ δηὰ ξαὶ ἘΠ 1688 

οὗ Ὑδασοα ; ἔοσ ΒΙΟΝ ΡΟΝ] 1Ο Ῥσαΐβϑα Ψ111 δῈ σίνοη (ν.5 5). ΘἸοΒββθθ 
εἶνο [86 πγροπξ ὈΣΑΥΟΓ οὗ δῃ οχὶ]ο (ν.25), πὰ ἘΠ6 οοπξοσ Δ 016 δββιτ- 
δῆςα οὗ {π6 συρδίβ οὗ Ὑδενθ ἰῃ Ηΐ8 (Θπιρ]6 (ν.ὅ). 

ΗΕΑῈ πὰ γὲ}}} Ο Ὠεάσκεη ἴο ΠΙΥ ῥγαγοτῖ 
1 1ῃδΐ τὴν Πεαγὶ ἑαϊπιείῃ, οα (ἢ τοὺς πιαγεϑὶ Του 11 πα ἀρ. 

Μαγεβὶ τπου ἰεδὰ πιο, ίος Τῆοιι ατὶ ἃ γεΐυξε ἴου της, 

Α ἴοννεσ οὗ 5ἰγεηρτῃ ἔγοτῃ Ὀεέοσε πλΐῆα ΘΏ ΠΥ. 
Ἡοῦ,, Υαῆνθῆ, μαϑὶ ἤεατὰ πὶγ νοννβ. 

Του δαὶ ρταπίεὰ ἴῃς τεηυεβὶ οἵ ἴἤετα {πὶ ἔεασ ΤῊΥ ἤδππε. 
Ὁ δγ5 υπίο ἴῃς ἦδγ5 οἵ (δε Κίπρ Τῆου ν}]ῖ αἀά. 

Ηἰϑ γεᾶῖβ, 85 ἢΐβ ἀδγβ, 5ῃ4}} Ὀε ἴογ ψεηεγαίίοῃ δέιεῦ ζεπεγαιίοῃ, 
ΗΕ ὙἹΙ 511 ἐπιῃγοπεὰ Ῥείοτε Υδῆν θῇ ἴοόσγενετσ. 

ΚΙιπάηεβ δηὰ {αἰ} η655 (οη {πε τίρῃιϊ 4 Ππ4) Μ1] ρσγέβεσνα Ὠΐπι. 
80 111 τηᾶκα τππεϊοὰγ ἰο ΤῊΥ Ὠᾶπιε ἴοόγενεγ; 
ἍΝΉΪΕ 1 ΡΔΥ ΠΙῪ νονν5 ἀδὺ ὉΥ ἀΔγ. 

Ῥβ. 6: νᾶβ οὐ βία! ἴῃ 78, [με ἴαίκεη ὑρ ἱπίο ἘΈ απὰ 538, ἱπ ἴδε Ἰαϊϊεσ 

τεςεἰνίηρ [Π6 πιυϑῖςαὶ δϑβίρππιεπὶ Γ)}}) ὉὉ (υ. Ιπἴτι ξ8 27, 32, 33, 34). [ἰ ἰς 

ςοτηροϑβεὰ οὗ ἴῃτεε [εϊτατηεῖεγ τεἰγαϑεο 5, [ἢ ς ἢτβὶ πη ἀτρεηΐ ρει τοι, ἴῃς Ἰαϑὲ 

νο εχργεββίῃρ δϑϑυύγϑηοα [παῖ {πε ῥγάγεσ μα8 ὕεεὴ δηβυνογεά, γεταϊπάϊηρ οὗ 

Ῥεβ. 20, 21. ἴΐ ἰ5 ἃ τογαὶ 58. οὗ ἴδε {πὸ οὗ ἴῆε Ης. πιοηδύοῆυ; 8 [ἰπης 

οἵ ρει, ἱξ 5 ἴγαε, πὰ γεῖ ἃ {ἰπ|εὲ οὗ νἱοΐοσυ, ψβθη [πε ἔαΐυγε βεεηθαά βεγεπε 

δηὰ ἴῃπε ρετγρεϊυ τυ οὗ ἴπε ππομάγοῦγ οετίαϊη. Ν᾽ δὲ, ο(. 218; ν.ἴ, οἵ, 215; ν,δ, 

«οἴ. 211:-8, Τῆς 5. 8 εἰϊεὰ νιδὲ ἴῃ Ῥτ, 2οϑ, ΟἸ]οββεβ ἱπαϊςδϊε ἃ ἰαῖεγ {{π|ὲ : 
ν.δ ΥΝΠ ΠΥΡῸ ἱπιρ ϊεβ δα εχὶ]ῖς ρ]οββαίου; ν.δ ἱπιρὶ 68 ἃ ροβίεχι!ς ρ]οββαῖοτ 
οἵ ἴδε Οτεεκ ρεγὶοά. 

δίς. 1. μᾶ5 ἃ βυηΐῃ. δηά ἃ βγη. Ἴσουρίεῖ. ---ῷ. Ο ἀεαν γι} γε ἢ 
Ο λεαγξεπ ἴο γι} ῥγαγεγ], ἁτρεηϊ δηιγεαῖγ πὶ Ὑδηνεἢ ψ}}}} αἰτεηὰ 

ἴο Ηἰ5 ρθορῖίβ ἴῃ τῃεὶσ βίγαϊ 58. Αἢ Ἂχι]ῖς ροβθαῖοσ δά ἀςβ : “γονε “ἠὲ 
δομπαῖς 47 Τ1ε εαγίλ], ἴατ ἀϊδῖδῃμι ἔτοπι [6 Ηοὶγ ἰδηά. --- πο 7 λεε 
7 ἐα7], ταακίηρ ἴῃ 6 Ῥσαυεῖ βυϊϊεὰ ἴο ἴῃς εχὶ!ἶς δἰτυδιίοη, οὐ {Παὶ 
οἵ ἴῃ Π΄δβροζα. -- 3. 75 δαέ »ιν ἀεαγέ γαἰπίελ]. Α σαυ56] οἰδι56, 

Εἰνίηρ ἴῃ6 Ταάβθοῃ ἴογ ἴῃ 6 ὑγρεπου οὗ ῥᾶάγεσ. Τῆς 5ἰϊυδίίοη 15 

80 561 ου5 ἴπδὶ ἴῃ6 Πεᾶιΐ ἴοβεβ 15 σουγαρα, δηὰ 5 ἰῃ ἀΐβτηαυ δηὰ 

᾽ 
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ἀεβραϑίγ. ---- πὶ Ζὰς γογξ νιαγεεί Τίσι ἤπ' νιό ῳ], 30 Φῦ, Ἐ,, 9; τὰς 
τοοῖκ [αϑίῃδϑϑ ἰ5 [6 ὑϑ0] τείυρε ἴῃ δα Ρ55., υμΐο ψῃϊοἢ οἠα ἰ8 
{πο ἀρ ἴο βαίειγ ; οἵ, 2γὅ 213 625, Ά1η, Σ, 3, ὦ, ΕΝ". ΌῪ « ἀϊετ- 
δηΐ σοπηεοιίοη οὗ Ηεῦτον ἰεϊζεῖβ ρῖνα “ οἡ [ἢ6 τοοῖς ἰΒδΐ 15 Πίρθεῦ 

τῇδῃ 1,᾿ ἴοο ἷρῇῃ ἴογ τῇδ ἴο οἰϊπι ταγβοὶέ, νῃ]οἢ, μοννανοσ ρ]εᾶ5- 
ἰῃρ ἃ σοποερίίοη, ἰη ἔοτπι ταῖκο5 ἴῃς Ἰἰη6 ἴοο Ἰοηρ, δῃά ἴῃ τρεδηΐϊηρ 

8 Ὡοΐ 50 ΘαϑΥ δῃά πῖυγαὶ, δῃά 5. ψ πους ΔηδΙορΥ. --- 4. 21:07 ΤΆσι 
αγί α γζίμρε 707 »:6], ἃ Ῥίαςε οἵ ἃ ρεύβοῃ δῇοσάϊηρ τείυρϑ, ἢ ὦ ἡοισεν 

4 εἰεηρίλ), ἃ ἴΟΥΕῚ 50 βίτοηρ ἴπδὶ ἰξ σδηποῖ Ὀ6 οαἀρίυτεά ὃὈγ ἴῃς 

ΘΏΘΏΥ, οἴ, 185 ,4815.--ὅ, Α ρ]οκϑβδαῖοσ, οἵ [πὲ ὅτεεκ ρεγοά, εὩ- 
ἴατρεβ ὑροῇ [15 ἰάθβα, ΟἹἱΥ 6 ἴὰγη5 ἔτοπὶ ἴῃ 6 τοςκ τείαρε ἴο (86 
ἴεῖηρ]ς: 7), τοί δ α ρμετέ ἐπ 7Ἂν ἱσηε], ἄᾶνα τῃς6 ῥσίνι]ερε οὗ ἃ 
δυεβῖ, ἃ ἰλτα αγ νἰ βίου ἴο ἴῃ βδογεά ἰεπί, οἷ. κ᾽ 15' 15. 3.3.". --- 
αρές], ἃ ἰαῖε σοποερίίοη οὗ {ἰπ|6 σοησεϊνοα ἃ5 ἃ ὨυμιῦεΓ οὗἁ ἅρε5, 
τῃεδε ἐχίεπηάεά ἰηῖο ἰηάἀεβηϊία ρογοαβ οὗ [ἰπλὰ Οὐ 846 0Π}5. ---- 4127 
4}6 εοῦϑν 97 ΤᾺ» τοῖγιρ5]. ὙὍὙῊΘ σπεγαθὶο νίηρβ, ρυδγάϊηρ ἴῃ 6 ΗΟΙΪΥ 
οἵ Ηοϊϊεβ5 οἵ ἴα ἀϊνίηα ῥγέβεῆςε, τηδάς 41} ἴῃ6 ρτσεβοίῃηοίβ οἵ ἴῃς 
τε ρ]ε ἃ ρἷδοα οἵ τεῖυρε, νυ. 2η5 241 465 ςγ, 

8.1. 11. Β85 ἔν 5γη. σουρ]εῖβ. --- 6. 275: λδαγα νιν υοτυς. Τῆς 

ῬΓΔΥΘΙ͂Β, Τείειτοα ἴο ἴῃ ϑιτ. 1., Βδα δοσοιῃρδηϊθα νοῖϊννε οβετγίηρβ. 
Τθεθα δὰ Ὀεδὴ δοοδθρίεἀ Ὁγ Ὑδηνεῖ, ἀπά ἴθῈ δοοοιηρδηγίης 
Ῥεϊοηβ μεατά. Ασσοτγαϊηρὶν ἴῃ6 5γπ.: Ζάοω ἀαεί ργαπίεα 1ἀε 
γέφμες}, 50 τηοβί σϑοθηΐ 5. ΐδγβ, ἰῃ ρίδος οἵ 3Η. δῃὰ Νγββ. “ἴῃς 
Βεηΐαρο," ψῃϊοῦ ἰ5 ἄυς ἴο ἴῃ πιιδίακα οἵ ἃ βίῃρὶβ Ἰεϊἴεσ οὗ 
ἴδε νοτγὰ ΌΥ δῇ δαγὶν σοργἶβῖ, οἰνίηρ ἃ τηεδηΐηρ ἢοΐ ἰῃ δοσογτάδησε 

μι ἴῃς σοηίοχὶ δηά αἰβῆου] ἴο ἐχρ δίῃ. Τῆς νάτίουβ οβοσίβ ἴηι 
Βᾶνε Ὀδθῃ πιδάδ ἴο βοῖνε ἴπ6 ργοῦ θη σοαυΐγα 51}}} τογα βευίουβ 

τηοα!βοαίίοη οὗ [μ6 ἰεχὶ ἴμδη ἴῃδῖ ὑτοροβεά, ψῃεῖμοσ Ὁγ ἴῃ6 δάαϊ]- 
τίοη οἵ 5ΐ8., ΌΥ υηρταπητηδίϊοδὶ ἐχρ δπαίϊοηβ, ΟΥὨἨ ὈΥ̓͂ ἰῃ56 ΓΟ 5. ἴῃ 
τπουρῃῖ. ὙΠετα οουϊὰ Ὀ6 Ὧο αυεδίίοῃ, ἴῃ ἴῃ6 5ἰϊυδίίοη οὐ 1ἢ}}5 

Ῥϑδὶπηϊϑὶ, οὗ ἴῆ6 ρεορῖα μανίηρ {μεὶγ ἰπμογίίδπος ρίνεῃ τἤθτὰ, οὐ 
ἰακίηρ ἴμαὶ οὗ ἴ[ῃ6 δηεῖγ. Μοτζξϑονεσ, ἴῃ βἰζαδίϊοῃ ἰβ 50 {κ6 [ῃδὲ 
οἵ Ρ5. 21 ἴμπαϊ γε δῃουϊὰ ἐχρεοῖ ἴῃς υ86 οὗ ἴμ6 βᾶῖῃηθ ψοζγάβ. ---- 
Ἴ. 7Τῆε 4αγς ο 116 ξίηρ], ἴῃς ἀαγβ οὗ δΪ5 1 εξίπηθ, [μ6 Κίηρ Ὀεΐηρ 
ςσοῃοαείνεα 845 τεργεϑθηϊηρ ἢἰ5 ἀγηδϑοῖγ. Τὶ Ὑδῆνεἢ ψ|}} δά ὰ 
ἄαγϑ ἱπιρ] 165 ἃ Ἰοῃρ σοηῃίπυδηςσε οἵ δί5 τεῖρῃ. ΤῊΪ5 15. ἰητεηβιβθα 
ἴῃ 1Η; Ηρ γεαγς, ας ἀΐς ἦαγς, εἀλαί ἐφ 70» ξεπεγαπομ αὐ ρέεπέγα- 

πο]. ἸΏ διὰ ῖββ. αἰῆεσ μετα, (Ὁ ρἰνίῃρ “ ἀδγς," πίετε 3η, 3, 
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εἶνε οὐἱγ [6 ὑσερ., αἰ θΈσγθηΕν ἱπιεγργεῖϊεα πόσενεσ. Τα νατίδ- 
οηβ ἀο ηοΐ εἤδεοϊ ἴῃ 6 ρεηθγαὶ βθηβ86 ἰῃδΐ ἴῃ6 ἀγμῃαβίυ οὗ ἴῃ Κίηρ 
5 ἴο θὲ ρετρεῖμαὶ, οἴ, 2ιῦ, ΤῊΐβ ἀουῦι 685 ραϊπεὰ 4 Μεβϑίδπὶς 
δἰρηιἤοδποα ἴῃ ἰδίου {{π|65. 

Βέγ. 1. μὰ5 ἃ βϑυῃίῃ. δῃὰ ἃ ϑγη. ἼἽουρίεῖ. --- 8. 274 τοῖν εἱΐ 
εη λγοηδα ὄφίογε γαλινελ γογενεγ], εἴ. ῬΞ. 25; 85 ἴῇε δηοϊηϊθα 

οἵ δίνει, ᾿ηϑ:}1εἀ Ὁγ ΗΙπὶ οα ἢϊ5 ἰῇῆτοθθ. Ηΐ5 τεῖρῃ Μ}}} δὲ 
Ρεγρεῖυδὶ, οἴ. 805 5. - ΑἸμάμεος απά γαἰ γμέμεςς τὴν! φγέδεγυς 

λίσι]ῆ. Ὑδεβα αἰνίης δι θυῖεβ μετα, ἂἃ5 85", οἵ, 435) ἅτε Ῥεγβοηὶ- 
βεά ἀπά ρίνεη οἤαγρε Ἴνεσ ἴῃ Κίηρ ἴο Κεερ ἢΐτα ἴῃ βαίεϊγ. 38) ἀπά 
Ὑτβ5. αἰ ει ρτθαῖγν 5 ἴο οὔθ ψοσζά οὔ (ῃϊ5. ᾿ἴπε, ψῃϊο ἢ 15 πεεάδα 
ἴου μὲ τηδᾶϑιγα. 36, (οἱοννεὰ Ὁγ ΑΥ., ἘΝ., ἀπά πιοϑδῖ πιοάδγῃβ, 

τά. ἴτὴν. “Ο δρροϊηϊ,᾽" πδηλοὶν ἴΠ656 δἰ υῖθ5 οἵ σοά ; Ὀαῖ [ἢ ]5 15 
ποῖ ανουγτοα ὉΥ οἴδοῖ Κτ58. ΤὴΘ δῃηδίορυ οἵ Ῥ585.45} τορῦ ττοὐ ὅ-- 

βυρρεδβίβ ὁπ λέ γίρλέ λαπέ, ἃ ποτὰ 8580 πϑὰγ ἴῃς Ηδῦγεν ψογὰ {παΐ 
1ῃε τηϊδίακα σου]ὰ Θαϑὴγ πᾶν Ὀεθὴ τηδάβ. ΤῊΪβ ρίνεβ ἴῃ ρδοβ 

ψῆετε ἴΠε86 συατάϊδη δηροὶβ βἰαπα ἴο ῥὑσοίεοϊ ἴῃ ἀγπαϑίυ. ---- 9. .59 
τοἱῇ 7 νιαξό μιείραν]}, ἴα Ῥυ Ὁ]. οσβῆὶρ ἱπ ἴη6 ἴθαρὶθ, ἢ 24» "1 
τοῖῦς, ταα ἰτεαυεηΐ νοῖνε οὔεγίηρβ δὲ ἴῃς {π|65 οὗ ἀ4}}γ βδογῆςα. 

3. ὈπΟΝ] ποῖ ἴῃ Φ; β].--- 8. γκῃ παρ]. ΤῊΪΒ ἀπὰ ὕνο πγογάβ Πδἱ (0]- 
Ἰονν, ἃ ρὶ. ἴο αἄαρὶ 5, ἴο Ἰδῖεῖ βἰϊυδίϊοι οἵ [με ΠΤ δβροτα. ---- η0}5} ΟΔ] ἱπί, σβῖσ. 
ψ τι 3. οἵ τεδϑοι ἢ ἠῸ} νὉ. 4] ε μαΐρ, γεεόἑεν το21 (1116); την 18, 5715, 8. Ὁ 
Βεῖα. {ΉΠΡ. λεέρ σισαν 1.8. 213, τὰ Ῥ85, 77 1424 141, ΦΌ) 10γὅ 7οῃ. 28. -- 
Ὁ ὈΥΥ Σ2] 50 Σ, 3, τνυιϊ (Ὁ, ῷ, Ἐ, ἡ ΘΌΛ 8 Ὀεϊζεν βυϊϊεὰ ἴο σοπίοχὲι 

διὰ τηεαϑυτε, 50 ϑίτγεεί, --- δ. ἢ ὈΝ00}9} Ρὶ. ΝῊ αἰνγαγβ δῖε, 5ο 7758 14.518 
1 Κ. 8ι8 --ἕ 2 (Ά. 65 15. 264 4517: 117 ς1ῦ Τπ, 95: Εο, 110, --- 0)" ἍΓ2 ΠΟΠΙΝ 

ῬὮτ. α.λ., θυὶ (5 μᾶ5 σκέπῃ 85 Ἴ)0)5 ὉΥ2 178 365 ς73 618, οἴ, 914 Επ. 213, αἶδο 
Ῥεβ. 275 3131 οἱ, ---θ, νγ}} .Ρ., Βαϊ Φ, ἘΠ, 3, Ἰτῦργ 88 ν.3; ποῖ 30 ῥγοϑ. ---- 
ιν. 2] επῖτ, 55. ἢ θ᾽ Ὁ.ἢ. ῥοεοσεείονε, ἑμλεγίέανοο, Ὁ, 25. 9. 9. 18.19.19 0 Το 5, τἱδ 

1251 7. 2117 76. 325 2 (Β. 2011} οἵ ΒοΪγ ἰδηὰ; ποὶ εἶϑιν. ἰῃ Ὑ. 11 ἀοεβ8 ποῖ ϑβυϊὶ 
οοπίεχί. Ηαυ,, Κτοοῆ., ΒΙ., Πυ., τά. τλν 88 215, ΜὨΪςὮ ἰ5 ἴο Ὀς ῥτεξεστεά. -- 

ἽἼ. ΌΤΙ ὉΝῸ)] Ρδτ. α.λ., Ὀαϊ οἴ. ὉΝὉ5 ἽΝ 708. 2451: (Ὁ), ὈνῸν ἫΝ Ῥτ, 32.16,.-- 
2] Ρτερ., 3. ἀονιεε, (ὃ ἕως ἡμέρας. Ὅς πιεάϑυτε ἔανουγβ γ)0)3. --- 8. 10] ΡΙ. 

ταν, ἔογ ΠΣ, Σ Π) Οἱ ἐρηρρεί, ιτηιδεν, 9013 1473, 1 ΤΊ. αῤῥοένέ, ογἰαΐν, εἶδον. 

70". 21) 45.1.5. Ὁπ. 15.10.11 ΤῸ. γᾶ; θὰϊ Θ΄ τίς, Ασϑιω. 18, ογῦ. Ηεῦ. Ὁ; οπιϊεὰ 

Α4. Σ, 3, ἀπὰ ἴῃ οἰξαϊίοη Ῥτ, 2038 Ἴ0 γω) ΠΌΝῚ ποπ, Ηουθ., Γονἢ., βυρρεβὲ 
(πνη)"5, δυϊ ἱπῖργοῦ. Ἐά. 7») ο» ἐλε γέρὴΐ λα» αἱ ἴον ῥτοϊεοιίοι, οὗ, 4510 τοοδῖ 

ττοἱ- δ, το ΠΣ} ΟΝ] ἱπιρί, 8[. 3 τὰ. ἴοσ ὙΠ 5), ) 15 γεϊδίπςά οἵ οτ ρί παὶ βίτοπρετ 

ἔοτταῃ ἴοσ ξαρδουνγ. ΤΆΈς οἶδυδε 8 ἤπδ] 1 10 15. ἰπην., αὶ οἰ βετνγῖβε δπὰ πιοβὶ 

ῬτοΡ. || 3.» 



68 ῬΘΑΙΜ5 

ΡΘΑΙΜ {Χ11., 2 5ΤΕ. 25., ἘΕ. 25, 

Ῥϑ. 62 ἰβ δι δὀχρσϑϑϑβίοῃ οὗ οοπβάθηοθ ἱπ Ὑδανγο ΟΠΪΥ, ὈΥ͂ ἃ πιδῃ 

οὗ νοβίτίοῃ, ἐπ (86 εἰπιθ οὐ ]Θσοπιίδῃ (ν.5 5. 67). Ηἱ8 ξα186 ἔοββϑ δσθ 
ΟὨΪΥ ἃ ΜᾺ] δϑουὲ ἴο 7411; ἸΏΘΥῪ ΔΙῸ ΟὨΙΥ ταϊκίηρ σου π861 ἀραὶπδὶ 

Ηἷπὶ (ν. 55) ; ΒΟΥ ΑΘ ΟἿ Ὀγθδίαῃ ψἱίβοις ταὶ τεῖσπε (ν..)). 
Οποπιΐς σΊο8868 οχμβοσί ποὶ ἴὸ πάνθ οοπδάθηοα ἰῃ οχίοσίϊου δηᾶ 

ΘΙ (ν..}}), δηᾶ τοπιϊπᾶ μα βίσοηρίῃ δηὰ [κί πάποϑθ Ὀθῖοπρ ἴὸ 
Θοᾶ (ν..2135)͵, ΟἿΟΣ φΊοββθ8 δπιρμδβϑὶζα ἘΠ6 ΒΈΥΘσΘΙ ΟΠ ΘΡΙΪ0Π8 

οὗ 188 ΡΒ. δπὰ δάδρε {μ6πὶ ἰὸ Ἰδῖοσ οἰτουπιβίαπμοοθ (ν. “Ὁ. 5515). 

Ο» εἶν 1ο (γαλεσελ) δε τἐἐ], νῖν “οἱ } ον έσε ἐς ῖν ἀοῤέ. 

Οηἶν “1ε ἐς νῖν γοοῖξ αν ὦ νεν ταἠναδίον, τῖν ἀϊρὰ ἐοισόν; 7 «λα]] ποὲ δὲ νιουεά. 

(Οπ]γ) 4 ἰϑδῃίῃρ νν8]}, ἃ Ὀυϊρίπρ' ἔεποα ἃγα 4} οἵ ([Ππ πη). 

ΟἸὶγ οοπϑυϊ ἀο {ΠπῈγ ἴο 1ῃγυβὶ (τλ6) ουϊ ἔτοπι (πιγ) ἀϊρη τ : ἴΠογ ἴα Κα Ρίεαβυτε ἴῃ 
ξαἸϑεῃοοά, 

Οπὲν ἐο (Υαλτυελ) δὲ τἐἰ δ], τῖν τον ) ον πε ἐς ιν ἄοῤε. 
Οπῖν 27: ἐς τῖν γοεξ απὰ τῖν ταἰναίέον, τῖν ἀξρὰ ἰοτοόν; 2 «ἠα1] ποὲ δε »πουεά. 

ΟἿ]γ ἃ Ὀγθδίῃ ἃτὲ ἴῃ 6 50η5 οἵ πιδῃκίπα, ἃ ("Ξε ῃοοά τῃς 5οῃβ οὗ πιεπ. 

(ΟὨ}γ) ἴο ξοὸ ὕρ ἰη ἴπ6 Ὀδίδῃοεβ ᾶτα ἴπογ, τηδάς οἵ Ὀγεαίῃ δι ορείμεσ. 

Ῥ9. 62 νγὰ8 οὐ ρίπα!ν ἴῃ 18, θεαὶ ἴῃ 2 δηὰ Έ, δπὰ βυθβεχυςπγ ἴω 1934, 

ἡ Βετε ἰΐ τεοεῖνεά τῃ6 αϑβδὶρῃπιεπῖ ΠΓΥΊ ν (Ὁ. Ἱπίτ. 88. 27, 31, 32, 33, 34). 

ΤᾺς οτίρί πα] Ῥβ. ψγὰβ σοπιροδεὰ οὗ ἵννο δβεχαπηεῖεσ σουρ]εῖβ, ν. "δ ὅσ. 10. ψ ἢ 
ἘΠ ν.2 3. 6] ὝΎΒεβε υ8ὲ ἰεγπβ οἵ 18 δπὰ γίνε ενίάεποε οἵ ἃ ργεὄχι!ς ἀδίς, 
Ὀεῖὶπρ ομαγδοίεγίβεα ΟΥ̓ οαϊπὶ σοηβάεησε ἱπ Υδῆνεῃ, ὍΤῆς ΡΒ. νν88 οὐ ρίῃδ! 

Ῥετβοηδὶ, απὰ ἴῃς δυϊμοτ᾽β ρεγὶϊβ γεγα ἔγοτη Ἵσα ΠΥ ρετβοπδὶ οθβ5, ΨΏΟ βἴῖγονε 

ἴο ἴγυβί Εἰπι ουἱ οὗ ἃ ροβἰ(ίοῃ οὗ ἀϊρηῖγ. ὙὙΒεγε ἀγὲ ἵνο ρίοββεβ ἔγοτῃ ἀἰβεσ- 

ἐπὶ Βαπάβ, οὗ ἴῃς ἴγρε οἵ ΝΊ.,, Ὀοΐὰ ἐγίπιεϊεσ ἰεἰγαβιῖ 5, ν.}} 13.188. ΟΙΠ ΟΣ 

Εἴοββεβ γε: ἃ γεϊῃοπβίγαπος δ ἀγεββεὰ ἴο Ἔπεπιῖεβ ἱπ 2ἀ ρὶ., ν.(4; ἃ ἀεβοτῖρ- 
τίοπ οἵ [8 δῃθπγΐεβ 85 [αἾ5ε (τί επάβ, ν.δδ, 4 τεϊϊεγαϊίοῃ οἵ {πε ᾿πουρῆϊ οὗ τεΐιρε 

ἦῃ ἀοά, ν.8; δη ἐχδοσγίδίίοη ἴο ἴῃς ψνμοὶε σοπρτεραίίου ἴο ἴγαβῖ ἰη Η πὶ, ἃ ἔτ πλ- 

εἴες ἐγιϑιϊο ἢ ποῖ εαεΐεσ ἤδη ἴῃς Οτεεκ ρετῖοά, ν9; δπὰ ἃ ἢπδὶ βιαϊειιεπίὶ 
οἵ ἀοἀ᾽ξβ εαυϊϊαν]ςε τεαυΐϊα] οὗ πιεῃ, ν.138, ΤΉςβε ρίοββεβ ψεγε δά ἀεὰ ἔγοτωῃ {ἶπιῈ 

ἴο ἔἶπης, ἴῃ [ἢς νατίουβϑ εὐἀὐϊηρβ οὗ ἴῃε 5. 

Τῆς οὔρίηδὶ Ρ8. νγὰβ σοπῃηροβεά οὗ ἵνο ϑῖ15., εδοῇ οὗ ἴνο σοὺρ- 

Ἰεῖς; τε βτβῖ σουρίεῖ ἴῃ Ὀοιϊῇ δῖ. 15. δὴ ἰάθη δὶ βυηίῃ. ΕΠ. οὗ 
ςσοηῆάεηοε ἴῃ γαηνεῃ, δηὰ τς ἤπδὶ σουρίεῖβ ἅγα βγη. ψἱ τ Θδοἢ 
οἴδετ Ὀυϊ σγπίἢ. ἴῃ Ἐπειηβεῖνεβ, Ἔχρσεβϑίηρ σοηϊετηρί οἵ ἴῃς (66 Ό]6, 

ἴαϊβε ἴοαϑβ. ' 

δίσ. 1. 2. ΟἩΦΊ, εμαγδοϊεσίϑεὶς οἵ ἴῃς ῥ5. δὲ [6 Ῥερίπηΐπρ οὗ 

εδοὴ οἵ 115 ᾿ἴπεβ ; οἵ, Ῥ5. 39; δὴ ειῃρῃδῖς τεϑιτιοιίοη οὗ ἴῃ6 σοη- 



ΡΘΑΙΔΙ {Χ1]. Ἷ 69 

βάεηποε ἴο Υδηνεῇ δίοης, δηᾶ δηκ.. ἴο [6 ΔΌ}Πν οὗἨ 5. ΘΠ Πλ165 

ἴο ἀο δὶπὶ ᾶγθ. Τῇς ΕΝ". ἃ5 Ψ6}} 85 ἴΠ6 δποίθηϊ Ὗτββ. αἰθεσ 
δΙΘΔΙΥ ἴῃ τοηάθπηρ [5 ραγίϊοϊς ἰῃ ἴῃ 6 βδδνεσαὶ ᾿ΐῃ 65, Βουῃ 65 

υδϑηρ [6 ἀϑβενογαῖΐνα “ βυγεὶυ "; Ῥαΐϊ ἃ υπϊογηὶ σε θπηρ δίοῃα 
Ὀπηρβ ουΐ ἴΠ6 ταὰ] ρονεῖ οὗ ἴῃ6 5. ---ἀὖδἪΊ οὐ]. Τῆς τεχὶ οἵ 3Η 
δα5 ἴτῃὴ6 πουῃ “ 5:|εης6,᾿ “τεβι ρηῃηδιίίοη," μεσθ, δῃά 16 ἴων. νΌ. 

νιδ, ϑυςῇ ἃ νατίδιίοη ἴῃ ΒΓ, 5 ἱπηρτοῦαῦ]θ. Τα ἰταν. 15 ὈείίοΣ 

ϑιυδίαϊποα, Τῇ 500] ἰῃ οδὶπὶ ἐχρθοϊδιίοη νναὶΐ5 ἔοσ ἴῃς ἀϊνίπα 
ἱπιεγροβίποη, οἵ. 377. --- ον Ηρα ἐς μιν λοῤε], 58ὸ ν.δ; Ὀὰυϊ Βεγα 
“ἐ ΒΑ νδι!οη "᾿ ἴῃ ἰεχίβ, δϑϑι πι]δίς ἃ ἴὸ ν., ΤῇῈ ὑ86 οἵ “Πορςε᾽" ἴῃ 
τῃ6. οτίρίπαὶ 5 πιοσα ὑσόρδῦ]α : “ ΠΟρΘ᾿᾽" ἔοσ 115 οδ)εςϊ, [μ6 [Πηρ 
Βορεά οσ, ἀεἰίνεγσαηςε ἔτομῃ Ἐπειη 65. --- ὃ, 2176 ἐς ριν γοεξ ἀπά μῖν 

σαυαποη, τὴν ἀϊσά ἰστσε»γ], ἴδττὴβ ἔδτα! Πασ ἴῃ ψ, οἴ. 185, 41} εἴρῃα- 
βίζίηρ Ὑδῆνθῃ 5 ἃ γείιρϑ. -- 7 σἀαά ποί δέ νιουεα, αἶδο ἃ ἴδυλ ἶὰτ 
Ῥἢσ. ἴου ἴμ6 ἤγηι, βίδυϊε ροϑίοη οἵ ἴῃ οἣὲς τεϊγίηρ ἃρο αοά, 

«οἴ. τοῦ τοῦ τό 21 2οἷ --. Α Ἰαίετ εὐἀϊίοτ ἰηβεγίε ἃ δὴ βηϊρπιδίίοαὶ 
ψοϊά, ψΏΘΙΠΟΙ ἃ5 ἃ ἰδΐθσ ἔογῃι οἵ ἴῃς δᾶν. ργέεσίν, ἴο Ἰἰπῖς (μ 6 

βἰδιεπιθηΐ, ΟΥ ἃ5 ἃ [ἰϊυγρίςα! δχοϊδγηδίίοη, ΓὈΘΥ. --- 4. “ἴοτν ῥρην 
“ὐἱἢ γος Τλγεαίομ α »ιαη 7]. Ἐδιηοπβίτδησα ψ ἢ δηθπλεβ, δά άγεβθ 
ἴῃ 2 ὈΪ. ἱποοηδίβίθδηϊς νι οὈ)εοῖίνε 3 Ρ]. οἵ οτἱρίῃδὶ Ῥβ. ; ἃ ἰαῖβ 

ΕἶοβθΒ. Τῆς νὉ. 5 α«λ. δηά ἀιδίου, ἀηὰ 15 νᾶγουβν τεπἀοσεά ἴῃ 
ὙΙβ5. --- ἡ εοηιρριῖ μι γ6167}, 80 Βεη Ναρ ίδὶ!, 05, 3, ἘΝ., νῃϊςοἢ 
5 ἴο θ6 ῥγείεγγθα ἴο “γε 5}4}} Ὀς 5]αίη,"" ΜΤ'., ΑΥ., ΡΒΝ., ψῃϊοἢ 

ἀερεπάβ ἀροη οἷοβα οοπηβοιϊίοη τι τἢ τἴῃ6 συ ὐβεαυθηΐ οοηϊεχῖ. --α 
σἤ φ ἡλερι], [8 δηθηγίεβ οὗ νιὅ; ομβδηρβά ἰηῖο “ 41} οὗ γοι"" ἴῃ 
1Η Υ ϑϑίτϊϊαϊου ἴο ῥσγενίουβ σοοηΐεχί, ομόν δᾶ5 (]|]|6 ουϊ ὈΥ 
τιϊϑίακε. ---α ζαμίηρ τυαίΐ, α ὀμέίηρ  έπεε]ῆ. ὙὍΤὴδ δῃθπγ 68. 8.6 

σοιηρατδά ἴο ἃ Μ4}} {παἴ Ιβδἢ8 ονδσ ἔγοτῃ [ἴ5 ἀρτὶρμὶ ροϑβιτοη, δπὰ 
1πεγθίογα 15 ἴῃ Ῥϑυ!] οἵ []ΠἸὴρ ἄοννῃ ; δηά ἴο ἃ ἴδεπος Μη ϊοἢ μᾶ5 
Ὀεεη Ρυβῃθά ἴῃ, δηὰ 50 Ὀυ]ρεβ ἀηά ἰβ τηβαίβ. ὙΉΘΥ γα ΟἿΪΥ 5 ςἢ 

ΔῺ ὈΠΕΙΔΌΪΘ νν4}} ἴῃ δηι ἢ 6518 ἴο [ἢ 6 54] 1515 βἰδ Ὁ} γ ἴῃ σοηῇ- 
ἄεποβ ἴῃ μἷ5 Οοα. ---ὅ. 2γοηγε γι» αἰξρν ἐν, 50 (6, νης ἢ ἴα ἴο θὲ 

ῬΙοίειτεα ἴο 3 56. οἵ ΜΤ. ; Ῥοίῃ ἀουδῖ!6β5 ἱητογρτγεϊδιίοης οὗ ἃ 

πόυη ψἱπουΐ 9[. --- Ομέν ἐοπο αν 2λ6}]. ὙΠεῖγ Ἔητ Ὑ δτηοιηῖβ 
ἴο ποιῃίῃρ πῖογα ἴῃδη σοηβυ!ίηρ ἰορείμεσ, πηρακίηρς ρίδης ἡ ἠἀγμδί 

»6 οί. [τ ἄοα5 ῃοΐ Ὀεσοπιε οἤεοϊίνα ἴῃ δοϊΐϊοῃ, ἀηα τπετείοτα 15 

ποῖ τϑα!ν αἰδιυγ ίηρ. --- Δεν ἑαζε ῥίξατμγε ἐπ γαξδελοοα]. ὙΠΕΥ 
ἀο!ρας ἴῃ οταῖς ; [ΠΕ νου Ἱὰ Ὀὲ ἔα]5ε ἴο ἴῃς ῥϑβαϊπηΐδῖ, Ὀὰϊ σθα!]ν 



7ο ͵ ῬΘΑΙΜΒ 

16 ἀεοεῖνα τπαπλβεῖνθβ. Α ρ]οββαίοσ ὄἼχρίαίῃηβ 1} 15 ΟΥ̓ ἰῃβοσίίησ 
«υὐτὰ ἐλεῖγ νιοεθ ἐλον ὀέσες, ὀμέ ἐἱπεναγαϊν τλεν σπμγεέ. 

δίς. 11. 6-7. Τῇθ βαῆβ ΒΕ 85 ν.᾽. ---ὃ. Α ρὶ. εχρί δἰπίηρ 
αΓῖμεσ τὰς ΒΕ --- ζοπ σοί ἐεῥομαῖς νιν ταίυαποη πα νιν ρζ7}]. 

ΤῆΘ βΊουυ οἵ ἴμ6 ῥβδίγηϊβὶ ἰ5 ἴα ποηουγ δηά ἄρα ν οὗ ΠΪ5. ροϑβὶ- 
ἴοη, οἵ, ν(ἢ. ---- δε γοεξ Γ΄ νιν εἰγεηρίλ], ἴτοτα μι ἢ βίσεη βίῃ σουμθ5 
ἴο ΒΕΙΡ. --- κι» γζζωρε ἐς ἐῃ Οσοα Ἴ, οὐ ἃ5. Ηἰ., θ6., Κι. ἱπίδγργεὶ 

85 ὦ ἐξεέη δας, “ ἰα αοἀ."" --- Θ ἰ5 αἶ5ο ἃ ρῖοββ οἵ ἜἼχῃοτγίδίίοῃ ἴο ἴῃ 
Ἰδῖς 7ενν δὰ σοηρτεραίίοη, ἃ {τ πθίοσ {Π5Έ ἢ. --- 7 γοΖ ἐπ Ηΐνι, Ο 

«υὐοίς ἐοησγέραδοπ 97 1ἦε φεοῤίε], 5ο (5, ψῃοἢ 15. τῆογα Ῥσόρδῦ]ς 
1ῃδη 39), “δἱ Ἔνεῖν τἰτηθ, γε Ρεορῖβ." --- 2σμγ ομέ ὄφγζογε Αὔένε γώ 
ἀσαγε] ἴῃ Ῥυ Πα τνοσβῃὶρ, οὗ, 42 το ' 142. ---10. Οπῶν α ὀγεαίλ], 
ὩΟΙ Πρ τῆογα ϑυὐϑίδης αὶ, αγό 2[6 σοῦ οὗ νιαηιξίμα, τἰῊ6 σομητηοῃ 

ῬΘΟΡΙΕ οἵ ἴμε δπειηΐεβ, ἃ5 αἰβιϊηρυ ϑηεα ἴτοτι 2.ε σοης ΟΥ̓ »"έρ, 

τπεῖγ Ἰεδάετθ, οἷ 495, ψ ΒΙΟΝ Ἰδιίεσ ἅτ ὦ ἡαδελοοαά ἴο {πεῖς (ο]- 

Ἰοινεσβ, ἀδοεϊνίηρ ἴδ πὶ ἀπά τη ϑεδάϊηρ ἴμετὶ ἴὸ πὸ ρυγροβθ. 80 
ἀηϑυ Ὀϑίδητίαὶ ἀσα ἴποῪ παῖ ἤθη νγεϊρῃεά 1, “δε δαδαπέες ἴΠΕΥ γα 
ψὶπουϊ πεῖρῃϊ δηὰ μάνα ομέν Ὁ ρὸ μ ἴὰῃ τῇς νεῖρῃ 1655 56 816. 

- νιαάς οΓ ὀγεαϊά αἰϊορείλεγ, ἴῃ 6 επιρῃδτῖὶς σοποϊυβδίοη. ΤΠΕΥ͂ 

διλουηῖ ἰπ (6 ἀρρτεραὶβ ἴο ποίῃίηρ τόσα ἴμδη [ἢ8. Τὰ ἴπ6 
οτίρίηδι Ῥ8. τεδοῃεά 115 βυ Κίηρ ἐπ. Βαϊΐῖ ἰαίοσ εἀϊϊοτβ νυ ϑῃεα τὸ 

δῖνε ἴἴ δῃοίμεσγ οοποϊυβίοη, δῃά 50 ἴῃ ἴἢε τἰπ165 οἵ Η εῦγτεν ΝΥ βάοπι 
ἴπεγ δάἀεὰ ἔνο ρῃοιηδβ. ---- 11. Α ὐὐϊιηείεσ ἰεἰταβδίοῃ, ΖγμσΖ ποῦ 

ἐπ οῤῥγεσείοη], δητἢ. της ἐχμογίδιίοη τὸ ἱγυδὶ ἰπ Οοά, ςῇ, ν.ἢ. -- 
απα 97 γοδδεγ ὧς ποί υαῖῃ]}, Ὀδοοπια Α]]εἃ τ ἀπουρδιδηκαὶ, 

ἀεϊυδῖνε πορεβ, Ῥ6Ὲ Ῥοβϑεβϑβδεά οὗ πηϑυρβίδητ αὶ βε] οοηβάεηςε, οἵ, 
76. 23..-ἕὲ χαδά, τυλεη ἐξ δεαγελ γι], ἴὰ 11- ροιίεη ραίῃ5, ---- 
ἐο ποῦ τοῦ ἐλε νιΐμαῖ ὁπ 17], 85. 16 ἴ ψεγα οὗ ργεᾶὶ να]ιθ δπὰ ἴο Ὀ68 
ἀεροπάςά ἀροη ἴοσ βαἰναζίοη. --- 12-18 4. Αποίῃεγ πτηεῖεσ ἰεἴγα- 

βΒ[ιςἢ. --- Οηὁ ἐλέηρ σοί τ“ῥαζε]. ὙΠΕβ6 βποτηεβ ΕΓ τεραγά θα 85 
ἀϊνίπα ἴῃ ἰδεῖν οτρίη, ᾿8ὲ ἃς ὑτορῃειϊο νγογάβ δηὰ ῥρυίβι!ν ἰαννϑ. ---- 

Ζωο ἐλέηρε αγέ ζὰεγε τὐλίελ 7 λαῦυε ἀεαγα 7, ἱταρ  γίης ἴῃ σοά 
μαά ἱπάερα βροκβϑη ἴῇβ ἵνοὸ {πίηρβ τμδῖ (οο. ΤὨῊϊ5 τηεϊμῃοά οἵ 

Ἀυπλογίοδὶ ἰῃἰθηϑβοδιίοη 15 ἔτ] ἴῃ ΝΊ,., ν. Ῥι. 615". χοἰδ'α,-- 
Τλαἱ εἰνεπρίὰ δείρηιροία μη Οο4, ἰμαὶ ἰα ἴῃς τβι τὨϊηρ, δηά -- 
ἐλαί το Δάρμαγν ὀείοηρεία Ζιίπάμεςς], ἰμαϊ 15 [μῈ βεοοηά τῃΐηρ. [ἰ 

ἰ5 ἱπῃρσοῦδῦ]ε ἰμαὶ ἴῃ ἴῃς οτρίηαὶ ἴπετα ψὰ5 ἃ Ἵοἤδηρε οἵ βυθ)δοῖ 

ἴο (86 24 ρεῖβ. Τῇε οἤδηρε νὰ5 ἀπε ὑσοῦδΌ]ν ἴο δϑϑιγη]αϊίοη ἴὸ 
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πιοχὶ οἴλιβο, 13 2, αἰ ἰ5 ἃ 51}}} ἰαῖεσ δἀάϊιίοη ἰο ἴδε 5. ἔτοτι 

1ῆε ροίηϊ οἵ νίονν οὐ [πε [νι ἤοδὶ 180 (υ. Άοπι. 255). 

2. γκ] οἴ, νϑ δ. 6.10 10. δεβενοταῖίνε, σκγεγ, Ὀς ἍΝ. Ηυ., Βᾶ.; αἰναγβ 

βδῖηθ, ῥγοῦ. ομν, ΚΙ., (Βς., ὕγ., Κίγις,, Οε5.» Εν., Ηἰ. Τῆς γββ. υαυῪ ἴῃ 

σοῖβεβ. --- ὈΓΟΝ ὉΝ] ΞΞ ϑπονῦ ν.δ; ἰαϊῖετ τεψυϊτεὰ ὈΥ πιεᾶβθατε ἴῃ ὈΟΙΏ. οὐπῦν 

ἔοτ οτἰ σίμαὶ νῦν. --τ Ὡν5.1]} π.{. οέζονιεε, γεειρηαέίονι, ἀυδ. ν. 225, Ὅτι ν.δ, 59 πεσε 

Βι., Οἵ., σβε., θα., Νε. Β.Β.: 1 Οαἱ ταν. 2 ἔ. Ὀ0τ, νυ. “δ. Τε νατγαιίοι 

15 ῥσοῦ. ἀυε ἴο δὰ οτἰρίπαὶ σον Ὁ, ἴΒς δὲ. αἰτεσνατὰ ἰακίηρ ρἷδος οὗ δγίοϊε. 

-- 9 ν"ϑ, Ἰαςκίηρ Βετε, ἰ8. ῥτοῦ. 6]. -τ Ὥχ90}} ΞΞ Ρη νυ, ῥργοῦ. οτἱρί μα! υ {με 

δϑῖης, ἴδε ἔοττωεσ δὰ δϑβί τ ]δίϊο ἴο νι. -- 8. Π2}] υδεὰ 868 δάν, ἔοσ Γ3" 

6519 (2) 1205 123) 1291- 3; ποῖ ἴῃ νἴ, ἀυ. διὰ ἰδῖς ὑβαρὲ ποῖ βυϊϊεἀ το φαΥΪΥ 

Ῥπ.; Ῥγοῦ. αὶ. ῬΆγ, 50 σοσἤσλοῃ απἰζμουῖ ἴτ (᾿. 206) ἴμαῖ σβδηρε ἱπιργοῦ. --- 

4. γηγλ τ] ῬοΪεὶ ἱπαρέ. 2 Ρἷ. ΠΥῚ «ἀομέ αἱ, ἐλγεαίεη, ΒΌΒ. εἐ σεν, 80 Ὁε., θὰ. 

Βᾶ. ΝεἰΖειείη, οἴ. ᾿ϑατρδβοεῃς Αταῦ. νῦν γεσὰ μβορὲ θρεδ ΥῸΒ οτεβ δῃὰ ταϊβεὰ 

βεῖ, 50 ΜΥ͂. 55.; ὅεβ. πγπ αὐίαεξ. Εοττα ἰδ απκηον εἶσν. Ηα. ἐθγηγ δε 

)α» δε ραν, εἴ. το2ϑ; Ὀυῖ Θ ἐπιτίθεσθε, Α4. ἐπιβουλεύετε, 3 ἐριείαηεϊ», 

Σ ματαιοπονήσετε. --- ὙΥ 0} Ῥὰ. ἱπιρί, 2 Ρ]. πρὸ σεργεγ, ΒΕ Ναρδῖ. πε ΡΊ., 

580 Ὁ, 3, ϑιτεεῖ, Ὀς., Βᾶ.», 8]. ὙἼὨςε αὔβεηςς οἵ οὐ. 5 ἴο Ὀε ποῖϊοεὰ. Τὶ 

ὙγΒο]ς εἴδιδε ἰβ ἃ βἷ.; Ἄοἤδηρε οἵ 5.0]. ἴο ὰ ρει. ἔγοτη 34 ρετβ. οὗ 5. ---- Ὀ5393] 

09 ψῖτῃ εἰ. 2 τα. ρὶ., ῷ πάντες, θαϊ ΡΓΟΡ. 55 ἐπ οτἱρίπαὶ, Τα θερίῃβ ἐμϊτὰ Ἷ. 

οἔ 3ιτ. δὐὰ ββουϊὰ μανς ἽΝ, ὙΒῖς ἢ 8α8 ζα]]!εα ουὐἱ ΕΥ̓ Βαρίορ. --- Σ᾿ Ὁ] πιπὶ, 

τοαῖ!, 158. Νὰ, 2255 (1) 35 (Ρ) Ὁ. -οῦ Ὑ1 πὰ, «υαἱί, γέρεεόν 85 8018; Ὀὰϊ τότε 

Ῥτοῦ. ἢ πΎ. π.., 85 8041. ---- ΠῚ] Ρίς, Ῥάᾶ58. {, πππ, 2εσλεά ἐπ. Ὅς ἷῖὶ- 

εἷς πηρτοῦ. δέϊτες δῖος 58 ἢ. Τῆς πὶ ροεβ νὴ ργενίουβ ποτὰ, 5 ΟΙ5., δε.» 

808. --- δ. γν Ὁ] επιρ᾿. ἰὰ ρΡοπίοη, ἢ ΠΗ τ, ἐχαϊιαξέονι, αἰρνεῖέν, εἶδιν. 

Ο.. 495 (ροετα) ΗΒ. 17; οἴδμεγ πιῃρβ. ποῖ ἴῃ Ψ. Θ᾽ 89 τὴν τιμήν μον, ΒΟ 

ἐς ἀουδῖ1ε85 οοττεςῖ, ἴῃς οτἱρίμδὶ μέγα 85 εἶςνν. θείην νἱϊπουῖ 5[. --- πο} ΗἰρΆ. 

τηξ, οϑῖς, πὸ ζάγηκε σερί, οἴ, 511 δῃὰ ΠΤ νι. --- Σ Ὁ] Οδὶ ἱτηρί. πρὸ, υ. «οἵ, 50 3. 

Βαϊ ᾧ ἕδραμον ἐν δίψει, Ἰ5)» 50 δ. -- ν»ρ5] νὴ Ρ, νὉ.» εττ. ἴοσ Ἰ)Ὲὺ 85 (ῦ, 5,1. 

--8. ὙὉ}] υ. 125 ἴον γυῦ οὗ οτρίμαὶ Ῥβ.--- ἸΥΓῸΣ] Ῥῆτ. α.λ.» οἷ. 1» ὍπΟ 717, 

Ῥ» 0 614. Ὑὶϑ νυ. δ πεσε τερεϊεοι οἵ ν.ἷ ὈΥ ἀποίμετ Βαηρὰ: ἃ ἱεϊγαπιεῖεσ 

ςοαρίεϊ. --- 9. Ὁ’ Γ; 055} 50 2. ὉὈυϊ (5 Ὁγ. ΠῚ 9 5 πιοτε Ῥτοῦ., 858 Βᾶ. πτν, Ὁ. 

15. τι Ὀ)23 "209 οἵ. 5ἰταῖας ΡὮι. 425 τοδὶ 1425. ΤῊΪβ ν. 8 δῃ δχβογίδιϊομ ἰπ 

2 Ρ]. ἴῃ ἃ ἰὐπμεῖος ἀὐδιϊοἢ ; δποῖμεν ἰαῖς μαπά. --- 10. ᾧ ὈΣΙΝῸ] π.[π|.] ΟΠΪΥ͂ 

ἄχ), τεαΐες, δαίανεεες, 15. 4013 70. 415 ΕΖ. 4519 ἰ. Ὑπῖβ ἢ. δΏΡἢ. [τ νγ88 

οὐσία γ ῥγεσςάεὰ ὈΥ͂ ἽΝ, 85 οἵμες 1. Ὑδε πιεάβυτε τεαυΐγεβ (85. τ 5350} 

( ἐκ ματαιότητοτ ; Ὃ οὗ νμαῖ 18ΕΥ ἅτε ςοτηροβεὰ. ---ἸΙ. ΣΙΝ Οἱ ἱπιρί. 

2 Ὁ]. 1 [535] νὉ. ἀεποτα. 8) νιθ, Οδὶ ὀδφεοπιε ναῖν;, Ῥοββεββεὰ οἵ νου] 658 

τεἰξιςοπδάεπος, οἵ. 10. 2712 7ε. 25 Ξ- 2 Κ. 1η1δ; Ἡἱρῆ. 7ε. 2315. --- 3.))}] Οδἱ 

τρί «5.32. ὀεαγ γγμ, ΒΒ.» 50 οἵ ἴτες 9216, ἢρ. Ῥτ. 105}; Ρο. νιαξε βοηγίϑα 

Ζς. 911. --- ΤῊ Ϊ5 ν. 5 ἃ ἰγίπιεῖοσ τεϊταβςἢ, α ὉΦῸ οἵ ἴγρε οὗ ΝῚ.. --- 192-184. Αὐ- 

οἴμετ ἐτϊταεῖες τοιγαβες, ἃ Ὁ ΨΌ. --- Ὑ] τεϊδιῖνε, 85 οἵδ, τῶν ἰδ ἱπιρτοῦ. Τῆς 

οτφί παὶ νγδβ ἀουθι]ε55 ογακο ον, ΤῊΣ ομδηρε 85 ἄπς εἰϊμεν ἴο δϑϑὶ παι ]αϊίοα 

ἴο πεχὶ οἴδυβε, οἵ ἴο ἱγαπβροβιἴοη οἵ 9 πὰ ᾧ ὉΥ ετζοῦ. 
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ΡΘΑΙΜ 1{Χ11Π|., 3 5τκ. 4. 

Ῥβ. 63 ἰβ 186 Ἰοπρίηρ οὗ Δῃ 6χὶα ἔοσ Ὑ δεν αι (ν.2), τοπιθπιδασὶπρ 

186 σίοτν οὗ Θοά ἰπ ἴοπιρῖ6 ἡγοσϑῃὶρ (ν.3), διὰ πιοάϊτατπρ' προ Ηΐπὶ 

ἐπ (86 πἰρσδὲ (ν.1), ψ τὰ νοννβ οὐ Ῥοσρείιδὶ γοσβμὶρ (ν.), δῃᾶ δᾶ- 

ΒΘσθποδ [0 ΗἾΒ βυρροτί (ν."). Τὸ (μὲ8 γχὰ8 δρρεπᾶβά ἃ ἔγαρτηθηΐ οὗ 

ἃ τουδὶ Ῥβ., βχσρσεδδϑίπρ οοηδάθποθ ἱπ [88 ΟΥΘΓΊΒΣΟΥ οὗἨ [88 Θπθπιῖ68 

(ν.5 1), δηά ἔμ τοϊοϊοἱπρ οὗ Κίηρ δπᾶ ββθορὶβ (ν. 5). ϑΈνϑσδὶ 

δ΄οββῈ8 θα ρμδδὶζθ νδσΐοιιβ ρασίβ οὗ {π6 οτὶ ρίπαὶ (ν." δ δ. 15), 

(ὙΔΗΜΨΈΒΔ,, ΤῊΥ Οοά, φαγπαϑιὶν 1 βοεὶς 7Άεε. 

Μγ οι] ἀοίῃ ἰῃῖγϑὶ ἕο ΖΆσε. 

Μγ ἤεϑβῃ ἀοίῇῃ Ἰοὴρ ἴου Ζάεε; 
Α5 ἃ ἀτγ ἰαπὰ ἴἰ αἰ πίβ ἔογ Ζάδε. 

5. ἴη τῃε βαποίυαγυ 1 Ὀεμεϊὰ Ζάεε, 

ϑεεὶηρ ΤῊΥ βίγεηρτῃ δηὰ 7ΖᾺν βίοτγγ, 

80 ἴῃ τΤῇῦ δ νν 1} 1 Ὁ]ε55 Ζάεε; 

Ι ΨΠ ΠῚ ἊΡ τὴν ραὶπιβ ἱπ 7Δν πᾶπια. 

ΗΕΝ οπἡ τ σουςῇ ἴἱ τετηετηρεσεά 7άέε, 

[π τς πρὶ νναίοα5 ννὰ5 τηυδίηρ οἡ 7Ζάξε, 

ΜΥ 53ουἱὶ ἀϊὰ εἰεανε αἴϊεγ 7Ζέε; 

Οἱ πε ἀϊά ἰακε μβοϊὰ 7Ζᾶν τρί μαπά. 

Ῥβ. 63 Ψ88 ἴῃ 18, (μδῃ ἴῃ 2 δπὰ Ἐ. 1 Βαὰ δε τείεσεπος ἴο Πανὶ ἀ δ 11ξε 

ΤΣ ἼΣΟΣ ἸΏΘΩΣ ἰπ 13. [ἴ ψα8 ποῖ ἰπ 19} (νυ. Ιηἰτ. ὃ 27, 31, 32). Τῆς 

οτρίμαὶ νγᾶ8 σοπιροξεά οὗὨ ἴἧτες ἰγίπιεῖεσ τεἰγαϑιϊοβ, ν.2 νυ. δ ν.ῖ. 9, 81} ἰπ 

Δββοῦϑῃςς, ἰῃ Ἴ-- Τῇδ δυΐποῦ 566 πὶ ἴο Ὀ6 ἴῃ οχί]α, ΑΥΔΥ ἴγοπι ἴῃ βδποίυδγυ, 

ψΒεγε Βα υξεὰ ἴο ΡεΠο]ὰ ἴῃε ρίοιγ οἵ Ὑδῆννεμ. Νον πε σἂῃ ΟἿΪΥ τατλειωθεσ 

Ἀἷβ ἤοττηετ ῥτίν!ερεβ απὰ ρετβίϑε ἰπ ῥργαγεῦ ἀπά Ἰοῃρὶηρ ἴοσ ἃ τεΐυσῃ. Τῆς 

βἰζυδιΐοι 8 5 πιλϊατ τὸ {πὶ οἵ 8. 42-.43. Ὑῆε Ῥ8. ργο θα Υ οοσπε5 ἔγοσα ἴῃς 

εαυὶν εχῖϊθ. ΤΕ βἰαϊεηεηὶ ἰπ ἴῃς {{π|6 15 ργορδοϊν ἀυς ἴο ἴῃε 'βε οὗ δῸΣ ΥΝ2 
ἘῪ ἰχῖ. εὖτ. ἔου ΤΣ ΥἽΝΣ, ἃ βίτηῖὶς, ἀπά ποῖ ἱπάϊςδιϊηρ ἴπε Ἰοςα!γ οὗ [με δυΐδος. 

Το ἢ Ρ5, ννὰβ αἰϊδοῃεὰ ἴῃ Ἐ ἃ ἐγαρπιεηΐῖ οἵ ἃ γογβὶ Ῥβ. ν. 10.125. αὶ ἐτϊτηεῖεσ μεχα- 
5:1 οἢ νν ΒΙοὮ, οα δοοουηῖ οὗ ἸθΌΠ, νγᾶβ Ῥταὄχι]ς, δηά, οη δοοουπηῖ οἵ ΤᾺΝ ΠΡΏΠΓ, 

νγ»ὰ8 ποῖ δδυϊεσ ἴπδπ {πὲ τεΐρῃ οἵ 7οβίδῃ. Ῥοββί]Υ Ῥοΐη Ῥ88. ψψεῖε ἕγτοπι ἃ 

οοτημιοι δυΐποτ, ἃ σοτηραπίοη οὗ 7εποϊδομίη. Τὸ ἴδμεϑε 85. βενεγαὶ ρίοβϑεβ 

νετε δάάεά: ν."- δ. 8, 4}} Ἰαῖετ ἴῃδη 35 δπὰ 8}1} επιρμαβίζίηρ ἰεπιρὶε νουβῃΐρ, πὰ 
τπεγείοτε ταδιίηρ ἴῃ 6 Ῥ5. ποτα βυϊδῦϊς ἴο ρα]. α86ὲ. Υ 13. 15. ἃ υἱπάϊοϊῖνα 
ςοποϊυδίοη βυϊϊεὰ ἴο τ 6 Μδοοαρεδη ρεγῖοά. 

8: 1.4. 5γη. τϑἰγαβιο. -- 2. γαλευελ, την Οοα 1, ετηρ μαϑίζίηρσ 
τῆς ΡοΙβοηδὶ ταϊατίοη ἴο Ὑδῆνεῆ ἃ5 15 ονη σοά. Τῆε δτομαίς ᾽2 7 
15 ἴοσ (με ᾿Ξ λένε ἀϑι] ἴῃ δυο σοταρ παιίοηβ. [11 ἰ5 ἱπιρτγοῦδθ]θ, 
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Βονενεσ, ἴμαὶ 1 γᾶ ἴο δαιρἢ51Ζ6 ἴῃς οτὶρίπαὶ τηθδηίηρ, “ βίτοῃηρβ 
ΟὨΘ;᾽ 85 3, οὐ τπδὲ ἰϊ ψὰβ ὑτεάϊοαϊε 45 ΕΝ". αἴ 30, 3; ἴοσ ἴῃς 
ῬΕΙΒΟΏΔ] ρσοποῦῃ “ Του ᾿᾿ 85 8ῃ ἱπίεσρτείδενα ἱηβεστίοῃ, πλακίηρ 

ἴῃς Ἰίης ἴοο Ἰοηρ. --- ἐασγηεολν 7 «εεξ 1ἀεε, ἃ5 ομς τ᾽ βίης τὰ τὰς 

ἄδνη, οἴ. Ρ5. γ85;} “ιὲνε.),0» ΤἈεε], οἴ. 4.23 }} ἔπ ),ο»γ Τάεε ἢ γ)αΐρές 

»ν» 7ΤΆεε, πσιϊὰ τῃ6 5ἰγαῖ]ς οὗ ὦ “»ν ἀαπαά Ἴ, στθδῖ]γ ἴῃ πβεὰ οὗ ταίῃ, 
εἴ ]ε. 4 Ῥς, 143. ΤΠῖβ 5 ἐχρίαἰπεά Ὦγ ἃ ρίοββ, “ἤετε ΠῸ 
νγδῖεῦ 15,᾽" ἱητογργειίίηρ [6 ῥτανίουβ δα]. 85 δὴ δάάϊίομδὶ δι υῖς 

οἵ Ἰδῃά, 50 χβϑβ., “ ἀτγ δηά ψεαῦγ ἰαηὰ υυἱτμουξ νναῖεγ." - ν σοι 
“ον Ἀν βελ], ἴῃς ψῃο]ε τηδη. 

δ8ισ. 11. Το δηᾷιῃ. 5γη. σου ρ]εῖ5. --- 3, δ. “4: ἐηι δλε σαπείμα»}], 
ἴῃ [86 ψοσβῃὶρ οὗ ἴῃς ἴδιρ]ς αἱ [6 γυβαϊ θη ἢ ΠΥ ῥᾶϑῖ δχρϑγίθῃςα. 
-- “ὁ ἐπ μιν 74], ἰὰ τὴγ ἑαΐατε δχρεσίεησε. --- 7 δὀελεζί 72εε], εχ- 

Ῥἰαἰηθα 45 σεείηρ Τὰν εἰγεπρίά ἀπά ΤᾺν ρίο»}]}, ἰὼ ἴῃς σοηϊεταρῖὶα- 

ἴοη οὗ ρυδ]ς ποσβῃΐρ, οἷ, 29᾽ 59}7 685 οὐὔἷ. Ιῃ ἴα δαΐατγα 1 τοΐ 
7 δέκες ΤΑεε], ἰὰ Ῥεγρεῖυδὶ ννογβῃΐρ : ἢ 7) τοῦδ γα μ᾿ ιν ῥαίνις ἐπ 

ΖᾺγ πανιθ], ἃ ρεβίυσε ββϑρεςῖα!ν οὗ ἱῃνοσδίοσυ ργάγοσ, οἵ. 283 τ4τὅ. 

Τῖ5 ϑῖγ. ἢδ5 θεθὴ επϊαγρεὰ ὉΥ ἵνο ρ]ο5565. --- 4. 2.» δεΐεν Τάαηπ 
ἄχ ἐς ΤᾺ» ξίπάμεςς]. Νοῖ οηἱγ ἀϊά ἴεν ὈεμοΪά πε βιγεηρίῃ δπὰ 

εἴοτγ οἵ Ὑδηνεῃ ἴῃ ρα]. ουβἢρ, Ὀυϊ αἰδοὸ Ηἰβ Κιηάηεδβ ; ἂδηά ἰΐ 

νὰ5 Ὡοῖΐ ΟἿΪΥ ΘΑΓΠΘΘΙΥ βουρῆϊ ἀπά (πἰτοιεά αδἰΐοσ, ἃ νὰ Ὀεϊίογ [ἤδη 
1 ἰϊ56 1}. ΤῊϊ5 Ῥεμοϊάϊηρ οὗ Ὑαῆνεἢ ἰῃ Ηἰβ [απιρ]α νν85 ἰῃ οταὶ 
ὝΟΙΒΏΙΡ : μι) ἀῤε μά 7λεέ. Α5 ἴῃ6 (ΟΥΤΔΕΓ ΡῈ]1ς ὑγοσβῃ!ρ ννὰ5 

ἴῃυ5 εἰ ρῃαβίζεα, 50 ἴῃς διΐυτε ψ υβῃρ. --- θ. Ας τυὰ σιαγγοῖῦ 

πα γαγιεος τ») σομὲ τοίϊ δε ταὔεβεά . Του 1655 ἴῃς Ροεῖ ἰ5 

ταϊηκίηρ οὗ ἴῃς βϑδογῆσιαὶ ἔξαβίβ ννηϊοἢ ομαγαοίοσβεα βααβοηβ οὗ 

ταὐοϊεἴηρ Ὀείογσε Οσοά ἴῃ ἴῃς ψουβῃϊρ οἵ ἴῃς ἰδηρῖς, οἴ. 227 225 469, 
11 15 ἱπιῈὲ ἴπδὶ [6 ἰδξ ῥίεσββ οἵ δῃϊπιαὶβ αἰνγαγβ θη ἴο ἴῃ ἰϊαγ. 

Τῆς ροεῖ 15 ηοΐ (Ὠἰπκίηρ οὗ ἴδω, Ὀὰϊ οἵ ἴῃς ἤδϑῃ οἵ ἴῃς (δἴ γουηρ 

δὶ πη4}5 ἢ] οἢ δ᾽οης σα βυϊ δῦ ]ε ἴῸσ βδοτγῆςς, Πόσα [ῃς [αὶ τηθαῖ 

νγὰ5 οδίθη ὉΥ ἴῃς οΠδξγεῖβ δπαὰ τμοὶγ τθηά5, ἱορεῖμοσ νὰ Ὀτεαὰ 

Δηα νῖπθ. Βυΐ ἴΠ656 Ῥγονίβίοῃβ ἴοσ ἴῃ ἤδϑῃ δα δ5 {πε}. δοσοτη- 

Ῥδηϊπιεηΐῖ ῥγον  βίοῃβ ἕοσ [ῃ6 50] α]5ο ; 50 [παῖ δου] δηά ἢδδῇ ψεγα 

ΑἸ Κα δηὰ τορεῖμεσ βαιἰβῆεά, Τῆς ρ᾽οβδαίοσ ἰ5 ον  ἀθητν (πη κ- 

ἴῃρ τῆοσγε οὗ ἴῃς 5διϊβϑίδοιίοη οὗ 8ου], ἔοσ ἢς δάάϑβ: μή τοί ὰ δῥε 

φΓ γωδιδαδοη το μι} σιοιμᾷ φγαΐε]. ΤῊϊΞ ἰδυϊοίοργ οὗ 38 15 

ἀυβίουπ, Ἔϑρβοίδ!γ 5 ἴξ 8 ποῖ ἴῃ (5, νη ϊοῖ οὐ 5. “ΤΥ ποῦ τ,᾽Ὁἢ 

δηᾶά δάάἀ5 ἰο ἴῃς νεῦὺ “ΤῊΥ παιηβ." [Ι{ ἰ5 ὑτορῦϊα ἰμαὶ Ὀοιῃ 
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816 Θχρίδηδίοιυ δά τοηβ, δηὰ ἰμαὶ [6 Οτρίῃ8] νγᾶ8, “ δῃηὰ τὰῪ 
11ρ5 ψ1}} ῥγαῖβα ψἱτἢ 70] οη." 

δισ. 11. Ὑνο 5γηΐῃ. 5γη. σουρὶεἴϑ. --- άση οη μιν εομελ ἢ ἐπ 

“ἦε πιρλ τυαίελες]. Αμαΐκα ἀυτίηρ ἴῃς ηἰραϊ ἴῃ τῃ6 ἐχοϊϊειηθηὶ ἀπὰς 

ἴο ἴδε τι ϊτδϑὶ οἵ 5οι] δῃά ἤεβῃ, ἢε σουπῖοά τῇς τῆτες ψγναῖο 65 ἃ5 [Π6Ὺ 
Ραϑβ5ε4, οἵ. 1.4. “δ. --- 7 γεγιενιδεγεά 7Ζάεε ἢ τυᾶς νιμδίηρ οη 7 Ἴεε], 

ΤΕ Δ] τὴς ἴῃ 6 ̓ογουβ Ἔχραθσίθῃοθϑ οὗ ρυθ]ῖο ἡνοσβαΐρ ἴῃ (ἢ 6 ἴεπιρ]α 

ἀεβου θεά ἰη (ἴῃς ῥγανίουβ ϑῖγ., δηὰ ἀουθΈ]6855 αἰδὸ ἴΠ6 Ἔχροτίθηςεβ 
οὗ 16 5ἰτεηρίῃ ἀπά ρουυ οἵ σοά ἴῃ ρτγίναϊε δῃηὰ ρυθ]ῖς δ. --- 
8. Αὄὔρ]οΞββαῖογ ἰηβεγίβ ἃ 5). σουρίεῖ, 20», Ζάσω αγί α ἀεί το νιέ, 
7] γϑοίες ἐπὶ τὼε «λαάοιν 47 ΤᾺ» τοίηρε], ἃ 5ἰδϊειηεηΐ ΟὨΪΥ ϑυϊϊαῦ]ς 

ἴο οἣς επ͵ογίηρ ἴῃ ῥτίνιερε οὗ νοσβἢρ ἴῃ ἴῃε ἴεταρ]ε, οἴ. 1γ5 3265 
5η.. ---θ. 2 τοωΐ ἀϊά εἰσαῦε αὐίεγ ΤἼεε], ἴῃ οοβα δάϊβεγεηςεβ, ποῖ 
ΜΡ ἴο δα ἀρατὶ ἔσγοτῃ αοά ; ἃ ρἢγ. υϑ0υ4] ἰῃ σοηηδοίίοη τ [ἢ [0]- ᾿ 
Ἰονίηρ 16 αϊνίπε ψογὰ οἵ σοτητηδηάβ, οἴ. Ὀϊ. τοῦ, αἷϑο Ηο. δ᾽; 

Ῥυϊ δεῖ ἰῇ τῃ6 τῆογε ρειβοηδὶ σεϊδιίοη, βεοκίηρ σομχίοτὶ δηά 

βίγεηρίῃ. Υδηννεἢ 4150 δάθιεγεβ οἰοβεὶγ ἴο Η 8 βεγνδπί. --- σὴ γιέ 

{4 ἑαξε λοά Τὰν γίρλ λαπάα . Τῆς τίρῃϊ Παηά οἵ σοά ἰ5 ἀϑυα}}γ 
βἰγείομεα Τοστῃ ψιἢ ρόοννεῦ ἀρδϊηϑὶ θηδηλθβ, ἄθγα ἱ ἢ ἰΘΠἀΘΓΉ655 

ἴο ϑυϑίαίη Ηἰ5 βεγσνδηῖ, οἵ, 35, 
ΤὨς εὐϊῖογ οἵ 35 δἀἀεά 4 “ταρτηεηὶϊ οἵ ἃ τογαὶ Ῥβδ]γῃ. 

Α5 ἴοσ ἴῆεπι αὶ 5εεἰκς (15) 1ἴξε, 
ὙΠΕΥ 58|4}} σὸ ἄονῃ ἱπίο 1ῃ6 πείῃεσ ρατγίβ οὗ ἰῃς δαγίῃ ; 
ὙΤΠΕΥ 584}} Ὀ6 ἀεἰνετεὰ ονεσ υπίο ἴῃς ρονγεσ οὗ ἴῃς βϑνοζὰ; 
Α ρογίίοῃ ἴοσ ας καὶβ 5}4}1 (ἢν Ὀδβοοτηα ; 
Βαυϊ ἴδε Κίηρ Μὴ] τε)οΐος ἱπ σοά; 
νεῖν οπα ἴῃδΐ σνγεάγείῃ Ὀγ Ηἰἶπιὶ ν}}}] ρίοτγ. 

Ταῖβ π|||6 ρίεος 888 ἃ 5γη. τεἰγαβίίοἢ δηᾶ δῃ δηιτῃ. 5γῃ. σουρίεῖ. 
--10. 4.» ἄενι ἡλα «εεξ ἀΐς 721, ἴο τακε τῆς 16 οὗ ἴῃ Κίηρ. 
Τῆς διἰἰδοῃπχεηΐ οἵ [ΠΪ5 ρασὶ οἵ ἴῃς τογαὶ ῥϑ. ἴο ἴῃ ῥ5. οἵ ρεγβοηδὶ 

Ἔχρεπεῃςε ἰεἀ ἴο ἴπε νατϊατίοη “Τὴ 5ουϊ,᾽" 45 τείδστίηρ ἴο ἴη6 ροεῖ. 

Ταῖβ ᾿ς 5 ἰπιεηϑιβεα Ὁ ἃ ρῖοβϑ: ἴπαὶ ἢἴῈ ἴὩᾶῪ ρὸ ἄονῃ ἰηΐο 
5060], [ῃς ρίασς οἵ ἐσεοίαοη, ᾿ πειΐφν ῥαγίς 7 1ἀε εαγίλ, ἃ ῬὮτ. 

υϑεὰ ἴῃ ΕΖ. 265 4.218... Δῃᾷὰ 5 βεαυθηιν 15. 445 5. 120}, ἰογ ἴδε 

ἄεξεροσ στερίοηβ οὗ ϑῆ)6οΊ. Τῆς δποπιΐαβ βουρῃϊ ἴο βεηά (6 Κίηρ οὗ 

5γ86] τη 1 οσ, Ὀυς δεν “λα ρο ἄρτυπ τεῦ 1Πετβεῖνεβθ. ὙὌμεὶγ 

ἀεβοεηῖ, μονγενοσ, Ψ|1 ποῖ Ὀ6 ἴμᾶΐ οὗἨ ογάϊπατυ ἀεαῖῃ. ὍΠΟΥ νὰ 

Ὅα 5ἰαίῃ ἴῃ Ὀδί]6. --- 11, ζΖῆφν τλαΐ ὅδε ἀεένεγεα οὐδεν μπίο' Τὰς δ. 
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2στοεν 9 ἐὼλε “τυογα 7. Τὶ τὶ] 6 ποῖ ἴῃ νἱοίοτυ, Ὀυΐ πῃ ἀείδαϊ ; 
ἴον τπεὶγ θοάϊεβ ψ}}} Ὀς δραηδοηεά οἡ ἴῃς ὑαι|6-ἢς]ά, α λογοη 
"ρον, αεζαξ, πἸἴλςὰ ψ}} ἀενους τε. ΕΝ"., “ ἔοχεβ," 15 δσσοηθουβ. 

“1π ἰ5 [ῃς 74 .Ἰκ4] ταῖμογ ἴδῃ [86 ἴοχ ψΒῖοἢ ρσαγα ου ἀδαὰ Ὀοάϊ65, 
δηὰ ψ ΒΟ ἢ 455θι Ὁ] 65 ἴῃ ἰτοορβ οἡ ὃ4ῖ11|6-Π6]45 ἴο δε οἡ (ἢ6 

5ἰδίπ " (Τγβίτδιω, δίσα ὔΐρι. Βιδέσ, Ρ. ττο). --- 12. Οη τῃ6 οἴμοσ 
Βαηά, τῆς νἱοϊοτίουβ ξέμρ τοῖν γοοίες ἐπ Οοά, πο ρᾶνε ᾿ίτῃ ἴῃ 6 
νἱοΐοτυ ; δηὰ με ρεορῖε, εύεγν ομό ἡλαΐ “ιὐεαγεία ὅν Ηὔΐνι, Ἰογαὶ 

βογνδηίβ, υηἱϊεὰ ἴῃ τμῈ οὐ οἵ ἴμε σονεηδηὶ ἴο (οά, τοί ρώ7}. 
Α Μαοοδῦεδῃ εὐϊῖοσ ἀρρεπάβ ἴο ἴδε Ρ5. ἃ ἱπῃουρῃι ἀρρτοργίαίες ἴο 

τῆς Αἰ ἴοη οἵὨ ἢϊ5 {πιὸ : 724 »πομίά 97 ἑλενι λα  “ῥεαξ ἐΐπες σλαΐ 

δε εἰοῤῥεά. 

3. δ Ν] ἀϊνίπε παπις 5 (6, απὰ ποὶ “γδίψμαῖρ μισὰ οἵ 3. .--- πριν] ἘΠ), 3, ποῖ 
ἴῃ Ό, ἰ5 ἃ 6}.» πιακὶπρ ]. ἴοο Ἰοῃρ. --- ἸἼΠΦΝ] ΡΙ., ἱπιρί. 1 58.» ΒΊΓΟΠΡ' 8έ. 2 πι. ᾧ (ἼΠΦ) 

γὉ. ἀξποση. πὶ ἄστυ; (5795), ΡΊ. 40 «εξ τοΐζά ἐλς αἴατυνε, φαΥΎ, δαυπεβιὶν γ85. 

Ηο. 515 15, 269 Ῥε. 811, --- 23} νΌ. α.λ.» οἔ, Ατ΄ βἴεπι, ὅς ῥαΐς ογαεε, τνεα -εγεώ, 
δὲ ὀἑἐκά, 5ο ΒΌΒ. ,αεῖνί, Σ ἱμείρεταί σον, 3: ἀρείἀεγαυΐ, Βο 95, ΖΦ. ΚΙ. οοπι- 

Ῥδῖεβ ΜΓ, δ. ἼἸν. Θ΄ ποσαπλῶς σοι, Ἔ φωανε νείδῥἐεὐΐον, Θ ποσαχῶς -Ξ 

πῷ3, σιν ογέερ, ἦσισ ἔορρ, ποῖ βυϊϊεὰ ἴο σοπίεχὶ δαὰ ἱπιρτοῦαῦϊε. --- πυΣ ἽΝ] 

Ρἧτ. 1ογῆδ Ηο, 25 7ε. 25 5013 5148 15, 4118 532 ΕΖ, 1918 10. 220; ἔπος η΄, Ψ ΠΕ 
ἴδε βάπλς τοῖν. αἴξεεγί ἰαγα 18. 351 ΖΡ. 218 70. 30 ῬΒ. 7817 τος 4] (458 οηΐγ Ὁ]. 

ἀ0.) ; ἀἰγοιράξ 70. 2419, --- ὈΝΟ Ὁ 00] ΡὮτ. ἀα0., τᾶῖκεβ 1. ἴοο Ἰοῃβ, ἀπὰ 
Ὁϑθοῦδπος ἴῃ Ἵ τηϊβδίηρ. ὈΝΌ 52 ἰ8 ἜΧρὶ]. ρ]., 80 Βᾶ. ΤῊΨ δα]. μα έμε, τυεανν, 
ἃ5 1435, ΠΡ} Ὁ) 7. 3136 Ῥτ, 2526, 50 Ῥτοῦ. 7ς. 451 (ἔογ πβ.}). ΤΆε βίπι!ς 
ΠΟ ΥῈΜ2 1435 ἀερεπάςεπι οἱ ΡῈ ΠΣ ΥγΝ2, [Βεγείοτε τὰ, ἤογε ΠΟΥΡῚ ΤῊΣ γΜ2. 

Νερίεοι οὗ ἀρτεεηθεηὶ οὗ ἡ} ὙΠ} [15 πουπ Υγν, ἸΒΟῸΡᾺ ᾿υβεβεὰ ὈΥ βοσας, οἔ, 

Κα. ὃν» ξ 3841, ̓ς ἱππρτόθρδθ]ς. Τς οτἱρίπαὶ οὗ αἱ] 5 ἀου 1685 76. 481 ο. ὃ, Ρ5. 
1435 Βα5 Ὁ αἷ5ο, δηὰ 1 5 ἀειδηάεθα Πεῖε ἴογ δββδοῦδποθς. ΤὮΕῚ ἰδ δῃ εἴτοσ οἵ 

ἱπξεγργοϊδιίοι, Τβε αὐ. δρτεεβ ψἰἢ ἼΦ2, ἀπὰ ἴβ ᾿Βεγείοσε πιᾶβο. 80 Ὁ ἴῃ ἵνο 
Ῥτενίοιυβ ᾿ῖπεβ βῃου!ὰ ὃς δἵ ἴῃς επὰ οἵ ]. --- 83, 1:] Βα5 45 ἰἴ8 σοτωρ)επηθηΐ 13 ν.δ, 

ΤΒεβε ἴσο σουρὶεῖβ Ὀεϊοηρ ἰορεῖμες ἰπ [Ὡς τεϊγαβις ἢ ; απὰ ν." ἰ5. ἃ ρἷ. --- 
4. ἼΣΠ2:] ΡΙ. ἱπιρί, {0}} ἔοττη ν ἢ 8... 2 556. {{π2Φ] νὉ.. Αταπιδίβιι, Ρὶ, 
(1) ἰαμαῖ, ῥγαΐτε, εἶδαν. 1171} 1455 14713; (2) εογιργαίμέαίε Ἐς. 43 818, ἩΐΕρ. 
ὀοατέ ο7 Ῥ5. τοῦ 97 -Ξ «᾿ (ῃ. τό5, --- δ, Ἴ5.2Ν] ΡΙ. ἱπιρί. 1 85. 58έ..2 55.» δδβου]ὰ Ὀ6 
δἰ [ἢ οἷοβε οἱ ἴῃς 1. ἔστ ἀβϑοῦδηῆος ; 30 ἸΌΦ2. Τῆς σοργίβιβ ἀϊὰ ποῖ τεραγὰ ἴῃς 

οτἶρίπαὶ ογάετ. --- Θ. Γλ))7 Ρ]. τον ἢ, )μδέδαείονε, εἶδνι. τοοῦ 0. 37 2οὗ, Ἰαὶβ 

ἔοτπι ἔοσ "3 (νυ. 171). πίροῦνο] 80 3, Ῥαΐ (΄ αἰνέσει τὸ ὄνομά σου. Τὶ ἰβ ῥτοῦ. 
τ8δῖ Ἢ [5 Ἰαῖς ρὶ, οἵ ἢΏ ἴο ρῖνε νῦ. 80]. δῃὰ (παὶ τὸ ὄνομά σου ἰ5 ρἷ. οἵ Φ ἴο 
Εἶνε νὉ. οδ].; πείϊμεσ οτἱρίπαὶ, Βαϊ ἴῃς νὉ. 3 36. ἰβ ἀἰβῆς]ς ἴῃ σοπίεχὶ οἵὨ ἔεπι. 
πουπδ, ΤΏΒε ρῆτ. ΓΙΌΣ ΠΟΨ 8 α.λ., ἀηὰ ἴῃς δγπίαχ ἰ5 ἀἰβῆους, ΝΥε βμου]ὰ 

ῬΓΟΌ. τά. "πο 88 νι, "ΦὉ) 15. εχρίδῃ. 9]. Βυΐ Ἔνεὴ 85 Ἵεπιεηὰςὰ [ἢ 5 ν. 5 ἃ 
Εἰ. ἴο τε οτἰρίπα!. -- Ἰ. ΔΊ ΟΝ]. ΤΗΐς ἰδ ῥγοβδὶς ογάεσ, απὰ αϑβοπδῆςα 
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τεαυῖγεβ Ἴ αἵ επὰ οἢ]. Βείζεσ ἙὈΡΒΟΩΥ ἰ5 4]50 σίνθηῃ ὈΥ Ὁ») Ν. ὉΝ τολέη, ἃ5 7859, 

τ 6. 1 56. ᾿ρ. Ὁ [}}}}] ἢ.[π|.} «ῥγεααῖ, εο με, 85. 1325 Οπ, 494 (7) 1 (Ά, 5} 
μ. 1ηΐ8, -πτ πλοῦν] ρ]. ἔπ θΌῦΝ α.δ. ἃ τοαίκὰ οἵ πἰρμι, εἶδυν. οοὐ 1101.}8 1,8. 219, 
-- π2)5Ν] ἱπιρέ. ἐτοαφαεηίαιίνε. --- 8. ὩΠ1}] δγοβαὶς ἔ, ἔοττω ; ἔοσ Ὀείίεσ ἙὈὩΡΒΟΏΥ͂ 

ψῆ ὦ, οἵ, 34 6038, --- 10. 0 5.] επαρἢ. ΔηΠ, --- αν Ὁ} 8 ἀὰθ. πνιῦ πιῇ, 
ἀεεολαδίον, νυ. 3.55 1} τὶ γκῆ ΠυΠΓ2. ἢ ὭΠ δὰ). ἐσευεν; ἔς γΠΠΓ Ἁπἢ γκ 

ΕΣ. 3114. 16.18. γὴν Ἀῖ. 3223; τπΓ ἢ γι Ῥβ, 8618; οἷ. ΓΥΠΠΓ ἢ 2 881 
ΞΞ [4.36 ΜΠ γὴν εἶδυν. 8. 130} 15. 4428 ΕΖ. 2629 3218. 24, 48}} τείεττίπρ' ἴο τῃ 68 

ἄεερετ, ρἱοοπιῖες τερίομβ οἵ ὅ8:εοὶ. 80 Ζ᾽ νγ΄). Εοσ πιυφο, 3 ἐπίεγβεῖσε. 
6 εἰς μάτην, Ἔ ἐν τανε, ΒΥΡῸ (128) 15 αρσοθαῦϊαε. Ὑ8Ὲ ἔοτγηι ἰ5, α5 Βᾶ., 
ἂῃ εχρῖ. 5]. [ἱ πιαῖκεβ 1]. ἴοο Ἰοῆρ. ὙΦ) 15 εἴτοσ οὗ ἱπίεγρ. ἔοσ ΩΣ" τείεσγην 
ἴο ἴδε κίῃρ ν.1}, --- 11. 25} ΗῚΡΒ. ἱπιρί. 3 Ρ]., 3έ. 3 56. [2] νΡ. Ατὰ- 
ταδίβιω. ΝΡ. (1) δὲ 2οιεγεαῖ, ερέξ, 85 νναῖετ 2 5. 1415, οὗ ἴμε εγςε νὰ ἴεατβ 

1. 345, ἢρ. ναρίδλ 70. 2038; (2) δὲ εχέεραεα, οἵ ἴε Βαπὰ 5. γγδ. Ηἰρῆ. 
(1) Δἄγοιυ ἄστυ» βιίοῃεβ ΜΙ. 15, (2) ἐχέερηα ἴῃς τὶς οὰρ ἴο οπε ῥβ. 759; ρὮτσ. 
2ῚΠ Ὁ ὃν εἶδυν. 76. 1821 ΕΖ, 3ς5; (δ παραδοθήσονται εἰς χεῖρας ῥομφαίας, ΒῸΒ 
εἰεἰένεν συεν Το. ἩορΆ. ρίς. ΜΙ. 15 οἵ πιῖβ8. πιεϊεῖηρ ἰπ ἸΠεορΠΔΠΥ. Τα νῦ. ἰ5 

ΡΙ. οἵ ἱπάεξ. 380). ΤῊδ 5έ. 15, 85. ἔοσ 0]. 5 οὔ ἀυῦ. οτἱρί πα! ἐγ. [{ ψγα5 τοὶ 
πεεάἀεὰ ἀπὰ νν8β ποῖ ἰῃ (΄. --- Ὁ} Ρ]. {γεν πιτι, ἡαεξαὶ εἶδνν. Νε. 35 7. 156 
1. ς18 ΕΖ. 13 (ι. 216. 16 --- 12, 189}} Νιρᾷ. ἱπηρί, [30] νΌ. Αταπιδίβπι ἔοτ 
Ὁ ΝΙΡΆ., δέ “οῤῥεά, Ἀετε οὗ τοουῖῃ, ση. 82 (Ρ) οἵἁ βργίηρβ. Ρί. σάφ τ, 
ἀεἰῖνεν τ ἱπῖο ἴῃς μαπὰβ οἵ, 15. 194, ΤΈς αϑὶ μα] οἵ ν. ἰ5 ἃ ρεηϊασζαηείοσ ]. ἱξ 
ποῖ ῥγσοβθ, πὰ ἴ5 ἃ ρἷ, 

ΡΘΑΙΜΙΧΙΝ., 3 ὅ5τε. 5". 

Ῥϑ. 64 ἰ8 ἃ Ῥ᾽αἰπεῖνθ ΟΥῪ οὗ 87:61 (0 Ὑδννθ ΦῸΣ Ῥσϑβοσναίίοη 

ἕἔτοτι δπθτΐθ8 0 Βδπᾶθσ δπὰ Ὁ]οί δραίῃηβέ εἰπὶ (ν." 579), στ (86 
ΔΒΒΌΓΤΑΠΟΘ (πδὲ (Π6 Ὀ]οῖ Ψ111 δὶ], Ὀθοδυθα Ὑ δα ἢ Ὑ7111 ονθγοοπια 

οπὶ Υ ἘΠΟΙΓ οὐσα ἰοηριι68 δηᾶ πιᾶῖζα ἔπ6 πὶ ἃ 16880Π [0 411 6 

(νυν). ΟἸοβδβθδ ῬσδῪ ἔοσ μἰδϊπρ ἔγοπι δΥἹ] σοπιραηἰοηϑπὶρ (ν.Ἶ), 
διὰ ΕΧΡΓΘΘΒ [Π6 Δβϑίσαποθ οὗ [Π6 ΘΥΘΠίι4] ΟΥ̓ ἀπᾶὰ σἼΟΓΥ οὗ ἴΠ8 
τὶ σμίοουβ (ν.}). 

ΕΔΕ, Ὑδῆν ἢ, πὶν νοΐοα ἱπ ΤῊ ΡΪαἰηῖ; 

Ετοπὶ ἀγεδὰ οὗ [ῃ6 ἐπεπὶῪ πιαγεβὶ Του ῥγοϑεγνα τὴν Ἰἰέα, 
Ἧνο ἀο νῇῃεϊ 8ἃ5 ἃ ϑβυνογά ἐῃεὶγ ἰοῆρας, 

Ὠο δἱπὶ (Πεῖγ ἀγῦονν, ἃ ὈΪΠίασ βρεεςῇ, 

Τὸ 5δοοῖ ἱῃ βεογεῖ ρίδοθ αἱ {πε ρεγξεςῖ, 

ΟὕΡΡΕΝΙΥ {πεν 5ῃοοῖ αἱ ῃῖπαι νπουΐ ἵδασ; 

ΤΠΕΥ 5ἰγεηρίμεῃ ἔοτ (Πα πΊβεῖνεβ Δη εν] Ξρθεςῇ ; 
ὙΠΕΥ ἴα κ ἴο (ἢ πηβεῖνεβ οἵ Ὠἰἀΐπρ σῆᾶγαβ ; 
ἼΠΕΥ 58 Υ 10 [Πα πιβεῖνεβ: ΝΟ οδῃ 5εε } 

ὙΠΕΥ 5θδγοῦ οὐ ᾿π]υϑῖος ; {Πεγ πᾶνς πιά άεη ἃ ρἱοῖ, 
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11 5 Ῥ]οῖεά, απιὰ ἐδοῦ ομα ἄγανβ πίρῃ υἱ τ ἃ ἄδερ πιϊηά. 
ΤὭεη Ὑδμνςἢ ἀοιῇ 5ῃοοὶ αἱ ἴπεπὶ: βυάάξῃ ἰ5 πεῖς ψουηὰ; 

Απὰ Ης οδυείῃ ἴῃεπὶ ἴο σία πα ε ὉΥ {Ππεὶγ οὐνῃ ἴοηριις ; 
Αηὰά 8]] ἰῃδι Ἰοοῖκ οὐ ἢ δπὶ νὰς ἴῃς Ὠεδά, 

Αμὰ ἀξεοίατε Η5 ἀοίηρς δῃηὰ Ηἰ5 ψοσκ οοπϑίάε, 

Ρ5. 64 νγὰϑ ἴῃ 19, ἴπθη ἴῃ ΔΗ͂, Ἐ, απὰ 9Ὲ (νυ. Ιηἰτ. 88. 27, 31, 32, 33). Τῆς 
Ῥβ. μᾶς ἴῃτες ἱεϊγαπηεῖεσ ρεηίδβιοῃβ. 11 ἰ5 ἃ οοτῃρ]αἰηϊ οὗ ἴῃς σοτηταυ πη! Υ οὗ 

[8ε φαυὶγ Εεβιοσγαϊου, εποοπιραββοὰ ὈΥ̓ ΡΕΓΥ ἐῃετηΐθ5 Ῥνο βἰαπάεσγ ἴῃετα δ ἴῃς 

οουτῖ οὗ Ῥετβία. 11 [88 ἵἴψο ρίοββεβ:: (1) Ν᾽. ὃ, γυΒ]  Ὦ ἰ8 ποῖ ἴῃ ΘΒ, απὰ νᾶ 
ῬΙΓΟΌΔΟΪΥ ἱπβετιεὰ βυρβεαθεπὶ ἴο ἴῃς ἴεχὶ ου σοι (6 ννὰβ Ὀαβεὰ ; (2) Υ.11 
565 Πγ5, ἀηὰ νγᾶβ (μεγείογε ϑυβεααεηὶ ἴὸ Ἐ ἀπά ργοῦδο]ν αἷβο 933. 

ϑιγ. 1... βυπῖμ. σουρ]εῖ δπὰ ἃ {ἰτἰρὶεῖ οὗ ἴνγο βγη. 168 δηὰ ἃ 
τοῖϊγα συηίῃ. τΠετεῖο. --- 2. ἐπὶ ψὶν ῥίαίη]. Ὑδην ἢ 15 οα]]6 ἃ ὩΡροα 

ἴῃ ΡΓΑΥΕΓ ἴο ἤθᾶγ ἴῃς νοῖοε οὗ Ηἰ5 ρεορὶβ ἴῃ τῃεῖγ ρει ΐβ, βοΐῃρ ὕὉ 
το Ηΐτα ἴῃ ρ]αἰπενα οΙΥ. --- παγεί 7Ζλομ ῥγέρεγυς μιν ἀ77]. Τδε 
πίε οὗ ἴῃς παιίοῃ ἰβ ἴῃ Ῥ6 1] ἔτοτῃ Θῃ τη 5, Ῥγυῆο τηᾶκα {με πηβεἶνεβ 

τὸ Ὀε ἀτεδάεά Ὀεοδιβε οἵ {μεὶγ ογαῖς ἀπὰ Ἵπιεϊιν. --- ὃ. Α ρ]οββαῖοσ 
ΘΏΪΑΓρῈ5 ὉΡΟῺ ἴμ6 56 ΘΏΘΙΏ 65 85 ἃ ἐρϑηεῖ ο εὐἱ] ἦρεν} ραϊμετεὰ ἴῃ 
βϑογεῖ ἴο ρἷοϊ {παὶγ δν}] βοῆσδη ; [|σηιρῥαπίοησλῥ ὁ τυογξόνς οὗ 

ἡΤομόίε]; οἴ. χ᾽ ς 5.5, νι Β Οἢ 5 ἴο Ὀ6 ῥτγεξεγτθά ἴο [88 “ ἰηδυττεοιίοη " 

οἵ ΡΒΝΡ., ΑΝ., οσὐ ἴδε “ται " οἵ ΕΥ͂., ΤἠἉΡΘΥ.., πεϊϊῃεσ οἵ ψῃϊοῃ 

Τηρ5. (8 Ὧδ Θϑἰ δ] ἰ5ῃ6 4, οΥ 515 ἴῃ6 σοηΐεχί. ΕἼοπὶ ἴΠ656 ἴῃε 
Ῥβαϊπιῖϑὶ ργᾶγβ ἴο δε μά άθη. ---4. Ἡλο ἐἀο τυλεί ας α “τυογα ζἠείγ 

ὥρης, ἢ 220 αἶνι ἐλεί» αγγοῖυ]. ϑρβεθοῖ οἵ ἃ βοβι]α ομδταςίοσ 18 
ςοπιρατεά ἴο ψεαροβ οἵ ψᾶγ, ἴμε ϑνοτὰ δηά ἴῃς ΔΙΤΟΥ͂ ; 50 5 οἷ 
57" 595. ---Ἧι ὀί“ίεν «ῥεέελ], ἴμαὶ ψιῖσῃ ΠΟῪ τρᾶκα ἴῃ βϑἰαπάδθτοιβ 
ΒοΞΈΠ ΠΥ δἵ της σουτί οἵ Ρετβία ἀραϊηβς [ἢ 6 δ ]6 σοτηπιαη!Υ οὗ τ[ῃ 6 

Ἐακιογαϊίοῃ, οἷ. ν.", ---- ἐπ σεεγεΐ ῥέαεες]. ὙΤΏΕΥ τὰ {6 ΘῃΘ 65 
βῃοοίίημ ἴτοσὰ δηλ δι5ῃ, οὗ, τοῦ 1γ}2,. -- σή τε 2εγ7εε 1]. 5186] 85 ἃ 

Ῥεδορῖθ, ἰπ ἴῃ6 ὑηγ οὗ ἢΐ5 οτρδηϊβαϊίοῃ, 15. ἃ πιδῃ οὐ ἰῃϊερτίγ. 

ΗΙ5 οοπἄυςὶ 45 Ὀ66ἢ ὑπεχοθριοηδοϊςα ἰοναγάβ ἴΠ6 ρονοτητηθηῖ οὗ 

Ῥετϑία δηὰ αἷβο ἰονγατάβ ἴῃ656 ογδῇυ ἔοαϑ. 
ΘΊΣ. ΠῚ ἰ5. βἰδί γα ἴῃ [15 δάνδηςς, ἴῃς ἢτγβί ᾿ἴπθ ταβυγληρ ἴῃ 6 

τθουρῶι οἵ ἴῃε 1451 ᾿ἰη6 οἵ ῥτγενίουβ ϑ[τ. ἀπά ἴδῃ εχρίδἰπίηρ ἴδ ἴῃ 

570. Ῥᾶγ4 116] 151. ---- ὅ. δψαεπέν “ἦεν «λσοῦ αὐ ἀμ], τακίηρ Ἀγ ὈγῪ 
ΒΌΓΡΓΙΙΘΕ ἔτοτη διῃθυβἢ, δηὰ δοοοσαϊηρὶν τυΐάσμ! γεα»}, Ὀεσδυβα 

1ῃον μᾶνε τακεῃ ᾿ΐπὶ δ᾽ ορεῖμεσ ὑπργεραγεά ἀπ ὑη80]6 ἴο ἀείεπά 
Ηἰτηβοῖζ, ΤῊΪ5 βῃοοιίηρ 5 ὨΟΥ Ἔχρ δἰ ηθα 85 --- θ. απ ευὶδ «ρεσολ] 
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τεβυγηΐηρς ἴῃ 6 “ ὈἰτΓΕΓ Βρεεοῇ " οἵ ν.᾿, ψῃϊ ἢ δῴεν τερρίλοη 70» 
ἠλεριφσείνες, οἰνίηρ; οἢ6 δποῖμεσ πλυῖυ8] Βα ρροτί, δηὰ ἐοτι γἱηρ {μεῖς 

νογά Ὁγ [86 ὨυΠΡ ΕΓ οὗἉ (4]56 ψ]ςΏ 65565. --- Ζ.εν ἑαὐξ Το ἠλεπισείνες ἢ 

“α») Ὁ Τλενιφεσες, ἰὰ 1μοῖγ σοηϑυϊδίοη, --- φΥ ἀϊαϊηρ “παγες] τἰῃαϊ 
15, ἔτοτῃ ἴδ σοηίεχί, βηβῃδγίηρ νογάβ, οὗ ἰγεδοῆδγουβ ομδγδοῖοσ. ---- 

Ῥλο εαη “442] ΤδοΥ ρειβυδάς {μαπηβεῖνεβ ἴῃδὶ ὄνεη ἴῃς Οοά οὗ 
5γ86] ψ|}} ποῖ 566, οἵ. τοῦ 1.5, --- Ἴ. 7Άεν «“εαγεὰ σμΐ ἱηγμοηε6], 
ἀρ ΉΕΥ 56οἰς ἴοσ βοτηθιῃίηρ ἰμαὶ [ΠΟΥ ΤΩΔΥ ν ταδὶ ἴο {Πεὶγ 61] 

Ῥύγροβε, δονανοῦ υη͵υδὲ τΠαἴ πουὰ Ὅσα. --- 77.) λαῦυε λΐαάδη ἃ 

201]. ΤϊΚ ἰ5 ἴῃ6 τηοϑὶ ρσοῦδο!ε τεημάδσίηρ, δηὰ ρίνεβ δἢ ἄρρτο- 

Ῥηδῖθ οἰΐπιαχ, ᾿ποιρῇ ϑυβίαϊηεα Ὁγ δι εν Ηδῦτεν οοὐἀὰ. Τῆς 

ΟΥ̓ πασῪ τεδάϊηρ 15 ἃ ἀϊβίσα]ς ομε, ἢ ϊο ἢ τᾶ  Ὀὲ ἐχρίαϊμθα εἰἴποσ 

85 “ Δοσοιρ] 15Πῃ64 "Δ ΑΥ͂., ΕΝ, οὐ 85 “γε ὅγε ἱπηοσεηῖ" ΤῬΟΥ,; 

Ῥυῖ πεῖτμοῦ οἵ ἴῃ 656 ἰταηβ5] Δ! ] 05 5015 ἴῃ σοηϊεχῖ. 
Θίσ. 111. 15 4150 βἰδι κα ἴο ϑιῖγ. 11. [1 5 οοτῃροβϑά οὗ δὴ ἰηίτο- 

ἀποίοτγ Πἶπε, τεϑαμαίηρ τὰς ἰαβὶ Ἰἴπε οἵ ν.ῖσ, δηά ἴπδη οὗ {86 δῃητὶ- 
τηστίοδὶ οουρ]εῖ οὗ ἀϊνης τειτ θαϊίοη δηά ἃ οἱοβίηρ σουρίεῖ 5ῃονίην 
ἰϊ5 εβδοῖ ἀρο 4}1 οὔβεγνεῖβ. --- 5. Φαεὰ ομε ἄγστυς πίρὰ τοὐὰ ἃ 

ἄἄξεῤ νιη41, 50 (ὅ, Ἐ), ἰακίηρ τὰς Ἡδεῦτγενν ἔοσπι 85 νΌ. ΜΤ'.. [0]- 

Ἰονγεὰά Ὀγ πιοάεγη ΑΊββ., ἴδ κεβ ἴξ ἂἃ5 ποὰυῃ: “ἱηνψαγὰ τπουρῃϊ οὗ 
ΘνΕΓΥ οἠς ᾽ ||“ υϑηα,᾽" οἵ νῃϊοῇ “ ἄδθερ ᾽ 15 ἴε σοῃηηλοη ρῥγθαϊοδῖα. 

Βυῖ τῇς σοπηθδοίίοη 8 ἀἰβίσυ], δπὰ τῇς τῃουρῆϊ ἀργαρί. ΤΠ 
Ῥεδὶπηῖδὶ ἢονν νου] 5γ παῖ [Π6 Θηθτλ 65 ἢᾶνα ὑπάἀδυίακεη ἴο ΟΑΓΓΥ͂ 

ουὔἍἋ {πεῖγ ἰτεδοῆεσουβ ρδη8. ΤΟΥ ἄταν πἰρ [πὲ Ῥεγβίδη Ἴοουτῖ, 
ἐδοἢ δηά 41} οἵ ἴδεπι, στὰ τ εἷς ρίδῃ ἄθερ ἴῃ {πεῖὶγ πὰ. Βυϊ 
τπουρὰ ἴξ γγὰ5 διἄάδη ἔτοπι [5τδαὶ, ἰἴ{ νγγὰ5 ποῖ ῃἰἀάδη ἔγοπι Ὑδηνεῃ, 
διὰ Ηδ νίϑι15 ἴδ σι ον δηά Ἰυδὲ τειγ δυϊοη Ὀείογε {πεῖς 

ΡΪδηβ θεοοπια εβεςοῖϊνα, οἵ. 15. 295. ---8. Ζάεη γαλτυεὰ ὥρέὰ τἧσοῦ 
αἱ ἠδ», ἴῃ δι 655 νι ἴῃ 6 ϑῃοοίίηρ οὗὁ [6 Ἔπεῖηγ δ [βγδεὶ ; 
δηά τῆϊς ϑδῃοοιίίηρ ἰ5 ποῖ Οὐἱγ σψα φημι ἃ5 {μεῖγβ, Ὁ 1ἴ 15 εβεςῖνε, 

Ῥεοδυβα ἰδ δοσοιηρ ἰϑῆθβ “ἀεὶγ τυσμηα. “ὙΠ δὴ ΔΥτον "8 80 
ὈΠΉΘΟΘΒΘΑΙΎ Θχρ δηδίοτγυ δ ἀϊτοη δἱ [ες ὄχροηβα οὗ ἴῃ τηθαϑαγα. 

-9ϑ. Τῆς ἀϊνίπε βῃοοίίηρ νγὰ5 αἷ5ο ἴῃ {πε 56 οὐ Ψοτσάβ. --- )7ε 
εαμδείλ Ἰάενε 10 τἰμμιδές ὧν Τλεῖν οτῦν Ἰοηρμε]. ΤὨεὶγ ονῃ ογὰβ 

ἃτ6 ἰὐγηθα ἀραϊηβῖ ἴῃ πὶ ἴο ΤΠ εἰσ ον ἢυτὶ : 50 1 νεηῖυτε ἴο διηεηά 

τη6 εχ. ὙΤδ τεχὶ οἵ 3η δπά ἴτε δποίεηϊ Κτββ. 15 σοιτυρὶ δηά 
ἀαυδίουβ 845 5 σΘΏΘΓΑΙΥ ἀρτεεά, ΑἹ] εῆοτγίς ἴο τηᾶῖα ροοά 56ῆ868 

οὐ οὗ ἴπ6 τεχὶ δαᾶνε (αεὰ, ὍΣ Βυμλ]αιίοη 5 ἱηἀ εαὰ ἴῃ ρα ]ς 
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ἴῃ Δ ἢ 6515 στ τ[ἢ6 ἀδερὶν Ὠἰάάδη οταῆ. --- 4.) λα! φοῖξ ον" ἥλόνι 
τῦαρ “ᾳε ἀεαα]7, ἴλ βοογῃ δηὰ ἀετίβίοῃ, 85 ΕΝ,., εἴ. 22 76. 485, 

ΜΠΙΟΝ ἰβΒ ἴο Ὀ6 ῥτείειτεά ἴο δηοΐδμεσ τϑδάϊηρ: “ἢἤξεε διναν " ἰπ 

Βοῖτοσ, οὗ ΑΝ. αἰουρῇ πηοάδγῃ βοῃοϊασβ ἃγα νΕΙῪ του ἀἰϊν!ἀοα 

ἰῃ τλεῖγ ῥργείδγεποες Ὀεΐνψεεη ἴῃς ἵνο. ---10. Α ρ!οββαῖοσ Ἔβχρδίῃβ 
ὉῪ τῆς ᾿ηϑεγίίοη οὗ “ δῃὰ 411] τἤξῃ 5841] ἔδαγ," δ [6 Ἔἐχρεῆβε οἵ [86 
ΠΊΘΆΘΌΓΟΕ. --- 46 ἐδείαγε Πὲς ἄοίηρ], ἰῃμαϊ ἰ5, δῆ ἢ 5, γθοορηϊβίηρ 
186 τει ΠΡυϊίοη 45 Ηἰβ8. ΤΉΪ5 ἰ8 τηδάθ ποτα ἀδῆηϊϊε ἴῃ ἴπε τοχὶ ὉΥ 
τῆς ᾿πβεσιίοη οἵ ἴῃς αἰϊνίης Ὡᾶῖὴα ἴοσ ἴδε βυβῆχ, πιδκίηρ τῃ6 Ἰἰης 
7υ5ῖ 1818 νοσζὰ ἴοο Ἰοηρ. -- 2 τυογζ ἐοπρ 67}, οὈβεγνε, σοηΐδπι- 

Ῥἰδῖθ, ροηᾶοσ ἰϊ, τεβεοῖ Ὁροη ἰΐ δηὰ ἴῃ Ἰθββϑοὴ ἰξ σοῆνεγϑβ οὗ νδτγῃ- 

ἵῃρ δῃὰ τεῦυκς, οὗ Ὠι. 3239 Ρ5. τοῦῆ. --- 11. ΤΗϊ5 Ρ5. δηάς {κε {πὲ 
Ῥτενίουβ ομθ, υυἱτ ἃ βἰ πᾶσ Μδσοαθεδη ρίοβϑ, ἐχργεβϑίηρ [86 οοη- 
άεηςε ἴπδὶ “ε γίρλδεοις ἢ αὐ τῴ6 ὠῤγήίρλϊ ὁ γνεμα, τοῖο «ἐεξ γέΐμεσε 
ἴῃ Υδῆνε ἴῃ ἰπεὶγ ἀἰβίγεββ, ΜΠ] αἱ εἰτηδῖεὶγ γοοίες δὰ φώνγ7, εἴ. 

34᾽ 63". 

3. 55] Ὀαϊ ΘΟ 0) πιοσε ργοῦρ. ΤΈς ἔογπηες ἀποοπβοίουβ βα ρβιϊ αἰοη ΕΥ̓͂ ἃ 
Ἰαῖε ςοργίϑβϑι, ουγίῃρ ἴο Πἷ5 ἱπιεγργείδιίοη οὗ Ψ Ὁ) 85 272. -- 8. ΤῊΪβ ν. 15 ποῖ ἴῃ 
65; ἴὶ ἰ5 οἵ ἀϊβετεηϊ τασαβυτγε ἴγοτα 8. ἀπὰ ἰ5 ἀουθι!ε88 ἃ δίς ρὶ. --- Γ2.] 
οβῖγ, ΠΡ) π.[, αλ. ΘΧΒΤ ἀπὸ πλήθους, Ἔ α »εμέμαίνε, 3 α΄ ἐμνεμέέα, Ὀὰὶ 

δος, ἴο οοπϊεχῖ, || ὙῸ ῥγοῦ. εονερῥαρέονσλὴβ. (ΓΙ, 2), ---ἄ, "Ὁ Ἴ21] ΡΒγ. ανλ.; 
8βουὰ πᾶνε τεϊγαοϊεὰ δοσεηὶ πὶ ἢ 2 ἔοτ ΘΌΡΒΟΩΥ ; 50 ν.ὅδ, ζ "Ὁ δά]. δέδιε, 
λαγοἦ, σενεγε. ΓΙ. 7. 1825 ΗΡ. 16. ---δ. τ] Οδὶ ἱπῇ, οβῖτ τῦν (1.13) τ ἢ 
Ῥύγροβε ; Ραϊ ΗἸΡΒ. ἱπιρί. ννἶτ 56. 3 πα, γτν ν. δ, ἀπά ον ΗΙΡΉ. ἱπιρί. 5. 3 Ρ]. 
ἢ γ σοπδες. ν.δα, ΤΈΣ υδε οἵ Οἱὶ ἰῃ 5βᾶτης 5. ἃ5 ἴσο ΗἸΡἢ5. ννῖ[ἢ βδπλε πηηρ. 
ἱπιργοῦ.; τὰ. Τδν, -ττ ἢ ὍΝ. 9] 85 νι ὈΝΌΡ δᾶν. Ἅνρώάζερέγ. ΟἹ, 15. 471} 488 

75. «Ὁ 635.} -οὐκὴν Ὁ] Οδ] ἱπιρί, ἴιΡ. κν ἰἢ περ. Βανίης ἔοτος οἵἁ τοὐϑιοε, 
ἴῃ ἃ οἰγουτηβίαηιίαὶ εἴαυβο, Οε5.166. δ. ὁ. Τον., ϑίγεεῖ, Οτ., ἸμῸὉ ΝΊΡΕ, ἱπιρέ. 

ΠῚ ρῖνεβ σετίδίἱγ ἃ Ῥεϊζες ῥρδγβὶ]ε στ, αἀπὰ 18 ἑδνουγεὰ ὈΥ νυ. δὴ, --- 6, 05] 
διοδαῖς 5[, υῖτ ἡ, τεβεχίνε. [1 ἰδ αἷβο τεαχυϊτεὰ ἔοτ πιεᾶβυτε δπὰ ροοὰ βεῆβε 
δεν τρον, υδεὰ ἴῃ ἴῃς ψεδκεηεὰ βεῆβε οἵ ςῤεαᾷ, 88 5913 73}δ6, Βαϊ ᾽Ὀ5 85 ΟΡ]. 
οὗ πεν 5 ἀπεχαιαρὶεὰ ἀπά ἱπιργοῦ. 1ἰ 5Ββου!ὰ ρὸ ἢ γον. [Ι᾿ [ια5 θεθῃ πιἰ5- 
Ρἰδοεὰ. --- Ἴ. 56 5π:] ΟἿἱ ἱπιρί. 3 οὶ. ξ [ἘΠ] νὉ. Ὁ ΟδἹ σεσγοῇ μέ, ἠέρι οτμέ, 
εἶσιν. “«εαγεὰ 7 Ῥτ. 23, «εαγοὰ, ἐσέ ΤΑ. 340 Ῥτ, 2057, ΡΙ. «εαγεὰ, Ῥ8. 771. ἘΡα, 
δὲ τεαγελεά, ν.Ἷδ 88 Ῥτ. 2813, Ἐφρα π. [π|.] α.λ. ἀενέεεν, ῥίοέ ΒΒ, Φ ἷπ βεοοπὰ 

εἴδυθε ἐξεραυνῶντες ἐξεραυνήσει -- τι ὈΡότ, ἘΠ, 3, τεσ μίαρείες τεσ μἐΐρίο τὰ, 
φρπ οφρη, 85 τσ. Βαῖ δε 1. ἰ5 ἴοο ἰοῦ. Τῆς ἔοτπιεσ σοαὰβ ψἱ Ῥτενίουϑ ]. 

ἴο οοταρϊεῖς ἰξ; ἴῃς Ἰαϊῖες 85. Οἱ ρῇ. τ δυβεααεηῖ ]. --- 90] ἰ5 κε ΒΥ 
Βᾶ., Ὠτ., αἱ. 895 Οαἱ ρί. 1: οὶ. οὗ ὉΠ ἔοσ γοῦ. Βυῖ [δς βυάάεῃ σβδηρε οἵἉ ρεῖβ. 
ἰς ωρτοῦρ. Ἀε., Νον,, αἴϊες ὦ, Ἐ, 3, 85, ἴαϊκε 11 ἂδ 3 Ρ]. ὉῸΓ. ἔοτ 0) 65.39.0, 

Ῥα. ἔοϊον5 βενεγαὶ οοἀά. Κεηη., ᾿ς Εοκδὶ, δῃὰ τάβ. 0, νυ ἱοἢ 18 ἐδνουτεὰ 
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Ὀγ ν.δ. --- 31}} 88. “10 ἑμπυαγ βαγ οἵ τηᾶι, 3 εοριἑα ομῖδως. Βαϊ ὦ προσε- 
λεύσεται, Ἔ ἀεεεαΐεί τε Δ ἄγαιν δα, 88 273. --- 35} γ οὔ δοοοτηρδηίτηεηϊ. --- 
Φ ΡῸΣ] δά]. ἐἰξεῤ, ἱπδογεαδέε, οἴ. 10. 128 Ἐς, γᾺ.,---8.. Ὁγ}}] γ σοπβες, ἀερεη- 
ἄδηῖ οὐ ρῥτενίουβ ρίβ. δῃὰ ἴπυ5 βυβίαϊπίηρ ἴμθπι, ἀη1688 ἯθΘ ΒΌΏΡροβε ἃ πεν 
οἷἶαυβε Ὀερίηβ μεγὰ ἢ ἀϊβεγεπῖ ἴεμβθ. Ἕὖ καὶ ὑψωθήσεται -Ξ Όν 15. ἱπηρτοῦ- 

Ὁ ]6. --- ὈΊΝΓ 0] ἘΞ) 5 ν.δὺ, 50 3; Ὀυϊ Θ' νηπίων ΞΞ Ὀκγρ (7198) ἐδε τἰνεβίε, 350 Ἐ 
}αγυεμογμηε, Τὶ ἰδ Ἀουγανοσ ἱπῃργο 8], ---- ὈΓΙΣῸ] ΗΪ. ο. 5έ, 3 Ρ], Σ ΠΙΣῸ π.,, 
τυομρεῖ, ὀίοτο τ Κ΄, 2235 ΖΕ. 135 15. 16 [ε. τοῖϑΕ, Το ν. ἰβ ἴοο Ἰοηρ ἔοσ οπς ]., 

ὕνο βμογῖὶ ἔος ἔνο. γ) 18 ἈμΠΕΟΌββατΥ δ]. ; ποῖ ψἱ ὙΡ. νῦ; 80 α͵βὸ γ). --- 

9. ΣΟ Ηἰρῇἢ. ἱπιρί. 3 ΡΪ. ἡ οοπβες Ιζ 8 ᾿ωργοῦ. ἴμαῖ 3 85. δῃὰ 3 Ὁ. ἴῃ 
βδᾶταθ ν. ββουϊὰ τεέοσ ἴο δῃθηηῖθβ ζ εἰ ξογγμδηΐ ἐῃ σεριοήΐβοος ἐξρηρεεῖς σεἰς, Ἐ 
εἰ ἐρυβννιαίαε φερε Ζονεγα ἐος ἐξγηρίέρας ἐγ η:, βδβετω ἴο ἢᾶνς δὰ πο βέ. θαϊ Ἰο ὃν. 
Θ᾽ καὶ ἐξουθένησαν αὐτὸν αἱ γλῶσσαι αὐτῶν Βαὰ ἴδε 5[,, Βαϊ ποῖ Ἰ0 Ὁ»; ΡτΟΡ. 
ὮΉ ἰ5Β ςοηδθαϊίοη οὗ ἴδε ἴνγο. ον Ὁγ., Ηἰἱ., Νον,., 68 9οϑ ἐ5 ἱαρτοῦ. Τα 

ΡΙΟΡ. τεδάϊπρ ἰδ τὴῖϊ Μαιί, Πυ., Ὀσνδὸ ἡ γἸΌ  ϑοΝ). --- ὙπΓ}] ἩΪΕρ. ἱπυρί, 
3 Ὁ]. ἀυδ. 3. ,ερίορεί, αε5., Ενν.. Ηΐ., ΒΌΒ, Ὁ Μεε ατυαν ἴῃ Βοττοσ, Βᾶ,, Νονν., 

θυ. Ὀτ,, Κιτῖς,, ἫΣ τὐαρ “δε ἀεαάΐ, οἴ, 7ς. 4851, γ σοηβεο. βου] 6 ριεῆχεὰ 
85 ἴῃ ῥγενίουβ ἀπά βυρβεαυεηΐ ν05. --- 10. ὈπΝ Ὁ ΝΜ .] 15. 8 ρ]., τηδικίπρ' ἴῃς 
βρεοίο τείδγεηςε οἱ νν ἴοο απίνεγβαι. ---- ὈΠῸΝ 9] [οὐ δὴ οτί ρῖ παὶ ̓Ὅγῃ - ἀϊνίπιε 
ὭδΙΩΘ τηϑ ΚΕ8 ἷ, ἴοο ἸοηΡ. --- 11. ΠΥ} εὐίάεπος οἵὨ ρ]. οἵ ]., ςετία! ΠΥ ποὶ ἴῃ ἘΞ. 

ΡΘΑΙΜ ΙΧΝ΄., 2 5τε. 4. 

Ῥβ. ὅς ἰθ δῃ δηοίθηΐ βοηρ οὗ ὑχγαΐϑα ἰπ [πὸ ἴθ πιρ]6 δὲ Ἐπ6 {ἰπι6 οὗ 

νοϊίνε οἴεγίηρ (ν.5. 5), τοϊοἱοἱπρ ἐπ [86 Ὀτιν]αρα οὐ τγοσϑδὶρ ποτ 

(ν.2,, ἀπά δάπιϊσίπρ' [86 σγοπᾶθσβ οὐ Ὑδαννε πῃ πδέυγα (ν. (7. 85. 5). 
Α 1088 πιᾶῖκο8 ἰΐ8 ὙγΌσβαὶρ 8 ὈΠΙνΘΓΒΑΙ Ὀσίνίεσα (ν.3) δᾶ Ἐμ 686 
ΟΠπάοσΒ ἃ ρτοιπᾶ οὗ ππίνεσβαὶ οοπδάθποο (ν. 5). Αποίμοσ πιαῖζοθ 
Ἐπθ πὶ δῃ οὈ͵δοῖ οὗ ἔδασ (ν.3). Αποῖμοσ ἐμέηῖκβ οὗ ἘμῈ οονοσίπρ ΟΥΟΣ 

οὗ (τδῃηβρτθββίοῃ (ν.). ΓΚαῖοσ οἀὐϊζοσβ δδὰ ἐγαρτηθηΐβ οὗ ἔγχο μδσνεϑὲ 
ΒΟΏΡΒ ἐπ ἀἰδογοπέ πιθαϑιισαβ: (Π6 ἔοσπιεσ (ν... 1) τ ξ σοίογοποθ ἴῸ 
186 σταίη ἤδσνεϑέ, [πὸ ἰδίϊος (ν.15.}5) στα τοϑξεσεωσθ το ἘΠ 6 τί ομηθ88 
οὗ Βοοῖϊκβ. 

Ὁ Τῆεε ἃ βοὴρ οὗ ῥγαΐϑβε 15 γεοϊ δά, Ὑδῃῃνεῃ, ἴῃ Ζίοη ; 
ἈΑπά ἴο ΤὮδε ἃ νοίϊϊνε οὔετίηρ 5 Ὀεΐηρ ραίά, Ὁ Ἡδασγεσ οὗ ὑγαάγεσ, 'π 7εγαβαϊεπι. 

Ηδρρυ ἴδε οὔς ψῇοπη Του οποοβαβὶ ἀπὰ Ὀπηρεϑβὶ Πεᾶγ ο ἄννειὶ πῃ ΤῊΥ οουγίς 1 
γνε 5}|4}1 Ὀς βαι Ξε νἢ ([μ6 σοοάπεββ οἱ ΤῊΥ ἤουβε, [6 μον ῥρἴδοε οὗ 'ΓΏΥ 

τε ρ]6. 

ΙΤΗ͂ ἀνῆι] (Ὠἰτρϑ ἴῃ τ ρμίεουβηεβ5 Του ἀπϑψεγεϑὶ υ5, Οοά οὗ οὖς 5Ξαἰναίίοῃ, 
ἍΜΏΟ δβιδ Ὁ} }]5ῃε6βὶ (ἢ πηουηίαϊ 5 ὈΥ Ρονγεσ, Ὀεΐηρ ρίγάεὰ ἢ πιϊρδῖ; 
ΝΟ 5}Π|651 ἴῃς γοδτίηρ οὗ [ῃ6 5645, ἴῃς γτοδγίῃρ οὗ {πεὶγ ννᾶνεβ ; 

νυ ΤΥ νοηάετβ ἴῃ6 ουἱροίηρπ οὗ ἴῃς τηογπίπρ πὰ Ἔνεηΐηρ ΤὭοι πηλϊκεβὶ ἴο 
7 ]]δῖο. 
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ΡΞ ὅς ψᾶϑ ἴῃ 8 δπὰ ἤθη ἰῃ ΒΗ͂. Βυῖ ρῥτενίουδὶυ ἰξ ννὰβ8 8 Ὁ, οἴ, πῦπῃ ν.3. 
Ιι νὰ (μεπ ἱπ Έ δπὰ 181 (υ. Ιπίτ. δὲ 24, 27, 31, 32, 33). ΤὨς οτὶρίμαὶ Ρ5. 
τνῶϑ ν.3.86. ὅ. θα. 7. δα. 95. {γγ0 ρεπίδιμεῖεγ ἰεϊγαϑιῖς ῃ5, ἃ ἤγτηπῃ οὗ ργαῖβε ἴο Ὑδῆνε ἢ 
ἐμ Ζίοη, ἱπ Ῥεδοείῃ! ἰἰπηεβ οὗ ἴῃς Ἐεβιίογαϊϊοη. Μδῃγ ςοἀά. (ὅ (ΗΡ), (οτιρ., 

ΑἸὰ,, Βανε φΦδὴ ἹΙερεμίου καὶ ᾿Ιεζεκιὴλ καὶ τοῦ λαοῦ τῆς παροικίας ὅτε ἔμελλον 

ἐκπορεύεσθαι ; 50 Ἅ,, Ἔ. Βυῖ [85 ἰΒ δὴ ἱπηροββῖ0]ε αβϑίρηπιθηῖ. [11 νν88 νγγῖϊ- 
ἴδῃ ἴογ υβε ἴῃ ρυ ]]ς τγογβῃΐρ ἰπ Ραϊεϑιϊπε. Τῆς υπίνετβα ἶϑπὶ οὗἉ ν.85-4. 65. δα 
ἷ5 ἀυε ἴο ἃ Ἰαῖετ εὐϊῖοτ. Το ἐγαριμεπίβ οἵ μαγνεβϑῖ ϑοῆρβ ψεγε δα ἀ δὰ, ροβϑϑβί ὉΪΥ 

ἰπ Ἐ. Τῆς δτεῖ, οὗ ἔνε ἰεἰγαπηεῖοσ 168, ν.10 11. (Ὡς βδεοοηά, οἵ βεύδῃ {γϊπιεῖοσ 

1ἴηε5, ν. 13: 

ϑίσ. 1. μὰ5 ἃ 5γη. δηά ἃ βυῃίῃ. σουρϊεί. ---ὦ. 70 7λεε], ετω- 

Ῥδαῖίς ἴῃ ροβίτίοη δηά τερϑαϊβά δἵ ἴῃς Ὀερίηηΐηρ οὗ ἴῃς ἠεχὶ ᾿ἰηα. 
π-α τοηρ Γ᾽ ῥγαϊς6}, ἃ Ὠγτηη, 45 (5, ἘΠ, δοσοιωρδηγίηρ ἃ ψοδῦε 
οὔεγίπρ, Ὀοὶἢ βρεοϊᾷο δηά ποῖ ρεηεσαὶ, “" ργαῖβε ᾿᾿ δηά “Ἅ νοῦν," 45 

ΕΝ". --α ἐς γερά 1, ἰὰς τηοβὲ ρσοῦδῦ]α τοδάϊπηρ [ ἐς ὀείηρ ῥαϊά,, ἴο 
θὲ ῥτείειτεὰ ἴο “ βἰϊίεηςς," “ τεϑίηδίίοη,᾽" 3Ή, 3, Ζ, οἵ “ 15. Ὀεοοιι- 

ἴηρ,᾽ ““Ὀεβεοηλεῖῃ," (δ, 35, ἘΠ, νη ἢ βααπηβ ἴο Ὀς ἱπαρρτορτίαϊς 
ῬᾶΙΑΡὮγαβθ. Τῇα ραγαρῆσαβε οὗ ΑΥ., ΚΝ. “" ναϊτειῃ,᾽" 15. 51}}} 1655 

Τ5ῈΠ400]6. --- 8. Α Ἰαῖετ ρ!οββϑαῖοσ, ἰπβυεποεά Ὁγ 15. 567 6653, ρίνε5 
1815 ψουϑῃΐρ ἃ υηϊνοῖβαὶ τείεγεηςα ΟΥ̓ ἰπβογιίοη οἵ: μρῶο 7λες αὐ 
Ἄεεὰ εονιε. ---- 4, Α 5111 Ἰαῖεσ ρ]οββαῖογ τηδκεβ ἴῃς 5. τῆογε 5ϊϊ- 

ΔΌΪΕ ἴο οΥΪΏΔΤΥ γοσβῃρ ὈΥ ἰπβεγιϊηρ ἃ γτείεσεησε ἴο ἴῃ 6 σονετησ 
ΟΥΕΓ οἵ 5125. --- γιαύζεγς 97 ἱπιφι 65}, ἱπιογργειθα ἴῃ τς [[|ἀ5 δϑν' 

φαπορνγέσείονις. ---- λαῦε ({λ2}) ῥγευαιἠαί οὐκ (μ5)}}, 50 (ὅ ; Ῥεβη 

ἴοο 5.ΤΟῺΡ (ῸΓ ὺ8 Δηἀ 850 Ονοτοοιὴς 5, ἱπνοϊνίηρ 5 ἴῃ ἰτδῆϑρταβ- 

βίοη. 30, 3, ἴᾶνε “'Ἴνεσ της,᾿" ομδηρίηρ ἴῃ ΡδΊβο ἴο ἢ]. ἰῃ ἴῃς 

βεοοῃά οἷαυ56. [1 [ἢ οτὶρίηδὶ νγᾶβ8 βἰηρυίατ, ἰἰ 15. 51}}} τ[η6 σοηρτα- 
βαϊϊοῃ [παῖ ἰ5 βρθακίης. Βυῖ τῆς ῥίυγαὶ ἰ5 πιοσα δα ταῦ ἴο [ἢ 6 

Ἰλῖεσ ρεγποά οἵ [με ρ᾽οβϑαῖοσ. ΤῊ 5 οἰδιιβα ἰ5Β (ῃ6 ῥγοίδϑὶβ οἵ ἴῃ 6 
δροάοκὶβ : Ζάοι εουεγέφ ἤάσνι συγ]. ΤῊ5. ψᾶ5 ἴῃ [86 Ἰαῖεσ σἰτι4] 
ΔοσοΙΡ ἰϑῃθα Ὁ [86 5'η οἤετίηρ ; Ὀυΐ πῆγα ἐγεαυθηιν ἴῃ Ψ ὉΥ 
16 βονεγείψῃι ρτᾶςα οἵ σοά νίϊῃουϊ 5Ξδογῆςε, οἷ, 42} 7855 γ0. --- 
δ. Παρ» Τὰς ομε]; οἵ, τ. --- τυάονι Τῆοι ἐλοσσεςί πα ὀγίηρεσί 

πόαν ἐρ ἀποεΐ ἐπὶ ΤᾺγ εομγίς], ποῖ τείεγπηρ Ἔβρεοία!γν ἴο ([ῃ6 μον τἰ- 
«δὶ ργν!]ερεβ ἴῃ ἴῃς τε ρ]6, Ὀὰϊ τῆοτε ραηογαὶν ἴο 411 νγοσβ !ρ ΡῈ Γ5 

ὙΠῸ πᾶνε [5 τίρῃι οἵ ἀδιγ ννουβῃρ 85 τρθηλθοῖβ οὗ 6 βδοτεά 
Πομλα ΠΥ, οἴ, τ᾽ 235 24 27" 84. --- ξ «λα δε ταλεβεα τοῦτα 
τφε σοοώμεες 97 7Τὰν ἀοωδε], ἴῃς οι} ῥσον βϑίοηβ πϊδᾶς ἴῃ εγα 
ἴον ἴῃς ῬΟΩΥ δηῃὰ 5οὺ] οἵ ἴῃ6 ννοσβῃίρρετσ, οἵ, 69 65, --- 6 ἀοίν 

[ε 
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φίαεε οΥ Τὴν ἐριῤίς], τοὶ τδοβηϊ αν, [ῃ6 ΠΟΙΥ ΡΪδοα 85 ἀϊϑιϊη- 
δυϊϑῃεά ἔτοτῃ ἴδε τιοϑὶ μοῖγ, ἴῃ ραϊαῖίαὶ γεοθρίίοῃ σοοτὰ, ἴο ψῃ]ο ἢ 
ΟἿΪΥ ῥτίεϑὶβ σγεγα δαπηποα ; Ρυϊ, 45 508] ἴῃ Ψ, ἴπῈ ΠΟΙ ῥίδοθβ 85 
ἰάεπείοαὶ τυ [86 τΘπλρ]6 ἴῃ 115 πιοσα βΈΠΘσΑὶ 56 η86 85 δι γδοίηρ 
ἴῃ δητγα βδογθα Ἔποίοσυγα, οἵ, 48 γοὶ 1485. 

ϑῖσ. 11. Α τοιταϑίςοῃ οὗ ἱπιτονεσγίθα ράγα ]θ] ἴ5ηι. --- θ-9. μὰ 
σεργμ Τλιἡηρ:}, ἰηϊηρ5 οὐ ἀεεάβ οἵ Ὑδῆνε ἰπβρίτηρ ἀνε, δῃὰ 50 

Ι ἰδ ΤΆνγ τυομαεγ:}, νι; Ὡοΐ τλΐγαο]αβ ἴῃ τς ἰεομηΐοδὶ βθηβε, 

ΔΙ Πουρἢ τῃ15 ψοτὰ ἰ5 οἴδη υϑεὰ ἴογ ἴδεπι; Ὀυΐ, 45 ἴῃε οοπίοχὶ 

βῆονβ, ἴῃ6 [Οθἢ8 ΟΥἩ δίρῃβ οἵ ἴῃς ἀϊνίπε ρονγασ ἰῇ ἴ8μ6 σοηῖτοϊ 

οὗ τ1ῃ6 ρτθαῖ ἴοσοαβ οἵ ῃδίυγα. ---- ἐῷ γίρλϊεομσησες), ποῖ ἡυάϊοἰΑὶ, 
ἰοτθηβίς, ὁσγ ἰεραὶ; Ὀπΐ, ἃ5 υϑι18] ἴῃ Ψ, νἱπάϊςαίοσυ δηὰ ϑανίῃξ, 

δΔῃα δοςοσαϊηρ!)ν ετωρδϑίζεὰ ἴῃ Ὁ Οοά οὗ ον» ταῤναϊον. ---- Το 

ἀρμοιυέγεοί π5], τοβροπάϊηρ ἴο ἴῃ6 Ῥυτδγειβ δπὰ ψοσβῃΐρ οἵ Ηἰβ 
ῬΘορίϊς. --- ὅς ομζροίηρε 97 1ἦς νιογϑπίηρ σπα ευερίηρ ΤΆσι ν»ιαζέςέ 

το Ἴμόϊα 1. Τὰ ἰδ ῥσόῦδθ!]α μαι [5 ἄοε5 ποῖ τεΐεσ ἴο βυησίβε δηὰ 
βυηβεῖ, (ῃς Εδϑὶ δηὰ Νγεϑὶ δ5 ἴῃς εἼχίγεμηςβ 1ἰπ|1185 οὐ ἴῃς εἀγίῃ, στἢ 

ὈΠίνΕΙΒΔΙ βἰσηϊῆσαποα; δὰϊ ΤΑΙΠΕΓ ἴο δυηγιϑε δηὰ βυηβεῖ 8ἃ5 ἴῃς 
Ἰἰταϊῖ5 οὗ ἴῃς ἄδγ, δῃά 580 ἴῃς ροϊηρβ ουὔἱν οὗ τηοσζηΐηρ δηὰ Ὄνθηΐην 

ΜΟΙΒΏΪΡ ἴῃ ἴδε ἰερῖθ. Τῇεβε [υρ δῖα ἴῃ ἴἢ6 ἀβϑυγαπος ἴπδὶ 
Ὑδμνθἢ Πᾶ5 δηβνεγεα ἴῃ ῥγάγεῖβ οἵ ΗΪβ ρεορίς νἱτἢ βαἰνδίίοη. 

11 ἰ5 ενϊἀθεηϊ, βονγενεσ, (παὶ ἃ ἰδῖεσ εἀϊΐοσ σᾶνὲ ἴῃς ἰογπιοσ ἰηΐεγ- 

Ῥτεϊδιίοῃ, ἴοσ με ἰῃβεγῖβ ἴῃ ν. με ερηβάσηεε οὐ 26 ἐαήγερε ες οὗ 

τε σαν, ἀπὰ βυρρ]ειηθηῖβ Ὀγ 2}6 ἑσίες αγαν οἵ, ννϊοἢ ὈΥ σοργ ϑι}5 

ΕΙΤΟΥ ἈΡΡΘΑΙΒ ἴῃ ἴῃς ἰαχὶ 85 “τῇς 5εὰ οἵ ἴμδπὶ ἴμὶ ἅτ δία οἱ," 
Παγδ Ωγ δὴ δν κιναγὰ δχργαϑϑίοῃ. ---- Ἡάσ εείαὀἠλεεί “66. "πομρ- 

“αἴης ὧν 2οιυεγ}. ὍΤῆε τπηουηϊδίηβ ἃγα οοηςεϊναα ἴῃ Ψ 85 ἴῃ βίγοῃηρ, 

ϑΘίΔὉ]ε, δηᾶ ρετγιηδηθηὶ ρατίβ οὗ ἴῃς βαγίῃ, ἴῃς ποδὶ δρρσοργίδίβ 

τεργαβθηϊδιϊνες οὗ ἀϊνίηα ρονεσ, οἴ. 267 οοὗ Ργ. 85, ---- δείηρ ρίγδα 

τοί γιὰ], ραβϑῖνε οὐ ροββί ον γεῆεχίνε, “ ριγάϊηρ ΤἬγβοΙΓ πὶ ἢ 

τηΐρηι," οὗ ο3᾽; τῃαὶ 5, [0Υ 80 γτεδὶ ἃ [45Κ.-- ὅλο εὐδενέ ἐλε 
γοαγίμρ 9 Τὰς “τας, ἴ86 οἵδε ρτεαῖ γεργεβθηςαίῖναβ οὗ ῬΟΟῚ ἴῃ 
παῖυτο, οὗ, 367 80 ο2᾽; ἀεβηφά τηοσθ οἱοβεὶνγ ἂ5 λέ γοαγίηρ 
ΦΓ “ἠεὶ» τυαῦες. ὍΏετα βῃουϊὰ Ὀς π||6 ἀουδὲ (παῖ τῃ6 οτίρὶ- 

πὶ Ῥ5. τείεχτοά ἴο ἴῃ τϑδὶ 565 ἢ ψὶῖῃ ἴῃ6 τθαὶ τηουηϊδίηβ. Βαϊ 

ἃ ἰαῖοι βαἰΐοτ, νυ βίης ἴο ρῖνε ἱξ ἢρυγαῖϊνε 5εηβ86, ἰηιεγργοῖβ ἰξ 
8ἃ5 Τὼ πρρμΐ 97 1726 δεοῤίες, εἴ. 467, ὉὍὰϊ δὲ ἴδε εἐχρβῆβε οὗ 
18ε τηθᾶϑιτζα. --- ΑΠοῖμεσ ροββαῖος δἀάβ, σπά “9 106 ὠἐμυείζνς 
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ἐπ τὰς ἐχίγενείηες (οἵ ἴἰᾷς δαγῖ ἢ) μαγ. ὙὍὨδ ρονεσ οἵ ἀοὰ 85 
Ῥυϊ οτῖ ἀροὴ ἴπ6 8εᾶ σᾶυβε8 ὑηίνοιβαὶ ἴθασ.Ό Βυΐῖ τηϊ5 σοη- 

ςεριίοῃ ἰ5 ποῖ Βοιηοββῆθοιιβ ἴο [15 σοηῃϊεχί, ογ ἴο ἴδε τῃουρδὶ 
οἵ τὰς Ρ5. 

Α Ἱταρτηεηῖ οὗ ἃ ᾿γτηη ἴοσ [6 ρταίῃ πᾶτνεβϑὶ 18 ΠΟ ἀρρεηάβὰ 
σοῃπϑίίηρ οἵ ἔνε ἰεἰτδτμείειβ. 

ΎΒου ἀοβὶ νἱϑὶῖ [ἢ εαγιὮ, ἀπ ὰ νυδίεσ ἱΐ, ἰο δησί ἢ ἰξ, 
Τα ὕτγοοῖὶς οὗ Οοά ἰ5 ἔμ}1} οὗ νναίεσ. 

Του ῥγεραγεοβῖ ἴπεἰσ σταίη, γε, ἢ Του ργεραγαβί ἰΐ, 
105 διτονβ βαϊυγαίηρ, 56 ΠῚ [15 τί σαβ; 

Του πλοϊίεϑι 1 ἢ 5 μουν 5, 115 στον ὈΪεσβαβὶ, 

-10. Ζάοω ἀρεέ υἱεὶξ τὼς ἐαγιλ]. ὙὍὙΒδ6 ροεῖ σοποεῖνεβ οἵ σοά 
85 οοτηΐηρ ΗΪπι5ε]Γ ἴῃ [ἢ6 βίογπι, δηὰ 85 γεα}]γ ργεβεηΐ δῃηὰ βεηάίηρ 

ταῖῃ ἀροὴ ἴδε εδγίμ, οἷ, Ρ5. 29 10. 385 51,-- σμά τυαίνν ἐ4], ἴδε 
τηοϑῖ ὑρτο 8 Ὁ]6 τοδϊηρ. ΒΥ αἰπορταρῆν οὗ ἃ βἰηρὶε Ἰεϊϊεσ [ῃ6 ἰαχὶ 
Εἶνε5 ““τρδίκαβδὶ ἴϊ ονετῇονν," τῃϊηκίηρ οὗ ἃ ἀγεησμίηρ, βοοάϊηρ ταΐη, 
- Ἢ εηγίολ “7. Το παρῇ. 500]. Ἔἐχρσεβδίηρ ρύγροβαε. Τῃΐβ δᾶ 

Ὀ6αδ ἰπιθηϑιπεα ὈΥ 4 ἰαΐεσ βογίρε, δἱ [6 Ἔἐχρθῆβε οὗ ἴῃ6 πηθᾶϑυγο, 

ὉΥ τε ἰηϑεγίοη οἵ τῇς δᾶν. “ ργεαδί]γ."" --- Ζᾷε ὄγοοξ 97 Οοά ἐς 
7) μὰ φ΄΄ τυαΐεγ]. ὙἘδα βδούγοθϑ οὗ σαΐῃ ἅγτὲ ἤδτα σοποείνθα ἴῃ ἃ 
ΒΌΡ ΙΓ ΟΙγαϑιστίαὶ Ὁτοοκ οὐ τίνετ, οἵ. αη. τ 10. 385, ἀπά Ῥεΐῃρ 
ἘὨΌΓΕΪΥ δὲ ἴῃς ἀΐβροβαὶ οἵ σοά, ἰΐ 15 Ἔβρβοῖδ!ν Ηἰβ5 σῖνοσ ; δῃά 

85 ἴῃς 5οῦγοα οὗ 4]1 σαι ἰΐ 15 αἰνναγϑ [1]} ἀπ ἤθνεσ Ὀδοουη65 ΟἾΥ. ---- 
Ζάοι ῥγεῤαγεε ἐλεεῖν ργαΐπ]. ὙὴΘ ρταὶῃ μᾶτνεβδὶ 5 ργεραγεὰ ὉῪ 
Οοά ΗἰπιβεΙΓ; ἴῃς βεηάϊηρ οὗ ἴπε γαίῃ ἀροη ἴδε ἰαπὰ 15 οὔ οἵ ἴῃ 8 

τηοϑῖ ἱπηρογίδηϊ ρᾶγὶβ οἵ ἴῃδιὶ ργερδγαίίοῃ. ---- γεα, δες 7Τάομ 2γεέ- 

2αγεε 1. ὙΤῆδ ραγιίοϊα ἢ45 ἴῃ6 ἰηϊδηθῖνα σαῖῃοσ ([ῃΔῃ ἴῃ6 οδυ54] 
τηθδηϊηρ. --- 11. 2 Ἄμγγσοῖυς ταίμγαδηρ, σε ηρ ἐξ σίρε], ἰμαῖ ἴ5, 

ἴῃε ῥ]ο ρμεα δΒε]ὰ δἴϊοσ ρ᾽δηϊίηρ. ---- Ζζοι νιείζεε ἐξ τοί τὰ «λοιυεν:]. 
Τῆς ᾿ἰδηά, ψῃϊοι οἴμογνίβα πουϊὰ Ὀδοοσὴς Ὠαγάθηθα δηὰ Ἴοι- 

Ῥδοῖεά ὃγ με Ῥακίηρ μεαὶ οἵ ἴῃ βϑιη, ἰ5 κερί ἰῇ ἃ βοἷ σοπάϊιίοη 
ὉΥ ἃ βυςςεββίοη οἵ βϑῆοψεγβ ἀυτίηρ [ἢ βεάϑοη οἵ ἴῃ: ΘαΥΪῪ ρογηλπᾶ- 

τίοη οὗ [δε ρταίῃ. ---- δ σγοτοίά ὀξεεσε. 5]. ΤὨϊΪ5 15 [ῃ6 τϑϑὶ οἵ τῃ68 
ΨΉΟΪς ῥτοςθθβ. ΤΗΣ ρταίῃ ἰ5 Ὀ[εβϑεὰ ἴῃ ἰϊ5 στονίῃ, δα ενθηῖυδ!ν 

ΠΟΙ 65 ἴο τηδίυ τ ἰπ [6 Ὠαγνοϑῖ. 

Τῆς δαγνοβὶ βοηρ οὗ ἴῃ βοοϊ5 18 ποῦν δρρεηάβά ἰῃ ἃ {ππλεῖοσ 

ΒερίδϑιςΒ. 
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ὍΤῆου ἀοβὶ οτοννῃ ἴη6 γεᾶτ οὗ ΤῊΥ ροοάμπεϑϑβ; 
Απὰ ΤῊΥ ἔγδοῖκβ ἀτίρ ννἱτἢ δίηθ55, 

Τῆς ρδϑβίυγεβ οὗ ἴῃς ν]!] άθγπεβθ ἀτὶρ; 
Απὰ τῃς 8115 σίγὰ το πιβεῖνεβ ν ἢ σαϊοϊοἴηρ ; 

Τῆς (πιουπηίαίη5) οἰοίῃε (Πετηβεῖνεβ νυ "ἢ ἤοοκϑ; 

Απὰ [δὲ νδ]]εγβ5 σονεγ {πε πιβεῖνεβ ὑἱ ἢ ἰδ πλ Ὁ 5 ; 

ΤὮΘΥ 5δοαῖ ἔοτ ον ; γεᾶ, ἴδεν βίῃ. 

-12. Ζάοιν ἐρε εγοῖση 46 γεαν 97 ΤΆν ρορεμο5:]. Ὑῆς γεξᾶγ ἰβ 
8 γδᾶσ σῃατδοίεγι δε Ὀγ ἴῃς ροοάηε55, [ἢΣ Ὀεηεῆσεηϊ οᾶτε οἵ αοά 

ονεῦ ἴῃς ἤοςοκϑ οἵ Ηἰβ ρεορίθ. Οοοάῃμπεββ ἰ5 ποῖ ἴῃαὶ στὰ Ὠοἢ 

ἴῃς γεᾶγ ἰ8Β οσσονηδά, οσ ὑσγουρῃϊ ἴο [15 σοῃοϊυδίοη, ἃ5 ΕΝ". ; Ὀυῖ 

ἴδε εηεῖγα γεὰσ 88 Ὀεθῃ ἃ ροοά γεᾶγ, ἀπά ἰΐ ἰδ ογουνπεά Ὁγ τε 
Τί οἢ δηά ἀρυπάδηϊ ἤοςκβ οὗ ἴῃ6 βυδεαυδηΐ ςοηϊεχί. --- 4π4 ΤᾺ» 

Ταεῖς ἐγ τοί ὰ ,αύιθ551. ὍὨῊδ ἴτᾶςκβ ογ ἰοοϊβίερϑβ οὗ σοά, 45 Ης 

υἱβὶῖ5 [ῃ6 απ ἴο Ὁ]655 ἴΐ, ἀτὶρ νὴ ἰδίηθϑϑθ, ΟΥ ταῖμεσ τ τῃοβ6 

τοι τεβῃϊηρ, ἰηνίρογαϊίηρ, ἀπὰ δητιοΐηρ βμονγεῖβ ψῃΐσἢ ρτοάσος [αὶ 
Ραϑίυτεβ δηα αι ΗοοΚ5. --- 18. 776 2αείμγές 97 “ὴε τοί έεγτιόες ἀ»12]. 
ΤῆΘ ΜΠ] ΔΘ Π655 ἴῃ ῬΑ] βίης ἰ5 ἴῃ 6 ΟΥΑΙ ΠΔΓΥ ρἷδος ἔοσ ἴΠ6 ραϑυπης 

οὗ ἤοοκβ. ΤὭεβε ἅγὰ 50 τίοἢ ἴῃαϊ {πῈγ {Πετηβεῖναβ ἀτὶρ ν ἢ} ἴδι- 

685. --- 4π64 46 ἀἰδς ρίγα Τλεησείνες εὐὐὰ γοσίείηρ]. ΤῊς ἢ15 
οὗ τῇς ν]άθγηθ85 8.6 50 τἱοἢ ἴῃ ραβίυγε (πὶ {ΠΕΥ τε)οῖςα ἴῃ {πεὶσ 

το μηεβ5, οἵ. οὐ 13.---14 71: »ιομπίαϊη5]. ὙΠ 15 ἴῃς πιοβῖ 
ῬτοῦδΌ]ς τεδάϊηρ, ἴο ὈῈ ῥτθίδεσγεα ἴὸ “ ραβίυγεβ," 322, Αν. ΕΝ. 
ΜΠ ἢ 15 δὴ αν κιναγά τερειἰοη, ΟἹ “ ἰατι Ὁ5,᾽᾽ δηοίθηΐ Ὗτββ., ψὨΪΟἢ 

ξῖνεβ ἃ ἀυδίουβ 56Ώ56. --- εἰσχὰς τλενισείυες τὐὐὰ ἥοεξς}. Ῥετβοηὶ- 
δεά, [Π6γ Ραΐ Οἡ 45 οἱοιῃίῃρ ἤοςκϑ οἵ 5βῆδερ δηὰ ροαῖβ 50 πυηλοῖ- 

Οὐβ ἃ5 ἴο σονοῦ (ἢ6πὶ ἴτοπὶ ἴορ ἴο Ὀοίίοῃι. --- 4π4] “ε συαΐεγς 

εοῦεν “ῤενισείσες ουε» τυ τὰ ἐα νι]. ΤῊ |} βυρρεϑβίβ [15 τεηάετίηρ, 

ΔΙ Βουρ 38) δῃὰ Ν ββ. 411 ρίνε “ ρταίη." -- Ζάεν σ«ἀομ “ον »»}]}, 
ταβυτηίηρ 1. 4, δΔηα ἴῃ ΟἸϊπηαχ ---- γεα, “ἦεν οἰηρ. 

3. π|0Ὶ] π.6. τέδενεεό, γεσίργιαίίονε (228). Βαϊ Ντββ. εχοερὶ ΖΦ εἰϊμετς ρίς. 5 
Αᾳ. σιωπῶσα, 3 εἵΐενι5, οὐ ρΡέ. (ὃ πρέπει ΞΞ τγν) 35, ἘΠ, 85. 147}, νυ ἰς ἢ ἰδίαν ἰ5 

Ῥτοῦ. Ρᾶγϑρῆγαβε, δἰ μου ρἢ τερατάεὰ 85 {πε πιεδπίηρ οἵ ΟΔ] ρῖς. πνδν ΠΟῪ 

(174) ᾿γ Εν... Βᾶ., θὰ, ΤὨϊβ τηηρ. μα5 ποῖ, ποννενεσ, Ὀδεη βυβίαἰπεα, αἰ μουρἢ 

1ῃς 5Υπ. ΔΙΦ Βαϑ ἴξ ἴῃ ἰἸαῖς Ηεῦ. [Ιἰ 5 Ὀεϊζες ἴῃ τ ]5 δαυῖγ 5. ἴο οἴ. Ηο. 121} 
πϑῚ γε α βοόσι, διὰ ροϊπὶ μετα πρὶ Ῥα, 3 πὶ, 113 οοὐά. ΗΡ, ΟΝ. ΒΤ, (οπιρὶ., 
ΑΙὰ,, Β, αἀὰ οὔσΥν2; 80 ατγε, (με. ΡΒ. 7υβειβεὰ ὈΥ ῥαζγαὶ!. --- 8. γῸ] Οαἱ 
Ῥῖς. || νῦν, ἴον οτ ρίπαὶ πῆσν, (Ὁ, Ἐ;, 3, ἴτῆν., ποῖ 8ο ργοῦ. [ἱ ἰ5 ἴῃ πεοεβ- 
ΒΔΤΥ σοιῃρ]εμηεηὶ οὗ ἴῃς ργενίουβ 1. δηὰ ἀοεβ ποῖ σὸ ψ ἢ ἴῃς ΓΟ] νη εἴαυβς, 
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45 Ἐἢ, ντθ5. ΤΉ Ϊ5 οἴαυβς, ἃ γί πιείεσ, ἰβ ἃ ρὶ. ὙΠ ἃ Ἰαΐεσ αηίνεγξα! βιὶς τεῖεγ- 
εὔςε. ---ἄ, ΓᾺΡ γ21] ΡὮἘτ. ανλ, γιαείενς οὐ αῇαὶνς οὔ ἐρεέφεέεες, (Φ λόγοι ἀνόμων, 

3. νεγόα ἐνέφιωἑξαίτεν. --- 2) 80 3, 5[.ῦ1 58. ποῖ βυϊϊεὰ ἴο σοῃῖεχι. (ὦ μαᾶ5 
ἡμᾶς, νλὸς, 50 Οτ., ὰ, Βαῖ ἴῃς ἡ μοὶς ν. 15. ἃ ρ]., ἀπὰ ἴξ τρδὺ 6 παῖ {με ἵνο 

Ῥατῖβ οὗ ἃς Βαὰ ἃ ἀϊβετεπὶ οὔἱρία. ΤΆς ςοποεριίοι οἵ ἐοτρίνεποββ οἵ βἰπβ νγὰβ 
ϑαϊίδῦὶε ἔοτ Ἰἰϊατρίςαὶ υ8ς οἵὗἨ Ρκ5. Ὀαϊ ἰδ ποὶ ἰῃ δοσογὰ ψῖτῃ ἴῃς ςοπίεχι οὗ [μϊ5 
Ἀγτηπ οὗ ρτγαῖβε.---δ, υὙ9Ν] Ρ]. οδῖγ. Ὀείοτε τεϊδένε οἴδυβς, (ε5.16δ.3 (ν, 2,1). 
- ΣῊ} ΟΑ] ἱπιρέ. ἤμαὶ οἴδυβε, Ος5.130. 10. 3.-- ἼΛἼΣΠ] Ρ]. 5[. 2 τὰ. ᾧ ὝΣῃ. π.πὶ. 
ἐροέοσενε, ἐρτεγέ, Ψ αἰντᾶγδ οἵ τεταρῖὶς ; εἶδνν. 8.48: 11 9214 οὐδ τοοῦ 11619 11ς3͵--- 
535 τ Ὁ] Ριτ. ανλ. φντρ Αοέν ῥίαεε οἵ ἴῃς τεπιρ]ς, οἴ, ἡ Ὁ2 58 Ἐ. ὙΜΈ]ε 
ἃ ἰγδῃβροβίτοη 5 ροββί]ς, οἵ, Α4. ναοῦ ἁγιού σου, γεῖ τιοϑὶ τβ5. παν ἴδε 

οτάες οἵ ἢ, δ5 ὦ ἅγιος ὁ ναός σου. Βαυὶ Κ “αποὐβεαίίομς ἐενιβΚ ἐπὶ, α5. Τἴ 

τὴρ. Τῖβ ἰβ ἴο ῬῈ ρχείειτεά νυ ἱἢ Βᾶ., 48 θεβὶ βυϊϊεὰ ἴο ργενίουβ οἴδυβε δῃὰ 
1Βς νὉ.---θ. 1291 ΟἿΑ] ἱπιρί. 2 πι.» ργεβεηΐῖ, ποῖ 755. 85 (5, 3, οὐ [υἴυτε ΕΡΚ-. 
πο ΑΚ 0] ΡἈτ. εἶδνν, 481} 15. 2615 --- ΟΥ̓ Ὁ} 15 ποῖ ἴῃ ΘΒ, δαὶ ἰπ ΘΝ. 9... τὶ 
3 σταγὶς ἐοησίμφιέ, Ὀν 5 βυβρὶςἴου5 ψ]ἢ [Ὁ] νης Ρ]. Ασοοτάϊηρὶγ Οτ. ε., 

Ἀυ,, τὰ, Ὀνκ, δ5. 15. 6619, 16 τς 1. ψετε οτὶρίπαὶ, ἰς βεοοπὰ μαὶῇ ψου]ὰ δὲ 

πεςὰεὰ ἴον τλεαϑυσε. ΤΈΣ οτηΐββίοῃ οἵ ἴῃς βεοοῃὰ μαὶΓ ἰῃ (68 πιαῖκοβ ἰΐ βυϑρὶ- 
εἰου5. Τῆΐβ ορίηΐοῃ ἰ5 ἑοτἱβεὰ Υ 115 απίνετγβαὶ βγη, νυ Ὡϊ ἢ 8 ἴῃ δοοογὰ ἢ 

νυν. Ὀυϊ ποῖ νὴ τἈἷ5 ἴοπιρὶς Ῥβ, 88. ἃ ὑ8ο]ς. -- Ἴ. γ753} δῖ (5, 3, Ἴπ5, ῬοΙῈ 
είβ. ἰηϊεγργείαιίοηβ, τά. πὸ [Π2), 11 5 ἰεπιριΐηρ ἴο τὰ. πὶ Οτ. ΤΌΣ ΝΥΝ), ἃ5 

Ἐχ. 155. --- 8. Δ ῸΠ)}] ἰ5 αἰϊαοῃςὰ ὃγ ἘΠ, 3, ἴο ῥτενίουδ οἰδυβε 85. πουῃ (975); 
ὈΥ͂ Θ ἴο κυδϑεαυεπῖ οἴδυβε, ἰακίηρ ἃ 25 νῦ. ταραχθήσονται, ἜΪ ἐμγῥαὀμρίον τῷ 
Ἰ)Ὸ;: ΟΔ] ρί. ποῃ (9397). 1{ οτἱρίπαὶ, ἴῃς Ἰαῖζες ἰβ ἴο θῈ ῥτγείεγγεά, 88 ἰξ τηδκεβ 
ἃ Ἄοοτηρϊεῖς ἀπὰ Βαττηοπίουβ ].; Ὀαϊ ἴξ Ἰοοῖκ5 Πἴκε δῃ Ἐἐχρ᾽ δηδίουυ 6]. --- θ. ΜΝ} 
Ὑ οοΏβες. 5 ποῖ βυϊεὰ ἴο οσοπίεχί, 1π|655 1 Ὀγ, ἰτ 15 ἱπίεγργεϊεὰ 85 γεβυϊῖ, 

Οε5.1}}. δ, -- ΠΡ] ανλ. ψΨ, Ρ]. ΠΣ ἱπιρτοῦ., ἐ8Ρ. ἴῃ υἷενν οὗ ν.δ; ῥοῦ. γὰρ, οἵ. 
197, Βαυῖ ἰϊ ἰ5 οἴταῃρε ἴμαὶ ννε βανε ποῖ ΥΝ "γρ, 88 νι, ΤῆἪ ὑῃο]ς οὗ τ ἰ5 
οἴδαδε 15 ῬΡτοῦ. δ]. ὈΥ βᾶπιε μβδπὰ 85 ν. 3), νυ", --- ΠΡΊΝ]. 10 γίνεβ ἴδε στουπὰ 

δπὰ τεάβομ, ποῖ οὗ (ῃς ἔςαγ, Ὀυϊ οἵ ἴῃς τε]οϊςϊῃρ. [τ σοε5 ψτἢ πε βυρβεααυεηῖ 
ςοηϊεχὶ ἴο σοτηρίεῖς ἴμε τιεᾶϑυγε δπὰ ἰ5 { ΓΥΝ Ἢ), ΤΒΙΘΉ Ῥερίπϑ ἴῃς δ5ῖς. ζ τὶν 

πῃ. (1) τῆρνε, ἐοξερε, 8617; (2) εῆργι, τοοπάγοις αἶεεαῖ, »εῖγαςίε, 745 7848 τοςῖῖ 
1359, 80 μετα; (3) “ἰαπααγαῖ 7458, ΟΥΠΕΓ τηηρβ. ποῖ ἴῃ Ψ. --- 'Ν3)}Ὁ] 85 197, 
οἴ. γ57; τεΐετϑ ἴο ἴπε ἀαννΐηρ βὰπ, Ὀαϊ σδπποῖ ταοΐοσ ἴο ἴπε Ἔνεηΐηρ, ψὩϊ ἢ ἰ8 
ἃ Ρίδος οὗ επίταπος, ποῖ οὗ ουἱσοίηρ.---10. πρ᾿ 9 .}] γ οοπβες, Ῥο. ἱπιρέ, ἐ ρον 
Ηἰρἢ. ονέγγ με, ουενείγεανε, 7ο. 234. 418, ῬοΪ6] οδυδαίϊνα, ἐστέεε 0 ουενοιυ, α.λ. 

Βετε; Ὀυϊ γβδ. 41} ἴαϊκε ἰΐ 85 ἰξ πρ δ), δθὰ ῥγοῦ. 18. 18 [86 οοττεοῖ γεϑαϊηρ, 

18:6 ἀουδὶε ῥ Ῥεΐηρ ἀϊξῖορ. Ι[Ι{ ἰ5. ροβϑβίθ]ς, βοννενεῦ, [πδὶ {πεν ἱπιεγργειεὰ ρρῦ 
Ξε πριν, υ. 9369. --- Γ3] δάν. 85. 120 1234 120}. 2, θυϊ (΄ ἐπλήθυνας 55 [οἷ- 

Ἰονγεὰ ὈΥ͂ ἱπιρέ. οὗ Ῥυγροβθ. Ταΐβ ςευῖαί ΠΥ Ὀεβὲ ἐχρδίῃϑ ἴῃ 6 ἱπιρί., ΠΣ. χη 

ΗΙρΡἢ. οἵ ὧν (οἴ, 4917) ψΠῊ βίτοηρ 5ί. 3 ( ΤΆς 1. 15, βονγενεῦ, ρεπίδπιείεσ, 

Ἶκε τδς ργενίουβ σοῃῖεχῖ, ῇεπ ἴξ ταδ}Υ ροἊβ ψἱἢ ἴῃς βαρβεαυεπί οοπίεχῖ, 

δ ὶο ἢ ἰδ ἰεἰγαυμλεῖεσ. ΓΤ) 5 ἰπεγείοτε ἴο θὲ τεραγάεαά 845 ἃ δὶ. οἵ δάνεγυϊδὶ 
Ἰπτεποιβοβίίοπ. ΤῊς δβϑβοπᾶῃοε ἴῃ τς Ὀερίπϑ 1 [Π 5 1. πὰ σοπτίπυεβ Τγουρ ἢ 

νυ. -τ Ὁ)»}] 54. ἰπΐεγρ., ποῖ ἴῃ Σ ; 80 1οσμ., Βίγεοξ, --- 11. πρθ}] ρΐ, 5[. 3 568. 
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Τοῦ πιπν, γμγγοιῦ, εἶδνν. 0. 3128. 3010 Ηο, τοῦ 1213, -- π.] ΡΙ, ἰηξ, αὐ. ψτνν 
(3269), 50 τῇ; ψίτπ (1835). -οῖγθ}} ἀεἰεοιίνε!ν νυ εῃ Ρ]., 5(. 3 ἢ 2 μ- 
γοῖν, γέάσε, ετδείρρ,, εἶδνη. 76. 4851 ουτπρβ ἀροῦ Βαπάδ. --- ἔ Ὁ3.2] ἀεῖ, ντίτεη 

ΡΙ., εορίοις σἀσιυεγς, εἶδνι. 725 Ὀϊ. 322 ΜΙ, 55 7ς. 35 1453. -- Π)))Ὁ01 Ῥο. ἱπιρί, 
2 τῇ.) βίτοῃ ' 5. 3 ἔ. 210. --- ἩΠῸΣ] 5. 3 ἢ. ᾧ ΠῸΣ π.π|. “ῥγομδέρερ, ξσυα, 85 Ἶε. 235 
ΞΞῷ 336 Ζο. 35 613, 1 δῃου!ὰ οἷοϑς δε 1. ἕο αβδοὔδηος, 10:11 Εἶνε ἔνε τεἴγαπης- 
ἴετβ, ἃ ἐγαρτωθηὶ οἵ ἀποῖβεγ 8. δἀἀεὰ ἴο ἴδε ργενίουβ οὔς. --- 13, Γ2 9} οβίσ. 
88. τ), 5ο ὦ; θὰϊ 3 δῃὰ ΕΥ̓". ἴαῖκε ἴξ 85 δϑβ., υυ οι ἰ5 ἵπα ἀπ! 5510]6. -- Δ} ] 

[0}} ἔοστω 3 Ρ]. Οδὶ ἱπιρί,, υ. ν.18,, Ὁ [5] νὉ. ἡγἐοξάρ, εἶδ, ἀγοβ, οἵ οἱουά5 
70. 3653, ἀενν Ρκε. 355, ΗΙΡΆ. ἡγἐοξίε 18, 455. --- 14, ὉΝ1)} ΡΪ. ἋΡ πιπὶ. ἀυδ., οἵ, 
327; υϑυδ}γ ρῥατέμγές, Ὀυϊ 3: ἀρεῖς σγέξες, Θ οἱ κριοὶ τῶν προβάτων. Βυὶϊ 
ςοηΐεχι δυρρεβῖβ ὈνγΠ, 85 Ηδσε, Βίγεεϊ, Ηουδ. τ Ἰ00}5}] Ατγαπιαίβι ἢ ηὉ;, εἶβυν. 

735 2εμ ον, εουεν" ΜῊ εὐ, ἢ ζ25; ὦ πληθυνοῦσιν, Ἐ αὐκντἀαὀμνεί, 3. ῥέονιαε 
ἐγ ηρ44. τς δ Ἃ2] Ὧντα. σταίη, 88 7216 Απη. 511 86.6 (πη, 4135. 49. ,.,)δ. 35 488 (Ε) 
76. 2338 7. 255 ΡΥ. τ135,. Βυϊ ΔΙ᾿ Πουρἢ 5υδιαἰπεὰ ὉΥ͂ δηοίεηϊ τ585., ἰὶ ἰ5 ἀϊβῆςυϊε 
ἴο 85Ξε6 ἃ βυβηιοίεπί ΤΕΆβΘΟ. ἔοσ ῥδϑϑὶῃρ ΟΥΟΥ ἴγοτῃ ἤοςϊϑ ἴο σταΐῃη. ΤὭε τηοβὶ 

πδίυγαὶ νγογά ἴῃ |} ἰδ Ὁ. 2 ἑαγιός, νυ Ὀῖ ἢ ΟΥ̓ ΠΟΡΥ 518 εττοσ ψεηϊ ἰηῖο ῥγενίουβ 

1.» 50 ταδϊκίηρ᾽ ἃ ἀουδ]ς αἰβῆςυ]γ. ---- Ἀ»γλ 1.1 ἩΠΡ. ἱπιρέ. 3 Ρ]. »γὺ, υ, 4113, 

ῬΘΑΙΜ [ΧΥῚἹ.ὄ 

Ῥβ. 66 ἰδ οοπιροδὶίε : (44) Α δβοηξ οὗ ῥγαΐβα ἴο Ὑδανοι (ν.} 5 5) 

ἦοσ ΗΠ8Ὸ δηοίθηΐς ἀειίνεσαποθ οὗ 1βγϑοῖ δὲ {πὸ Ηδᾶὰ 864 (ν."), Ηΐδ8 
νυδίο ονοσ [86 παίΐοπβ (ν.᾽. 3), δῃὰ Ἠΐβ Ῥγοδοηΐ ρσζοϊθοϊίοῃ οὗ Ηΐβ 

ῬοΟΡΙΘ (ν.) ; στ σίοββοθ οπιρμδαίζίηρ Ἐμὲ8 Ῥσαΐβα (ν.2), τοργοδοηΐ- 
ἱπρ πον αὐγο- ἱπϑρὶτίηρ ΗΪ8 ἄθοάβ ἀσὰ [0 δῃθπιΐθθ ἴῃ ρασγίϊουαγ (ν.5) 

δηᾶ ἰοὸ πιδῃϊειπὰ ἴῃ ΦΘΏΘΓΑΙ (ν.᾽) : ἀπᾶ νχασπίπρ 186 τοΐσδοϊοσυ (ν.7). 
Το οὐϊΐος οὐ Ἐ δάάβ ἃ τοβϑοϊίου προῖ βανασα {{1418 Ἰπσοῦ σα ΕΙΟΒ 

188 πδίΐοῃ 88 ραβϑϑϑὰ δεΐοσε Ὑδμνσοῖ Ὀτοῦσπίς ἴμοπὶ οσί ἰηίο 

βαίειυ (ν. 3), (Β) Α ὑγαγεγ οοππϑοϊθὰ τὰ τί ἀπά δϑιπάδπί 
ϑδοσίβοθβ ἰῃ 186 ΘΙ Ρ16 ἰπ Ζ16]πιοηΐϊ οὗ γογ8 ταδάθ ἰῃ {ἰπι6 οὗ ἀϊ8- 

{τ688 (ν.} 1), ἃ σταιθέῃ! ρυδ]ς δοκπονϊοάρσπιοπί οὗ [86 ἀοἰένεσαποθ 

Θοά μαᾶ ψτουρηΐ ἱπ ΔΠΒοΣ 10 Ῥσάγο (ν. δ 1. 19:30) ΠΣ ἃ σ[088 
ἐπεϊπιδιίησ ἐμαὶ [Π6 Γοτά ψουἹά ποῖ μβανθ ποασζά, 1ξ 1π6 Ῥϑορῖθ μαὰ 

οοπίεπιριδίοά τυϊοϊζοάμαβϑ (ν. 5). 

4. νδῦδτοδν 4 5ΤΆ. 2Ὁ,) ΒΕ. 2ὅ. 

ΟΦΊΤΟ ΟἿ ἐὸ (γαλεοολ) αἱ! ἐλε εανί ; 
Μαξε »νεεἴράν «κίο ΗΠ 5 παρεξ ἐμ α τομρ' ο7 ῥγαΐτε ἰο Αὔέρε, 

ἍΜΏο τυτηεὰ ἴῃς 5:8 ἱπίο ἀτγγ ἰαμὰ, 

Τὶ {86 πιῖρῃι ρ455 Ἰπσουρῇ (με δοοά οῃ ἴοοί. 
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( 4: Τ αἱ] 144 εανίὰ τοογτλὲρ γαλισεῖ.) 
Δεΐ πὸ γοοίεε (ἐπὶ ΑἸ πανεξ τοίξά α τοπρ᾽ ο7 2γαΐδε ο Ηἶ νε), 

ἍνὩο τυ ει Ὁγ Ηἰ5 πιΐψῃϊ ίογενεσ: 
Η!5 εἐγεβ ονεσ ἴπε πδίϊοῃϑ ἱζεερ νναϊοἢ, 

2.45.5 ( γαλευελ), γε ῥεοῤίε:, 

“νά 1ο γομ» νοΐοέ δέ ἀδαγά ἐπ α τον ' ΟΥ 9γ δε 10 Μ]ένε, 
ὟΝ Ὦο 5εἰίεῖῃ 5 ἰῃ 1", 

Απά ἀοίἢ ποῖ βυβεγ ουὖν ἰοοί ἰο Ὀς πιονςά. 

8. νι 2 5ΤᾺῈ. δ. 

1 ΝΊΠΙ, οοπια ἱπίο ΤῊΥ βουβα νἱἢ ψμοἷε Ῥατηὶ οἤετίηρ : 
1 ν}}} ρᾶγ πὶ νοῦνε οἤετγίπρβ ἴο Τῆς, 
ὙΠ ετεν ἢ πὶν Π1Ρ5 ορεπεά, 
᾿Απὰ νψῃΐοῖ τὰν που ἢ σραῖκα, ννῆθῃ ἴ νγ85 ἸῺ αἰβίγεβϑ. 
Ἑδὶ οὔδϑ Ψ1}} 1 οδυι5ε ἴο δϑοεηὰ ἴο ΤὮες, 

Τορεῖδπεγ ἢ ἴπ 6 ἰποθῆβε οὗ γα Π|8, 

Βυ!οςοκϑ ἰορείπεγ νυ ἱἢ Πε-ροαία. 
ΓΟΜΕ, Βοαδσκδη; δηᾷ 1 ν]]] ἰ6}} 

ναὶ Ης δαίῃ ἄοπε ίογ πα. 
ὕπιο Ηἰπι ἀἰὰ 1 ς4}1} νν ἢ τὴν πιουῇ, 

Απὰ δίψῃ ρῥγαΐβε ψγὰ5 ὑπάδσ ΠΥ ἰοηρια. 
Ψεπγ (Υαῆνε ἢ) Πεαγὰ ; 
Ηε αἰϊεηδεά ἰο ἴῃς νοΐος οὗἉ ΠΥ ῬὈγάγεσ. 
Ηε ἀϊὰ ποῖ ἴὰγ ἀναγ Η 5 εἰ πάμεβ5 ἔτοτη πι6. 

Ῥᾳ. 66 ἰ5 8 5. οἵ ΒΗ͂, Έ, αηὰ Τθ3ϊ (υ. Ιηἰτ. δξ 31,32, 33). Ιἐ νναϑ οὐ ρ ΠΑ }}7 
ἃ Ὃν, αῃὰ αἷϑὸ ἃ πῦππ ν.3. 8, ἃ πῦρῃ ν.1θ. 30 (νυ. 881,24). [ἡ Φ ἀναστάσεως, 50 
Ῥ, Ὀεοαῦβε οἵ ᾿ϊτυγρίοαὶ υϑεὲ 85 ἃ 8. οὔ ἴμε Ἐεϑυττγεοϊίοη ; σετγίδί γ ποῖ 

οτρί παὶ. 11 18 οπε οἵ ἴδε ἵνγο Ρβ5. οἵ 1833, 66-67, νυ ῃΐς ἢ ννεγε ποῖ ἰῃ 18, Ψξ, Ϊ. 
1 ἰ5 ἰπάεεά ἃ οοπιροβίϊε Ρ5., Α΄ ν.39, 3 ν.1δ.0. υἢ πιδὴγ ρίοββεβ. Τῆς οτἱρίμαὶ 

Ὅν, τῦπι, νγαθ ῬγΟΌΔΟΌΪΥ ΟἿΪΥ 44, ἀπὰ νγᾶβ οοτηροξεά οὗἉ ἴῃτες τί πιεῖες ἰεἴγα- 
δι ἰοὮ5. [ἴ τεβειλὉ]εβ [Πε τογαὶ στοὺρ 96-100 ἴῃ ἴοῃε δπὰ 5ί}]ε, [που ρῇ 5ἰτρίεσ 

δηὰ εατϊΐετ, [1 ἰ ἀουθ}}ε85 ροβίεχι!ς, αηὰ Ὀεϊοηρβ ἴο ρεδοςδῦ]ς τἰπλε8 Ὀεσϑυβα 
οἵ 115 ορ(ϊπλϊδιὶς πηϊνετβα δια. ΥΥ. 1012 195 ἃ θεδυϊτίι! {ταεῖεσ Περίδϑβις ἢ, βεεπι- 

ἵπρ ἴο θὲ ἃ σοπιρ]εὶς βίσορῃς οὗ ἃ ἰοῆρετς ῥ5. ἀεβουίηρ βενεστα πδίίομδὶ δΠΠ[[ο- 

[ἴοη5 δπὰ ἀε]ίνετάπος ἔτοπι μετ. [Ιΐ 5 ἱπ ἴπε βίγ]ς οἵ 15. 2 δῃὰ ννᾶ8 βϑυ]εῦ 
18δῃ ν.29, 1 νγὰβ ργοῦδοϊν δά ἀεὰ ἴο ἴῃς ῥγενίουβ Ρ8. ἴῃ ΠΗ͂. Ν.18.20 '95 ἃ 

τερὶε 5. οὗ ἵνο {ὐπιεῖοσ μεριδϑιο 5, σεγίδι ΙΥ σοτηροβεὰ ἴῃ Ῥαϊεβίίης 'π σοῃ- 
πεοίΐου συ βδοσβοία! ουβῖρ. [τ γ88 ἀοιθι]ε55 Ἰἰδῖον ἴπδπ ἴδε οἴμετ ἵνο 
Ρίεςεβ, δῃ ἃ τῇδΥ πᾶνε θέε δά ἀεὰ ἴο ἴπεπὶ Ὁγ 3331. Ὑὴε ρίοββεβ τε οἵ νατὶ- 

οὔβ κίηά5. Μ΄. 15. ἃ ρεπίαπιεῖες σουρ]εῖ, ἱπιρὶ γπρ ἃ ἀϊνίης Ἰπάρτηεπὶ ἀροῦ 
Ἐετηῖεβ ; οὗ υποετιδίη ἀαδῖς, Ὀυὶ εἴ. 8116 ἔοτ 5ἰπηῖϊας υ8εὲ οὗ ν». ὕπ9. ΝΜ." ἰ5. ἃ 
οοπξαδεὰ Ἰἴπε, πιοάἀϊβεὰ ἴο 5υἱϊ.115 ργεβεηὶ Ἵσοηϊεχ ; Ὀαὶ οτἱ σἴμδ!γ ἴμε ἰπῖτο- 

ἀποΐοτγ οουρϊεῖ οὗ ἴῃς 2ἃ ὅ5ιτ. ὁ ἴῆε Ρ5. Μδ '5 ἃ ἰεϊγτατηεῖεσ οουρ]εῖ, (με βτγβὶ 
᾽πε οὗ ψνΒίοἢ νναβ ἴδκ δ ἴτοτη 469. 11 νγαβ σετίαίηγ ἰπβετιεὰ βυρβεαυεηΐ ἴο ν.", 

βεραγαϊϊηρ ἰὰ ἔτοπλ ἰΐ5 οτἱρίπαὶ οοπηβοϊΐου τ νι δ, ΜΝ Το ὯδΔ5 ἃ νογὰ υβεὰ 
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εἶκνν., Ῥ5. 681. 19 οἴ, γ88, ἀπ ῬτοΡΑΌΪΥ νν5 ἰπβετίεἀ ἀπάετ 115 ἱπῆπεηος. ΝΜ, 18 ἰς 
ἃ ἰαῖε φυδὶ γίηρ ἰμβετιίίοη, ἐχργεβϑίηρ ἃ ἰεραὶ αἰ(τὰὰς. Μ᾽.39α ἰς α ᾿τυτρίςαὶ 

εὐαςσυϊαϊίοη, δάαρίεά ἴο [15 οοπίεχι, τονδὶ ποτα οἵ ἴμ6β6 ρίοββεβ ὑγεγα 

ἴῃ Ἐ οἵ 1814. 

ῬΘΑΙΜ ΤΧΥῚ. Α. 

Τῆς ἴῆτες ϑίτβ. ἢανα εδοὶ ἃ 5γη. σουρὶεὶ οὗ πὸ παίυτε οὗ ἃ Εξ., 

ἃ ϑυπιποηβ ἴὸ ῥ.γαίβε ; δηἀ ἃ βγηϊῃ. σουρὶεὶ ρἰνίηρ ἴῃς τεᾶβοῃ. 
1-2. ϑλομΐ 19 γαλιυεὰ ᾿ὶ »ν'αξε νιοίοάν μπΐο ΗΠ παριθ] Ἔν θην 
ποσὶ (ἢ6 σοηίεχί ἰῃ ΡυὈ]ς τνουϑρ ἰὰ ἴῃ6 ἰδηρῖ6. ΤῈ οΔ]} 

ΔΡΡΘδΙ5 ἃ5 ἃ οουρϊεὶ δ ἴῃ θερίπηΐϊηρ οὗ δδοὴ βσορῃε ἴῃ νᾶσίδηϊ 

ἴοτη5. 38.1ες Ὑαλευεὴ ᾿| ή γον τοίες δε ἀεαγα νϑ, ὙἘ6 566- 

οπα 8.1. 885 ἰοβὶ [15 ἱπίτοάυοίοιγ σουρῖεῖ [Ὠσουρῃ [Π6 ᾿πδοτιίοη οὗ 

τἴῃ6 ρίοββεϑβ νιδδ; Ὀαΐ ΡτΟΌΔΌΪΥ ἰδ ννᾶ5 ᾿ἰγαηβροβεὰ δπὰ ἱγδηβίοσμηθά, 
Δα 5ῃουὰ Ὀς τυσγελίῥ γαλενεὰ νι ἢ χὲ μς γοϊοίες ἐπὶ ΠΣ παριδ 

νι. ΤῊΪ5 (4]] 5 δι ρῃδϑίζε Ὀγ ἃ ρ]οββαίογ ἰῃ ν.᾽ ὉΥ διίδοίηρ (ἴῃ 
ἾΉ, ποῖ ἰπ (6) ,)»»} ἴο “ Ηἰξβ παιηβ,᾽ δῃὰ Ὁγ ἱηβετγίίηρ (ἰὰ Ῥοῖὰ 30 
δὰ (5) »ιαζε ρέογίομς; Ὀοϊῇ αἵ ἴῃηε ὄχρεῆβε οὗ ἰῇ τηδᾶϑυζγα. 
Μοτγτϑονευ, ἴπ 6 ἰγαηβροβιτίοη οὗ ἴῃς Εἰ, οὗ ϑιίτ. 11. ἰηῖϊο σοηηβοιίοηῃ 

ΜΙ ν δ τηδάς ἰξ ΠΕΟΟΒΒΑΤΥ ἴοὸ οἴδηρα [πε 24 ρ615. ἰηἴο ἴῃς 24 ρεῖϑβ. 
--ἰπ α φοηρ οὗ ῥγαΐδε το 47ὲ5|], ἃ ἴδταρὶα Ἀγτηῃ ; τερεβαϊεα ἴῃ ν᾿ 

Δα ΡΓΟΡΔΌΪΥ Α5δο ἰπ της τηϊβϑοίηρ ΕΠ, --- αὐ τε εαγίλ], ν. 5, ῥτοῦ- 
ΔΌΪΥ ἴῃ τηϊβδίης ΕΠ. || 2εοῤίο, ν3. Τῇ δαΐμοσ σοηοεῖνεβ οὗ Ὑδῆ θῇ 

ἃ5 ἴῃε Οοάἀ οὗ ἴῇ6 ψῇῆοϊε νου] δηά οἵ 411 βεορίεβ ; δπὰ οἵ τῇς 
τε] βίοη οἵ 1βγαθὶ ἃ5 ἃ αῃίνουβαὶ γα ρίοη ἴῃ ῃϊο 411 ταθῃ βἤιᾶσαθ. 

ΤῊΘ τϑᾶβοῃ [ογ 1Πἰ5 απΐνογβαὶ ργαίθα 15 ρίνθη ἰῃ ἴῃ βεσοηά σουρὶεῖ 
οἵ τε ϑίτορἢ 65. ---θ. ἤλο πεγηϑα “π6 φεα ἐπ ἐνν ἐαμα], τεξεττϊηρ, 

ἴο ἴῃε ράᾶββδᾶρε οἵ ἴῃ6 δά 566 Ὁγ [βγδϑὶ νῇθη ἢ6 ψεηΐ ἃρ ουΐ οἵ 
Ἐργρι, οὗ, γ4}8 η8.5, Ῥθαβεά οἡ ἴῃε παγγαῖϊνε ἔχ. 14“. τς --- 7λαΐ 

ἡλεν γιῖρλξ ῥαες “λγομρὰ δἔῖς ορα ομ 7ροΥ , Ῥτο Δ ΌΪΥ τείειτίηρ ἴο 
τῆς 54π|6 δνεηΐῖ, Ὀδοδιβα οὗ ἴῃς βυροτγά. ἱτηρί,, δηὰ ηοὶ ἴο ἴδ 5αῦ- 

βεαιδηΐ ραββᾶρα οἵ ἴΠ6 τίνοσ ]ογσάδῃ. Τα αἰϊδοϊτηεηΐ οὗ ν. ἴο 
ἴῃς ἑοσεροίηρ, οσσαδοηεα τς τεχίμα] οττοῦ ἢ] ἢ σοπιρεὶβ ἴῃ 6 τεη- 

ἀεπηρ Ζ7ΖἌεγε ἐκύ τς γεϑοίεε ἐπε Πρ. ΤῊΪ5. ἰδ ἀϑαδ!ν ἐχρίδϊηθά 
ουῖ οὗ ἴδε σοηβοϊουβηθθ5 οἵ ἴῃῇ6 ἀπΌτο θη σοητίηα Υ οὗἨ πδιοηδὶ 
16. Βυῖ [Ὠστουρδους [ῃἷ5 Ρ5. [ῃ6 δυῖμποτ ἰ5 δὐ ἀγεββίηρ ἴῃ 6 πδίϊοῃβ,. 

Δη ποῖ ἴῃε Ι5γδϑ} 65 εἰἴΠ 6 Γ οἵ (ῃ6 ῥσεβεηΐ οὔ οὗ ἴῃς ραϑβῖ, οσ ἴῃ ἴῃ 6 
αἱ οὗὨ τῃεὶς παϊϊομδὶ [{{6. ---- 7. λο γωλοία ὃν Ηϊς νιϊρλΐ ,0»- 

εὐε»}, ἴῃ 6 υηίΐνετθαὶ Ευ]6Γ ἤοβα ἀοπιϊπίοη δχίθηἀβ 150 τῆσουρᾺ 
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4}1 τἴτηθ. [Ι{ 15 τετιριϊηρ ἴο τϊηκ νι 3, Ὁ, (αὶν., Ηἰ., οἵ ἘΠῚ» 
ἴῃ ἴῃς 5θῆϑε οἵ “ρὲ οἵ ἰῃε ψου]ά,᾽" αι [ἢ 5 πηεδηΐϊηρ 15 πιο ἰδίου 
1Π4ῃ [5 Ρ5. δηὰ ἴῃς νΌ. τοαυϊγοβ ἴἢ6 Ρὑγθρ. δῃά ποῖ ἴῃς δος. --- 
ΤΠ ρ ἐγες οὐερ 16 παήϊονις ζεοῤ τυαίελ]ῆ. Α5 Κιηήκ., “Ἧς ἰ5 {πε 

νοῦ] 5 ναι ηδῃ, 516  ρ] ΘΒ οὐ ἴῃ6 ψαῖοῃ ἰεϑὲ ΔὴγῪ ἴος ββουϊά 

ἰπυγε [5:86] ;᾽" ὉὈπϊ αἷ5ο, ἃ5 (ἢ6 σοπίοχὶ ἱπ1ρ]165, ἰ νδίο 1] σᾶτγα 

οὗ ἴῃ6 παϊϊοηβ [μειηβεῖναβ, ὙΠΟ ἃγα βυτητηοηθα ἴο ῥγαΐβα οπ ἴμδὶ 

δεςουπί. ---9. Ἡλο τοίοίᾳ τὸ ἐπὶ ἤ77], ποῖ τεξεστίηρ ἴο ἴῃ 6 Ὀἰσιῖ 
οἵ ἴδε παίϊοῃ οἵ ἴῃ ἱηάϊν ἀυδὶ; Ὀὰϊ ἴο [Π6 ῥγεβεγνδίίοη οἵ {ῃ6 118 

οὗ ἰῆε παίϊοῃ δηὰ ἀεϊίνεταηοα ουΐ οὗ ρεγ] ἴο 116. --- 41,4 ὐοζὰ ποί 

δ ῳ27,27) ΟΜ7 ,»οΐ “Το δε νιουδά , οἵ τῇς ἢἤγτη ἊβίδὈ]Π]ϑηταθηΐϊ οὗ (6 
πδίϊοῃ, οἷ. 53... ΑἸαῖεσ βεαἀϊζοτγ, ἰῃ 8ὴ βηίίγεὶν αἰβεγεηι βρί τὶ ἔτοτη 

τῃαϊ οἵ τε δυῖῃογ οἵ ἴμ6 οὔ ρίπδὶ Ρ5., ψῇο δνϊ θη ᾿ϊνθα ἴῃ ρεᾶςα- 
{] τἰπλ65 οὗ (ΠῈη ]1Π 685 ἴο [Π6 Παῖίοη5, Ἔχργθϑ865 ἢ15 οσῃ υηΐτεηά- 

Ἰἴπ6β5 ἴο ἴα ὈΥ ᾿ηβογιίηρ ἃ Μψαγηΐηρ αἱ ἴῃς οἷοβε οἵ ν. ---- ας “γ᾽ 

26 γογαε!ο»}1}, εἴ. 681.}}. 150 γ85; ἴ[ῃοβεὲ Οὐδ δῖον ταβίϑεϊηρ (ἢ 6 
ἀϊνίης τὰ]ς δῃηὰ σεξυβίηρ ἴο ἴακε ρατὶ ἴῃ ἴῃ 6 ψοσβἢρ οὗἩ ἴῃ υηΐ- 

γΕΙβαὶ ΤΌΪΕΓ. ---- κέ “έενι ποί ἐχαΐξ Τἀφνιδείσές, “ τῃεὶγ Πεδὰ " οἵ 
“τῃεῖγ Ποτη," οἷ. 4) γ55, --- ΡΥΟΌΔΌΪΥ ἴῃ βάπὶα μαπὰ ἰηβεγίεά 
8. δαν Ὁ Οοά: Μοτο στυε-ἐηοῤίγέτις αγε Τὰν τυογᾷς 3] οἴ, 64}, --- 
“Βεεατεδό οἵ τ{ε σγεαίμεες 97 Τὰν σἰγεησίλ 7λέης ἐπεόρεΐδς ἐσ πε ἐγίμρ- 

ἵπρ μρεο 7ΖἈεε], οἴ. τ8" 815, --- ΑΠοΟΙΠΕΓ ἀπά ἃ ἰδῖεσ μδηά ἰηβεσίεὰ 
δ ἃ 5ἰτηΐϊασ τῃουρῃϊ ἴτοπι 4655, Οονιθ ρα σε 1ἀ6 ἡξεας 97 Οοά; 
Δη4 ἃ νατἰαἰίοηῃ οὗ 46), ““τυε-ἐηεῤίγίηρ ἐπὶ ἀρίπσ μπίο τὴς ελίάγερι 

27, »αν»ξΖίμά. 

ΜΟΙ ἃς. ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ ἃ 51. [ἀΚθὴ ἔτοτῃ ἃ ἰάγρεσ Ρ5. δῃὰ δά δὰ ὉΥῪ 
τῆς εὐϊῖον οἵ Έ. 

ὙΤδουρἢ Του Ὠαϑὶ ἰτοὰ υ5 (ὙΔῆν ΕὮ), 
Ἐοἢηεὰ ι.5 45 5[νοσ ἰ5 τεπηςά ; 

Τί άκι Ὀτίηρ υ ἱπίο ἃ ῃεῖ, 

ΤΠ ά5ι Ιὰγ οοῃϑίγαϊπι οἡ ουὖγ ἰοΐῃ5 ; 

ΤΠ ά51 Ἰεῖ τιθῇ τς ονοῦ οὖσ ἢεδὰ; 

νε νεηῖϊ ᾿ῃγουρἢ ἤτε ἀπά νναίεσ: 

Του αἰάϑπι γεὶ Ὀτίηρ υ.5 ουἱϊ ἰηΐο ἃ 5πραοίουϑ ρἷδοδ. 

ΤῊΪϊς περίαϑιίοἢ 85 δἷὶχ 5υῃ. ᾿ἴῃ8β ἰῇ ῥτοίδϑβίβ, ὑγθρασζδαίοιυ ἴο ἃ 
βἰηρὶε Ἰίηθ ἰπ δροάοβίϑβ.-- - 10. Ζάο λαεέ Τγίεα 45], ἐχρ]ἰηδά ἰῃ ἢ 
ἂς εἰυεν ἧς γοβηπεά, ΤῊΪ5 5'γλ}]6 οὐ ἴῃ6 ἰεϑιϊηρ οἵ δῆή]ηιοιίοη ἰ5 
ςοπιτηοῦ ἴῃ ΟΤ., οἴ. 15. 155 48} 76. οἵ Ζε. 1325 ΜΔ]. 35. ---11. δγίηρ 
μς ἵμΐο ὦ πο] 10. τ95, οἴ. ΕΖ. 12,2 17, ἰλνουτβ ἴῃ6 τὔοτε βεῃοσαὶ 
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τείεσθηςσα σαῖμογ (ἤδη (Π6 ϑρβοίῆς τείεσεποα ἴο ἃ πεῖ βργεδά ὈΓ 

Θῃθυηΐθβ, Ρ5. οἷ΄. --- 2) τέ αν ἐοπεήγαίπέ ὁρι ομ7 ἐρίμ5]. ΤῊς Ἰοΐῃβ 
ἅτ ἴῃς βεᾶὶ οἵ ραΐῃ, 15. 21 Νὰ. 235, δῃὰ ψεάκηθβθ, Ρ5. 69". -- 

12. Φιίαει ἐξύ νιϑρ γἱδ συξν 9:7 ἀκα. ὙΆΕΥ ψόγα τἤτονῃ ἄονῃ 
ἴῃ τῆς Πἰρῆνναγ, 50 ἴμαὶ οματίοίβ ψαγα ἀήνθη Ἴνα [Πθπὶ, οἴ. [5. «τῆ, 
Ἦε τοορι’ ιγοισὰ 3γὲ ἀπά τυαΐε»} 85 ἴῃ οἰ πηᾶχ, ΒυΠΊΓΊΔΙΥ βίδῖε- 
τηϑηὶ οὗἁ τα], οἴ, 15. 433. --- Ζῆου ἐἰϊαεί γεΐ ὀγίμρ τς σι] ἴτοτα 811} 

ἴῃεδ8ε Δ οὔοη5, ἐρο ὦ φῤαείομς ῥῥίαεε), ἃ5 ἀῃοΐϊεπὶ 055. ; ἃ ρίδοθ 
ΠΕΓα, ἔτεα ἔγοπι 411 γεϑίταϊηϊ, [πο ἢδα Ὀτεδίμίηρ 5ρᾶοθ, διῖρὶα 
τοοῦῖ, δηά ᾿ΙΡΕΓῪ οὗ τιονετηθηΐ, οἴ, Ρ5. 83, ΕΝ". “ψεϑ ἢν 

Ῥίαςα,᾽" θαβεὰ ὑροη ἰεχὶ οὗ ζΗ, ἰβ ποῖ 580 ΨῈ]] βυϊτεά ἴο οοηϊεχί, δηὰ 

ἐαρσΟ Δ Ὀ]6. : 

ΡΘΑΙΜ ΧΥῚ. 4. 

δῖ:. 1. Εἶνε βγῇ. 1ΐπ65 δηοϊοβίηρ, δϊεγ ἴῆς ἢτγβί ἵνο, ἃ βγηϊῃ. 
οουρ]εῖ. ---183-1δ. 7 εὐἱϊ ἐονῖς ἑπίο ΤᾺν λἀοωςε], ἴοτ Ῥυ ] 1. ψοσβμὶρ 
ἴῃ τῃ6 τεπιρῖθ. Τῆθ παίίομ ἰ5 βρεακίηρ ἴῃ ἰΐβ ἀπὶτγ, δπά ποὶ ἃ 
Ῥησβὶ ογ Κίηρ 85 δῃ ἱπάϊνϊ ἀ8]. ---- τυ τυλοίς ὀμγη οδεγίηρ], ἰμ 6 

5.4] 5ΔοΥἹῆἔσα ἴο Ἔχργαϑ5 ΡΌΌ]Ϊς οσβῃρΡ. ὙΤὨ6 ψο]Ὲ Ὀυγηὶ οὔδτ-: 

ἱῃρ οοηβίβιεα οὗ τοδῦε οὔεγίηρε. ΤῊΪΒ 15 τῶοσε βυϊϊθα ἴο || 188 η 
“νον οἵ ΕΜ"; ἴοσ ἴῃς δηῆῖγα ϑ:1. ἢ85 ἴο ἀο στ ψῃοὶα Ὀυτηξϊ 

οβεγίηρθ, νῃ]οἢ ἀγα ΤΠ  ἀοβοτ θ6α 85 Δα σπές, [ῃ6 ἌοΒοίςαϑι, ἐδιταϑὲ 

δηϊτηαὶβ, γαν»ις, ὀμνἤσεξς, ἀε-ροαῖς, τερτοβθητηρ ἰῃ6 Ὀεβὶ οἵ τῃ6 

Βεγάβ δῃὰ ἴῃ6 ἤοοκϑ, ἰὴ ρτθαῖ πυτα 618 β ἢ 85 ψΕγα Δρριορηδῖα 
ΟἿΪΥ ἴοσ ἃ παίοηδὶ βδοῦίῆοθ. Τῆθβθα ἰῃ6 πδίϊοῃ βᾶγβ .7 τυΐἤ ῥα], 

ταὶ ψῖοἢ ννὰ5 νον. --- ὔἠεγειυίὰ νιν ἤῤ-ε οῤεπεα ἢ] τυλίελ μιν 

»νιομίὰ «ῥαξζε, τυλέπ 7) τᾶς ἐπ εν ςς} ἴῃ ἃ Ὄτης οὐ παιοηδὶ τα] 
τοῦ ΜὨϊοἢ ἴΠεΥ δά 7υ5ῖ θδεη ἀ εἰ νεγαα. --- τοῦ 7 ἐαπδε Ὁ ἀεεεμά 

ἡ 7ΤἼεε} ἴῃ ἴῃ ἤδηιθβ οὗ [ῃ6 δἰΐαγ; δ5 ἰ5 ενϊάθηΐ ἃ τολοίξ δμγυιἕ 
οὔεγίηρ, Ὀυϊ ἃ ρ᾽οββαῖοσ ἰπβεσίβ [15 δἵ ἴῃ 6 ὄεχρεῆβα οὗ [Π6 πγηξᾶϑυζγε ; 

580 8150 ἰῃ 16 ηοχὶ Ἰΐηθ 7] τί οὔξν, πο ἢ ψψὰ5 βυβηοί εἶν ον εηὶ 
ἴτοτῃ “{ε ἑγέεηδέ οὗ γαν:5}, [ῃ6 βνεεῖ οάουΣ οἵ [6 Ὀυτηΐηρ ἤδβἢ, ἃ5 
1 5. 258 Ἐς, τ4ιὖ 15. 11, δηὰ ποῖ ἴῃε ἱποεῆβα οἵ ἤπε βρίοβθϑ θυσηὶ δὲ 
τη ΑἸ Γ οὗ ἰμοθῆβα. 

ϑ.γ. 11. 15 σοπηροββά οὗ ἃ βυπίῃ. οουρϊ]εῖ, ἃ βγῇ. οουρ]εῖ, δῃὰ 4 
505. 1Πρ]εῖ. --- 16. Ονιε, ἀεαγζόη, ἀπά 7. τοί ἡ . ὙῈδ υἀδυ8] 
νοῦν ἴο 1ε}] οἵ ἴῃ αἀἰνίηε ἀεἸνεταησς, ρα] 5ἢ 1ἴ, τηαϊκα ᾿ξ Κπονῃ ἴο 

16 Ρυδ]ῖς, ἴο 411} τὴς μοῦ], οὗ 2253. 35. 85.,.28.,.0.}Ε,(0ὙΧ Ἰδἴοσ ρὶοβ- 
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βϑῖοσ ᾿1πλ115 ἴῃ 6 βΈΠΟΊΑΙ Γαέεγα ποθ ἴο ἃ ρασγί συ] ο]458: σἠ γε “λα 
,»καν σοά; Ὀαπὶ ἴπμ6 τηδάϑυγα ἀοαβ ποῖ αἰΐονν ἴ{. ---- λα 276 λαίὰ 

σης 70» μι6] ἴῃ ἀε!νεηρ τα ουΐ οἵ [ἢ ἀἰδίγεββ οἵ ν.", Τῆς 
Ἴ25) 15 85 υ511.4] ἃ ροδῖϊς ἐχργββϑβϑίοῃ ἔογ ἴῃ ρϑΐβοῃ, δηὰ 4οβ8 ποῖ 

τείεσ ἴο ἴῃ 5οὰ] 85 ἀϊβιεἰηριυ δε ἔτοπι [Π6 Ὀοάγ.--- 17. ζύμίο έν 
ἐἰϊά 7 εαἤ τίσι μὲν σιοιλ } ἴῃ τἰπγ6 οὗὨ αἀἰβίγαβϑ ; ῃοῖ πΊΈΓΕΙῪ ἃ ῥ]δἰη- 

να ὈΓΑΥΘΙ ἴογ μοῖρ, αϊ ψίτἢ Δ ἀϑϑυσαηος οὗ βρεε αν ἀε]ἰνογαῆςθ. 
--λίρὰ 2γαϊ56], Θχρτεββθα ἴῃ ἃ Ἀγτγαη οὗ ῥταΐβθ, δητοἱραϊίηρ ἴῃ 6 ἀ6- 

Ἰνεγδηοα. ---- τας Ὡπαΐξν μι} Ἰοηρμε], τδὰγ ἴο Ὀυζϑῖ [οστ ἴῃ βρβεςῇ. 

--19-20. εγὶν γαλιυεὰ λεαγα, ἐταρμδϑίζίηρς ἴῃς ἔδοὶ πο ἢ 15 
ΕΧΡΓαββοα ἴῃ βγη. οἰδιιβθ8 45 2.72 αήμεριαα ἐρ ἠλε νοΐες 7 μιν 2γαγεν, 

δὰ 27ε αϊά ποῦ ἐμγη ατύαν Πὲς ἀίπάμεος ον ιε]. ΤῊ Ἰαἴζαγ 5 
ΕΧΡΙαἰμθα ὈΥ͂ ἃ ροβϑαῖοσ ὈΥ ἴῃ 6 ὉπΏθΟ βθΆΤΥ ἰηβδοσίίοη οὗ 2γ4}67, 
δηᾶ [ἢ [ΌΥΤΊΕΓ 5 Επηρμαϑἰζαά ὈΥ ἴῃ 6 Ἔχοϊατηδίίοη δ, φε δε Οσοά 

Τῆς σι β8. τεηάδγ ἴῃς δάνετγ, “ Ὀυζ " ἰηδίεδά οἵ “ νο ]γ ᾿ ; Ὀδοδυβ6 
οὗ ἴῃς ἱπβεγιίοη ὈΥ ἃ ρίοββαϊου οἵ ἴῃς αυα!βοδίίοη : 18. 727. 77 εοπ- 

ἡοηῤέα κα τὐϊεζεάμεες ἐπ ιν νπα, ἡὰε Ζογα τυομέη ποί ἀξα»γ]. ΤῊΪ5 

5 ἔἴτοπι ἃ τῦοσα ἰθραὶ ροϊηϊ οὗ νίεν ἴβδη ἴδμαὶ οὗ ἴῃ6 διῖθοσ οὗ 

τε 58. 
τχγι. 4. 

3. ὋΨ᾽ Ὑ23]. (ὦ διᾶ58 ΟὨΪΥ Ἰο᾿. ΤΆε ρῆτ. 15 βυβρίςἴουβ, [{ Ἰοοῖκ5 {πὸ ἃ νατία- 
τίοῃ οὗ Ὅ29 8} ψψῃοἢ ἴῃ δγομαὶς Ηςῦ. ννου]ὰ ἀϊετς οἿἱγ ἴῃ ογάες οὗ ψογάβ. 

Τδε ἰεχῖ ἰβ ἃ οοπῆαδίίοη οὗ ἴνο ναγίδηίβ. ὙΠῈ οτίρίπαὶ νγὰ5 ἸΓΟΤΙ ἸῸΦ᾽ ΥἽῸΙ. 

80 νι δα5 ἵνο 1]., ποῖ (δτεε, ---ὃ α8 ἴνγο ρεηίαπιείειβ ἃπὰ 24 55., δπὰ ἰ9 

τβετείοσε ἃ ρἷ. -- - 4. ΠΝ γ51»] 15. 8 ἀπρ!ςαῖε οὗ Ἴ0Φ Υ5)», ὙΒετε ἰ5 πὸ ροοὰ 

ταεᾶϑυσε ΟΥὁἨὁ ῬγΟΡΓΕΙΥ ἰπ [15 ἀπρ]Ἰοαϊίοη. ΤΈς Ἰαϊξες ὑσον. γοεβ ψἱ} ν.δς, --- 
δ. Ὀντῦκ ΓΌΟΣΡΟ ἸΚῸ 125] ΤῊΪΒ. 1. 15 τεϊτατηεῖεσ, ἃ οἰϊαϊίοπ ἴτοπι 4655 ἐχοερὶ 
ὙΚῸ ἕοσ τπ δπὰ οὐτὺν ἴοσ πγν, ΤῊΣ ϑεοοῃά 1. ἰβ αἷϑο ἰεἰγαπηεῖεσ, δῃά ἃ νατὶδ- 

ἴοῃ οὗ 4635, ΤΗΪδβ ν. 5 ἃ δῖε δ]. ---α τεΐϊυγῃβ ἴο 34 ρεῖβ. δῃά Ἵοπίΐπυεβ ν.3 
εἰνίηρ ἴδε ἴμεπις οἵ {με Ἀγταη οἵ ρτγαῖϑβε. ---- Ἴ0.] Βαϊ Φῦ, 56, ρίς. 85 ν.7- 3 πῆοσε 
Τοττεςῖ, --- 1.2}.] ΟΔ]. ἱπιρέ. 5 βυθ)]υποῖίνε δῇς Ἴρ", ἐχργεββῖπρ ρυγροβε. --- 

ἿΔ ΠΠΌΙΣ Ὁ1] 15 ἂπὶ ἀργυρὶ σβδηρε ἱπ ἴοπμε ἱτυργοῦ. ἴῃ ἴῃς οτρίπαὶ Ὀεΐνγεεη 
νιδα.ὃ δῃὰ ν.ἴ. ΑΒ 1δε ρτενίουβ δηὰ βυρβεααεηῖΐ ϑίτβ. Ὀερίη νΊ ἃ οουρίεῖ οὗ 

απίνετβαὶ ργαίϑε, νὰ γουὰ Ἔχρεοῖ οὴς Βεγαε. [{ 15. ῥοῦ. ἴδαὶ 8 σουρ]εῖ 15 

οὐἷγ οὐβουτεά ἴῃ ν." δηὰ ν.δὲ, νευβεβ σῇ οἢ οτὶρίπ8}}γ ννετε τορεῖμες Ὀείοτε ἴῃς 

ἱπβετίοη οἵ νὅ. ΤΒε σουρ]εῖ νγᾶ5 ργοῦ. [μεζείοτε 

γλκη ὃ5 πυθ ἩΠΟΦΟ 
γρῦπτ ΠΠΌΦΣ ἸΌΦὩ 

ὩΠΌΦΣ ἷβ σοδΒοτῖ. 1 Ρ]., δῃὰ οδῃ Βαγαϊγ ὈῊ υϑεὰ ὙΠ τείεγεπος ἴο [Π 6 ραϑῖ. -- 
Ἴ. Ὀν 05] Οδὶ ρῖς. Ρὶ. Σ ὙΟ νῦ. ἐε τἐμόδον»ε, γεὀεί έοτς, εἶδνι. Ρἱ. 687- 19, 50. 
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η85. τοῦ γον) ὉΚ] Κι. ΗΊΡΒ. 755, τ ΙΗ ῬΙΝῚ οὐ 7 ἴο θὲ βυρρ]!εὰ ἰπ [Βουρβι, 
δπὰ νῸὉ αὐσέΐσείς εορεριθαξ ; Οτ. Οἱ] νου", ---- 8. 2) 159] ἔοτ ὈΠῸΝ οτὶρὶ αὶ τ 85 
ν.1. --- θ.. 529] 80 3, θυϊ , Ἐ, "σοῦ; [δε βαπις ἀϊβετγεηςα ἱπ 5, 20; ὈοΒ 

νδγίαιουβ οὗ ἰπἰεγργείδιίίοη οἵ δῇ οὐ ρὶπαὶ ΦῸ), 52, ---- 10. ΤΙε 2ἀ ρετβ. θερίῃβ 

δεῖς δηά Ἵοοπτίηυοβ [Πγουρῃ ν.12 ἴῃ ἰὐϊτηεῖεσ 11, Ιἐ ἰ8 ἃ ἕγαρτηεηΐ οὗ δῇ ἱπάε- 
Ῥεπάεηϊ 5. -- 11. ἘπΌΣΟ] πιΐ, πε βργεδὰ ΌῪ δυπίες 85 ΕΖ. 128 17, 5οὸ Βεγε 

6, 35, , Ἐ; δε. 2τεὲν ἘΖ. 1321, Αᾳ. Σ, Ζ, Ουἱϊπηῖα, 2γίξονι, εἴ, ΕΖ. 199, 50 
ἴδεν, Βᾶ.; Ὀυϊ 1815 Ἰαϊίες ἴῃ Ψ᾽ αἷννδγ8 οὔ Οοὰ 688 τεΐυρε, ν. 183. ΠΡΡ9Ὸ] π.΄. 

α.λ. εονιβ,ἐπεῖονι, αείγεες, ΒΌΒ., Θ θλίψεις, Ἔ τ ἐδιιῥαίίονεες, 3. εἰν ίάογενι, Σ 

κύκλωσιν. ΤῊ ἔοττῃ ͵β ῬΓΟΌ. Ἔἴγοῦ ἕο ΠΡΙΣῸ 2517. --- ᾧ ὉΠ] π.πὶ. ἀνα] δοΐρις 
85 βεδὶ οἵ 5ἰγεηρίἢ δπὰ νγεδίκπεββ, 85 6053, --- 19, 57} 40 ταϊίείν, 88. 235; δυϊ 
τά, ῥσοῦ. Πρ 85 (ῦ εἰς ἀναψυχήν, ἘΠ, 3 γογἡρεγίτνι, αἰδὸ Ζ᾽ ΠΥ, Ὁ γηνὴ 

Σ εὐρυχωρίαν, Οτ., Ἡουδ., Ηοτβὶογ, Βᾶ., ΟΒε,., αἱ. 

ΕΧΥῚ. 2. 

18. Α οἴδηρε ἴο 1531 ρεῖβ. ἱπίγοάῃσε5 511} δηοίδες Ῥβ8. νοι οοπιίπαεβ ἴο 

ν.Ὁ᾽ -- -ΙἸδ. Ὁ] ΓᾺΠῪ νυτιτἴδῃ ἴοσ ΟΠ 85 15. 517 κως ορεες. ΓΥῸΡ ἰ8 ῥγοῦ. ἃ βἷ. 
οὗ εχρίδῃ. τιδκίηρ ]. ἴοο Ἰοην. --- ᾧ ΠΡ] π.ΐ, ἀβυδ!ν ἑμέεμσε, Ὀυΐ Βεῖα, 85 ἴῃ 
15. 1181 5, 228, [8 εδυ]ϊεγ ταηρ. οὗ οασμν ὁ ταεγήβεε, οἴ. Ῥθ. 1413, ὈΝὉ0Ν7 ρ)]. 
Ὁ κ πιῆ. γασε, [με δηΐπηδὶ 65 βκίρρίηρ, 1144. 5; 85 ἃ νἱοϊϊπη οἥετεὰ ἴῃ 5δογὶ- 

βος μετα 85 σοπηοη]  ἰῃ ΟΤ, --- ᾧ Ἢ2] πιπι. ἀϑυα!}}γ ρεπετγὶς ἐσλλσ, μετα ἃ5 
οἴϊεπ βρεοϊῆς δόρ, 58. (Ο]]. --- 16, γὸϑ 59} ἵνῸ ΟὟ] ἱπινβ. πἰϊπουΐ σοπ].» 
ΕἸΏΡΒ.», ψἱἘἢ ἀροὰ. ΠΒΌΝ. ΡΊ, σομοτῖ. ΣΡ. --ἰ οπθκν] Βαϊ (΄ κύριος ἱπιρ᾽ 168 "ΣΝ, 
85 ν.18, 15 τηοβὲ ὑσοῦ. οτἰείπαὶ, δηὰ ανουτβ με ορίπίοη ἴπαὶ Ὀοῖἢ οἰαυβεβ τα 
ξἰοκβε3. -- 1Ἴ. "97 βεοοπά 50}]., οἔ, 35. ---- 0. Ἢ] Ῥο]αὶ ὉγῚ ἀξ τας εαίο ϊοά, Βαϊ 

Οε5., ῆὰ., Νονν., (Βε,, Βᾶ., Βα., Βὺ3., Τ Ὁ0 5 π.[π|.} ἐχόολένρ, ἀξρὰ ῥ»αΐξτε, τον 

Ὁ 2νγαἴδε, 85 Ῥὶ. δ ΓΛΘΌΝῚ 1495, ΟτἾ τάβ. Βδτα ᾿πΌΟΥα, [6 πα] τὶ μβανίπρ θεεα 
οπεὰ ὈΥ ἰχῖ. εττ. Ὀεσαυδε οἵ ἰπιτἰὰ] Γ οὗ πεχὲ ψογὰ. ΤῊΐβ 5. πιοϑὶ Ῥγοῦ., 

ΟἿΪΥ τά. ΓΊΘοΥν, {με 58[. θεὶπρ ὑπηθοαββατΥ. --- 18, }1Ν} επιρἢ. ἴῃ ροβι ἴοι ; Ὀαϊ 

ΨΒο]ς ν. ἃ υ δ!" γἱπρ' 6]. 88 ΣΝ πιαῖκεβ τιοβὲ ῥοῦ. --- 30. ἼΦΙ ὈΠῸΝ )2] 5 
ἀουθε]ε85 ἃ ᾿ἰτυγρίοαὶ ρ]. Ιἱ ἀεβίγογβ ἴῃς πιδβᾶβυσθ, γυρῇ ἰβ 50 ἃ δ]. 

ῬΒΑΙΜ ΙΧΥ͂Π., 3 5τπ. 5. 
Ῥβ. 67 ἰδ ἃ δ: ΠΙΠΊΟΏΒ ἴ0 411 πδίΐοπδ ἴ0 σὶνϑ ἴπ πῈ8 [0 ὙΔΕΘ ἢ 

(ν.. 5.8) διὰ ἄο σϑνθγεποθ (ν. 3), θϑοδῖιδ ΗΪΐΪΠ8 βϑαϊναίίοῃ 18 πιδάθ 
Κκαονγῃ ἴο 411 Ἐπτοῦσα [86 ἀἰνὶπο δοποάϊοϊίοπ οὗ [θτδ6] (ν." ) ; δ 

Φονοσπβ 411 παίΐομβ ἱπ δαυϊὲν (ν.᾽ 2), απ Ηδ δ᾽} ββϑίι [δγδοὶ τ ἢ 

ἃ ἔοσί]ε Ἰαπά (ν.ἴ). 

ὙΔΗΜΨΈΗ, Ὀε σταοίου ἴο υ5, ἀπ Ὁ]655 υ8, 

Μακε Ηἰ5 ἔλος βῃϊῃς ἰοννασὰ 8, 

(Δπὰ ρδὶνς ρβᾶςε ἴο υ.5); 

Τηδὶ ΤΥ ΨΥ πιὰ Ὀ6 Κηον ἴῃ ἴῃς δατίῃ, 

ΤΥ 5δἰνδίίοῃ ἀπιοης 8}} παϊϊοπβ. 
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1,.8τ 1ῃε Ῥεορῖεβ εῖνε Τῇδε 1πᾶηῖκ5, Ὑδην ἢ] 

1ῖ ἴῃς ρεορίεϑ, α]} οὗ ἱπεπὶ, γίνε πες [πδη ΚΒ] 
1εἴ τῆς παιϊίοπβ θὲ ρίδα, ἰεῖ τῆδπὶ ᾿υὈ]]Αίε ; 

Εὸτ Τῆου ρονεγηαϑὶ ἰἢ 6 ΡΘΟρ 65 Ψ 1" ἐαυϊγ, 
Απὰ ἰεδάδβὶ ἴῃ 6 πδίϊοῃβ ἴῃ ἴῃς δαγίῃ. 

1.Ὲτ ἴῃε Ῥεορὶε5 ρίνε Τῆεα πη κ5, Ὑδῆννθἢ ! 
[αἴ τῆε Ρβορίε5, 8}} οὗ ἴπαπι, γίνε Τῆεα ἤδη ΚΒ] 
ΤΕ δασῖὶὶ Ὠδἢ γίεἸἀεα ΕΓ ἱπογζθᾶβα. 

ΥὙδῆνε ουγ Οοα Ὀ]Εββθῖῃ 5; 

Τβεχγεΐοσε ἰεὶ 4}} [86 εῃὰϑ οἵ ἴῃς δασίῃ ἀο σενεγδθῆςδ. 

Ῥ5. 67 ννᾶβ ἢγβὶ ἴῃ ΔΗ͂, [Ὠεη ἰδκεὴ ἃρ ἱπίο Ἐ δηὰ 1833; ὉὈυϊ ἰϊ νγδβ σοπι- 

Ῥοβεὰ αἱ δὴ ευϊϊεσ ἀδῖε ἃ8 ἃ Ὅτ, ν Βἰοἢ Ἔχργεββε8 ἰἰ5 σμαγδοίεσ (Ὁ. [ηἴτ, δδ 24, 
31, 32, 33). [πῃ ἸΒ3Δ ἴἴ ννᾶβ δϑδοίρῃηεὰ ἴο Ὅς ϑυπρ Γ).}))2 (Ὁ. [πίτ, ὃ 34). 1ἰ 
ῬτΕΞΌΡΡοβεβ ἴμε Ὀ] βϑίηρ οἵ τὰς ἱρὴ ῥτίεβι, ΝᾺ. 654-35, τ Βῖοἢ ἴξ ραταργαβεβ ἴῃ 
ν-3; Ὀυῖϊ ποῖ περοββαυ!ν ἴῃς ἀοσυπιεηῖΐ Ῥ ἰῃ ψῖο ἢ {πὶ 18 σοηϊαϊηεά, ἴοσ ἴπ6 

Ῥυεβι᾽5 Ὁ] εββίηρ 18 τις ἢ τηοτα δηοίεηϊ ἴδῃ Ρ, δῃὰ νγᾶβ οὔς δοίυδ!ν υβεὰ ΌΥῪ 

Ῥτίεβίβ θείοτε ἴῃς Εχ]ε. (ὦ Πδ8 τῷ Δανείδ αἴεν ὍΟΙ, οὐαϊττἰηρ φ, Βαϊ [Πδὲ 
15 ᾿τηργοῦ δ 6. [2.222 8 8150 ἱποούγθοῖ τεπάεγεὰ ἐν ὕμνοις ἰῃ 6. Τῆς υπὶ- 

γευβδ] βῃ οὐ με Ῥβ. τεβεῖηθ]εβ ἴμαὶ οὗ 661-39, πὰ ργεβιρροβεβ [5.2 δῃὰ ἃ ἔἰπις 

οὗ Ρρεᾶςε δηὰ (τ εηα] μι 655 ἢ ἴῃς παιΐοῃβ δυ ρβεαυεηὶ ἴο ΝΕδειίδῃ. 

ϑίσ. 1. Α 5υηίῃ. {ὐρὶ εἴ δηά ἃ 5γῃ. οουρ]εῖ.---ῷ. ΤῊΘ ρῥτεβιὶγ θεηα- 

ἀϊοῖίομ Νὰ. 65: 5 ἰς τυγηεα ἱπῖο ἃ ρει τοη οὗἩ ἴῃς ῃδίίοι ἔοσ 56], 
Δηα τπογείοτε ἴῃ ναγθα τογπη5, οἵ. 47 290}} 41} 80" δ᾽ Ὁν5 Ι{ ἰ5 {πετα- 
ἴοτα ἱπηρσοῦδ]6 [ῃδι [ἢ 6 [Πϊγα οδι56 νγὰβ οπαϊ τε ἴῃ ἴῃ 6 οὐ βίη] ; 
411 τὴ6 τῆοτε {παῖ ἰζ 15 πεδάἀ δά ἴο οοπηρ]εῖς ἴῃς ϑῖτ, γε πηυδὶ δα 

τῆς Ἰίης οπλτῖεά, ργοῦδὈΪΥ ἔοσ ὐρτενίατίοη ἴῃ τι τἰηρ, “πη ρθε 
έαεε ἴο «5. -- ὃ. Τα 7ΖΑν τυα»}}, ἀεβηεά 45 ΖᾺν ταὐναἥοφη, ἴῃ τῃ 8 
ΤΏΟΤΕ βἜΠΘΓΑΙ 56η86 ΟὗὨ Ὁ] εββϑίῃρ' 45 ἰῇ ργενίουβ δηά βιιρβεαιεπῖ οοη- 
τεχῖ, δηά ποῖ ἴῃ ἴΠ6 τῇογα βρεοϊῆς βεῆβα οἵ βαϊναίίοῃ ἔγοπι δν]]5. 

--- αν ὅς ἐποινμ], ἴμαῖ ἴ5, πηβάϊαῖεῖγ, τπγουρῃ ἴῃ6 Ὀ]εβδίῃρ οἵ 

15γδεὶ. ---- ἐπ ἐλε σαγίλ || ἀγιοηρ αἢ παδομε. 

8ι:. 1. Α 3γῃ. {τἰρ]εῖ δπᾶ ἃ 5γη. Ἴσουρ!εῖ. ϑῖσ. ΠΙ. Α 3γη. 
τπρ]εῖ ἐποϊοβίηρ ἃ 5γη. σουρϊεῖ. --- 4. 26: 2.6 2εοῤίε φίυε 7ΖἍεε 

ἠλαπᾷε], τερεαϊεὰ ἴοσ ργϑαῖεγ εἰρἢδϑὶϑβ ; 50 4150 δὲ ἴπ6 Ὀερίπηΐης 

οἵ ἴδε ποχὶ ϑι:., νι", (λε ἤγϑε Ἰΐπα ρἰνίηρ ἴῃς ρϑσβοη ἴο Ὀε 1πδηκεά, 

γαλισεά, ἴῃς βεοοηά εἰαρῃδβίζίηρ [6 ρεορὶεβ Ὁ σἂ ον τάερι. 
ΤῊϊβ πη Κορίνίηρ᾽ 15. 51}}} (τ Π Γ ἐπιραϑίζεά ἴῃ 8ιγ. 11., ν.δδ, ὉῪ 

ἀέ τὰς παδοης δε ρίαὐ απα ἐκ ἔλέρι μόϊα 6], ἀπὰ ἴῃ (ἢ Ια5ὲ 511., δ 
1Π6 εἷοβε οὗ ἴμ6 Ρ5,, ν. 3, Ὁγ Ζλεγεονε ἐφύ αὐ 6 ἐηαῖς ὁ “δε σαγίλ 

ἀρ γευερεης6]. ---- ΤῊ Ταᾶβοὴ ἴοσ [5 ἰπδηκϑορίνίῃρ ἴῃ ϑίγ. 11. 18 



9.}4Ὶ4 ῬΘΑΙΜΒ 

νϑ 6. 7άοι γουεγησεί ὼς ῥεοῤήίες τοὐϊὰ εφμὴΐν ἢ αίεεί τὼς παδίοτις 

ἐπ δε σαγίλ], ἴῃ Ῥτον  ἀθητα] ρονογητηεηῖ οὗ [86 νου], ὙὍῆα τϑᾶ- 
800 ἰη 8ῖτ. 1Π|., ν.7, 15 85 ἴῃ 8511. 1., ν.3, τῆς αὐνίης Ὀ]πϑίηρ οὗ 

Ι5γᾶδὶ, Ἔββρθοῖδιν ἰῃ ἃ ἔπι] ατναβῖ: Ζ.6 φαγίλ ἀαίὰ γίοίφα λέν 
ἑπεγεασο. 

4. 7 Ὀ]5, αἴβο νι 5. ΗἸΡὮ. ἱπιρί, 3 οἷ. τ (Ὁ. Ιπξτ. ὃ 39) ψ τ 5ζ. 2 τὰ, 
ἴῃ 3Ή, 3, Ὀυϊ (ΘΟ [5 98. ΟΠ]Υ ν.δ, αῃὰ ποῖ ν." [Ιἰ ἰβ ὑγοῦ. ἴμαὶ {πε νετε ποῖ ἰῃ τΒς 
οτρίπαὶ, Ὀυϊ δε π᾿ δὶἱ οδϑεβ ἱηϊεγρτεϊδιίνε. -- δ. ὉΓ)Π] ΗΊΡΆ. ἱπιρί, 2 τι. 5Ξ[. 
3 ῬΙ. πὶ (.59). --- Ἰ. τῦη2}] 5έ. ἐν Σ 5520 ὅπη, φγοαῖμσε οὔ 8οῖ!, 8 7846 8518 [γι, 3253 
7. 66 Ης. 119, --ο πον Ὁπο]. ΤΕΣ οτίρίπαὶ νγα5 φετίδί ὨἸΥ Ἰυπῦμ πχν, ΤΕΪΣ 
ταᾶκα8 ἰξ ενϊἀεηὶ τμαὶ ἴῃς 9. νγα8 οἱάοτ ἴμαπ Έ. --- 8. οὐπὺς 3)23)} 58 ἀἰτορ.» 

Ἰδίεσ ἴδ Έ. --- 5} τηδῖκοβ με 1. ἴοο Ἰοηξ ; ἰ5 ἱπίεγργεϊδου οὗ ἃ ἰαὶς βοτῖθε 
δἱ τῃς ἐχρβηβε οὗ ἴῃς τηεᾶϑβυγε. 

ΡῬΘΑΙΜ [ΧΥῚΠ]., 8 5Τ1Ά. 6... 

Ῥβ. 68 18 δῃ οὔθ, ποῖ δαβθᾶ προῃ ΔηΥ͂ ραγίϊουϊασ εἰβίοσίοδὶ σίο- 
ἴοτγ, δαϊ ἀροη 86 νἱοϊοτίε8 οὐ ὙδανΟΒ ἰπ [86 Ἰοηρ Βἰβίοσυ οὗ 
Ιδτδθῖ. (1) Α σοϑξοσθῃοβ ἴο ὙΔΕΝΟΒ᾽ 8 στ ἰπρ ὉΡ ἰπ ΤΠΘΟΡΈΔΩΥ, 

οδυδίπρ Ηΐ8 ὁποΐθβ (0 Ῥασίβῃ, (0 1ἴπ6 στοαΐῖ ἴον οὗ {86 τὶ ρβίθοιβ 

(ν.25. (2) Α ϑυπιπιοπβ ἴοὸ ῥσγαΐβα Ηἰπὶ ὙὯῸ ἱπέεγροβεθ ἐπ ἴδ6- 
ΟΡΒΔΗΥ͂ 05 ὈΘΔΗ οὗ ΟΥ̓ΡΏΔΙΗΒ, τὶ άονΒ, δηὰ Ὀσίϑοποσθ (ν. 7). (3)4Α 
τοΐοθσοποα το [π6 ἸΠΟΟΡΒδηΐο τπλδσοῖ του [Π6 ΜΙ] άΘΥΠ 688, τὶ 186 

ἀἰϊνίπε ῥσονίβίοῃ ἴοσ Ηΐ8 δἱΒἱοϊθᾶ βεορὶβ (ν." ). (4) Α τϑξθγεησθ 
10 56 Ἰδοορμδηὶς ἱπίοσροδι(ἷοῃ δὲ ἴ86 Κίβμου, στ (Π6 ρστοδὶ 

βΙδις ΒΈοΣ οὗ ἴπ6 Θῃθπιΐθβ δῃᾶ ἴπ6 σοι ΒΟΟΙΥ ἴοσ ΗΪ8 ββθορῖβ (ν..5.}5. 
(5) Τῆθ βοϊθοϊίοῃ οὐ Ζίοῃ ἔοσ ἴπ6 ἀϊνίπ δροᾶβ, δᾶ {π6 1πϑορμδπὶς 

Θπίσαηοα ἱπίο ἘΠ6 βαποίπασυ (ν..6 5. (6) ὙῈὸ οσιϑαίηρ οὗ ἴ86 
ΘηΘπιΐο6 ἱπ [86 δι ϑοαιοπὶ ΨΑΣΒ, ῬΓΟΘΔΌΪΥ Οὗ {Π6 τεῖσῃ οὗ θανὶὰ 

(ν.339. (7, Το ὐὔὐυπιρμαὶ Ῥσοσθβϑίομβ ἱπίο (86 βϑῃοίιασυ 
(νυν... (8) Εἰἶπαὶ ρμεϊξείοῃ ἔοσ ἀδιίνοσδηοθ ἔγοπι [86 ψοσ]ὰ 
ῬΟΜΟΣΒ δηᾶ {πεὶσ ἀθροπάδπς ῬθορὶῈ8 (ν.33. 3). ΜΔΗΥ ταΐποῖ σΊ]06868 

ΘΠ ΡΒΔδὶΖα νασίοιβ ζβδίασθθ οὗ {86 οὔθ, ἱπβογὲ δβϑοσί ρίϊοπβ οὗ δ]6βϑϑά- 

1688 ἴο ὙΔΈντοΣ (ν. Ὁ 5. 5. 866). ἀπὰ ῬὈγοάϊοςἑομβ οὗ 16 ποπιαρὲ οὗ Εἴπρϑ 
το ὙΔΆνΤΟΝ ἐπ [}6Γ 8416 πὶ (ν.). Α ΙἸαΐο οἀὐϊΐζον δάδρίβ 86 Ῥβ. (0 
Πξασρίοαὶ πὸ ὉῪ δἀάϊησ Μεδββίδπὶς Ὁσοάϊοιίου (ν. 3), ἱηνοσδίίοι 
[0 ΡΟΝΙΐο Ῥσαΐβα (ν. 5. ), δῃᾶ ἤπΑ11Ὺ δάἀοσαϊίοι οὐ [π6 Θοά οὗ [βγεῖ 

ἴῃ Ηἰ8 βαποίθδτυ (ν. .}).Ψ 



ῬΒΘΑΙΜΟ ΠΧΥΤΙ.. ος 

ΗῈΝ Υδηνεῆ δτίϑος, Ηἰ5 ἐπαιηΐεβ ἃγα ϑοδίίεγεά ; 

Απὰ τπεπὶ (Παὶ παίε (Ὑϑῆννε ἢ) τε ἔγοπιὶ Η 5 ργεβεῆςθ. 

ΑΞ5 5ζωοΐκ ἰ5 ἀγτίνεῃ ἀνγᾶγ ἤθη (ἴπε νυ πα) ἀτγίνει, 

Α5 νῈΧ ἰ5 πηοὶςα ἔγοτα ἴπε ργεβεῆος οὗ ἤγα, 
ΤὨε ν]οκεὰ ρετγβἢ ἔτοπι ἴπε ργεβεπος οἵ Ὑδηννε ; 

Βαυϊῖ τδς τἰρῃίεουβ ἅτε φίδὰ, ἐχυΐϊ ἢ ρἰδάπα58. 
ΙΝΕ ἴο γδμνεῖ, τρακο ταεϊοαγ ἴο Η|5 παπια. 

λῆτ ρΡ (ὁ 50 ρ) ἰο ἴδε Οπε τί ἀΐηρ οἡ ἴμε οἰουὰβ οὗ Ηἰ5 βεάνεῃ. 
Εχυϊι Ὀείογε Ηἰπι, ἴδε Ἑαϊδες οἵ ογρῆδῃϑβ, 

Απὰ 7υάρε οἵ ψίάον ἰῃ Ηἰ5 Βοὶγ μαδὶϊαιίου, 
Υδῃν ἢ, ννῦο Ὀτηροῖῃ Ὠοπις ἴΠ πε ΞΟΠ ΑΓΥ ΟΠ 65, 

ἍΜῈο Ὀτίηρειῃ ἑογὶἢ ΡΥ ΒΟΠΟΓΒ ἰπίο ργοβρεγῖγ. 

ΥΑΗΉΜΨΈΗ, ψἤεη ΤΏου ννεπίεϑί ἑογἢ Ὀείοτε ΤῊΥ ρεορὶβ, 
ἍΝΏεΩ ΤὭου ἀϊά 5: πιάτο ἰῃ ἴῃ ἀεβεσὶ, (ἢ 6 δατιῃ ἰγετη]εά. 

Υςα, ἴδε Βεανεης ἀτίρρεά αἱ τε ργέβεηος οὗ Ὑδαν ἢ 
Α οορίουϑβ ταῖῃ ὕὑροῦ ΤὨϊης ἱπμεγίδηςα. 
17 1 νογα θάσγ, Του ἀἰάϑι ἐσ Ὁ] 15} 1, Ὑδην ἢ. 

Ἑοτ ΤῊΥ Ἰἰνίης ογεδίυγες Του ργονί ἀεϑὶ, ίοσ ἴῃς αΠῇῇὶοιεά, δου ἢ, 

ἌΝΝΟΙΒΡ "»" εἰνεη; ἴδε νοπιεῃ ἃσε Ὠετα] ἀἱηρ τνῶγ, 
Τῆς Κίηρ ἀοιῇ σἰτίνε ; δττηΐςβ ἢεε; 

Απηὰ (δες Ὀεδυΐγ δἱ ἤοπις αἰνίἀ οἰ [Π6 5ροί!. 
Τῆς ἀονςε οὐ ἴδε νην ἰ5 οονεγεὰ υἱτἢ 5 ἱνοσ, 

πὰ δεΥ ῥἰπίοῃϑβ βαϑῇ ν]τἢ γεῖονν χοϊά. 
Βαϊ (νἤεη τῃς νυἱίατε βργεδάσςιἢ ἤασ νη 95), ἰϊ ἰ5 {6 βῆον οπ Ζαϊπιοῦ. 

Ο ΜΟΥΝΤΤῚ οἵ Υβδδννςῇ, ἐδγῖ]α πιουπίαίῃ 1 

Ο Μουηῖ οὗ Ξξυτη τ 5, ἔτ ]α ταουπίαίῃ Ἰ 

Μουπὶ Υδηνεἢ ἀεβίγεὰ ἔοσ Ηἰς5 ἰἤτοης ! 

Υδηνες, Τπου ἀἰάδι τίάε ἱπ ΤῊΥ ἌἽπατίοὶ ἔτοπὶ δἰηδὶ ἱπίο ἴπε βαποίμδτγ. 
Του ἀϊάπὶ ἀϑοεηὰ Ὡρ οα Ὠἰρῃ. ὙὍΤθου ἀἰάπι Ἰεαὰ οαρινε5 οαριϊνε. 
Του αἰάϑι ἀοοερὶ ρίῆϑ, ἴο ἄννεὶ] ἀτηοηρ τιδηκίηά, 

ὙΎὙΔΗΜΨΜΈΗ Ὑ11 στ 5ἢ ἴῃς Πεδὰ οὗ Ηἰ5 δῃδπηΐςεβ, 

Το Πδίγυ 50 δ]ὶρ οὗ ἴῃς οἣς χοίῃρ οὐ ἴῃ [5 ἔδυ} 15. 

Υδη εἢ βαἱά : “1 νν"}}} τεοοπίρεπβε ἴῃσπὶ ἰῃ Βαϑῆδη. 

[νἰ]} τεοοπιρεπβε ἴδ θπὶ ἰπ τῆς συ] οὗ ἴ[ῃε 5εδ, ἐνεῆ ἴ ; 

ΤΆδὶ ἴδε ἔοοί πιὰγ ὈὉς Ὀαϊπεὰ ἱπ Ὀϊοοὰ; 
Απὰ (ς ἰοῆρσιο οὗ ἀορβ πῆδὺ πᾶνε 115 ρογίίοη οἵ ἴῃς βαπις." 

ΗΕΥ͂ 5εεὲ ΤῊΥ ργοςεβϑίοῃϑβ, Ὑδῃνεῖ, ἰπίο ἴῃς βαῃοίυδιγ. 

Ἴδε 5ἰηρεῖς ὸ Ὀείοτε ; Ὀεπ πὰ πε πιυϑίοἰαῃ5; 

ἴῃ ἴδε πιϊἀΞὶ ἀδτηβεὶβ ραγίης οὐ τἰπιΌτε 5. 
Τθοτε ἰς ᾿ς Βεηϊαπιίη, ἢ σοπαιετοτ; 
(Τεσγε) ργίποςβ οὗ ̓ υάδῃ, ἃ ἤξαρ οἵ βεπι; 

Ῥγΐποεβ οἵ Ζεδυίοη, ργίποεβ οὐ ΝΑΡὨΙΔΙ, 
ὙΓΑΗΨΡΈΗ, οοπιπιαπὰ ΤῊ 5ιτεπ ιν ἕοτ 5, 

ϑιγεηρίδεη ψπδλὶ Τπου μαϑὶ ἀοης ἰοῦ 5. 
Ἐοῦυκεο τἰῃς νὰ Ὀδαϑὶ οἵ ἴ86 τεϑάς, Ὑδῃν ἢ 

Ὑῆς Δ55επ Ὁ} οὗ Ὀ0}}5 νεῖ ἴῃ ες οαῖνεβ οὗ ρεορῖες; 
Ὑτβιρ ίης ἰῃ τΒς τηΐτο ἴῃς ἱανουτεά ΟΠ 65, τεδηεὰ 85 εἰϊνεσ. 
Ὀίβρεσξε ἴμε βεορὶς (μαὶ ἀεὶ! σαὶ ἴῃ ψγασ. 



οό ΡΘΑΙΜ5 

Ρ8. 68 νγᾶβ οτἱ πα] ἃ τὸ, αη οάς, ψ᾿Βεη 1ξ τγᾶ8 ἰΔκθη ὑρ ἱπίο 38. Ι νγὰ5 
ἴδε ἰὴ ΠΗ͂, ἀπὰ βυθβεαυθηιν νγὰ5 υϑεὰ ἴῃ Ἐ δηὰ 1913 (νυ. Ιπἴτ. 88 24, 27, 31, 
32, 33). [Κ 888 ΠΙΔΩΥ ρίοββ6β ἔγτουι ἀἰβεγεπι εὐϊτοτβ. [ἰ ἰ5 Ῥαβεὰ οπ βενεγαῖ 

οἰάεσ ροεπιβ. (1) 18. 5, ἴμε βοὴρ οὗ Ὀεβοσδῇ : νυ. δ 9, (88 ᾿μβεορβδηῖς τρᾶγοῖ 
7ν. ςεδ; ν.18, οἵ, 7. κὅ9; νι", οὗ, 7. 516; ν.19, ς(, 7, 512; ν-ιΞ3,, οἴ. 70. ς5; ν᾿ 28, 
οἴ. 7. ς18,, (2) Ὀι. 33, ἴδε ΒΙεββίηρ οἵ Μοβεβ : ν.3. ὅδ, οὗ, Πι. 3325: 38, αἶβο ῥ5. 
1811, ν.18, ο, Ὁϊ. 332. (3) Ναυ. τοῦδ, τῆς ϑοηρ οὗ ἴδε Ατῖ, ςἔ, ν.3, (4) ΤΒε 
λον λαῤῥἑαξέονι οὗ ν.5 ἀερεηὰβ οὐ Πι. 261 [ε, 2:8, (ς) ΤΈς τεργεβεπίαςίοη 

τδαῖ ΥδηνεὮ ἰ5 ἴὩ6 δ αδλεν ο7 ογῥάσης δὰ γμάγε ο7 τυέάοτος ἰ5 ᾿)ευϊετοποτηίο. 

(6) ΤΒε ἐτίυπιρμαὶ ργοςεββίοη ἰηΐο Ζίοῃ 15 ἃ ἰαῖεσ ἀενεϊοριαεηῖ οἵ ΡΒ. 24. ΤΒε 

τείοτεπος ἴο 2γίρορφγς πὰ τοὐϊέανν ορεός ν.1' 19 Ἰγῃρ]εβ ἴῃς ῥυΐίβοῃ οἵ εχίϊε. 

ΖΤᾺε ευἱδά ὀεαε ο7) 1Δε γεεάς Ἐργρὶ ν.δὶ, ατφονεθδν οΥ ὀμίϊς υβεὰ οἵ Αϑϑογτία δπὰ 
Ἑάοαι, ῬγοΡΘΌΙΥ τεΐες ἴο ἴῃς Εδβίεσπ ψουὰ ροννεῖβι 716 εαἶνες ο7 ῥεοῤίες 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ τεΐεν ἴο ἴδε ἰθββθσ πδίΐοπβ σοδρεγαϊίηρ τ με. ΑἹΣ (δῖ5 ἱπιρ]1ε5 
ἃ Ρεη] οὗ ἴπε 7ενν8 Ὀεΐνεεῃ ἴμς Ἐαβὶ δπὰ τς Νγεβῖ, νυ εἰσ ψᾶβ το 1688 ἴδῃ 

«εὶς Ὀεΐηρ γαγιῤῥεα ἐπ τὴ. νεῖγε. Ἐργρῖ, Βονενεσ, βεεῖῃϑ ἴο ὃς ἴδε ομίεῖ 

ἘΠΕΙΩΥ, 85 ἰῃ Ῥ8. 80. Τῆε Ῥεσῖ! νγ88 ποῖ ἔγοτῃ πιθοῦ πμαιΐομβ δίοπε, 85 ἴῃ ἴῃς 

εδυῖγ Ἐεβιοτγαϊϊομ, Ὀυὶ ἔτοτι στεδῖ Ομ 65 5 νν6}}1, Τῆς τείεγεπος ἴο ἴῃς ϑαποίυδιΥ 

ν.18.26, δῃᾷ ἴῃς τηουηϊδίη οἵ ἴδε [ἤτοης οὗἉ Υδαννεἢ ν. 17, 88 ννῈ]] 85 ἴο ἴῃς ἴετρὶς 
Ῥτοσεββίοῃ νυ ἱτἢ βοηρβ δηὰ βιτίηρεαά ᾿πβίγυτηεηΐβ, ἱτ ρ 165 Βοσορ ὮΪ οτραπίβοα 
τερ]ε ουβδΐρ, ἀπά πογείοστε ἃ ἄδίε ἰαίεγ ἴδ ἴῃς εγεοϊίοπ οὗ ἴῃς βεσοοπὰ 
ἴεαρ] 6. ὍΤΒε σοπιρἱπαιΐοι οὗ ἴΠμεβε βἰϊαδίϊοηβ ἔανουτβ ἴῃς ἰαῖε Ῥεγβίδῃ ρετὶοά, 

ψΒεπ Ρετβῖα πὰ Εργρὶ νετε αἱ νγᾶσ, δδουΐ 360-350 8.0. 
Τὰς {πΠθαυΐατν καἰ 5 οὗ Κίῃρβ ν.30, δηὰ ἴῃς τεβιοσαϊΐοῃ ἴο Ὑδῆνε οἵ Εργρὶ 

δὰ Ου5ἢ ν. 323, ἂτε ροβϑεβ οὗ ἃ ργορῃεῖϊο ομβαγαοίεσ θαβεὰ οἱ 15. 187 1916:35 218 
44ὅ 6ο, 665. 51. ΑἹ} τὲ υϑε5 οἵ τιν ν.δ- 19 δη ἃ "ΣΝ ν. 13.18.30. 21. 28, 37. 88. γε χεάδο- 

τἰοηδὶ ; αἶβο ἴῃς 41}] 712 ν. 30. 37. 86. δῃ ἃ τηδην Αταῃηα 8:5 ἃπὰ ἰδῖε 0565 : ὈΥΥΟ 

ν.7. 19. ἼΣΗ ν 17, Ὁ.222 ν.ἹἹ, Ὁ νοῦν ν.18, ὙΨΨΦΊΟ νυ. 3], ΓΊΝΥΣ ν 31, ὨῊΟΠΡῸ ν. 3], 

ΤΆςε (οἸ]ονίηρ α.λ. ἀπὰ βἰγδηρε ἔοσγπιβ ἃγε 4] Ἔγζοῦβ οὗ σοργίϑβιβ: ν.Ϊ ΠΥΦῸ α.λ. 
ἴον ΤΥΦΊΟ; ν.ἷῈ Ὀτοθ ανλ. ἴογυ ὈΓΡΦῸ ; ν.}δ ἽΦ σ ανλ. ἕος νὰ σπρ; ν.}Ὲ 

1Φ82 ὙΠ ἴον ἸσῪ Ἴπ 4; ν.δλ Ἢ ἴογ Ὅ; ν. δ8 ὈΣΌΦΗ α.λ. ἔου "Ὁ Ὀζπ, Αρατί 

τοιι ἴΠε8ε ρίοββεβ δῃὰ εὐγοῦβ [ποτε 8 ὯῸ γϑᾶβοῃ ἔογ ἀδίίηρς ἴδε 8. ἰαῖοσ ἴῆδῃ 
18 οἱοπίπρ γεδῖβ οἵ ἴῃς Ῥεγβίδη ἀοπιϊπαίίοη. 

δῖγ. 1. Το βγη. δηὰ δὴ δῃίῃ. σουρεῖ. --- 2. ἤλεη γαλευεὰ 
αγίςε5}, ἃ υ88 οὗ ἴῃς τηδγοῃίηρ βοὴρς οὗ [ῃ6 δἵῖκ Νὰ. τοῦ; δηά 50 
τῆς οάς Ὀερίηβ ψ ἢ [Π6 πιάτο ἔγτοη Ηογοῦ. Ὑδῆνεῃ νγὰ5 σοῦ- 
οεἰνεά 85 ῥὑτεβεηῖ ἱπ {πΠεορἤδην νυ ἴῃς βδογεὰ Αὐκ. Ηδε ἄγοβα ἴῃ 
1ῃ6. ΡΙΠΑΓ οὗἁἨ εἱουά 85 ἃ 5ίρῃβὶ ἔογ ἴῃς πηδσοῖ ; δηά ψἤθη δηθιηΐθ5 

οὈδιίγιοιοα τ ναῦν, [ῈῪ γα ὀνεγοοιης ὈΥ Ηἰ5 ἀϊνίπε ῥγεϑεῆςα. 
ἘΝ". (Ἱον ΜΤ ἰὴ 16 ἰγδηϑβδίίομ “ 1εἰ αῦῖβα," 85 ἰΓ τῆς νϑσῦβ ψεῖα 

7υβδῖνα, τηδκίηρ ἴῇ 5. Ὀδρίη ψ ἢ ἃ ρσάγογ, νἤΘῺ τϑαὶϊγν ἰΐ ἰ5 ἰη ἴῃ 6 
ἴοσπὶ οἵ δὴ οάδ, δηὰ [πε ἱπιρίβ. ἀγὲ ρτδρῃῖς ἀεβοπρίοη οἵ ἴδα 
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ταδιο ἢ ποτα Ἡοτθῦ. --- Αὔὲς ἐπδρμεῖδς ἢ ἕάσσι τλαί λαΐς γαλτυεὰ ἢ Τἀε 
«υἱεξεί, ν.51, ἀϑ0.4] τοστβ ἴο ἰηάίοσαϊς [Π0568 ψῇο ψασα Ὀοΐἢ ἴΠῈ δῃ6- 

τηῖεβ οἵ Ηἰβ ρεορὶε δηὰ ἴῃ Ἔεπεηῖδβ οἵ τμ εἰν σοά. --- γε σεα ἡγε ἢ} 
7εε γον Ηῆις 2γέδεπες ἢ εγίσὰ ον 1ὴ6 ῥγέδοπες ο΄ γαλευεά, ν.δ], 
ἴῃ ἀϊδαβίγουβ, ονεγν εἰ τιηρ ἀείδαι δηὰ εἰδυρῆϊεσ. ΤῊΪβ 5 1Π1|05- 

τταῖεὰ ΌΥ ὕνο ἱπιεγνθηΐηρ, 5: πη }168. --- ὃ. “4: “σιοζέ ἐς ἐγίσεη ατυαν}], 

οὗ. 275 Ηο. 135, Ὀὰϊ ἐβρεοῖα!γ Ῥ5. τὸ, ψῃοἢ βυρρεβίβ ἴῃ 6 οτίρί πὶ 
τοδάϊηρ, --- τυάτηι λε τοϊηα ἀγίυείλ]. ΒΥ ἴῃ οπηϊββίοη οὗ ἴῃ ποιῇ 
ὉΥ δῇ εαι}Υ σοργίϑι δὲ ([ῃΠ6 Ἔχρβῆβα οὗ [6 τηδάϑυγα, ἢ ΔῃΟΤΊΔ]Οι5 

Ἡδεῦτεν ἴοσπῃ ἢᾶ5 οοῖμθ ἰηΐο ἴῃ6 ἰδχῖ, ψ ἢ ἢ ΡτΟΌΔΌΪΥ ταϑῖβ Ἁροῃ 
δηοϊθηΐ νη διίοηβ οἵ τεδάϊηρ, οὔθ οἵ νῃϊοῇ ἰ5 (ο]ονεὰ Ὁγ ΕΝ". ἴῃ 
186 ἴτπην. “ ἀγῖνα [Π6 τ ἀννΑΥ,᾿᾿ πιλκίηρ ἃ ργαπιδίυτε ἀδραγίαγα ἔτοπὶ 

τῆς 5ἰ πλ}16. ---- Α΄. τῦαχ ἴς γεοἠφα γον 1Δ6ς ῥγέσεπες 97] γε], οἴ. ογ" 
ΜΙ. τ΄. Τῆδβα 5ἰῃλ 65 βυρρεοῖ (Παὶ ἴῃ6 [Πεορηῃδηΐς ῥγέβεησα οὗ 
Οοὰά 1:5 [ῃδὶ οἵ ἃ ἰμαηάεσ βίοτπι ἢ ἃ βίγοηρ ὈΪαϑί οἵ ψὶηα δπὰ ἴῃ 6 

ἢτε οὗ Ἰρῃιπίηρϑ, οἴ, Ῥ5. 1855... 4, μ᾽ Τὰ γίρλίεομς], ἴῃς Ρεορὶςβ 
οἵ Υδῆνεῃ ἴῃ δητῃ. ψ ἢ {Π εἰσ ψοΚαα δηδιλ 65, ---- αγέ σία ἢ} ἐχιδέ 

«οἱά ρισμεςς], ἴῃ ἴπ 6 νἱοἴοτ 65 οἵ Υδηνεῆ. Α ρ]οββαῖοσ Ἔπηρ ἢ 8531Ζ6 5 

τηϊ5 δὲ [ῃ6 Ἔχρβῆβα οἵ [6 πιδᾶϑασε ὉΥ ἰπβοτίηρ: ἐγωδ ὄφζογε σοί, 

ϑισ. 11. Τῆγεα βγη. σου] εἴ. --- ὅ. δίηρ ἰο γαλτοεά, νισᾷε νιοέ- 
ραν το ΠΣ παριδ], ἃ ϑατητηοηβ ἴο ρυ δ ς ῥγαῖβα [[ ἀ μ᾿ α τοησ ἴο 

Ἡΐμα, 50 ῷ, ὦ ; ΡΒΥ͂. ““τπιαρηγ"; ΑΥ̓͂., ΡΟΝ. “ εχίοὶ,᾿" νῃίοῃ [ἢ 6 
Ῥάσαὶ]ε] δὴ ἀδιηδηάςβ, [Πουρῇ ἰξ 5 ἃ τάσγε ροαίϊς τηβδηΐηρ οἵ ἴῃ 68 
νεγΌ. Τῇε πῖογα 84] πηθδηΐηρ ἰ5 ρίνεη Ὀγ ΟΦ, 3, ΕΝ.., “ σαβῖ ὑρ ἃ 

Βιρῆναν,"" νῃϊοἢ ἀοα5 ποῖ 5υἱῖ ἴῃ 6 σοηίεχί. ---- 71 με γίἑηρ ὁγι 
ἠλὲ εἰσμαῖς οὗ Πὲς λεανεης], [με πιο ργοῦδὈ]α οτὶρίηδὶ οἵ ἃ ἀϊβίουϊε 

ναΙΒ6 ἰηὴ δοοοτάδηοα Ψὶτῃ τ(ἢ6 οοποσρίίοη οὗ ἴῃς {Πεορδηὶς 

οδαγίοι 18} 1. 3325, ΑἹ ΘΑΥΥ σοργίϑι πιϊδίοοκ ἴ6 Ηεῦγεν νογὰ 
““οἹουά5 " ὉΥ ἃποίῃεσ τηθδηΐηρ “ βίῖερρθ, ἀδβεγῖβ,᾽" ψῃϊοῦ ΠΟ ΕΟ 
6Ἶ56 ἰ5 αϑϑαὰ νι ἴῃ ΓΠεορἤδηὶς σματίοϊ ; δηὰ ἐμαῖ πιδάς 1 ἤδοαβ5- 
ΒΔΤῪ ἴο ἰηϊοεγρτεῖ (ἢ6 ψογὰ τεηάεγεα “ Ηἰ5 ἤδανθῃβ ᾿᾿ 85 1ζ ἴξ ψεγα 

ἴη6 βάτης ἂἃ5 [6 ψογὰ αἱ ἴῃς οἷοβε οἵ ἴῃς ρῥτενίουβ ᾿ἴης, “ Ηἰβ 

ὨΔΠΊ6,᾽" δηὰ ἰῃϊ5 οσοαβίοηοα τἴῃ6 ἰηβδετίίοη οὐ ἴῃς αἰνίης ἢδῖηδ 

“ὙδΔῃ." --θ. 7Ζλε ξαϊάεν οΓ ογῥάση5]. Ὑδη εἶ ἰδ ἴῃς (Δ[ΠΕΓ οἵ 
ἴῃς. (ΔΙ Πε ]655 ᾿| σμα Ἵμάρε 9 τοΐάρτυςἼ, τπεὶτ νἱπαϊοαῖοῦ ἀραϊηβὶ 
ἰη)αδιίςε ; Ῥοΐῃ Πευϊεσγοποχηῖίς σοποερίίοηβ, οἴ. το" 1469 70. 4116} 
(νυ. ΒΡ. ΟΥ̓ 86). αὶ ΗΠΕΙρς ἀοίν ἀαῤῥία ἥομ], τἰλ6 Ὠδάνθη]ν (ερ]ς, 
45 ὮὉϊ. 2656. χε, --- 7, Ἡο ὀγέμρεά ἀονῖς ἢ τοῖο ὀγίπρείά ζογλ]. 

Η 



98 ῬΘΑΙΜ5 

ΤΒαδα ἃσὲ ἀἰβεγεηι ρἤ8565 οὐ ἴῃ βᾶάτηβ δοίίοῃ ; ἔοσ ἠὴς “οὔαν 
μές ἃτῈ ἴποβε δῇυϊ ἊΡ δ'ομθ ἴῃ ῥτίβοῃ ἢ φγίσομγς, δῃὰ [ΠΥ δγὰ 

Ῥτουρῆϊ ουὖΐ οὗἩ ῥτίβοῃ ἴο ἐμεὶγ ἀόριδ, ᾿μοἷγ ονῃ Βουδβεβ ἢ ἐπ 2»γ06- 

2εγὶ»}, ἴῃς τεδιη)ογπιθηῖϊ οὗ ἴῃ6 ῥτίνί]θρεβ οὗ μοσχα ἴῃ {μεἰγ πδίϊνα 
Ἰαηὰ. [Ιἐ 15 φυϊῖα ροβϑβί Ὁ]6 [παὶ ἴῃ ροεῖ ἰ5 [πη Κίηρ οὗ ἴῃς ἀο]νοτ- 

δῃῆςε ἤοπὶ Εργρίίδη Ὀοπάδρε ; Ὀὰϊ ἢδ 565 ἴοττηβ ψΠΪΟΪ ἃΓΘῈ πιοσα 
Βυ 4016 ἴο 186 {τἰπλ6 οὗ ἴ6 σαρεν!ν ἰῃ ΒΑ γοη. [ἱ 15 ρΡγοῦδὈ] 8 
τμαΐ [6 ἴνο Ὠἰδίοτις δβνθῃϊβ ΜΈ τῈ τα ηρ] δα ἴῃ ἢΪ5 τη. Α ρ]οββαῖοτ 
δαάφά τῃε Ἰη6 : Κεγί “δε εἰμόῤογη αὐϊαά61, τετααῖη, αὐθαπάοπεα ὉῪ 

Οοά, ψῆο πὰ τεἸϊδδβεὰ τς (αἰ α] ῬΠΒΟΠοΓΘ, οἰ ΕΓ ἐπ α δαγελεά 
ἐαηά, 85 ἘΝ". δῃιὰ τηοϑὲ ἰῃςεγργείοσβ, γοίεστίηρ ἤθη ἴο (6 ψ]άοτ- 

685 οἵ ἴῃ 6 Δ ΔΟΥΏΡΒ ; ΟΥ ΡΟΒ5ΙΌΪΥ, ὈΥ δηοίθεγ Ἔχρ δηδίοῃ “ ἴῃ ἃ 

ἀυηροοη;,᾽ τείειτίηρ ἴο ἴῃ 6 ρτίβοῃβ οὗ ἴῃς Εχὶϊα οὐ οὗ Μδοοδθδδῃ 
{ἰπ168. : 

ϑῖσ. 11. ὅγη. Ἵουρ]εῖ5. --8. ἤάση ΖΆοι τυερίσε γον ὀσίογέ 
ΖΤᾺν 2εοῤῥίε || ἀϊάε’ νιαγελ], ἴῃς τΠδορῃδηῖς τωάγοὶ οὗ [ὰ. ς΄", ---- ἐπ 
ἠλε ἀεεεγῆ, ἴτοτα ϑἰπαὶ ἴο Ῥαϊεβίίης. ---ϑ. “1 εαγίλὰ ἐσεγιδίφα Ἴ, ἴῃ 

ξασίπαυακε, 85 υ504] ἰῃ μεορμδηΐεβ Εχ. 1915  Ῥᾳ, 187": ΗΡ. 45“. 
- Κὕξα, δε ἀεαυεης ἐγίξῥεά 1, ἰὰ τῃ6 ΓΠδορμδηΐς βίοσῃι, ---- αζ λέ 

2γεσέπεε οΥΓ Υαλτυελ,], ΗΐβΒ τβεορηδηϊς ῥγέβοπος ἴῃ τἢς βἴοστω 
οἷουά5. Α ρἱοβϑαῖοσ ἰῃβεσίβ ἴτοτ [ὰ. σ΄: γύπ δὲπαὶ αὐ ἦε φγέσεμες 

97 Οοά, δε σοί ο΄ 7 γαεί, Βαῖὶ τῃϊ5 ρἷοβ5 βεραγαῖεθβ ἴῃ6 νοῦ οὗ ἴῃ 
Ρτγενίουβ ᾿ἴπ6 ἴτοπι 1ΐ5 οὐ͵εοῖ ἴῃ τῃ}5 Ἰης, ἀηπὰ 850 τβαϊαβ ἴῃς οοη- 
πεοιίοη οὗ ἱπβουρμς οὔβουτζα. --- 10, ΑἹ εοῤῥίοως γαΐπ μῤοη ΤἼέρμο ἴη- 
λεγίαπες], ἃ ᾿μδορμδηΐς βίοσπι τὰ ἰπυηά6γ δηὰ Ἰἰρῃϊηίηρς δηά 
ἈΘΑΝΥ ταΐῃ, δύ} πληρίεά τ] ἢΑ]], εἴ, 181518. Α΄ ρ]οβδδῖοσ, 

τϊϑαη ἀοτβίδηίηρ ἴῃ 6 Ἰίης 45 δὴ ἱπάθρεηάεηϊ βεηΐεηςε, δηὰ ἰακίηρ 

16 ῥγεροβίτοη ἔοσ ἃ ἀϊνίπα δῆλα, ἰηβεσιεα ἃ νογὺ δ ἴ6 ὄχρεῆβε 

οὗ τῆς πιεάϑυγα, ψ Ὠ]οἢ ἰ8 τη δσοά ἴῃ ΕΝ". “ βεηά,᾽" υἱτπουΐ κυῇῖ- 

αἰεηῖ 5 Βοατίοη. ΙΡΘΨ. “Ῥοιγ ἄονη,᾽"" 308. “56 δργοδά,᾽" 

816 Ὀείίοτ βυϊϊοα ἴο ἴῃς οοηϊεχί, Ὀυϊ ἄγε βρεουϊαϊίνε τηδδηΐηρϑ, 

ψπουϊ δ ΠΟΥ ἴῃ ἀ5ᾶρ6. --- 770 ἐξ τὐεγε τὐέα;»}}, δτηρμαιίς ἴῃ 

Ῥοϑίἴοη, τϑίβστίηρ ἴο [ἢ ἱπῃουίδηςα. --- Τίσι ἀἰίς’ ἐείαδῆτά ἐῶ, 
βίγεηρίῃεη ἰΐ ; γεῦλονε 15 γε ΓΙ 655 Δηἃ τᾶ ἴἴ νἱροτοι.---- 11. 20 ̓ 
ΖΤᾺν ἄυίηρ εγεαέμγες), ἃ5. τβ8., ἱποϊ υἀϊηρ πᾶ δηὰ δηϊπηα]β οἵ 188 
ἱπῃεπίδηοθ, σοπηδοϊεα πῃ τῆς νεγρ, Ζάοω γουϊαεεί, διὰ [| ον - 

2:6 αϑεα 1, [Ὰ 656 ᾿ἰνίηρ, οτοαΐαγεβ ἤδη δβ]οῖεα νυ πεεᾶ. Βαϊ 
ἴδε ἰηβοσίοη, δῇ [ῃ6 ἐχρθῆβα οὗ [86 πχθᾶβυγα, οὗ [6 ρ]ο55, ργοῦϑΌὶυ 
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ἃ τοϊδῖϊνε οἴαυδε, “τῃδὶ ἀνθ} ἴῃ ἰτ,᾿᾽ ἢδ5 Ὀδθη τῃ6 οσοδβίοη οὗ 

Δηοῖδεσ ἰηϊεγργείϊδιίοη ἴῃ τιοάθγῃ {ἰη165, τα Κίηρ [86 ἰηϊτ4] πουη ἴῃ 
8ῃ δησίθδηϊ πγεδηΐηρ, “ ΠΟΙ Π Υ,᾿ 5δυδίδιηεα ΟὨΪΐγ ὈΥ ἃ 5ἰηρὶα 

Ῥαβϑᾶρθ, δηὰ ἴῃς ἰηβειίεα οἰδυιβδα 45 ἃ ρυϊποὶραὶ οἰδυβε, δπὰ 530 
δεϊηρ τ6 τεπάοσγίηρ, “ ΤῊΥ σοιαταυην ἀνεὶς ἱπογείη." ΤῊΪ5 ἰ5 
ΠΕσίδ Ων ἃ ΝΕΣΤῪ γαῖ οὐἱοοῦλα οὗ ἃ ρᾶββδαρε οἵ ἃ 5. ψῃϊο ἢ εἶβε- 

ΏΕΤΕ 5 Βίσοηρ δηα νἱροτοῦβ. ΤὮΘ ρ]οββδῖογ 4150 ἰηβεγίβα “ἴῃ ΤῊΥ 
βοοάῃεβ5,᾽ σεγδί ΠΥ ἀἢ ὩΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ Ἐχρἰδηδίίοῃ. 

δὲς. 1. ΑἜ 5Ξυπμίῃ. τπρ]εῖ, ἀηὰ οπα σοπιροβαά οἵ ἃ βγῆ. σουρίεῖ 

ψ ἢ δῃ δ ἢ εἰς δ] Ἰἰης. --- 12. Ἡ ογα ἐς σίνεν], ἰπά εἴ, 50}]. ἐχυΐνα- 

Ἰεηῖ ἴο ([η6 ΕΠ ἢ ῥραβδῖνε ; Ὀυϊ ἃ ρἰοββαῖοσ ργεῆχε “σμαν, 85 
1 σοά νετγὰ τμῈ ϑβυῦ]εοῖ αηά Ηδ ραν ἴΠ6 Ὠγδϑβᾶρα Οἵ σοιϊητηδηά, 
ψΠ ἢ ἀοα5 ποῖ αἵ 8]} βυϊῖ [Π6 οοηϊεχί. --- δ τύονῖεη ἀγε ἀεγαίἑ πη 
τὐαγ. ΜΝοιίθη ἤδείηρ Ὀείοτα [86 δάνδῃοίϊηρ γπιΐθϑ Ἠθγαὶὰ {Πεὶγ 
ΔΡΡΓΟΔΟἢ ἔοσ Ὀδῖ1]6. Α πιϊβαπαεγβιδηαίηρ οὗ [6 Ῥσοροσ ῥἷδος οὗ 

αἰϊνίϑίοη οὗ 1π6 1ἴπ65 ραΐ [Π6 τηθάϑιγαβ ἰῇ σοηξιβίοη, ἀηα οσοδδιοηεά 
ἴδε τεμάδγίηρ “ ρτεδὶ δοϑβί, 85 ἴ{ [Π6Ὶ6 νοῦ Δῃ ΔΓΠΥ οὗ ψοσ ἢ 

στ (Πε5ε τἰάϊηρβ, νϊο ἰδ ἀποχαπηρ]εα ἴῃ ὑϑᾶρα δηά τ ροββι 6 
ἴῃ τε! ιν. -- 18. Ζὰε ζίρι ἀοἵὰ εἰγίυε]. ΤῊΣ τείεγεηςε 5 σεγίδί ]ν 
Βαβεά οἡ 7. 5 δηὰ ἴῃς Ὀαῖ]ε οὗ ἴῃ6 Κίβῃοη. Τῇῆε Κίηρ ἰ5 ἀουῦδῖ- 

1ε55 ἴῃε κίηρ οὗ σδῆδδη. Ηδ ἰ5 ρυδρῃϊοδιν ἀθβου θεὰ 85 5ἰτινίηρσ 

ἰῃ ὈΔ.]6Ὲ τ Ι5γαθὶ. ΒΥ πιϊϑίακίηρ [6 νεῦὺ ἴῸγ δὴ δά͵εοῖΐνε δηά 

αἰιδοδίηρ ἰξ ἴο (ἢ6 ῥτγενίοιυβ ᾿'η6 ἴῃ6 πουῃ ννὰβ ἰεἴς ψίμουϊ ἃ νογὺ 
δΔηὰ ἰἴ νγᾶβ ΠΘΟΌ 5541 ἴὸ δἰίδοῦ ἰζ ἴο ἴῃ [Ὁ] ονίηρ πουπ, νϊοι τὨθη, 

85 ἴῃ6 ἴνο ἃσε Ὁ] ονθὰ Ὀγ ἃ ῥἱμγαὶ νοῦ, δα ἴο Ὀ6 ρίνεῃ 85 ἃ 
Ρίυγαὶ ; δῃὰ 530 3Η ρἶνεβ υ5, “ Κίηρβ οὗ ἀγηλ]65 6ε.᾿" Βαϊ ἴῃ (δοΐ, ἃ5 
16 βυρβεχαδηΐ σοηΐεχὶ βἤονϑβ, ἃ ἰ5 [6 ἀγηιές ὨΟἢ 3,26. Τῆς 
τεραιϊείοη οὗ ἴῃ 6 νεγὉ ἴῃ δ ρ 4515 15 ἀραϊηϑὶ ἴῃ 6 τηξάβυσα δηά ἰπὶ- 

ῬτΟΌΔΌΙΒ. ---- 454 “ἦε δεαμῖν αὐ λονῖς ἀϊνίάδίλ τλς «“ῥο. 80 Φ, 
Ῥ, 3. ΤΗϊΞ 15 εν! ἀθηι]γ Ὀαβθαὰ οἡ [υ. 5“, ψῃετε ἴῃ 6 τείεγεησα ͵ἰβ ἴο 
ἴῃς τπιοΐῃετ οἵ ϑίβογα, ἤεγα ἴο με (δἰσ χῖνεβ δηὰ ἀδυρῃϊοτα οὗ [ἢ 6 

νἱοΐοτβ οὗ ἰϑγαθὶ. [5 ἃ πιϊβίακεη ἱητεγργείϊαιίοη οὗ (Π6 ἰηϊ14] νοσὰ 
ἴο τεῃᾶσοσ ἴἴ, 5 ΕΚ"., “'8ϑῃς (ῃαι τατγίθ ἢ δὲ μουης." --- 14. Α ρ]ο5- 

βαῖοσ ἰῃϑεγῖβ, ρΡγο Δ Ό]Υ αἱ ἤγβί οἡ ἴῃ τηδυρίη, ἔτγοτλ [ὰ. 5.6 1ῃ6 τερτοοῦ 
οὗ ἴτε ἘδΌΡΘηΪ[65 ἴογ (Ποἰγ παρίθοϊ ἴο ἴᾶΚα ρατῖ ἴῃ [86 ΠοΙγ νψαγ: 
“ὙΨΜ11 γε 16 ἄονῃ διποηρ ἴΠ6 5ῃθαρίο ἀ5})" ΤῊΪ5 Πᾶ5 τηδάδ [ἢ 
Ῥάββαρα αἰ βηου , ἀμὰ ἱπάἀεεα ἃ οσυχ οἵ ἰηϊεγρτγείδιοη ; δἀπᾶ μετα 

18 ὯῸ δρτεεῃθηΐῖ ἀπηοὴρ οοϊημπηεηϊδῖοιβΌ 6. {πη κ5 οὗὨ [5γϑδ] 85 

ΧΟ 
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Οοὐ β τυγ]6 ἄονε θαβικίηρ ἰῃ τῇ βυη)ρῆς οὗὨ ρτοβρεπῖν ; Ὀαϊ τὨϊς 
5 σαυδίη]ν ἀραϊηδὶ ἴῃς οοηϊοχῖ, [{ ψουὰ Ὀ6 πιοῖε βυϊοαὰ τὸ τῃ6 
οἰϊαϊίοη ἔγτουῃ 70. 5᾽5 ἴο 1π|ηκ οὗ ἃ τερτοοῦ οὗ ἴἴοβα 15γδε]ϊτε8 τῆο 
Ρτείεσγεα ἴο ἔνα ἴῃ6 ρβϑδοθῖῆμι 116 οὗ τπ6 ἄονε ἴῃ Ποὺ οοΐθβ ἴο ἴῃς 
Ροτγ]β οἵ νψὰγ ; θαϊ ΨὮΥ ΤΒΘη [Π6 Επηρἢϑὶβ Ὡροη 5ιϊνε δηὰ ροϊὰ Ὁ 
Βείογε 1 8ᾶν ἴθι ν.}" 85 ἃ βῖο55, ἰϊ βεειηβὰ Ὀεβῖ, Βτ. ΜΡ. 36, τὸ 
τὨηΚ οὗ ἴ[Π656 ψογὰβ ἃ5 σδγγυίηρ οὔ ἴῃς ψογὰβ οἵ ἴῃ τη ββθηβοῖβ 
βυτηπ]οηΐηρ ἴΠ6 ΡΘΟΡΙΘ ἴο Δἃ1πη5: “1ῃ6 ψἱηροα ἄονα ἰ5 οονεγοὰ 

ΜΠ ἢ ΘΝ τ᾽" ; τ[Πδὶ ἰ5, 1 γοὰ ψουα 5ῆδγα ἴῃ ἴῃ 5ρ0}], γου πιυδὲ ποῖ 

ταπηδίη ἴῃ [ἢ6 ἀονεοοῖα5, Ὀαΐ ἰακα Πϊρῃϊ ἴο τῃ6 Ὀαι|6- πο] ἃ. Βυϊ 

1ῃ6. τεπῆοναὶ οὗ ἴῃ6 ρῖοβϑ σότῆονθβ ἴῃ αἰ σα οἵ ἱπιεσργείδιίοη, 

δΔη πλᾶῖκα5 Ἔν άθηΐ [ἢ 6 τείεγθηςα ἴο ἴῃς ξείηρ ἐπατηγ. ---- Ζἧς ἔρος 
ϑρ λ6 τοίη]. ὙΒ6 ἢξδίηρ ἀγπλῖεβ ἅτε οοτηραγεᾶ ἴο ἃ ἄονε ἤδβεϊηρ 

[το] ἰἴ5 ΘΠΘ τη 65 ---- ἧς ἐσυεγεα τυίζὰ οἰδυεν ἢ ἀσν δίμπίοης ἥαελ τοῦὰ 

γεὔοιν ροδέ 7, ἴἢὴ6 ὈΓΠΠαπῖ οο]ουτβ οὗ τῃ6 ἄονα ἴῃ ἴῃ6 βυη]ρῆϊ ἃ5 

806 ΨΊηρ5 ΠῈΥ Ηϊρῃς ἔτοτη ΠΟΓ δηλ 65, ἃ τιεῖδρἤῃοσ οἵ [Π6 5ρ0]] οἵ 
δο]ά δηά ἰϊνετ ἀρδηάοπεά ὃὉγ ἴῃς ἥδε ηρ ἃγπλ 165 ἴῃ τμεὶσ ἴσο 8. ---- 
156. διέ τυάεπ τλε υμΐμγε τῤγεαίείά ἀδν τυίησε]. ΤὨς νἱεϊοτίουβ 
Ι5γδ 6] 1165, ρυγβαίῃρ ἴῃς ἀείεαϊε δη 6 ρ]655 διρὶεἶνεθ, ἀγα σοτη- 

Ῥατεά ἴο ἃ νυϊξιγε Ηγίηρ αἴαεγ ἃ ἄονθβ.Ί ᾿Αμπ βδιν σοργίδι, ὉῪ 

ἀπ ορταρν οἵ Φ, βυϊδϑεταϊοα ἰος ἴῃς ἩδΌτγενν νοζά “ νυϊΐατα " τῃς 
ἀϊνίης παπὶθ “ΑἸ ἢν," νηοῦ ταδάθ ᾿ξ ὩΘΟαββατυ ἴοὸ ρίνα ἴῃ 6 
γοὉ [6 τηθδηΐϊηρ “ βοδίίετ "" ψίῖπουΐ 050 Ποαιίοη ἴῃ υϑᾶρε, ἀῃὰ ἴο 

ΒΌΡΡΙΥ ἴῃ οὈ͵εοῖ “ Κίηρπ,᾽᾿ δῃηὰ [8 ρῥΐαςε “ἴῃ ἴτ᾽" 411 δ τῃ6 οχ- 
Ῥβθηβ6 οὗ ἴῃ6 τηθᾶϑυγα δηά ἴο με οσοηξιδίοη οὗ [ἢ 56ῃ56. ---- 7 ἐς 

ἤῴε «ποῖ οη Ζαζποη). ΤΠ 5: ἴνεσ δηὰ ροϊὰ οοϊουτβ οὔ ἴμε ἄονβῈ 
ἴῃ ἤϊρῃϊ μανα 85 1Πεἰγ ΔΉ Π 1 Π 6515 [μ6 βηον- τα σοΙΟουΓ οὗ ἰῃς ὈΟμ 65 
οὗ τῇς 5]δυρῃτογεα Δγμυ, ἃ5 [ΠΥ μάνα Ῥεθη ῥἱοκεα οἱεδη ὈΥ ἴμε 

νυ ]ϊατοβ. ΖΑ] πο ἰ5 [ἢ 51}}} απ ἀθητἤεα ρῥἷδοα πῆγα ἴμ6 ὈοΟμ65 

οἵ ἴῇοβε 5ἰαΐπ ἰπ Ὀδίι]6 ψγετα 50 1ῃϊοΚΙΥ βρτεδά {μᾶὶ {παν βεαπιθα 

κα βϑῆον σονοσίηρ ἴῃ6ε ρτουπά. Τῆοβε Ψῆο σεϊαϊη ἴῃς ργεβεηΐ 

τεχὶ τῆ ηΚ, βοῦηα οὗ ἃ ἱπθορῃδηῖὶς 5ῃῸ ϑἴογηι, οἴμοσβ οἵ ἃ οοιῇ- 

Ῥαγίβοῃ ψ [ἢ δηονν οὗ ρ] 5: επίηρ, ἀττηουγ ἀτορραά ἰη δίρις (οἴ, Ηοαι. 

714. ΧΙΧ. 4:7-261), οΥ οἵ δεδομβεαὰ θοηδβ οἡ ἴα ὑδι116-Βε]ὰ (οἷ 
γίγ. 44π. Ν. 8ός, ΧΙ]. 36), ἀδηὰ 511}}} οἴδιεῖβ οἵ “ βηον-ἤδλκεβ βϑνερὶ 

δἴοηρ ὈΥ ἃ Ὠυττίοδης,᾽" ΚΙΓΚ. 

5ι:. Υ. Α {50 ἢ οὗ ἴννο βγῇ. δηὰ οηὲ βυπίῃ. ᾿ῆς, δῃηὰ ἃ {τι ϑ:ῖ ἢ 

ΜΙ ἃ 51ηρ]6 ᾿ἴπθ γῇοβα ἢτβϑὶ ραγί [85 1158 5γ0η. ἰῇ ἴῃς βεοοηά ]ΐηθ, 
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ἰϊ5 βεοοπὰ ἴῃ ἴῆς τῃϊγὰ 11η6.---16-17. ῶουπέ φ' γαλιυελ], ἀε- 
βοηῦεα 845 μγήηδ ψιομρίαϊη δηθὰ ἂἃ5 ομρ οὗ σειραῖς, οἵ ΤΩΔΉΥ 

τουηάἀεα ρῥεᾶκϑ, δηὰ 511}} (τί εῖ 45 ήοωπέ γαλτυεὰ ἀδείγεα 70») Π7ΠῚς 

ἠάγοπε, ἐδ 6 ηο οἴδεῖ ἴδῃ Μουπὶ Ζίοη. Βυϊ (πε οἤδηρε ἴῃ Ἐ 
οἵ ““Υδηνδῃ ᾽" το “ ΕἸοἢΐπι " τηδάς ἰξ ροββίῦ]ς ἴο τὨϊηκ οἵ “ πηουη- 

ταῖηῃ οἵ σοά᾽ 45 ἃ ρίραηϊίς τηουηπίαίη, οἵ. 367, ἀηὰ [ῃδἢ πιοσα 

πδίυγα!γ οὗ τῃ6 ρίδηϊ ρεαῖβ οἵ Ῥαϊθϑίίης ; δηὰ 80 ὈΥ δῇ δᾶβγ 

ΠΟΡγ ϑι᾿ 5 τηἰβίακε ἴῃ ἰαῖε ἰεχῖβ οἵ 32 “ Μοιυηὶ Βαβθδῃ " ἴδκεβ ἴῃς 

Ῥς6 οἵ “ ἐεγῖ]ε τιουηϊδίῃ ᾿ οἵ ἴῃς δποίθηϊ 1585. Τὴδ τΏΔΩΥ ρα 5 
ΜΈτα ἴθδη σοηςεϊναά ἴο Ὀε ἴδοβε οἵ Βαβῆδῃ ἰῃηβϑίθδα οὔ ἴῃ βενεγαὶ 
8115 οἵ 7 εγυβαίθιῃ ; δηὰ ἰἴ Ὀθοαπη6 ΠΘΟΘΒΒΑΙΥ ἴο Ἔχρίδίη ἴῃ6 δηκτῃ. 

Ῥεΐνδεη τῃε ρίραητὶς Βαβῆδη δηά ἴῃς τπιουηΐ οἵ (ἢε ἀϊνίης τεϑβὶ- 

ἄεπος ΌΥ ἴδε ρῖοϑββ : “ ΏΥ ΠῸΡ γε" ΡΒΥ͂., “Ἰδεὰρ γε" ΑΝ., θεῖε 
“ἼἸΟΟΙκ αβϑκδηςα," ΕΝ., ΤΡΟΝ., “γε τηουπίαίη οὗ 5 Πγηχϊ15}"ΘΆΑ 

εἰοββαῖοσγ αἶϑο ἐπιρῃαϑιζεὰ ἴπ 6 ρεγρείυυ οὗ ἴῃς ἀϊνίπε τεϑίἄδησα 

ὈΥ ἰπβογίίηρ τε οἶδυβε: “ὙΥεα, δηνεῃ ἀνε! ἰδ ἰοὺσ δνετ.᾽" -- 
18. γαλιυεὰ, Τίσι αἰ: γἱάε ἐπ ΤΆγ ελαγίοί ,χκ͵ονι δίπαὶ ἐμπίο λέ 
σαπεΐμα7}}]. Τδβ βεθπὶ8 ἴο Ὀς (ἢ οτίρίηδὶ οὗ ἃ 1ἰπε ψῃϊο ἢ Πᾶ5 

Ῥεδθ 80 ἐχραηάεα ὉΥ ρίοββεϑ [δαὶ ἴῃ θγα δΔΓ6 0 πηθᾶβυγεϑβ ἰεΐς ἀπά 

6 τπιδδηΐηρ ἰ8 πιοϑὲ ἀἰϊβίου]ϊ. ΤῊ5. 51Γ. τερσεβθηῖβ ἴπαὶ Ὑδῆνεῃ 

τοοῖς ροβϑοϑδίοῃ οἵ Ηἰβ ρεϊτηδπθηϊ γεϑίἀθηςα ἰῃ ἴῃ6 βδῃσίυδτΥ οὗ 
Ζίοη ὈΥ ἃ [μεορμδηὶς τί ἀς ἴτοτη Ηἰβ δα! εῦ σταϑίἀθησε ἰῇ 51παὶ. 
ΤῊΘ οἴτοῦβ δηἋ ᾿πβε τ Οἢ5 οὗ σοργίδίβ τηδάθ ἴῃε ργεβεηΐ ἰεχῖ, ἴῃ 6 

Ὀεϑβὶ ᾿ττδηϑβαϊίοη οὗ ψῃϊοῇ ἰ5 ἴῃδΐ οἵ τ. : “Τῆς σματοῖβ οἱ Οοά ἅτε 
τε τὨουδαπά, ἀνε τῃουβαηάβ τεἀου δα ; [Π6 Τιοτὰ ἰ5 σοπλα 

ἔτοτλ ϑδίπαὶ ἱπῖο (ἢ βαηοίιδιγ." ΤῊΪ5 τε τα βῖΓ655. ὕροη ἴδε 
ΔΏΡΟΙΙς ἀστὴν οἵ αοά. Βιυϊΐ ἃ πιογε βιτἰοῖ δάμογθηδε το ΜΊΤ. ρῖνεβ 
ἰῃ τῆς ἰαϑὲ οἰδυδβε, “ ϑ:πδὶ ἴῃ βδηςῖν "; [Παϊ ἰ5, ταλκίπρ ἴδῃς πεν 
τεβϑίάεμος ἴῃ Ζίοῃ 85 βδοεὰ δ5 δηοίεηϊ ϑἰηαί.---- 10. Ζάοω ἀϊάεὶ 
σεισηῖ με σα ἀΐρά, Τίσι αἰαεέ αά ἐαῤήσες εαῤῆσε], θαβε οα 

7α, 513, ΤΉ Ϊ5 ἰ5 186 νἱοϊοτίουιιβ τάς οἵ Ὑδμνθἢ οὐ ἴμε Πεὶρἢ 5 οὗ 
Ῥαι116- 6145, τεβουΐηρ σαρίϊνα 15γδθ] 1165 ἔτοπὶ [Π6ῖγΓ Θηθηλ65 δηά 
Ἰεδάϊηρς τβϑῖα ἴῃ {{ΠππρΡἢ4] ᾿τγοοθϑδίοη ἴο ἴῃ6 βαποίΐυαγγ. [{ 15 ἃ 

ΦεποῖΆ) τεΐδεγεηςσα ἴο 41} [ῃ6 {π᾿ πὴρἢ5 οὗ Ὑδῆνψεῃ ἔτομλ Θ᾽ παὶ ἀπ] 
τῆς ετγεσιίίοη οὗ ἴῃς ἴεπιρὶα ὈΥ ϑοϊοσμοῃ δηᾶ ἴῃς τακίηρ ἃρ ἴῃα 
ἀϊνίης τεβίάθηςα ἴἤε γα δου [15 σοῃΒΘοσδίίοη. ---- Ζάσα αἰαεέ αροοβέ 
497], εἰτ15. οὗ ἐπριιϊῖς ἰτοῦι δῃθπη6θ, θβρεοία!]ν οἵ οἤδτγίηρβ ἰτοπὶ 
ΗΪβ5 ρεορῖε πηδάς αἵ ἴῃ 5βϑδοσϑα ρῖδεβ. -- δ ἀευεῖ ανιοηρ νιαρζῖπα ], 



ΙΟ2 ΡΒΘΑΙΜΒΈ 

ἴῃ ογάεσ ἴο ἀνε! ἴθ Η!β ἴθπιρὶς διηοηρ τπηδηκὶ πὰ, 'ῃ Δητ ἢ. ἢ 
Ηἰς ἢδανεηὶγ αροάθβ. Α ρἱ᾿οββαΐοσ ἰηβογίε ἃ “ ὄἼνδὴ ἴῃς βία Όοση ᾽" 
ἴο ει ρἢδβῖζα [6 δος (παὶ τῆς αἀἰνὶπε τοδίἀεπος ἴῃ [5γα6] 'γὰ5 Ὡοῖ- 

νυ Πδιδηαΐηρ ἴῃς δι Ὀθογηη 655 οὗ [ἢ 6 ρεορὶε ἴῃ {Πεὶσ ἢϊδιοσὶς γεΐα- 
Ἑοη ἴο Ηἰπιὶ ; δῃηά ῃϊβ πηδάδ ᾿ξ ὨΘΟΟΒβΑΤΥ ἴο ἰηβοσὶ ἴῃ 6 αἰνίηθ Ὠᾶτὴς 
“ὙΔῈ " δηὰ 115 Οὐ. “᾿ΕἸο τα. Απ εἀϊίοσ, τη κίηρ οὗὨ ἃ Πἰτατρίοδὶ 
86 οὗ τῇς Ρϑ5., ἰπδεγίβα δ 1ἢϊ8 ροίηϊ δῇ δϑογιριίοη οἵ ὈΪ6βϑθμθ85 
ἴο Ὑδηνεῆ: 290-21. Δι εεο ἐς Αρραν αν ὁ» αν, τυλο ὀεαγείὰ 
δωγάδης 20» τις, {66 σοί ὁ σω» ταναοη. Οοα ἐς προ ἐς α Οσοα 

ὦ ταῦε. 70 γΥαλιυεὰ “Αἄοπαγν δείσηρ ἐδεαῤές ἥγονι ἀξαίά]. ὙΠὲ 

ΤΟΔΒΟῺΒ ἴοΥ ἴἢ6 ῥγαΐϊβε οὗ Οοά ἤϑῖθ ρίνθη δῖα ρεηρσζαὶ, δῃηά ποῖ ἰῇ 

δοοοσὰ ψῖῖῃ ἴῃς σοηίεχι οἵ 1τῃϊ5 να κε ΡΒ. ΤΟΥ ἅγε: (1) ἴμδὶ 
Υδηνεῇ Ῥδατβ ἴῃ 6 Ὀυγάφηϑβ, σᾶγα5, δηχίεἰϊεβ οὐ Η]5 ρεορὶε ; (2) ρῖνεβ 
ἴοι ϑαϊναιΐοη ἔγοτη Θῃ ΘΠ 65 δηά ἰτου Ὁ]65 ; (3) ἰ5 1 ΠΟΡΘ ἴοσ 

Ἔβοᾶρε ἵτοπὶ ἀβαίῃ. 

8ι:. ΥἹ. [85 ἴἤσες βγη. σουρίεῖ5. --- 22. γαλευεὰ τοῖϊ ἐγωσὰ 4λε 
ἀεαΐ ᾿} “ῤε λαΐγ τεαζ1, εἴ. 70. ὦ ΗΡ. 3.5. Ὑδηνεἢ νη}} ἰγάταρὶα 
αηάει ἰοοῖ δηά βἴδιηρ ὑροὴ ἴῃς μεδάβ οἵ ἴῃε ῥγοβίγαϊε ἴοεβ, ρυϊξίης 
τῆοπι ἴο [ἢ6 τηοβὶ Ἔχίγαπγα μυτη]  ιίοη. ---- 7 ὲς ἐπόρεῖος ᾿| τὰς θρι6 ροΐρισ 

οπ ἴπ ἀὶς γαμί}, ρετϑιβείηρ ἴῃ οἤξησθβ δραίηβὶ Ηΐμὶ δηά Ηΐβ ρεο- 
ΡΙε, ἀπ] ΠΟΥ ἤᾶνα παρε ἃρ ἃ ναβὲ βίοτε ἴοσ γεϊγὶ ρυτίοη. --- 

23. γαλιυεὰ «αἰά ., ἴῃ τεβοϊαῖς ἀδιογηνπαίίοῃ, --- 7 τοὴ γέεορε- 
2εμρε], ταρεαϊβα ἴοσ επρῃδϑὶβ.Ό. ΤῊΪβ τηθδηΐηρ ἰ5 τεαυϊγαα ὉῪ 

Ῥτενίουβ δηά βυρβααιδηΐ σοηϊεχὶ ; ΔΙ Πουρἢ ἰζ 15 ροββί θα ἴο τεηάεῦ 

στ ΡΒΝ., ΑΥ., αἴεν ὦ,“ 1 ν|}} Ὀτίπρ ἀραίῃ (τ ΡεορΙε),᾿ οτ 

ψἢ ΕΝ.., ΠὃὈ5Κ.., Ἰεανε τῆς οὐ]εςὶ ἰπάεβηϊϊα δηά της ἢ τηδην 

τηοάετγηβ οἵ ἃ ρυζϑιῖξ οὗ 16 ΘηΘΩΥ ἴῃ ογάεσ ἴο Ὀσηρ [ποτὰ Ὀδοΐκς ἴο 
ἴῃς 5δογεά ρἷδος ἴοσ ρυηϊβῃτηθηί. Βυΐῖ (6 ᾿πουρῆϊ οὗ ἴ[ῃ6 ταϑίοτγα- 
τίοη οὗ Ι5γδϑὶ ἤθσε, [βουρῃ ἰνουτοά ὈΥ ἴῃς Ργεροβίοη “ ἔτομι, 15 

ΔῊ ἰηςΓιβίοη, Πουγαν ῖ δι 4016 ἴξ τοὶρϊ ἤᾶνε Ὀεθη ἔοῦ ρα δ] νοτ- 

5ΠΠΡ ; δηά τῃε ῥτεροϑίτἰοη νγὰ5 ἀου Ὀ1|ε55 Δῃ δττοῦ οὗ ἰηϊεγργείδιίοη. 

ΤὨΘ τῃπουρῆϊ οἵ ὈΠηρίηρς ἴῃ 6 δπεηλεβ θδοκ ἔγτοηι {πεὶσ ρ͵δοα5 οὗ τεΐ- 
ρὲ ἴο ἃ ρΐαςς οὗ ἡπάρταθηϊ ἴῃ [εἐπιβαίθπὶ ἰ5 ποῖ βυβίαϊ θα ὉΥ ΑΠὰ. 

9᾽, γΠὶςἢ 5. ἃ ραγϑαϊς ἴῃ ΟΥΔΕΙ ἴο 514Υ ἴπεπὶ σι μεγενεσ ἰουῃά. --- 
Βαεάση ἢ σωΐ 7 δε τε ατὲ δοσυβαῖίνεβ οὔ ρ]δςθ, δῃηά, 45 Ξυβρεβκῖθαά 

Ῥγ Απι. 95, ἱπάϊςαῖε ἴῃ δηκτῆ. ἴῃ ἸΟΙῪ ρεᾶκβ οὗ ἴῃε πιουηίαϊηβ5 
δηᾷ (Π6 ἀεριἢ οἵ ἴῃε 568 85 ρίδοεβ ψῇεγε ἴῃ εῃθηλδ5 μάνα ἤδά ἴοσ 

τείαρε ; θαϊ ἴῃ ναίη, ἴογ ἴῃς αἰνίης τειτ Ὀυϊίοη ονογίακεβ [ἤθτ ὄν 
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ποτα. --- 24. Ζλα: ἠλε ,οΐ νιαν δε δα ηεά ἐπ δίρο( , ἴῃε Ὀ]οοά οὗ 
τῆς 5141 δῃθηχὶθ5 ἤονίηρ κα ἃ βίγθατῃ. -- σμα 26 οηρμέ οΥΓ ἀορε 

"αν λατῦε ἐές ῥογέίοη ο Τὰς σα»6], ἱἹδρρίπρ ἃρ ἴῃς Ὀ]οοά 45 ργεάδίουῃυ 
ἀορβ ἀο ἴῃ Ῥαϊδϑιίηθ. Τῆς Ἔχρ δηδίουυ ρ]055 “ οὗ δῃθπλῖ65 ᾿᾿ τα ραὶγβ 

186 5ἰπηρ] οἰ γ οὗ ἴλε τπουρῃϊ 85 Μ6}} 85 ἴῃ 6 τηδάβυσε. 
8ις. ΥὯἜ. ϑγηΐῃ. μεχαβεςῃ.-- -ῶ5. 714» “467, ρεορὶες ρεηεγαιν ; 

Ἰηάεῖ, 500]. εαυδὶ ἴο ῥαϑϑῖνε “"ἃσθ 566." --- Ζὰν 2γοκεεείοης, γαλ- 

τοελ], ἴῃς πυτρἢδ] ργοσ βϑίοῃβ οἵ ἴῃς νἱοϊοτίουβ Ὑδηνεῇ. --- κρ2ο 
ζλε ταπεῖμα7}], διϊοτίηρ ἴῃ 6 ΠΟΙ οἱἵγ, ἀδοαπαϊηρ (ἢ ΠΟΙ͂ ἈΠ], δηὰ 

εηϊοτίηρ ἱηῖο ἴῃς σουτῖβ οὗ ἴῃ6 ἰετρ]6. ΤῊϊ5 [85 θη ἱπιθηϑβοα 

ὉΥ 4 μοββδαῖὸσ δ ἴῃ ὄὌχρβῆβε οὗ ἴῃς τηδᾶβϑυγε Ὁ ἴδε σερειἴοη : 
2γοεοεεοείοης 4 μι} Οοά, νιν Κίρηφ. -- 26. 716 οἰνιρεγς φσὸ ὀφίονγε, 
ὀελέπα 166 »ιμδίείαπς, ἐπὶ τὰ6 ναοί δαριεεῖς ῥέαγίηρ ση ἥσιδγεξ ]. 

ὙΤὨΘ ῥτοοεββίοῃ ἰ5 ργεοδεάβά Ὁγ [6 [ει ρ]8 Ἵμοῖγβ, [ἢ βίηρετβ ἀπά 

τῆς ῥίαγεῖβ οἡ βι Πηροα ἰῃβιγαπλ 8 Ὀεὶηρ βεραζαῖθα ὃγ ἴῃς ἀδπηβ6]5 
ῬΙαγίηρ οὐ ἴπε Ππηῦγεϊβ. ΤΉδβα ἰαϊζοσ ἔγοπι [ἢ 6 Θαυ!οβὲ {ἰπλ65 ἴοοῖκ 
Ῥᾶτὶ ἴῃ {τυ πηρ μα] ῥγοσεββίοηβ, Εχ. 15. ΤῊΪ5 ᾿γ88 ποῖ 5. ΟΠ} ἃ 
τε ]6 βεσνίςα. ΜΤ. βῃουὰ θὲ τεπάεγεά “ἴῃ [ἢ πηϊάβὶ οἵ ἴῃς ἀἄδη- 
565, 25 ΕΥ͂.., ἴῃ ἀδπι56]5 τηαγοβίηρ οἡ ὈοΙἢ 5465 οὗ [Πε βἰῃρεῖβ 

8Πἃ τηυδίοἰδη5, 50 ΚΙτί., θυϊ ννὰ σδηποῖ τεὶγ οἡ ἴπ6 ροϊπείηρ οἵ ΜΤ., 
δη βυοῇ δὴ ογάεσ οἵ ὑγζοσθββίοῃ ἰ5 ρσοραθ]θ. Τῆς δἀϊίοῦ ἢοσα 

ἱπίτοάπιοεβ ἀπο ίθεσ δϑοτριίοη ἰο σοα. --- 27. 7: ἀεεεριἐϊο}, Ροβ- 
5] Ἄ“Πμοῖτβ, 26), --- δέφες γε γαλιυεὰ “Αάροπαγ, “46 γρμπέαίη οὗ 
Ζεγαφ, οἴ, 7ε. 28 τη} Ῥ5, 46, Βγ ἀϊππορταρἢν οἵ δῇ δῃποίεπὶ 
βο θα ἴῃ6 ἰοχὶ ὅσοβϑ, “ ἴτσγοπλ ἴῃς ἰουηίδίη οὗ 5γ86],᾽" ψὨ] ἢ αγιισῖ 

τῆθη θὲ ἰηϊετρτείεα 85 ΕΥ. : “γε ἴδαΐ ἄγε οἵ ἴῃς ἰουηϊαδίη οἵ Ιϑγδεὶ,"" 

δεπυΐης 5005 οἵ Τδοοῦ, οἴ. 15. 481 κι 5 Ὁι. 335-- 28. 712ε»γε], 
δταρῃϊς, δῇ ΟὨ]οο σ ροϊπέπρ ἴο [6 ΡΪδοε, --- ἦς ἄγη Βεηζανιίη, 

26 εομφμενο»), ἀου 1658 τείεστίηρ ἴο 854}] οἵ Βεη)αγηίη, ἴῃς ἢτβε 

Κίπρ οἵ 15γϑεὶ, --- γύμες ο΄ γμάσά, α ἀδαῤ ο΄ “λε»ε], ἴῃ πυπηεσοιβ 
Ῥηποοβ οὗ ἴδε ᾿ἴἰπὲ οἵ Πανὶ, --- δγίποθς οΥΓ Ζεδιέοη, φγίπεες οὗ 

“ΜΝαῤλίαζῇ, τερτεβεηϊαίίνε οὗ [6 πουίπεγη {τἰρε8. ΤἼε οπιἰββίοῃ οὗ 
ἘΡγαίμι δπὰ ἴῃς {γαη58- ογάδηϊς {Π065 15 ἃ βυβῆοϊεηϊ ονίάθπος (Π δῖ 

186. ΟΠΪΟΟΚΟΙ 15. ΟὨΪΥ τηεηιϊοηΐηρ ἃ ἔενν οἵ ἴῃ6 {|065, δῃὰ (πὶ ἢ6 

ἀοε5 Ὡοῖ αἰϊειηρί ἴο ἀδβουῖθα [6 δητγα ῥγοσαββίοῃ. 
ϑ8ι:. ΥΙΠΙ. Α 53γη. οουρίεῖ ἀπά 8 3γ. τειγαϑιίοῃ. --- 929. γαλευελ, 

εο»παη ΤᾺ εὐσεηρίά ἢ Ο εἰγεηρίλόη]. Ἱπηρετγαῖίνεβ, ἂ5 6, 9, 
Ἐ, Σ, ΖΦ, 3, διὰ ποὶ ρῇ, 45 3Η, (οἱονεὰ ὃὉγ ΕΥ"., “" βαίῃ σοιι- 
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τοδηάεϑά,᾽ σῇ ἢ 15 ἱπ βαττηοπίουβ τ [6 ππρετγδῦνεα τῃδι (Ο]]ον5. 
Τῆς 84] 51{. 5 ἃ βιρρ)οαίίοη, Ὀαθε ἃ οἡ ἴπε οάδ, ἔογ ἀϊνίης νὶο- 

ἰοτῖαβ ἰῃ ἴῃς τἰπϊ6 οἵὗἨ ἴῃς Ῥϑβαϊπιῖδὶ αἰδο. 384. ἰηϊεγργεῖβ ἱποοσσεοῦΥ 

Ὁγ δἀάϊηρ [ἴῃς 5.. “ ΤῊΥ " ἴο “ σοά,᾽" δπὰ σοπιρεῖβ ἴῃ ἰηξεγρσγειδιοῃ 
οὗ “ΤῊΥ 5[τεηρίη,᾽ 85 γϑίειτίηρ ἴὸ ἴῃ βίγεηρτῃ οὔ [5γδεὶ, ψῃο ἢ ἰ5 

ΠΟΠΊΓΑΤΥ ἴο ἴῃ ΡάγΑ}]6] 151}. ---- τυλαί Ζάομ ἀασεέ ἄρνες 70» μ5}, ἴῃ ἴῃς 
Ὠἰβίοτυ οὗ ϑγᾶθὶ 85 5εῖ ἰογίῃ ἴῃ [ἢ6 Ῥσανίουβ οοπίεχι οἵ [ἢ οἀε. 

Απ δὐϊίοσ ἰηἰτοάθοοβ ποτα ἃ ργεάϊοϊίοη ἢ Μεββίδηϊς βἰρηϊβοδησε : 
890. εεαμδό οΓ ΤᾺ» ἐσνιδίς σέ γμδαίενε ἐσ 7 ἀεέ ξίριρε τοὴΐ ὀγίηρ 
2 γεσέη 1, Ὀαδεὰ οἡ 15. δοἶ "". 665", οἴ, Ηρ. 27 Ζε. 211": 615 88 « -- 

31. Αεύόμξε ἐὰε τοί δεαςί 97 τὰς γεεά], τὰς πὶρροροίάπιι5, Εργρῖ ; 
οἶ, ΡΞ. 801 70. 40 ; “ σοπηρδηγ οὗ βρϑαγιηεη,᾽" ΡΒΨΥ͂., ΑΥ͂., Βα5 πο 

υδεϊβοαῖϊίοη νι βαΐδνεσ. --- δε ἀεοεριδέν οΥ ὀμάζ 1, ἰῃς εαβίδεγη παϊίοηβ 

αηάεσ ἴῃς ἀοηχίηίοη οἵ Ρετϑβία, ---- τυ ὰ ἠὰς εαέυες ο΄ φεοῤῥεἼ, ἴα 

Έβ56. {ἸΟυΐαγυ ηδιίοηβ, οἷ. 76. 465. 5 --- 7γανιῤἧηρ ἐπ “ἀφ ρεἱγε], 

ὑπάετγ ἴοοϊ ἴῃ διτοραηῖ, ονετνν Πα] ηρ ἔοσοθ. [5γ86] νγὰ5 συ ἢ] 6 55}} 

ττατρ]εαὰ υηάεγ ἔοοϊ ἴῃ ἴῃ6 τλΐγα ὉΥ ἴῃεϑε πδίϊοηβ ἰγανοσβίηρ ἤδΓ 
τευτ ΟΥΎ ἴο γᾶ ΡΟΏ ΟἠΘ Δποίπεσ. -- ζλέε ,αυομγεά οπές]}, ἴῃς Ρεορὶς 

Βανίηρ ἴῃς ἀϊνίηε ἕανουτ, ἰπουρἢ ΠΥ ᾶτὲ γοβηπεα ας εἰδθεγ, ςαϑὶ 85 

1 πόσα ἰηῖο (ἢ6 ἔαγῃαςς οἵ «αἰήιοϊίοη, ἴο σοπια ουὔϊ 88 ρυζα 5|1νῈῚ 

ἢ 41} ([ῃ6 ἄγοβθβ τεπηονε. Τϊβ ἰπάϊοαῖοβ ν σῪ βένεσα δ οῖοη 

οὗ β5γ88] ὈγῪ Εργρὶ δῃὰ Πεσ 4115. (Ἰοββαΐογβ, χηϊϑβαπἀθσϑιδηάϊηρ 

1ῃ15 ἀἰϊβίουϊο οἴδυβε, δἴϊεσ ἴῃ 6 οτηϊβδίοη οἵ δὴ ἱπιροτίδηϊ νογά, Ἰεΐϊ 

ἰξ ἸῺ δύο ἃ 5ἰαῖε ἴπαὶ 1 μᾶβ αἰνψᾶγβ Ὀθθῃ ἃ οπιχ οὗ ἱπιίογργεῖευθ 

δα Μειβίοῃβ. ΡΒΨ., “50 ἴμαϊ ΠΥ ὨυΠΌΪΥ ὑτίηρ Ρῥίεοεβ οἵ 

ϑῖ να," ΑΥ͂., “(ΕἸ ἐνεῦγ οη6) ϑβυθτῖς Πἰπιβοῖῇ ἢ Ρίεοεβ οὗ 
βῖϊνοῖ," ΕΝ., “(ταταρ] ρ υπάεσ ίοος ἴῃ 6 ρίεοεβ οἵ 5βιϊνεσ," [ΡϑΥ΄.. 

“Ὧτ ἴπδῖ βυ πη το} ἢ πΊ56 1 οὔετίηρ Ὀδγβ οἵ 5:]ν6γ,᾿ ἃ1τῈ ΟὨΪΥ 
Βρεοϊ πηθη5 οὗ ν6]1-πἰρῇ υηίνετβαὶ ἀἰβαρτεοτηδηΐ, πη κίηρ ᾿ς ον ἀεηςϊ 
ἴῃαι ἴῃς ἔλαϊς 15 ψ ἢ (ἢ 6 τεχί, --- ίηῥεγεε 1ὼ6 φεοῤίες ἠλαΐ ἀξέϊρλἠ 
ἐπ τυαγ], 411} ἴῃ656 τυ! κα παιίοηβ, Εργρί, Ῥεγϑία, ἀπά ἴἢ6 παιΐοηβ 

υηάοτ Ποῖ ἀοπιηίοη. Τῆς ἱτηρεταῖϊνε οἵ (ὅ, ὅ, Ὁ), 3, (οΟ]]ονεά ὉΥ 

ΑΥ͂., ἰ5 ἀειμαπ δα Ὀγ ἴπε οοηίοχί ταῖμοσ τῃδη ἴῃς ρΐ. οἵ ΜΤ';, (0]- 

Ἰονεά Ὀγ ΡΒΝ., ΕΝ., Τ9Ὀ5ΚΥ.., ψν πεῖθεν ἰηϊετρτεῖε 48 σείεστίηρ ἴο 
ἴῃ Ῥαβῖ οὐὔ 8Ἃ5 ἃ ὑσορῃεῖίς ρεγίεοῖ. Ὑἤαβα ἯΥ55. ἅγα 41} ἴῃς τῆοσα 

ἴο θὲ (Ο]]ονεά {{{πῸ Ῥ8. ογ βία! δηάεα ἢεγα. 

Α Ἰαΐεγ εἀϊΐοσ πιδάς (6 Ρ5., ἃ5 6 πουρῃϊ, ποσα ἀρρτγορτίδῖα 
ἴοσ σοϊωσηοῃ υὑ8ὲ Ὁγ δαάϊηρ ν.33. 5, ὙΠ εβεῈ νεῦβεβ δᾶνα νατεἀ σοη- 
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τεηΐ5. --- 32. δ σιεεσόηρέγς τοῖῇ ἐονις ομἕ 97 Ἐργρέ], ἴᾷς πιοβὶ 
ῬιΟῦΔΌΪῈ ταπάεπηρ οὗ ἃ αἰβῖουϊε ρᾶβθαρε δε. δποϊδεηι Ὑ 55. 

“Ῥηησαβ᾽ οὗ ΕΥ̓". σδηηοῖ Ὅε 5υβίαἰηε ὄνθὴ ΟΥ̓ ([ῃἢ6 οἸτοηθουβ 

ἴοστῃ οὗ 3η ἀυς ἴο αἰτορταρῆγ. [ΡΘΝ΄., “ Ηδβῃμηδηΐπι" |εᾶνθβ 

ἴῃς ποτὰ υπίταηβιαιθὰ δηὰ ψἱῖπουΐ τηθδηίηρ. --- 4. “0,γ, Ομελ], 

ΒΙὈ]Ις αὶ ἤᾶπις οὗ Εἰ ορία, --- λὲς λαμπάς τοῦῖ γερο ἐσ Οοά, ἴῃ τἰῃς 

ξεβίυγε οἵ Ξυρρ]οαίίοη. ΤῊΪ5 ἰ5 ἃ ὑγεαϊοτίοη οἵ (πῃ 6 σοηνεοτβίοῃ οὗ 

Ἐργρὶ δηά Εἰῃηϊορία ἴῃ δοοογάδῃος ν ἢ 15. 19." 4.25 45} ὅο" “- Ζρ. 

3-. --- 383-96. Α ὄὔυπίΐνεγβαὶ βυμητηοῃϑ ἴο ῥταΐβε. --- 33, Υ ξέμρηογις 
Φ εαγ!λ1, 411 οὐ ἵΠε πὶ, ---- οι 9 Οοά 1, ἴᾶκα ρατῖ ἴῃ ἴῃ μι]. ψοτ- 
58} ἰπ 186 ἴεαρὶς ἴῃ [Θπιβαίθηι, οἵ. οὐἦ" ογ᾽ 98" 9ο᾽ “-. ---84, Σὺ 
Ὡ το ὔν ἡλαΐ γἱάσίά ῤοη ἐλε ἀπείφρέ ἀεαύέη5), Ὀαβθα οἡ ν.ὅ δηά 
Ἀι. 325. Α Ἰαἴογ ρ᾽οββαῖοι ρυεῆχεβ 85 δῃ ἱπιεγργείϊδιίοη: ριῶζέ 
»ιφέραν ἴσο Αάρηαν; δῃρὰ 51}}} Ἰδῖθσ [ἢ 6 οτρῖπαὶ νοῦ 15 ἱπίεσργεῖεά 
85 ϑεῖϊδῆ. Α ρίοββαίου δι ρῇῃδβίζεβ ἴῃ 6 ̓ῃεορἤδηϊς τάς οἵ Υδῆνθῃ 
ἴῃ ἴῃς Πεάνθῃβ ὉΥ ἴῃ αϑ04] τεΐίεγεησε ἴο (ἢς [πυη6γ βίοσγηι : 29. 

Ἧἶε ταεγείλ τοί ΗΠΙς υοίεε]. ---35. ΤὮς ϑαυπιμηοηβ ἴο ῥσγαῖβε σοοῃ- 
ὕπυσϑ: τὐὐδὰ α φροηρ υοῖσό ἀτεγίδε εἰσεπρίά το Οοα Ἴ, ἢ Ἰουά 
Ργαῖΐβε οὗ νοοὺδὶ δῃὰ ᾿πβιγυαπηθηΐαὶ πλυϑὶς ; δηα ῬτΟΌΔΌΪΥ 50 τ ηκὶηρ 
οὗ ἴῃε Ὀίονίπρ οὗἨ Βογπβ, ψν τ Ὀ]αβϑῖβ οἵ ἴπε βδοσγθά ἱπατηρεῖϑ --- 
Ἡάσοεε νιαγεσῖν ἰς ουεν ἤεγαεί, απα τὐλοδε σἰγεηρίλ ἐς ἐπὶ ἐλδ «κἴ65}. 

Οοά ἴῃ Ηἰξβ μβεορῃδηΐὶς τί ἀβ ἰβ οῃςεϊνεα 85 τηδ) εϑίὶς δηα βίσοηρ ἴῃ 

ἴῃ 5ἰκίθϑ ; θυΐ 5 Πΐ. 4335 11 ἰ5 41} ἔοτ 15γδεὶ, ἴῃ 15.865 Ὀθ ἢ δῇ, [δὶ 
ἴδε τῃδορμδηΐς τάς ἢα5 Ὀδθῃ τηδάς. --- 36. “τὠε-ἐπεῤίγίηρ ἐπι ΗΠ 
“απείμ47}}, 85 δῃοίεηϊ 1585. ΤῊ σἤδηρα ἴο ἴῃ βϑοοῃά Ῥεΐβοῃ 

ἴῃ 32, [ο]Ἱονεὰ Ὁγ ΕΥ"., 15 ἱπηρσοῦαῦ]θ. ὙΠ ἘαγΠ]Υ βδηοίθδιυ 15 

Βεσα ἰῇ δηῦιῃ. ψἱἢ [τς Ὠδάνεη]γ. --- ἦς Οοά φΓ 7ςγαεέ , Ἔτη ρἢδϑὶβ 
ὍΡΟΙ ἴπε Ῥδου δγ τεϊδίίοη Ὀείννεεη σοά δηὰ Ηἱἰ5 Ρθοριὶε, --- Οἱνέγ 
27 τἰνεηρίά απα ργέαί νερὰ το ΤΔς ῥεορίε]. Τα βἰγεηρίῃ παῖ Ης 

ἐχῃ 115 ἴῃ Ηἰβ5 [Ὠεορμδηῖὶς τάς ἰπ ἴημα ἤδάνεη 15 Ῥεδίονεά ὑροῃ 
Η!5 Ρθορὶς οὔ δατίῃ. Τῆς Ρ5. οοποϊυ 68 ἴῃ 115 ργθβεηΐ ἔοσῃι ἢ 

τῆς Ἰἰταγρίοαὶ ρῆγαϑε : δι φεά δε σοί, εἴ. ν. 5, 

3. 05} Οδὶ ἱπιρέ. ἱπάϊςαιϊϊνα, ποὶ 7.58, ὉΡ᾽ οὗἨἁ γε5.; δὸ 3505 (7816), γ01Σ5» 

(όοδ), ποῖ ἔαΐατε, θὰ; ἰεπηρογαὶ οἶδυδε δῃὰ δροά. ψἱτπουϊΐ σοΠ)., ἃ5 ἐτεαυ θη 

ἴῃ Ροςεῖτγ. Τδε ν. 15 δἀδρίεα ἔτοπι Νὰ. τοἶδ, [ἢ πηδτοίηρ βοηρ οὗ ἴῃς αἵ, 

ψ μετα πΌ2Ρ Οδὶ ἵπιν. οομοτῖ. 18 υβεὰ νὴ 2 Ρετ5. βίβ. πὰ γ ψἱτῃ της 5μοτίεηεά 
ἔοττωϑβ ὙΣρ}, 15)"; δηὰ πυ, ψ Ὡ] ἢ Ὠετε, ἃ5 [Ὠτουρδουῖ [ἢ ]8 Ρ5., ψδ5 ἴῃς οτἱρῖπαὶ 

οὗ οτὺκ οἵ Ἐ. 1π οἵμεν τοβρεοῖβ ἴῃς βεηΐδηςς ἰς ἴῃς βαῖης. ΤὨς τωεᾶβιιγε 
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τεαυΐγαεβ ΠΝ Ὁ ἴῸΣ γ)0Ὁ, 85 ν ὅς --- 8. η)3} ΜΤ' ἰ5 δὴ Δποπιδίουβ ἔογπι, 
Ῥτοῦ. δὴ δηοίςηϊ ναγίδίϊου οὗ τεδάϊηρ Ὀεΐνγεθ ἢ δηὰ ἡππ, τῆς Ἰαϊίεν 
[Ἀνουτεὰ Ὁγ |] Ὁ95Ὁ (2215) ἀπὰ ἴδε ταββο, 1. ἡ) σαπηοῖ, ἔγοτ σοπίεχὶ, Ὀς 

2 τῷ. Βυΐ 3 ἔν, ἱπιρ γὴν πλ, Βό, ἃ5 χό, ψ Ἐ]Πἢ ἱπάεεα ἰ5 τεαυϊγεά ἕο πηδᾶϑυγε. 

ΤᾺε οἴδυθε ἰβ ἴμεῃ ἃ τετηρογαὶ οἴδυβα. ---4. ὈνοΝ ΣΡ γχὉ}.} τοακεβ. ἀϊβίουε 

τηεᾶβυτα. [ἰ 15 Ἔββθηι δ! με βᾶπηθ 88 2.)00 ἩΡῚ ν.δό, ἐχοθρὶ τπδὲ γὺ» ἴοσ τ» 
15. δῇ ἱπιργοθ δῦ ]ε ναγίδιίοη ἱπ ἴῃς βαπις ΡΒ. Βεβί6β, ὈΠῸΝ 5,00 8 ἰΔυϊοϊορίοδὶ 
ἱπητηεδαϊαιεῖνγ δες ὈὐῦΝ Ὡ0Ὸ. Ιἱ 15 (Βεγείογε ῥοῦ. ἰχί. εἴτ. οὐ δ]. οἵ δια ρ!!- 
εδἰίοη, --- δ, 3.0] ΟἈ] ἵτὰν. ᾧ [090] νὉ. 4] κατ τῷ ἃ ΒἰρανΥ 76. 1815 15. 571} 
6219, 80 ὦ, 3, δηὰ πηοβὶ βεζε; Ὀαΐ [| 1.511 25 17 κι (α 0:19), 80 85, δ, διτεεῖ, 

σε. οἴ, ΡΠΡ. ἐχαίί Ῥι. 45 ἀπὰ ἩΠΏρΡ. ἐχαΐ ονεσε Ἐχ. 911 (7) Β5. 393: 4038; 
«ἢ, αἶδο πὴ (νυ. [πῖτ. ὃ 41). -- 29] Οδὶ ρίο. 335, δ5 .811, ς(, ν.δι, 41} τῃεο- 
ῬΒιαηίς, ---- ΓΛ) }] 50 (ῦ, 3, Ρ]. ᾧ πϑΡ π.ἢ, οἰκῤῥε, ποῖ εἶκνν Ψ, Ὀὰϊ 7ε. 25 1γ5 ςοἱῶ 
15. 339 Ἐ; ποῖ βυϊϊεὰ ἴο ᾿πεορμαηὶς οδβατίοι τάς, ἰμβεγείοτε ψῖῖὰ Οσ. τά. ΓΊΩΣ, 

85 15, 19] Ρ5. 1042; οἴ, νι ,818 Ὧι, 3225. -ο 502] ἰδ ἀὰ}.; υβι8}}}γ εχ- 
Ρἰαίπεὰ 45 2 δερορφίαε, (ε8..164. δ, 1 τὺ ΔΟ τενίδιςὰ Πγην, οἵ, πὸ ν.19 (ν. Τηΐτ. 

8. 32). Ηκτε, Ὀγ., Οοτῖ, θυ., τὰ, ἸπΌΨ, νυ ἢ ἰ5 Ὀεϊίασ βυϊϊεὰ ἴο οοπίεχῖ; 

Οτ. ἸῸΦ 92 15. ἱπρτοῦ., ἴῃς νὉ. ἀοεβ ποῖ ἷπ ΔΗΥ͂ ΨΑΥ͂ οοττεβροηὰ νἱτ ἰεϊτειβ 
οὗ ἰεχὲ, νυ βῖς ἢ 15 βυβίδίπςὰ ὈΥ 41} ντβ8. Ὑδεβε ννογάβ, δοοογαάϊῃρ ἴο ἴπε τηθᾶ5- 

ἀτὸ, σὸ τὶ [με ρτγενίουβ 1., ψνἰσἢ πεεὰβ δἀποίμεγ ποσὰ. Μ.38 βυρρεβίβ »ῸΨΦ, 
85 Ὀϊ. 3325, ν Βϊο ἢ ἰπιεγργείεα 45 Ἰὸν ψουἹὰ Ἰεδὰ ἴο {με ἰπβετιίοη οὐ 12. ---- 
γοῦ ἩὉ}} 80 3; Ραυὶ (ὦ μα8 ἀγαλλιᾶσθε ἐνώπιον αὐτοῦ- ταραχθήσονται ἀπὸ 

προσώπον αὐτοῦ, νὨϊοἢ 15 εὐ ἀΘΏΕΪΥ ἃ σοῃβαϊίοι οὐ ηὔ» πὰ ν2)5. Βυὶ [Πς 
Ἰαϊῖεσ 15 δπὶ εἴτοῦ ποῖ βυϊϊεὰ ἴο {πε σοπίεχί. --- θ, 151] π.πι. ζεραῖγε, ἃ5 τ 5. 2415. 
--τ οὐ] τοϑκεβ [5 1. ἴοο Ιοηρ. 11 μᾶ5 σοτα Ὁρ ἔτοτῃ ν.ἴα, ψέῆετς ἰξ ἰ5 πεεάεά, 
-ονἢ ἡ}Ὸ] δ5 "1, 2616 7ε. 258) Ζο. 217 2 (Ἡ. 3077, ς, 268. --- ἽἼ. 20} ΗΊΡΆ. 
Ρῖς. 2», 80 ᾧ, 3. Βυὶ [46., Βᾶ., Πυ., Σ'ΦῸ ΗἰρΆ. ρίς, 2γυὺ [} ΝΟ 8 τῶοτα 
ΡΓΟΡΔΌΪς. ὙΠεπ ὈλΣ ΠΝ (2221) ἀτε σοὐδέανγν ὁρες ἢ ὈΥΥΌΝ Ὁ]. ἔ  ῸΝ πιπὶ, 2 σί- 
ο»:67,, εἶδνν. 6038 7011 1022] 10710 ὅπ. 3029. 3 (Ογ. [) 15. 1417 Ζς. 911. 13 1.8. 353 

70. 3.8, οἷν 7. τ631.35 (Κι). ---- ΓΛ Ρ}} α«λ. Ρ]. [Π|.}] πιΐ. 2γουῥογέν, 808. 

Βυΐ νι 2 Ατᾶτα. δὰ ἴῃς ἔοτπῃ ἴῶρτορ. (ὃ ἐν ἀνδρείᾳ, Ἐ,, 3, ἐπ 7ογ εἰ μα ένιε, 

Σ εἰς ἀπόλυσιν, Θ εἰς εὐθύτησιν, 41} Ἰεδὰ ἴο δῃ: οτρὶπαὶ ΓυνλῸ Ρ]. αὐϑίγ. οὗ 

ὍῸ τῷὸ τ 2613, ευοὶ ῥίαεε, εογναἰἑδέονι ο7 βγοεβεγεέν, ἃ8. 2613, Ἐὰ, αἶβο ν3. 

-πτοὝ ΔΟ τ Ν] Οἱ ρῖο. Ρ]. 85 ν..9 667. Βαϊ ( ὁμοίως τοὺς παραπικραίνοντας, 

Ἔ εἰριέδηδν δος φερὶ ἐχατβεγαν»ε Ξε ὈΥΥΟ, οἴ. Εχ. 115; ν, ν.13, ψβεῖς ἴῃς ΡὮγ. ἰ5 

ἰπ (ὦ καὶ γὰρ ἀπειθοῦντες. ἢ Βα5 ἑρεγεάμί αμέερε ν.Ἷ, ἐρεσιβεν εἰ μοῦ 7 ἐ- 
εἶδος ν.1, -πτπρηΣ] α.λ. ΒΗ 2. πι΄. δαγελεά ἐαμά, Φ ἐν τάφοις, Ἔ ἐν »ερεεγὲς, 

Ρτοῦ. ἔπος π.[π|.} μπαργργοιρα ἐλαπιόεν 7. ο"5. 4.401 5, 1.35; οΥ ῬΟΒΒΙΟ]Υ 
τον δίη 65 18. 455 Ῥρ, 10739 τὸ γπρῦ, 3. ἐμπὶ οἰκο ἐαέίδια, οἴ. τινε γα 633. --- 
ΤΆΪϑ5 1. 15 ὑγοῦ. ἃ ἰαῖς ρὶ., φυδὶ γὴν [με ῥτγενίουβ σοηίεχί, --- 8-9 5. ἃ ςοπάεη- 
βαϊΐου οἵ 7. ς(δ, --- Ἴδν 05} ἴακεβ [Ὡς ρίας οἵ ὍΨΦδ, βεπεγα! !βίηρ [ῃς ἢτϑὶ 1. 

- ΤῊΡΥ2] Οἱ ἱπῇ. 5.. 2 πὶ. ϑή τ 32 [επιροτγαὶ, οἵ ἐμ τρδγοῖ οἵ Ὑ λαμ, 858 [. 5’; 
οἵ, ΗΡ. 313, τοι γγ) 02} ἴακεβ ἴῃς ρίασς οἵ Ὀδτν ΠΟ. ἢ} ΟΝ Ὁ.π|. τυαείέ, 

τυ αεγνιδη:, ἃ8 Ὅϊ. 3210 Ῥᾳ5, 7840 10616 1ογὲ 15. 4319: 20 --ημ} ἰπ οἷδος οὗ Ὁ) 
οὗ οτἰρίπαὶ, Τῆς βυϊβεαυςξηῖ ᾿ΐπε8 Μοτα οοπάσηβεά ὈΥ ἴῃς οπιϊδβίου οὗ 



ΡΒΘΑΙΜ ΠΧΥΤΙ. 107 

ἮΙΣ ὈΥῚ ὉΝὉ Ἰ5ΩΣ Ὁ.2} Ὁ) Ὀεϊν ΕΘ ἸΡῸΣ ὉῸΦΨ δπὰ ΠΥ 500, ψΙΟΒ σοῖς τας 

ταῖπεά, ΟἿΪΥ ΤΙΝ νγᾶβ βι σϑε ΠΟ ΠΕ ομαηρεὰ ἰπ Ἐ ἴο ὈὐΓΟΝ 85 εἶδβυσ. ᾧη͵Ὸ) νθ. 

Οαἱὶ ἀνοῤ, ἀγὴβ, μετε 85 7. 5’ 7ο. 418 (ι, 411 ςδ. 18 Ῥὺ, τᾶ, Ἰῃίγδαηβ, 70. 2923, 
ΗΙρ. ἰάεπι Απὶ. οἷδ, οὗ βρεεςΐὴ ς. Ὁ» Απι. 715, υκ Εσ. 215-17, 5. ΜΙ, 25:11͵.- 
ΨῸ π|} ἱπίτοάιοαβ ἃ 1. ἴοο Ἰοπρ ἴοτ ἴῃς πιδᾶϑυγε, πη κὶπρ ἂς ϑῖσ. ἴοο ἰοῃρ. 
1 ἰβ ἃ εἷ. ἴτοπι [ὰ. 5ὅ. Τῆς 1πε5 οἵ [ὰ. ἀγε ἴδυβ τεἀυσεὰ ἴο ἴδτες ἰῃ ΡΒ. -- 
10. ξ Ὁ02)] π.πι. γαΐρ, εἄστυεν, τον 83 Οη. 7}2 83 (7) -. τ ὙΛ5)} νυ. “45, ὦ ἑκού- 
σιον. ---- 5}. ΗἸΡΆ. ἱταρί. 2 πὶ. ξ ην) ΤΟ Δ] δεῥγέμξέε Ῥτ. 717 (ςους ψ ῈΒ τπαγττῃ), 
ΗΙρΆ. σισέρρ ἐο ἀνα 7,0, τυαῦε, ἴὰ ἴδε τϊυα] ἔοτ ἴλ6 ργεβεηϊδίίοῃ οἵ ἴῃς ρτῖςβί᾽ 5 
88αζς ἴο 6οά, οἴεδῃ ἱπ Ρ, (ᾧ ἀφοριεῖς, Α4., Θ; 3, εἰεναςτἑ ἴοτ ἴῃς 5γῃ,, ὉΥ ΠΣ, 50 

ΖΦ γονκ. Βυῖ 808. ρίνεβ. ψῖτι Βοβιτατίοη ἃ τοηρ. σοττεβροπάϊηρ ντὮ Οἱ], 

“ἀεα αὀγοασαΐ, Ἰετε ΟἾγ. 1.36.» τ., Νονν., θ., τὰ, ἡ ΗἸΡἢ. ηὉ) γέ. ΤΒς 

νὉ., Ββοννανογ, σεαυΐγεβ ὉΝ οὐ Ὁ») ἔοτ ἴῃς βεοοῃὰ οὐ]., δπὰ ἢ {πἰ5 15. βυρρὶἰεὰ ἱξ 

ταλῖκεβ {πε 1, ἴοο ἰοηρ ; ἕο Ἴγῦπ) Ὀεϊοηρβ νυ [μ]5 1. 25 (δ, αῃὰ ἴῃς Υ ὑἱτ πιμῦΣ 
ἰπ Ὦ,, ὦ (ποι 3), αἴΐδομιεβ ἰξ πλοβὲ παΐυγα! γ ἴο {πὸ πεχὶ 1. ὙΈς ἀϊνίῃς παπις 
ὉΟΝ πιακο5 ἴῃς δγβὲ 1, ἴοο Ἰοηρ, δπὰ ἰ5 πεεάςὰ ἴῃ ἴῃς βεοοῃά, Α φοργίϑὲ 

ῬΙΟΌΔΡΙΥ τηϊβίοοῖς ὃν ἔοσ ὃς ἀπὰ στοῖς ἴξ ὈπῦΝ, ἀπὰ ἴμεπὶ οπαϊττεὰ [ῃς Οὐπῦν 
οἵ ἴδε βεοοῃὰ 1. Τα ἕοσοε οἵ ἴδε νὉ. ἸῺ) 88 ἴβδπ οαττίςα ονοῖ ἔτοτα ἴῃς 

Ῥτενίουϑ 1. ἴο [8 15, -τπβὸ}}] ΝΊρΡρΆ. ρῇ. 3 ἔ. 55. Ὁ πνὴ Οαἱ, ΝΊΡΒ. ῥρτοῖ. οὗ ἰεπιρογαὶ 

εοἴδυβε, δέ τοεαρν 15. 114 7ς. οὐ 209 --, (ὦ καὶ ἠσθένησεν. 3. ἱπιεγρτεῖβ 45 ρίς. 

ἑαδογαμέενε, νι ἸοὮ πνου]Ἱὰ 5[τῖς Εν τεαυΐγε ἀτιῖςο]ς. ΟἹἿ5., Νον., ψου]Ἱὰ ῥγεῆχ ἴξ. 

--11.. 1.58] ἀυν., ὦ τὰ ζῶά σου, 50 56, Ἦ, 3, ανιὲνεαίία ἑμα, οἴ. νιδὶ; δο Ηυ,, 

Ὦς.» Ῥε., ψῖτἢ νδγίουβ ἐχρίδηδίίοηβ Βυὲ τηοβὶ τηοάεγηβ 1 ἰπὶς οὐ πὴ ἢ, 

εονερε εἶν, 85 2 5. 2318; 50 δββεηι ιν Οε5., ΕΥ3., Ηἱὶ., ΕἸἰ., ΟΙβ., θυ., Βᾶ,, 

Ὁε., Κιγκ., Νονν., θαξ ποὶ βυβιοίε πεν βυβιαϊπεὰ ὈΥ ἃ βίῃρὶε ραϑβϑβαρξ. --- 3 20] 

δεεῖωβ ἴο θὲ δῃ Ἔχρὶ. ρἷ.» τὰ. Ρ]. νυ. ὙΒεη 50]. ἰ5 ἔ. 55. ἼΣ22 8. αἰβὸ ἃ βὶ. οὗ 
Διῃρ ἰβοαιίοη. ΙΒ ἴμεβε τετηονεά, ἴῃς ἀἰβῆου]Ὑ οὐἨ ἐχρ δἰ πίῃρ Ἴγυπ ἴῃ 118 
Οτάϊ πΑΥΥ βεηβ6 ἀἰβαρρεᾶῖβ, [Ιἰ 15 186 δος. οὗἉ νὉ. 7520 τῖτἢ Ὁ Ρετβὶ Ὡ}ὴ ἢ πινῦ, 

δηὰ ἴΠεῃ τεΐετβ ἴο ἴῃς δηϊπηαὶβ, ποῖ ψ ἢ Ηα. τ[μς 404115 45 Θοτηρ] ει ΘΠ ΔΥΥ͂ 
ἴο ἴμε πιᾶππα οὗ ργενίουβ οἴδυβε; Ὀυϊ δ8 ἴῃς ταὶῃ βυρρεβὶδ ρτυαίπ, 80 ἴῃς [ἷν- 

ἱῃρ οτεαΐυτεβ, σδίτε Ἰαγρε ἀπὰ 5:η8}}, ᾶσε ργουϊἀεὰ ἔοσ. --- 13. ») 1Ὰ] ἰ8 ἀυ}., 
τλδῖκ 68 ]. ἴοο Ἰοῃρ ; Ῥτοῦ. δ]. οἵ ἱπίετρ., οἴ, ν.18. 30, 31, 28, 27. δδ,--- ἽΝ] σ΄ “5, 
πίθου τΣν ἱπά εἴ, δ0}]., ἃ5 ΗὈ. 39, ἴδε τ[μυπάοτ οὗ ἃ [μεορῆδην δος. Νον,., 0 

οἱ δ 1ΓΣ Ῥβ, 1819 Ατὰ. 13 70. 211 416. Βυϊ βυο ἢ} ὑδᾶρε ἀπεχαπιρὶβὰ, ὍΝ ἰ5 
βοπιενῃαὶ ἀϊβετεπὶ ἕτοτα Ὁ. πτ ΟΡ 305 ΒῚ, ρίο, Ρ]. δ πόγρεπ μετα! ἀΐηρ ̓ εἰδά 
τιάϊηρε (4010), εἶδνν. ἡ ἀπὰ 15. 40: 9 “3 ς 27.1 οὗ νἱοϊοιυ δῃὰ βαϊναϊίοῃ ; 50 
ταοδὲ πεῖα, Βυΐ 1ξ ΤΩΔΥ αἶβο πιεϑῃ 51Π1ΡῚΥ ὀγίρρίνσ ἐαέρσε, αβ τ 5. 41 
2 8. 1819.20.25 1 Καὶ, 142; (μαΐ ἀερεπάβ ἀρο ουζ ἱπίετρ. οὔ ἴῃς σοπίεχι. ὦ, 3, 

Ἔ, 41] παῖε τἷ5 ρὶς. βεοοπὰ δος, ἴο 10», Ιὲ ἰφ ῥγοῦ. [πὶ ἢ ἀοεβ ποῖ Ὀεϊοῃρ 
ἴο ἴδε ρΡῖς. τηαϊείηρσ ἰξ ἃ τεϊδίϊνε οἴδυβε, θυΐ ψ ἢ ἴῃς ῥτενίουβ πουπ, τς ἢ 

βθου]ὰ θὲ σεδὰ πον (127). ΤΏεη ἴδε ρίς. 15 ἴῃ δὴ ἱπάερεηάςπὶ νεγρδὶ οἴαυβε. 
-τ 35 ΚΞΎὙ]1 ἱπ (ὦ δυνάμει πολλῇ, Ἐ νὲγέμίε νεμέία, 3. “ον εἰμεαἑνεὶς ῥἑωγέσεαε. 
ΤΗΐϑ 15 τῆοσς ρεοῦ. ἴδῃ ΕΥ9. σγεαί ἐορεβαν» οὐ ἀσεί,  Ὠϊ ἢ 8. ἀπεχαιρὶεα ἴῃ 
δυς ἢ ἃ ἤξ. δεῆϑε, οὔ ψοπιε οὐ τη εββεῦρειβ. [ἰ πγυϑὲ πιεδῃ εἰϊμεῦ ἃ σεδὶ γεν 
οὐ ταῦ. 1 3 Ῥεϊοῃρϑ ἴο ἴξ, ἴξ 185. φγέαί 9} 85 Οὐ]. οὗ ρίο. 1, 5 5. ὑγοῇ., 
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2 Ὀοϊοηρβ ἴο φυβεχυεηῖ ]., ἰς '5 τοα» ἴμαἱ 5 Βεγαϊεὰ, 31 15 [86ῃ Οαἱ μέ, 3." 
εἰσίν ἐπ δαμίε (ν. 351) νὐτῃ ἼΠῸ 86. 85 ἰῃ (ὦ ἀπὰ 85 βυ})7].. ---- ΓΊΝΩΣ 3298} ῬΒτγ. 
α.λ. δῃὰ ἱπιρτοῦ. ΓΊΝΩΣ 15 δ0}]. οὗ πεχὶ υὉ. --- 18. 7γ0..} ὕὑσίος Οδὶ ἱτωρέ, ὙὉ 
τοοβῖ ργοῦ.; Ραυὶ 3 ,εάεγαδμνέμν ὙῸ νΌ. ποῖ υβεὰ ἴπ Ηερ. (ὖ τοῦ ἀγαπη- 
τοῦ Ξ τι δά]. (607). Τῆς τερεϊίοι 5, Βοννενοῖ, ὑοῦ. ἃ δὶ. οἵ ἱπίβπβιῆςα- 
τἴοῃ, οεγίδι ΠΥ ποῖ 'π ογρίπαὶ ἰξ 50 Ῥεϊοπρβ ἴο [8]5 1. --- 3.2] ΡὮτ. α«λ. «ἦέ 

“λα! ἐς αὐίαΐπῷ αἱ ἄσνιε, ΒΒ, [Ππ}} δά]. ἢ, οἵ, [Π})}] 2 τέμνε, νερααΐσεν, 27. 
Βυϊ ᾧ ὡραιότητι, 3 ῥεολνἑἑμαῖο, ΤῊ) ΞΞ τιγκ), 85 7ε. 63, δὲδ εονεεῖν, δεα ἰὴ ονεε, 

νυ. 333. --- δῷ Ῥυπι}] ΡῚ,, ἱπιρῇ, 3 ἔν ΡἈῃτ. ἀερεπάςηϊ οπ 7. 559, --- 14, γϑϑσ τον 
ὈΤΟΨΦ 1.2] 15. ἀεγνεὰ ἔτοπι [ὰ. 516 ὈΟΦῸΣ 1}2 Γ2Φν π05, οἵ, σπ. 4915 1.}32 γ5 

ὈΓΟΦΌσ. ὈΤΟΨΦ ανλ. ΡχΟῦ, Ἔσγοῦ ἴοσ {οοΦῸ. (Οἱ. οἴδει ραββᾶροβ: Οπ. 490} 
«αἰ, 7α. 516 «ἀδεῤγοίαϊ, Ἀδτε ἔτοτῃ σοπίεχι ἐρυεεοίές. ΤῊς οἶαυβε 15. ῥγοῦ. ἃ 
εἰ.» ποῖ βυϊϊεὰ ἴο ςοπίοχὶ ἀπά τη β᾽εδάϊηρ ἔοσ βυρβεαυξης 1ἴπε8; δο ε., θὰ. 
πο πλλ 55] Ὑ ἢ πρτΣ ΝΊΡΕ. ρῖ. ἢ 56. (65.}45.Χ, αρτεεῖηρ Ὁ ρτίποῖραὶ πουπ 
ταῖμβεν ἴθδῃ οοπδίτυςϊ, 85 ἰ “νἱπρεά ἄονε." {[Π5.} νὉ. Οδἱὶ, εουεγ, ἃ5 
2 5. 1580.80 Ἰς, 145: Ἐδι. 612 γ,͵ ΝΊΡΆ. δε εσυεγεά, Ὦδετε ΟὨΪγ. ΡΊ. συεγίαν 
2 (Ὦ. 35.5.1.8.9.- ΓΔ 5Ν7 Ρ]. {, 8[. 3 ἢ ἔπη π. ἢ δέμέον, εἶδτν. Ὁ. 3211 
Ῥε. 91, οὗ εαρ]6, [Ὁ0. 3912 οβίσι οι ἢ οἷ. ὋΣΝ 557 οἵ ἄονς. --- Ρ) 2] ἢ. ψῖΒ 3, 

Ἔρπρν δά). (1) δαίς φγέερε οἵ ρίασις βροῖβ ων. 1329 1457, (2) 8ΒΌΒ. π. σγέερ- 

σλΐνερεογ ἐρρ᾽ ΟἿΪΥ Ὠοτε., ΤῊΪΒ ἱπιρσοῦ. Αποῖδεν τψογὰ ἰ πεεάεά ἔοσ πιδάβυτε ; 
τὰ. ΡΣ ΠΡ. ΡΣ νὉ. Ματά οὗ Ἰίρμιοὶπρ 2816. οἔ, π. υϑεά α'Ξο οὗ δου 
170. 2οῦδ, «ποτὰ Ὠι, 3251, σρεας Νβ. 32 ΗΡ. 311, οἵ. φύέμεν οἵ ψεαρου ΕΣ. 211δ. 30. 88. 
80 Βετε οἵ ἴδῃς ροϊάεῃ οοἱουτεὰ ρῥἰπίοῃβ ἰπ ἴδ 6 βυηι ρα. ρ΄ (9372) δ᾽ ἐδρερεέες 
οἵ ρία585, οἴ. Α5. αγξω, γεέίστυ, ϑα Ὁ. Ῥ΄νν φοίά, 8ο Ε1Ώ. Φ γυῃ πιτα. συλ, 48 Ῥτ. 31} 

810. 10 τ616͵---1δ. 021 ΡΙ.. ἱπῇ. οϑῖτ, συ “ῥγεααῖ σε, αἰνγαγβ ἴῃ ΡῚ. ἀη 1685 μετα 
δηὰ Ζο. 210, ψγβετε βοιης τεηάσσ σεσζζοῦ; Ὀυϊ ἴῃ Ὀοτϊῃ οα565 νου βυβηςϊεπὶ 

τεᾶβοῦ. (ὗ ἐν τῷ διαστέλλειν, 3: ἐμ αυταςγεί Ξε Ὁ ὀγεαξ ἱρ δσο, οἰἴνταϊε, 

υϑεὰ ἰπ Οὐ] οἵ Ὀτγεακίηρ Ρ Ὀομεβ ἴῃ ἰκεῖτἰε ΜΙ, 38; 50 Ῥοββίθ!Υ ἰηΐετρ. οἵ 3 
Βετε. Ἱπάεεά, Ὁ) δπὰ τ ἀεπιδῃά βοπὶς βυο βεπβς Βαϊ ]. ἰ5 [υδὶ {με5ς 
νοτὰβ ἴοο ἰοῃρ, ἀπά {ΠΕΥ̓ δῖα ῥγοῦ. ἱπίδγρ. ρίοββεβ 1 80, νγῈὰ πιδὺ ἰηΐεῖ- 
Ῥτεῖ σὺ οὗ ἴδε βρτεδάϊηρ οἵ νἱπρβ οὗ ἃ Ὀἷγὰ, νὰ σσίηρδ οπιτεὰ 65 1 ΓΒ. 
288, -- 5.10} Ροϊηϊεὰ δ5 αἰνὶπε παπῖς, ΜΤ. δ5 91}, δο Νὰ, 244. 16 (Ῥοεχαβ 

Βαϊδαῃ) Ἐπ. 129.51 15. 135; (πη, 495 7ο. 116 ΕΖ, 1329 ἀ.; Ὀὰὲ 70. 31 τπηε5. 
υ ὃν οδιαγαοίεγιβεὶς οὔ Ῥ δ8 βρεουϊδιῖνε σοποεριίοι οὗ σοὰ οἵ ραϊτίατοις; 
ΕΣ. τοῦ ἀὰΡ. Τῆε ὑδεὲ οὗ τ ἀυ. μετα. Ιἱ μᾶς σίνεη ἴμε οὨϊεῖ αἰ ΟΠ ἰπ 

ἀεαϊηρ νἱτἢ ργενίουβ νὉ. Ὁα. φυρρεβῖ5 Ἷ Μεϊα, οἵ Ῥαι11ς- 6] 4, 45 Ἰοςαὶ ἃςο. 
Βαϊ ἴξ ἰ5 τῆοτε ργοῦ. {μαΐ Ψ' 15 ἀϊϊῖορ. δπὰ τμδὲ νγὲ ββου)]ά τὰ. ὕ πο π.ἢ, δέγα 7 
2γὲν 15. 3415 Ὁι. 1412 τὸ πὰ [ν᾿ 11}, οἱ, πκτ νῦ. Αν συΐγν οἵ εαρὶς ες. 4840 
4923, ἱπ Ὀοϊ᾿ οα56ε5 ἢ 025 ΨῚρ, νυ. 1811, Τΐβ ρῖνεβ 5 (ῃς Ὀἰτὰ οὗὨ ῥρτεὺ Ρυγ- 

βαΐηρ ἴῃς ἄονε οὗ ἴδμε ῥὑτγενίουβ οοπίεχί, ψ αἰο ἢ 15. ἰηάεεὰ Σπρ] τἀ ἰπ ἴμς ὑτε- 

σίου τροίδρθοσ 85 πιοϑὶ ἄρτες. --- ΟΡ] ΗἱρΡΗ. [.58., νὉ. α.λ., }.88, 5ΞεπδαῈ 
παρτοῦ. ἴῃ οοπῖεχι. ΤΆ νΌ. [861 [5 ϑυδρίοἴου ; τά, ῥγοῦ. ον Ὁ. 85 ς 19, σι 

3 ἃ5 Βὶ., θυ. οἵ, 70. οὗ. [(Ὧ5. τ ὍΣΣ ἕοτ τ Π2 ἀοε5 ποῖ ρῖνε ροοὰ 8εῆβςε. 
--τ [ΣᾺ] Ὡ. Ρζυ. Ἰοοὶ, 7. 9'8 ποοάεἀ τηουπίαϊῃ πεϑὺ ΘΒεοδεια, ποῖ γεῖ ἰάδη- 

εἰδεά ; Ῥγοῦ. μεῖς ἴῃς βάτηε, ἃ5 Βᾶ., θυ. [1 τῃς τεΐεσεπος ἰβ ἴο ἰῃ!ς Ὀατς οὗ 
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τὰς Κίβδοη, 78. 5, νγὲ τηυβὲ [ΠϊηἸς οὗ βοτὴς τἀρε οὗ οὐ ἤδᾶγ Οδγιμεὶ, ἰαπηεὰ ἔοτ 
[15 ἐογεβίβι ον. ΒΕ.1Π- 16 κα. χῃεπιίουβ ΖΦ) δημέεεείένε, οἵ σι ῖ ἢ Ὡς 58γ5: 
“Α5 τε 5ἴοοά ὑροῦ ἴμε ποῦς Το ἢ (ἢς νϊάς ρῥ]αΐπ δῃὰ Τδδηδοῖὴ ἴμοτα 

Ῥείοτε υ8, ψὰ οουϊὰ ποὶ Ῥυὶ ἔεε] {μαὶ μεοτς μβαὰ θεεῃ {πε βοεὲπε οὗ ἴδε ρτεαῖ 
Ῥαῖ!ε οἵ θεδοσγαὴ ἂἀπὰ Βαγαῖς.." ΤὨΪβ (6}} νου]ὰ 54ι158(7 4}} τς σοπάϊίους 

οὗ ὈοΪὰ ραββδαρεβ. [10 ἴῃς 8πον 15 ἃ 5ἰπ|}εὲ οὐ Ὀοπεβ Ὑδῖο ἢ Βᾶνς ὕδθῃ 
δἰήρρεά Ὀγ Ὀἰτὰβ οὗ ῥσγϑυὺ, ἴμεγε ἰβ. πο πεεὰ οἵ [Ὠϊηἰκίηρ οὗ ἃ 5πονν τηουηϊαΐη. 

-τ- 10. ονγῦν 5] εἰμεν 8 Ὁμκ ΥὙγΣ 367, οἔ, 801 [Γ τοίειτίηρ ἴο σίαπίὶς τηουη- 
ἰαΐπ8, ἃ5 Βαβῆδῃ οἵ Ἡευσποῃ ; οὐ ἔογ ἃπ οὐρίπαὶ ΤῊ) ἽΠ, ἰΓ τεξεττίηρ ἴοὸ Ζίοῃ. 

--ιρῦϑτ Ὁ] ἘΏ, Μι. Ε. ]ογάδῃ δῃὰ Οεππεβαγεῖ ἔγτοτα ἴῃ 6 7αρῦοῖ ἴο ϑγτίαῃ 
Ἡδυταη, ΝΥ εἰβιεἶη, αοἰδη, Νον., Βι., ἤδτθου Βᾶ. Βυϊ (ὦ πῖον, 3 δίηρμῖς, 

80 Σ, Ἢ, 59, 41} ἔανους 1001, 85 369 Γ2 15 τῇς (αὶ τμΐπρβ, τίς Ὀϊεββίπρε οὗ τῆς 

ἴεπιρὶε ου Ζίοῃ, οἔ, 18. οἱ, ΤᾺΐβ5 18. πιοβὲ Ῥγοῦ. ---- Ὅ.23. 5] { [1222] πι[πι.] 
2εαξ οὐ γομπεαϊραί ταενερεῖέ; σιαην ῥεαξεαῖ 45 δΔα)., οὐ ἴῃ ἀρροβίτοῃ φεαξς, ἴῃς 

Ἰαϊϊες ἐδνουτγεὰ ὈΥ͂ Ὁ.))22) ὈΥΥῚ ν.17, Ὁ τετυρωμένα, Ἢ εραρωίαίος, ἃ8 2). πεῖΐξ, 
εῃράΐ, 70. τοῦ, 35. ἐχερίρες ἐχεοεὶ, ἃ8 1 ὈΝΠ2), --- 17. ῬΚ 5] ΡΙ.. ππορΐ. ἀτοβαῖς 

3 Ρ]. ἼΣ α.λ Ἐ Δοοξ αφξαρεε, (ὁ ὑπολαμβάνετε, 3. εονἴεραἶἐς, ΑΔ. ἐρίζετε 
ἀν. ΤΆ 1. ἰ5 ἃ Ἰαῖς ρ]. - 305} Οδ] ἱπῇ, οβίτ. βέ, ὑγεξ. 5επβς, ἴοσ Η 5 βἰτεϊηρ 

εηιβγοηςά, --- ΠΥ ηΝ} ἱπηρσοῦ. ἰὰ Έ ; [86 Ὑβοὶς 1. ἀουθι}655 ἃ ρὶ. --- 18. 25] 
(0]], οἵ Βεδνεηὶ δγηγ, οἵ. 2 Κ. 211 617, --- ὈΣΣ3] α.λ. ἀνα] 2“, Αταμπηίβῃι, 

νμιγγίαά ἀυῦ., τ᾿ ΒεῖΠοΣ ἴννο τογτίδὰ 5. οὐ ταγτίδάζοϊὰ, ν. (5.57. (δ᾽ μυριοπλά- 

σιον, 5. ἐπρεμνιεν αδὶ ἐδ. --- γΝ}} α.λ, γερο οι, ΒΌΒ., “ἴῃ ἃ τυ ρ!!οατίνς 

56 η56," (68.571. Ὁ, (οσ 1υὉ᾽ Κ΄ ὅ.11.1. 90.0.0), Ατῶπι. ΝΠ γεῤεαί, 80 53. νεἰϊία 
αὐμνπάαρδέεηε, ΑΔα., Σ, Βᾶ., τνΦ, οἵ, 76. 4845, Βαϊ ποῖ βυϊϊεὰ ἴο τῇς οοπίοχί. 

1.48.» Βῖ., 4].,ὄ ϑκυσυ ἰανουτεὰ ὈῪ Νὰ. τοῦδ ὉΝ ΘΟ ἸὉΝ ΓΊΣΣ Ἢ, δαϊ ἰξ ἴα ἀϊδῆςυι 
ἴο εχρίαἴα μον ἴῃς ΘΑ5Υ τεδαΐϊηρ οουἹὰ ρῖνε ρἷαος ἴο 50 ἀἰβίουξ ἃ ὁη6, εβρε- 

οἶα!ν ἀ8 ὉκΡ᾽ ἃπὰ 1) ἃγε ποῖ Ἔββὺ ἴο ἱπίεγοδδηρε. ΞΏ, 3, πιοβὲ ργοῦ., δαὶ 
ενἱἀ ΠΕ]Ὺ ἃ ἰαῖε ρἕτ. δὰ ἃ ῥτγοβαῖς 9]., ἀουδὶεὶ οἵ Ὁ)02, 8ὸ Καυ. --- Ὁ Ὁ3] 
τ1δουρῇ κυπίαϊπεὰ Ὀγ ( ἐν αὐτοῖς ἐν Σινὰ, 3 ἐ᾽ εἰς, ἐρε δέρα, ἰα ἀἰβίου!, Κι ὄβιεσ, 

ΟΙ5., Νον., Ὀγ., Καὺ, τὰ, »»)ῸὉὉ ΝᾺ ὧ5 ὈὨζ. 332. --- 23] εἰἴμενῦ [Ὰς Βοὶγ ρΐαςς 

οἵ Ζίουῃ 25 ἴμε ροαὶ οἵ ἴ16 τπάγο, ἃ5 Νονν,, τ. οὐ ἰῃ τρδ)εδιὶς ΠΟ  μς85, ἃ5 

Εχ. 1511 Ρ5, 77}; Εν., Βᾶ, ΤΆς 1]. 15. ἀὰ}. ἀπὰ ρῥγοβαῖς:. Τῇ 34 ρεγβ. συἱτ 

ὉΣἽΝ ἰδ ἱταρτοῦ. ἕοσ ἴῃε 2ἀ ρεγβ. ομβαγαοίογίβιίς οὗ Ρβ. Α βἰπρὶς 1. οὗ ἔουσ νογὰβ 
πάει ]ϊε5 (ἢἷς σοηρϊοπηεταῖα. γε ἢγβὶ ἴὩτουν οὐϊ 1) "οὖν ἂβ5 ἀουθῖει δπὰ οί. 
ΣΝ 8. αἶϑο ἱπηργοῦ,, ἱξ ἴμοτα τγὰβ οὐ ρί ΠΑ}Υ ΟὨΪΥ οης ]. 3 ἰ5 αἶβο ἐχρίδῃαί ΟΥΥ͂ 

οὗ ἴδε οἶδυδε ΤΣ Ὁ. ὙὌὙδαῖ Ἰεᾶνεβ ΨῚΡ3 γ)Ὸ ὈΛΩΣῪ ΠΝ 295, ) Ὁ ΟΣ ἰδ 

ἰχῖ. εττ. ἕοσ δὰ οὐἱρὶ 8] 200 Γ35, 3591 ψ88 ργεῆχεά ἴο ἐχρ᾽αἷπ ὉΓ3. ΤΈΣ 
οτρ᾽παὶ ννα5 (μεγείοτε ἴῃς ᾿πεορμδηΐο τάδ οἵ Ὑδαννεὰ ἔτοσα δίπαὶ ἴο τῆς βαῃο- 
ἔμδτγ ἴῃ Ζίοπ ΨΩ γ)) Ὁ ΓΙ39 ΠΥΜ", --- 19, ν3᾽ Γλ29] Οἱ] Ρῇ. 3 πι. ζ πϑῦ νὉ. 

ἐεααῖ εαρήήνες τοῦδ 1375 ἢ τ ν᾽ ἢ.πὶ. ςοἸϊεοιίνε εαρεῖνες, εαρενέέν, εἶδνν. 
Τι. 2110 Τὰ. 513. 2 (Β, 2817, ψἱτἢ 10 Νὰ. 21, οἴ. 2 (Ἡ. 285.11, Σ τν}ῷ εἶν. Ψ 
δίους 7851. --- ΠΏ] Ρ]. ᾧγ)δ Ὁ πι,. σι, εβρ. οὔ οδετγίηρβ. --- Ὅπν8 ἄοε5 ποῖ 
πυδ! ιν ἴῃς ῥτενίουβ ννοτά, Βαὶ 195. Ικ ἰβ ἀεῆηςὰ ὈΥ ὈΥΥνΟ κι. ες ν.ὔ, 

Ὑῖϑ Ρτ. ἰβ ῥγοῦ. ἃ 6]., 85 ἰξ πιαεβ 1. ἴοο Ἰοῃρ. --- [90] Ομ] πῇ, οβῖγ. 88 Ἰπϑφο 

ν.17, --- Ὁ} σ. ν.δ, ἰδ 6]. --- ε ναγίουβ ἐχρὶ. οἵ [δἰ8. ἀϊβῆσαϊς 1. ἂτς ἀυε ἴο ἃ 
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[αἴϊυτε ἴο τεοορηΐβα ἴπ 6 ῬγΟρεγ πιδᾶβυγεβ δὰ ἴῃς ρίοββεβ, δῃὰ ἱμετείοτε πεεὰ 
ποῖ ἀεϊαίτι υ8, --- 30. ")0 Ὀ0}}] Οδ] 755, ᾧ ὈῸΡ νὉ. Οδἱ ἐραά πον Οπ. 4418 (Ε) 
Νε. 1316, ἐαν᾽ν ας α ἰοαά Ἀετε, 5 Ζο. 125 15. 461-85; (ὃ κατευνοδώσει Ῥαταρῆταβς, 
3 δογίαδίέ, αΒ. Α4., Σ βαστάσει. --- Γι νῦν ὅΜ.}. ΤΆΣ ἀγιοὶς ἱπῖργορ. ὅν μαὰ5 
Ῥέδῃ αϑϑίτ]αϊεὰ ἴο ὑμῇ ν.3), 11 ἰ8 ἀουθε1ε85 οβίγ. ἂς 66, 3. --- 31. Γ᾽] α.λ.; 
ΡΙΟΡ. Ατδπι, ἱπξ, »Φ', (ὦ τοῦ σώζειν, 3. ἀἴξμς ταὐμέϊς, 88. δΌονς. --- νυ] ἴῃ Έ, 
8130 ενϊάεηςε οἵ δ]. --- ΓΝ] Ρ]. Σ [πινυ Ὁ} π.ΐ. ΟἹΪΥ Ρ].»ν (1) ομζσοέτισε, ἐπέγενε- 

ἐΐές ὁ ἐεγγ ον», , Ἐν, Ρ ομξίγίς οἵ οἶϊγ, ΕΖ. 4889 1 (Π, 516, (2) ὉΠ 

Ρι. 438 (Ὁ) 48 νυ (3); (3) ἐεαῤες, 8 Β., Βδγα οὐ; οἵ. ΝΥ (2) ν.ἴ. --- 
23. υὐὰη ὙΠῸ} 85 110" ΗΡ. 315, οἴ. 70. 555, --ο νν Ρ } ἀαὲνν φεαΐῥ, ρΆτ. α.λ.; 
ἴοσ ὑ86 οὗ ὙρῚ}, οἵ. 717, --ο Ὁ 3} Ζ οὖν ἢ. Ὡ;. οὔενεεε, Μΐ (ῳ. 51), ὦ πλημ- 
μελίαις, 5. εἰ τειὲς. ---- 38, νι ἼΘΝ] ἱπίγοάςε8 δῇ οτγϑοὶς. -- 2): Ν] Ὀἷ5, ΗἸΡὮ. 

ἰπαρίς 1 85. ἰπ [με 5εηβ8ε οὗ ὀγέγι δαεξ, εἰϊμεν [Ὡς δποπιῖεβ ἴῃ ἀείεαϊ, 65, Ἐ, οὐ 
ἀϊδρειβεὰ 1βγαϑὶ ἰῃ τγεβιοσγαϊίοη, 3, δ, τς ἰογπιεῦ δπη ἱποοηρτυουβ ἰάδα, ἴΒς 

Ἰαΐτες ποῖ βυϊϊεά ἴο ἴμε οοπίεχί. Ιΐ 18. θεϊζες ἴο ἱπίεγρ. νῦὉ. 88 γεφηέζε, γεέοη- 
2επε (1831) τῆς Ἔποταν, ΜνΑἰοὮ δάἀπλγΑ]Ὶ βυϊῖ5 [ῃς σοηίεχῖ. 18 ψ 192 ἀπὰ 
ΓΙῸ ἰ5 πρτοΡ., ἀπε ἴο ταϊβίπιεγρ. [{ ἰ8 τεα]]γ ἰπ θοΙ ἢ οα565 5, ῖτῃ νΌ.. Ὀσυσκ. 
(ὦ ἱπάεεα Βα5 ἐν βυθοῖς ᾿[ῃουρἢ ἐκ βασὰν. Α νοτὰ ἰ5 τηϊββίπρ ἔτοτῃ βεοοπὰ ]., 

ΡΟ. Ὁ). --- 94, 1705] βπ8] εἴδυβε σῖτμ ὙΠῸ ΟΒΙ ἱπιρέ, αββί ται εὰ ἴο ν.23, ὑη- 
βυϊεα ἴο οοπίεχί, ἘΒά. πὰρ Οῦ, “6, ΖΦ, γπη, 8ο δγε, Κεπη., Βὅ., ΟἿβ., ε., 
8]. --τὉ σἱἢ 56. 2 56.» 30 9 ἱ 5 ἀραῖϊπϑι ἴῃς ὑϑᾶρε οὗ Ρ5. Ιἰ ἰ5 ἄυε ἴο 

186 οσϑοῖς νυ ίοι ἴα οἰιεά Ποῖα 45 ἴῃ νυ. , τεβεττίηρ, ἴο Ιϑγαεὶ. ---- Ὑ2} 80 (ὃ παρ᾽ 
αὐτοῦ, Ἔ αὐ ἐτο, 3. α ἐεγιοίέῤεο, Σ ἀπὸ ἑκάστου. Α νὉ. οὐ πουῃ ἰβ8 τηΐβ9- 

ἱπῃρ ψμΐοἢ ἰ5 πεεάεά ἴο ρῖνε βεη8ε. [Ιζ 8 ποῖ Ὠδοδββϑιν ἩΪ ΟἾ5., Ὠγ.» 

Ηυ., Βὶ., Ὀτ., γε., θα., Κιεκ., ἴο τεδὰ 29 (.46) ἴον νυ). 11 ἰ5 Βεϊϊετ ἴο 

τερατὰ ὈΟΙᾺ 45 οτίρὶπαὶ, [ἢ 6 ἔογπιεσῦ οὐ εὰ ΡΥ ἴχὶ. εἴτι; [δ ὈΣΣΝῸ ἰ5 δῇ 

ἰηιεγργείαιἷνε δ]. ---3δ. γΝ 1] Οδἱ ρί. 3 Ρ]. ἱπάεί, βιδ). ἴο θὲ στεπάδσεά ὈΥ͂ 

Ῥαξδῖγε. --- 1 ΠΝ5)}5} ΡΙ. ἔποθη πιῇ, (1) γιαυεί τι ἐονεβαην, εαγαναν, 70. 619, 
(2) φοΐρρ, ΝΑ. 25 Ῥγ, 3157 (0τ.); 2γοεέσείορε, Βετα δὶβ οὗ σοά; 50 ΗΡ. 35. -- 
95 ὍΝ ΓΛ5)] ἃ βἷ. οἵ δπιρ!ἱβοδιίοι, ἱπιργοῦ. Βεγε ἴῃ οτρἑ πα, ---- τ᾽ 193 ἐρεῖ 
τὴπ ταριείμανν, ϑιγεεῖ, Ἠοιβίεγ, Ὁγ. Ηυ., Ρε., Βᾶ., θα.; ἐμ ἀοδίπεςς, Εν... ΗἸ., 6. 

Βυϊ ( τοῦ βασιλέως τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ ; ΟΙ5., Οτ,»5υρρεδβὶ τ᾽τρ, Α΄ σαΐεελ. -- 36, “πῈ} 

Ῥτερ. αγῶογ, Ὀαϊ ( ἐχόμενοι, οἴ. 4.516 4014 ο41δ; ῥτοῦ. ῬΔτΑρἈταβς Ηαὰ. Νον;, δάν. 
-πτ Ὁ ΟΑ] ρίῖς. ον 48 877, βο Σ, 3, ΖΦ; ὦ ἄρχοντες, Ἔ “γίμπεῖβε!, 50 
45; Ὁ5}Ὁ ποῖ 50 ΨΜῈ}} βυϊϊεὰ ἴο οοπίεχί. --- Ὁ)},}1 Οαἱ Ρῖς, Ῥ]. .)) (Ὁ. [πῖτ. ὃ 34) 
ἱπιρτγοῦ. ; τὰ, ΡΙ, ῥῖς, 2.22) 85 εἶδυν. πο] 83 ΡΓΕΡ. ἐρ: 146 νεϊαϊεί οὐ» 580 Ντβδ. 
[τ ἰ5 ροβϑίν!ε {μὲ Ἴ)) βῃου]ὰ θὲ τὰ. τι πλοῦ] ῬΙ. πῸΡ π.ῇ, γομρρ' τυονεανε (Ὁ. 
Ιπῖτ᾿ 8. 34). ττο πλρθ)} ἀλ. ΟΔ] ρῖς. ρ]. ἢ, ἢρη ἄεποπι. ἢ π.π|. “ἐνιόγεἰ Ἔχ. τς Ὁ 
76. 315 -Ἐ, ἀϑυδ!γ ρ᾽αγεά Ὀγ ἀαποῖπρ' υγοθλεῃ ἴῃ {πε Οτεμὶ, οἴ. Νὰ. 28, Ῥοϊεὶ 
Ρίς. ΠιροΓῸ (ἀυῦ. (ὃ ΤλρχρχῸ). τιον. ἴῃς νψογὰ μα5 ἔἵψο ἴοπεϑβ, δῃὰ νγεὲ 5Ββου]ὰ 

τά, ΡῚ. ρῖς, --- 37. ἰδχννἋ] αεεοριόδν, ἐλοίγ, 85. 2613, -- ΡῸ91 ἴξ σοττεοῖ, τε. 

οἴδυβε ; θυϊ ρᾷτ. α.λ. ἀπά ἔργον. ΕἸβιν. Ψ ὋΡρο (9610), ἴῃς βουτοε οὗἉ 11 ἴῃ 

ὙδΒνν ἢ, 85 76. 21817 18,50 ῥοῦ. ἤεῦες. “Ὁ ὑσξρ. 15 ἀϊϊζορ. Τῆς ννμο]ς νεῦβε ἰβ ἃ ρὶ. 
-- 38. Σ᾿ ΡΥ] δά]. δἑἔιμΐε, νῖϊα ἴῃς ἰάεα οἵἁ ἱπβίρτιίβσδηος, 45 110141 ΜΙ. 1 7ε. 490 
5ο"ῇ 15. 6033, πιῃρ. γοιενιρ ποῖ ἴῃ Ψ. --- Ὅν} ΟΔὶ ρῖς. στὴν (4915) νυ δέ. 3 Ρ]. 
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ἴον Ὁ." οὐ Ὀπντὶ, 65 Ὁ τείεγ. ἴο 840], 3. εονείρδρες 05, ΑΛ. ἐπικρατῶν αὐτῶν, Θ 
παιδευτὴς αὐτῶν. Βαϊ (ὅ νεώτερος ἐν ἐκστάσει ἰηϊεγρτεῖβ ὉΤῚ 65 ρίο. ὕ [00] 
νὉ. ὁξ ἐμ εεσία5ν, οἴ. δῖ, Βοῖδ [ἂς νΌ. ἀπά που ἃγε υβεὰ ποὶ ίοσ εςβίδτς βοῃρσ 

διὰ ἀδηοίηρ, Ῥυΐ ΟὨΪΥ ἔοτ ἀξὲρ δπὰ ρτοίουπά 53]ςερ, οἵ. Πρ ἡ.ἴ, αἰξεῤ, ἐεσέσεϊς 
φίεορ, απ. 231; 5 πυῖϊαυγ 46, ἘΠ. ΟΥ̓, Νον,, θα.» ψου]ὰ τὰ, ὈἽ 5 ἅἄῦονε, ν.35, 

Βαϊ [δε εαϑίεβὶ ἐχρίαπαίϊου 1ἴε5 ἴῃ δηἢ. οἵ ἴῃς ἱπδισιϊβοαπὶ πυχηδες οὗ συ ]εῖβ 

οἱ Βεπ͵αταΐῃ ψ τ τ[μ6 Βεδρ οἵ ρσΐῃοςβ οἵ Τά ΔΒ. --- ὈΠὉ2] α.λ. [Π}] π.΄. ἀδαῤ 
οἵ βίοῃεβ, δῃὰ 30 οἵ ρεορῖε, Νονυ. ΤὨε ρῆσ. ἀξαῦ οἵ ῥεοῤῥε, ςοταστοπ ἴῃ δου οὗ 

τε ὕπίϊεά ϑιαῖες δπὰ βυΐϊαῖε ἰπ δητιῃ. Στὰ (ἢ 6 ἔενν ρηηοεβ οὗ Βεπ)δπιὶπ. 
Ηα,, Βᾶ,, Ρε., ΒΙ., τ, ΒΌΒ., ὈΓΨ)Ὶ 85 645, οἱ. 5516, Βυϊ ἴῃς πιηρ. ρίνεπ ὈῪ 
ἴμεπὶ ἴο τὴ 5 ἔπιρτοῦ. (νυ. 27), δῃὰ Βετείοτγε ἰξ ρῖνεβ ἢὸ Βεὶρ εγε. (ὅ ἡγεμόνες 
αὐτῶν, 50 35; 3. ἐπ ῥμγβηγα ὁμα, Ἰολνα τ. (τα.) δμγράε Ῥατπλετῖβ, 88 Νὰ. 418 7ὰ. 

855 Τε. τοβ. οὐ 'β πεεάεὰ ἴο Ἴοτηρίεῖς ἴῃς πιξᾶβυγε οἵ ]. --- 30. "Ὁ}] ΕῚ. μέ. ́ 
τ τοπῦν 85 βυὺ]. ἰβ ποὶ βυϊϊεὰ ἴο οοπίεχι. (ὅ ἔντειλαι θεὸς ἱπιρ] ε8 ὉπΌΝ τ, 

80 5, Ἐ, Σ, 3, ΣΦ, Εν., Ηυ., Ρε., Βᾶ., θὰ. ΤΆς 58. οἵ 38 ἰ5. ἰηϊετρτεϊακίοη, --- 

ΡΣ] Οδὶ ἱπιν, οοδοτῖ. Πρ, δέ τἴγορρ, ῥγευαῖΐ, ρίνενι Ὁγ (ῦ, 3, 85 ἰγαπβιεῖνε, θαϊ 
ἀραϊησδὶ ὑ5αρο. ---}.} τεϊδιϊνε (φ26) ---- γ)» 15 πεοάεἀ ἔοτ τηδᾶβυτε δἱ οἷοβε οὐ ἢἤγβί 
1., δὰ ον 5 ποῖ πεεάεὰ ἴῃ ἴπε βεοοπά. --- 80. ἡ ντς ἰ5 ἀυὉ. (58), ὦ ἀπὸ τοῦ 
ναοῦ σου, 3 “ε ἐενιβίο ἐμο, 5ο Ὧχ. ; Ὀυΐϊ Σ διὰ τὸν ναόν, 30 Εν;., Βᾶ., Ὠτ,, ταοβῖ 
ῬτΟΌ. --- νῷ 30.239] Ηἴρῃ. ἱπιρί, 53» Ῥῃγ. 7612 15. 181, ᾧ "Ὁ πιτο, ΖΥ , οἿΪν ἴπ 
1815 ῥΡῃτ. Τα ν. 5 ργοβαὶς, ποῖ βυϊϊεά ἴο Ἴσοπίεχί ; ψοἊβ ψἱἢ ν. 88 γαῖμετ, πὰ 

ἰδ ἃ εἰ. --- 81. τὴ ΤΠ] Ρβγ. ανλ. τοὐδά ὀέεατί ογ γεεάς, ἢ 5 πιὰ, γεεά, {πα 
ναῖες τες οἵ ἴῃς ΝΊΪε, οἷ, τ Κ. 1416 15. 195 357. Τῆς Βὲρροροίδτου, 50τηθο] 
οὗ Εργρὶ, εἴ, Ῥπ. 8014, ΤὨς 1]. ῥτγοΡ. οἰοβεβ ἤεζε, απὰ ἴδε ἀϊνίπε πᾶτης ἰ8 πεεάεὰ 

ἴον πιδᾶβυζα. --- Ὁ Ν ΤΡ]. Ἐοτς πὰρ Ὁ. 5, οἵ. εβρες, ΟΝ τΨ 75, ΟΥ̓ 

8615. 51 Ν οἵ βίγσοηρ ἐπεηιΐςβ 2218, κίῃρ οὗ ᾿Αβϑυτία 15. 1οἷἶδ, Εἀουλεβ 15. 347, 
μεῖς ςοπέεἀεταῖε Ῥτίποαβ. ---- Ὁ Ρ Ὁ}. ΤΏεβε ᾶσε ποῖ ἴδε ρεορὶε 85 οαἶνεβ 

{υ]ονίηρ [με Ὀ0}15 ἀ5 τμεῖς οί είβ, Βυΐ [μ6 βυδ)εοὶ ρεορὶεβ, με 1εββεῦ παιίοῃβ. 

-- 5508} ΗΜΒΡ. Ρῖς. Τορσ, νατγίδιϊου οὗ Φρ νὉ. “αν, ἡγεααῖ; ΟδΑὶ ς. ἃςο. 
νϑίες ΕΖ. 323 3418. ΝΙΡὮ. ἃ ἰουπίαϊπ Ὀείουϊεὰ τ. 255, Ηρ. ἀπρνιδίδ ογεέ- 
σε Ῥτ. 65 (ΕΝ. ΤΟΥ ὀεσδῖν ογεϑφοίγ) ῥῖς. ΟΥ̓ Βετε οἰαγιῤέριρ, ἐγανηῤῥέησ (Ὁ) 

808.; οἵ. ἐ[ΦὈ19] (υναῖεγ) δεγοεέεα (ΌΥ τἴμ 6 ἔεεῖ) ΕΖ. 3415; Ὁ ρα πι[π|.} 
»εῖγε 15. 573, (ΘΒ τοῦ μὴ ἀποκλεισθῆναι τοὺς δεδοκιμασμένους τῷ ἀργυρίῳ τιδῖκε5 

ἸῸ οὗ ἢεξ. οοπβεαύεπος 88 3903 603 το ῦ τοῦδ, ., Β2)Β. Π τυυβῖ ἴΒεη Ὅε εἴτ. 
ἴον ἡ οὗ ΝΊΡΒ. ἱπέ, ΒΆ. βυρρεβίβ Ἴροπ. Βυϊ δ υβεβ ἀποκλείω ἔοτ ὩΟ. (5. -..5.Β. 
οὐ! μὴ, 580 Ἐ τὠὦ ἐχομαανκ ἐος φιεὶ ῥγοδαΐὶῇ τερέ αγρερίο, Ἠ ατγ, (αββὶοά,, 

-ἴ πορε ἐχωμασηέν, Αὰρ. Ῥβαϊῖεσ τη. μίό ἐχεῤμααμγ, ὍὨς περαῖϊνα Βετα 

5εοῖηδ ἴο τόνεῦβε ἰῆς ἰάεα ψν ἢ ἴα σοπίεχι ἀεπιδπάβ8. Ρίς. ͵8 βυβίαϊπεὰ ὉΥ 
οἴμεν  τββ, ΤὨς νὉ. Ὀεβὶ βιι]ῖ5 [Ὡς ΒΙρροροίδιηυβ, νἸ ἴῃς πιεαπίηρ ἡγσ»ιῤῥίγιρ' 
ἥπ ἐλε νεῖγε. ὙΒεα ἴμοβ8ς ἰγαπιρίεὰ πιυβὶ Ὀε 15γδεὶ. ---- 52} Θῦ, Σ, εἶνε πὸ 
ενίάεποε οὗ 3, ΜΒΪΟΒ 15. ῥοῦ. ἱπίετρ. Εοτ "τὴ, (ὅ "ρὴχ Οδὶ ρῖο. Ρ]. οδῖτ. Ὶς 
γοβηε (727), νεῖ ἢ 15 ᾿νε} βαϊτεα ἴο 53; τερτγεβεηιησ ἐπεγείογε [βγβεῖ 88 τεῆπεὰ 

85 5ἰἶνεσ δῃά γεῖ ἰγοάάεῃ ἰπ ἴῃς πιΐγε ὈΥ ἴδε Βὶρροροΐαπιυαβ Εργρί. Σ τοὺς 
εὐδοκήτους ὡς δοκιμὴν ἀργυρίον τὰ. η09 ὋΣ χτ, ὈΧ Ρῖς, Ρ455. πγ μευσιγεα 

φηδ (4014), διὰ α]50 τς γοβμεά, ὡς 15 Ῥτοῦ. ἐχρίδῃδίοιγ. Ταμῖβ ρίνεβ ἴῃς θεβὶ 
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εχρ᾽ δηδίϊοη, δπὰ ἰηάεεὰ [Πς πιϊβεῖηρ νοτὰ οἵ (ἴῃς ᾿πε. 6 ἴοοῖϊκ οῃς οἵ ἴῃς ἔννο 
5: πη} ]2τ νγοτάϑ5, ἢ, Α4., 3, ἴῃς οἴδετ. Αᾳ., 3, ἰαϊεγργεῖ Ἰ 85 πουῃ, Ρ]. γερερεθῦ:, 

«υὐεείς, ἔτοτῃ γγν νὉ. γωη, [ΒϊἰπκΚίπρ οὗἩ δἰϊνεσ ψ ἢ ςεβ ; Ὀαϊ δυο ἢ ἃ πουῃ, [βουΡᾺ 

Ῥοββίθϊς, 5 ποῖ Κπονῃ ἴθ Ηερ. Γ11. --- Ἢ12] ΡΊ, ρή, δἴτοῦ ἔου ἱπιν. "13 ἃ58 οοπίεχι 

ἀεπιδπὰβ; 80 (ὅ, 3. ἐ Ἢ12 νῦ. τ“εαδεν, Οἱ η. 1139, ΡΊ. ΟἿΪΥ μετα. τοῦ. 1815 

15. δῖε ΞΟρΡΥΐβι᾿ 5 Ἔττοσ ἔογ Ὕ0. --- 2} Ρ]. 2 ὀαδές, τυαν (5.519) τεὶ. οἸδυβε. 
-- 33. νγ κ0} Οἱ] ἱπιρῇ. 3 Ρ]. ἢ πων εὔσις Ὁϊ. 333.31ς,.4135 «612; μεῖς [ἴῃς ἔοττι 
ἰ5 Αταγηδίβηι, (65.768: Αππα, ἃς --- ὈΟΨΓ] α.λ. ἀυν. ; Φ, 55, Ἐ, πρέσβεις, ἱεραξὲ, 
ανηεδασεααονς, ποδίες, Σ ἐκφανέντες, Αη. ἐσπευσμένως, 3: νεἰοείέργ, 5ο Η]ρ., Ροπῖ., 

(Βε., οψπ ρὶς. ρδββ. ϑυ. ὙΒεη Ὁ2 ψουἹὰ Ὀς ἀϊτῖορ. ἔτοπι 2), δγομαὶς βίσοῃν 

ἕοτπι οὗ [Ὁ ἔοσ ἴοπε τηεᾶβϑυγε. [1 15 ροβϑβίθ]ε ἰμδὶ 66 αδἷϑο μβαὰ Ὄνψγ, τ πἰείπρ οὗ 
5. τ ϑβεροῖ5. --- ἢ ὈνᾶΣ Ὁ] ἢ. ὑτ. ΖΡΡι, εἶδνν. 7813. 48. δ᾽ 809 816.11 τος 38. 88 
τοῦ. 21 χ141 1258:9 1610 -- Σ τὴν πὶ ρτ. Φιφλέορῥέα, εἶδν. 71 875. ---- γν) 705} 
Ῥῆσ. ανλ᾿ ΗἸΡΕ. 3 ἢ Υγὺν νυ ἱτἢ 500]. Ἰαπὰ 55. ἔ. Ος8. 1. 116. 3. Ῥυϊ 3 ρ]. τὰ. 5[. τ 
Ἢ πϑῖκε5 ἴξ ἱπργορ. Ιἐ ἰ5 Ὀεΐϊεσς ἴο τεραγά γ»0) 85 ἴῃς 50). ἢ Βὅ., ΟἹ5., 

ΤῊΝ . Ηχ., Νον., 6 ε5.}46.8,. ΤὨΐ5 οουρὶεῖ 8 ἃ ρἷ. Ὀαδεὰ οπ 158. 4514. --- 

88. ΔΝ γ001]. Τῆς ν. '8 τερεαϊεά 'π (ΘΒ 2750 ν.δ, οἵ, ν.δ 23..0 ὑγο. ΣΝ 
18, 85 ἀϑι8] ἴῃ (Πϊ5 ῬΒ., 8 ρ. Α Ὁ. ἰβ πεεάεά ὑυἱα 555, 1Ὸ ἰα ποῖ οετιαῖῃ 
ΜΒ εΙΒοτ ἰξ ὑγα8 ΥἼῸΙ 85 (δ, οὐ Ὁ 88 ν.ὅ, ἴοσ νυ βῖοἢ πο, ἃ ταϊβί περ. ; σοῦ. {δε 

Ἰαϊίετ, ---ϑ4, "02 μα5 θεέ τερεαϊὰ Ὁ ἀϊτῖορ. Ὁπ0 "ὉΨ', οἵ, «φἷ. --- 3 15) 15] 
οἷ, 184. 467; τδε τθυπάεν δοσοιιραηγίηρ ἴδε ἱβεορβαηγ. Ηδετς ἰξ 5 αἃ ρἷ., 

βερδγαιίηρ ἴῃς οἶδυθεβ ἴμαϊ Ῥεϊοηρ τορεΐδετ. --- ρ τ» ῥγοῦ. ροθβ ἱἢ ποχὶ 
οἴδυβε ἴο πηδῖςε ἃ ςοπιρ]εῖε ζεϊσγαπηείεσ. ---- 8ὅ, ὈΛΡΓΦΞ: ἩΡῪ Ἰ01Ν2] ἰ5 ἀεγῖνεα ἔτοτῃ 
ει. 3335.--- 88. κἼὮ}] ΝΙρΆ. ρῖο. μ᾿. τ Ὀνπ  Ν] ἰβ ρὶ. τοακίηρ 1. ἴοο Ἰοηρ. --- 
ΠΥ Ί)501]. Βυὶ ἐδ νϑΊΡὉ3 ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, Ἐ ἐτ: τανεἰής φεεῖς, 3 ἦρι ταπεμανίο 

σμο; 5ΟΣ, (6, ἢ, αῃὰ 24 οοἀά, Κεπη., 30 Ὠε Κοββὶ, ανε 55. 8. ἰῃ 8}1 οἂβεβ δηὰ 
ῬΙ. γε ἱπιεγργεϊδιίοῃβ οὐ ἂπ οτὶρίπαὶ ϑρΌ, νυ μὶς ἢ ἰ5 Ὀεβὶ ἱπίεγργεῖϊεα 85 βρ. 
τεοίετγίης ἴο ἴῃς βαποΐυδιγ, α5 741 7899 οὐδ, οἵ, 7317. --- ὅν φυ ὉΝ] οἴ, 2ῦ»» ὃν 
1465, -- ΝΥ] 15. ρ]. οἵ ἱπίετρ., [βου ρᾺ ἴῃ (δ. --- ᾧ ΓΛΌΣΡ.] α.λ. Ρ]. π.,, πεέρά, 
ὍΣ» ἐξ νιῖρλίν 2830 ---- Ὀνλομ 72] Ἰίτυτρ. δἀάϊίοι 85 ν. 7, 

ῬΘΑΙΜ ΙΧΙΧ. 

Ῥβ. ὅρ ἰβ8 οοπιροβίξε : (41) ἃ Ῥσδαγεσ (1) βεεϊξίου ἴοσ βαϊ νδεξοη ἔγοσι 
ἀοδάϊν Ῥευίὶ, τορσεϑθηίβᾶ πάρ {86 ἄρττο οὗ ἀσονγηίηρ ἴῃ [Π6 ταρὶἀ8 

οὗ ἃ βίσϑαπι ψ Ἐἢ πιῖτν Ὀοίίοπι (ν.5 5) ; ὀΧρΙαἰποᾶ 88 ἀθδάϊν παπιΐθδ, 
ΠυΠΊΘΤΟΙΙ8 δπὰ 4186, ΜῈΟῸ τοαυΐγο τοι σι δι ἰοη το οἴἴδηςοοθβ ΤΟΏΡΙΥ 

ἐδατροὰ (ν.) ; (2) ἃ Ῥῖβα ἔογ [86 αἱ ἐμ], ἐμδί ΜΕΥ 6 ποῖ Ῥυΐ [0 
8δπι {που [86 ϑυβοσοσ (ν.7), δηὰ Ἐμδὲ ἰπ κἰπάπ688 ἀπά ἐδ τἢ- 
1685 Β6 ἸΠΔῪ Ὅδ ἀοἸἐγεγοᾶ ἔσοπι {π6 ον ΒοΙπιὶπρ Βοοά δηὰ πὸ 

εονετοᾶ Ρὶς (ν. 5); (3) τοδονθὰ 168 0 δῇ ΔΏΒΨΟΣ πῃ μαδίθ 
(ν..5:8). ὅοσ σδῆβοπι ἔγοπι θη θπιθ8 (ν..5)), δῃὰ δχδιτδιίοη ἔσγοπι δϑδὶο- 
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του (ν.5); τῖῖὰ 1μ6 οὐποιαάέπρ νον οὐ ΡῈ]. Ῥσαῖβθ, τβῖομ [86 
ΔΌΓΒΟΙ οοποοὶνοᾶ ἴὸ δ6 ΠΊΟΤΘ ΔΟρορΡίΔΌ16 10 Θοά πδῃ βδοσὶῆσθ8β οὗ 

δηΐπιδ18 (ν. 1.33). ΟἸοβ868 ἱπέθηβι εν [86 βιμέεγίηρ (ν.5), τορσθϑϑηΐ ἱΐ 
88 ἄμ 10 {86 Ζ011Υ δπὰ ἔϑδιϊε οὗ ἴ86 Ῥθορὶο (ν.5), δἀῃὰ ἔμδὲ 88 Ῥσᾶύῦδσ 

16 οἥετοά ἴῃ ἃ {ἰπι6ὸ οὗ δοοθρίαποο (ν..5). (8) 78πὲ Ἰαπιοπίδιϊοῃ 
οὗ ἃ βϑυδεζος ΜῺῸ πᾶ8 θθϑῃ Ῥεζϑεοιοὰ ἤοσ μὶ8 ΒΔ τὸ Θοά δηὰ 

264] ἴοσ 186 τοπ}Ρ16 (ν.5 2). Ηἰΐδ8 ἐδβιἑπρ πιδάθ πὲπὶ [86 ἀοτιβίοη οὗ 
ἘΠΕ ἰά16 ἀηά Ἐπ ἀγιιπικατάβ (ν..}.5). Ἐΐ8 Βεαγὲ νγ88 Ὀγοίζθη ὈθΟΔτ 88 
οὗ 186 ῬὲΕ11688 οοπάδυςϊ οὗ μα δὐνοσβασίεβ, 0 γζᾶνα πὶπὶ γ411 δπὰ 

νίπορας ἰπβίοδὰ οὗ Ἰοοὰ δηὰ ἀσπὶς (ν. Ὁ 3). Ηδ ἱπιρσθοδίθβ ἐμδὲ 
ἘΠοΟΙΣ [4016 ΠπΙΑῪ ὈΘΟΟΠῚΘ ἃ 8ΏΔ ΓΕ, [πο ογδ8 δηὰ 1018 δηζεθῦϊοᾶ, δηά 

τδδὲ [ΠΟῪ ΠΙΔΥῪ ὃ6 ονογίδίκθῃ ὈΥ [π6 ἀϊνὶπο δῆροι (ν.35 3) ; ἐμαξ ἐποὶσ 
ἀν ηρθ πᾶν ὃὉ6 τἱβουΐ ἐμ δηίβ, ἐποὶσ σα} 80 στοαὶ {παῖ 

ΠΟΥ͂ ΠΥ ΒΑΥΘ Π0 Ββαϊναϊίοῃ, δῃὰ {μπδὶ 1ποὶτ ΠαπΊ6Β ΤΏΔῪ ποὶ Ὀ6 

τοοοσάθὰ τα {86 τἱρδίθουθ ἰπ 186 ὈοοΙς οὗ 1166 (ν. 5.3). ὙΤπΐ8 
ΒΌΣΕΙΟΣ ἰδ ἀουθῖ]688 {πὸ ἰάθαὶ Ἴομηπιθπὶτν οὐ ῬΒ. 22, 18. 53. 
ΟἸο8868 δι ἐσ δα ῖθ 186 δυδεσίπρ το [π6 ἀϊνὶπο νἱδἱϊδείοη (ν.7) ; τορτθ- 
βϑῃξ {πὶ Θά ἱκῆονγ8 [86 τϑρσόδο Ὀοτπα (ν.5) ; {παΐ 18 βαϊνδίΐοη 

Ψ11 στα ΟΥ̓ ἴο 411 [86 αϑιεϊοά (ν.5), δηὰ Βοποις Ὑδον ἢ 88 188 
ἀοἰΐνοσοσ οὗ Ῥοοσ Ὀσίϑοῃοσϑ (ν.᾽). ΑἹ1 παῖαγο 18 βιιπιπιοποὰ [0 Ῥσαΐβθ 

86 ϑανίοισ οὗ Ζίοῃ δηὰ σϑρυλᾶοτ οὐ [8π6 οὐκίε8 οὗ 1υ δ ΖῸΣ 186 

δϑοᾶθ οὗ Ηΐ8 βοσυδῃΐβ δῃά ἐποὶσ βεοὰ (ν᾿ 5). 

ΡῈ ν.35. ὅ.1. τ᾿΄ώ-1θ. ἌΝ 3 51Ε. 6ὅ, 

ΦΑ͂ΝΕ τῆς, ΥΔΉΝΕὮ ; ἔοτ γΔίεσβ ἀΓῸ οοτης ὑηΐο ΤΥ Ἰἱΐς. 

[δηὶ ρἰυηρεὰ ἰηΐο ἴπ6 πλῖγε οὗ ἴῆ6 δΌγβϑβ, γῆεγε ἴἤεγε 5 ΠΟ βίδηάίηρ. 
1 δπὶ οοπὶε ἰηΐο ἀερίἢ5 οἵ ψγαίεσ, δηὰ ἃ βοοά ἐοίῃ ονεγν μεἰπὶ πα. 

Ὑδοβε δαιϊίηρ πὲ νἱπουΐ οαιιδα ἅγα τοτα (ἤδη ἴΠ 6 Ὠαΐτβ οἵ τὶν μοδά. 
ΜΥ ἔαϊβε Ἔπδζηΐεβ ἃΓα Ξίγο; βοὺ ἰῇ Ὠυπιθεσ (Δ τὴν ὈΟΠ65). 

ἍΝ Πδι 1 Πᾶνε ποὶ βροϊϊεα, (Ππαΐ 1 πιιϑί σερᾶγ. 
ἘΤ᾽ ποῖ ἴμοβς {παὶ νναἱϊ ου ΤΏςθς Ὀε δβῃαπιδα τῆγουρῇ τῆς, δον εἢ ϑαῦδοίῃ. 

[εἰ ποῖ ἴῃοβε ἰπαΐ βεεὶς ες Ὀ6 υὑρὈταϊάεα [Ὠγουρἢ τις, Θοα οὗ 15γ86]. 
Ιῃ ἴῃς δϑυπάδπος οὐ ΤῊΥ κί πάῃθβϑ δῆβννοσ τῆς, ἰῃ ἴῃς [αἰ ὨΓ]η655 οἱ ΤῊΥ 

βαϊναιίοῃ. 

Δ εἰῖνεσ πιο, δηὰ ἰεὶ πιὸ ποὶ Ὀς ονεσν ποϊ τη ὰ ἰη ἴῃς ἀερίῃ5 οἵ τνναΐδγ. 

1εὶ ποῖ ἴῃς ἥοοὰ ονεγννῃοπὶ τῆς, δηὰ ἰεὶ τα ποῖ Ὀς Ξυνδ]ονεὰ ὑρ; 

Απὰ Ἰεῖ ποί ἴπ6 Ρἰ᾽ δερ συδτὰ ονεσῦ τὴς ψἱἢ (5 πηου(ἢ. 
ΑΝΘΜΈΚΒ πις δοοογάϊηρ ἴο ἴδε ξοοάπεββ οἵ ΤΥ Κίπάπεββ, δοοογάϊπρ ἴο ὃς 

δουπάδηος οἵ ΤῊΥ οοπιραϑβίοῃ. 
Απὰ Πίάςε ποῖ ΤῊΥ ίασε; ἱπ ΠΥ βίγαϊ5. Ο τηδῖκςε Ὠδϑίε " 
Ὅτγανν Ὡδᾶσ τηἴο τη ; Ο γϑῆβοιῃ, οὔ δοςουηὶ οὗ πιίης δῃθηἶθϑ. 

1 
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ΑΜ] οιεά δηὰ βοστονῆι, ἸΙεὶ ΤῊΥ βαϊναϊίοη, γδῃνεῆ, ᾿ἢ πλα οα Ὠἰρῆ. 

[ὙΠ] ργαῖθα ΤῊΥ πᾶπὶς ἢ ἃ βοῃρ, δῃὰ 1 ν}}} πηαρην 1ΐ νυ ἢ τΠπ απ κσρίνίηρ : 

Απὰ ἰξϊ ν}} ρΙεαϑς Ὀεϊίοσ ἰπδη δ οχ, ἃ Ὀ0]Π]ΟΟΚ Βοτπδὰ δηὰ Ὠοοίεά. 

8. ν᾽ 3.28. 86:2. ς ςτῃ, 6ὅἃ, 

ὍΝ ΤῊΥ 56ἷκε 1 ἤανε Ὀοσγῃε τεργοδοῦ ; 

ὕρῦταίϊηρ μαι οονεγεά τὰν ἔβοα. 
[πὶ ὈΕΟΟΠΊ6 ἃ 5ΓΑΠΡῈΓ ἴο ΤΥ Ὀγείητοη, 

Α τοτείρηοσ ἴο ἴῃς 5οῃβ οἵ πιν πιοίποσ. 

Ζεαὶ ἴον Τῆϊΐπε ἤουβε οσοηβυπηδά πι6; 

Απὰ ΤῊΥ τεργοδοδεβ ἤανα [Δ]]ΊΘ ΟἿ πια. 

ἍΝΗΕΝῚ ΔΒ οἰεαὰ πὶ 5οὺ] ψΠ ἢ ἐαϑέηρ, 
1ι Ὀδοᾶπια ἃ τερσοδοὺ ὑηΐο πια. 

ἍΝΏΕΣ 1 πιδάε ΠΥ βΑττηθη 15 5δοκο]οἵἢ, 
1 εοδπιε ἃ ἰδυπηῖ κοηρ ἴο ἴἤεπη. 

ΤΒοβε 5᾽ ἰὴ ἰῃ ἴῃς σαίε οοπιροξεά (ἃ 5005) δραϊηϑὶ πι6. 
ΔἸ ΌΙΌΡοῖβ τηδάς πη ἃ ἴῆεσης ἴοσ ἴῃ εἰσ ἱγτε5. 

ΕΈΕΟΞΚΕ Τῆρδε ἅγα 8}} πηῖης δάνεγβαγίεβ. 
Ἑδρσγοδοῦ μδῖῃ Ὀγόκθῃ τὴν Ὠδδτί, 
Ώεῦ 1 Βορεὰ ίοσ βοπὶθ οὔδ ἴο ρί'υ, πεσε ννὰβ ποῆα; 
Ἐοτ βοπῖα ἴο πᾶνε οοπιραϑβίοῃ : ἴἱ [ουηὰ ἴπθτὰ ποῖ. 
Απά {πεγ ρᾶνε πιὲ δᾺ]} ἰῃ ΤΥ εαἴϊηρ, 

Απὰ ἴῃ τὴν 1ηϊγϑὶ νἱθοραγ [ΠῸῪ χανε τὴς ἴο ἀτίηϊ, 
1,Ἐτ {πεῖν ἴ40]ε θεοοπιθ ἃ 5Πᾶσε, 

Τπεὶγ ρεδοο- οἤεγίηρβ Ὀείοτε ἴἤε πὶ ἃ ἵγαρ. 

[μἰ τπεἰγ ἐγε5 Ὀ6 ἀδγκεπεὰ (Πδὶ ΤΕΥ οαπηοὶ 566, 
Απὰ {πεὶγ Ἰοΐῃ5 Ὀς σου τ πυΔ}}Ὺ ἰοτοτίηρ. 
Ῥουγ ὕροη ἴποπι ΤἼίΐης ἱπαϊρπηδίίοη, 

Απὰ ἰεῖ ἴῃς Ὠεδαὶ οὗ ΤῊ Πα δῆρεσ ονετγίαϊες ἴΠεπ|. 

1Ετ τῆ εῖν Πα αιίου Ὀεοοπια ἀεϑβοϊδίε, 
Απὰ ἴῃ «πεῖς ἰεπῖβ Ἰεῖ ἴποτε ὈῈ πὸ ἱπῃδὈ! Δηϊ. 
Αἀὰ ἰηϊᾳφυίν το (Πεἰς ἰπϊ φυ γ, 

Απὰ Ιεἱ 16 πὶ ποῖ σοπηε ἰηίο ΤῊΥ τὶ ρῃϊεουβῃεβϑ. 
[εἰ ἴ6πὶ Ὀε Ὀϊοιϊεὰ ουἱ οὗ πε ὈΟΟΚ οὗ ἴῃε Ιἰνίπρ, 

Απὰ νι τῆς τἱρῃίεουϑ [εἰ ἴμεπὶ ποῖ Ὀε ἰηϑογίθεα. 

Ρᾳ. 69 νγὰβ οτἱβίπμα!ν ἰπ 8 (νυ. [πῖτ. ὃ 27); ἴδαὶ ἴβ, 15 βαυ]εβὲ Ῥαζὶ 
ψἈΙΟΝ τὰ 5}.4}} ἀεβίρτιαϊς 85 4. ΤῊϊβ 5. δά τῆτες ρεηϊδτηεῖεγ μεχδϑι οἢβ, 
ν.3.8. δ, 1. 16.1Ὁ. 80. δ ΤῈ γΟΒΘΙΏ 65 Οἴμοτ 85, οἵ ξ83: ὈΥν ν.δ, 85 38} 408: 12; 

ὍΣΠ ΩΦ, ὍΦΨ 52 ν.δ τὸ 3519; ἽΝ2 ν.36 ἔου Ρὶ οἵ Θ8εοὶ, 85 ς 53; τ Ὃς ν. ἴδ, 5 
181, οἴ, 6615; »32}ν ἸρῸὉ ν.}9, οἵ, 59 2711, ΤΆε Ἄσοποερίίοη οἵ ἰπτννατγὰ τγουβῃὶρ 85 

᾿τῆοτα δορερίδοϊε ἴο Ὑδμν εἶ ἴμᾶπὶ δηΐμιδὶ βαουῆςεβ ν.53 ἰ5 88 Ῥβ5, 40, 51 ; ἴδῃς 
βρυταῖϊνε τεργεβεπιδιίίοη οὗ ἱστοῦ ]ε 85 ρετὶϊ οὐ ἀζονγείῃρ, ἰ5. 5 Ῥβ. 1817, οἵ, 425, 
ϑενεσαὶ οἵδεν νογάβ δῃὰ ρἤγαβεβ αγε ἴο δ6 ποίεά : ΓΊΝΩ ΤῊΣ ν.], ὈΝ υσν ὑπὸν ν., 
τρῶν ν.8 156. 85 7. 12} [5. 2712; ἼΩΡῸ ανλ. νιἢ ἀπά 2 ΝΥ "Ὁ α.λ. νι, ΤΏςε ρετὶ! 
ἰ5 τ[ῃς ονεγν Βεϊπιΐης του ]ς οὐ ἴμ6 Εχίϊε, δηὰ ἴῃς 5ἰϊυδιίοι 15 (παι οἵ Ἀ558. 40, 
51. Τῖβ Ρβ. ννδὰϑ ἴἌκεπ ἃρ ἰπῖο Έ, ἀπά {ἢδῃ βιρβεααςηε]Υ ἱπίο 5933, νβετε ἴὲ 
τεοεϊνεά τἢε ἀϊγεοείοι Ὀφὺν ὃν (Ὁ. [πρὶ 88. 32, 33, 34). [ἢ ἰΒ Βονενεῦ αυϊίε 
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Ῥοββῖθὶς [δαὶ Σ9Ξ2 μαά ποὶ 4, Ραΐ οηἷγ 8; δπὰ δαὶ ἴῃς οοπιθί παιίου οἵ “Α6[. δπὰ 

.Β εἄτας ἰδῖεσ ; ἔοσ ἴῃς ὈΦῪ᾽ 5. 80 ἰ5 ἃ {τὶ πηεΐεσ. 43 5 ἃ ἰππιεῖεσ ροεῖῃ οὗ 

ἔνε Βεχαβιίοῃς: ν. δ. 18. 206-26. 38. ΤῊ 8 ῬΒ. Πα8 [15 βρεοΐδὶ ἐξαΐαγεβ : ν.5, οἵ, 
Ῥᾳ, 44.5.3 7ε. 1.18 Ζρ. 318; νι, οἱ. 10. 1916; ν.10 χεαὶ ίου τῆς ἰεσιρῖε, ς, 
Νὰ. 251} (Ρ) ἔοτ (οά ; Υ. 11 ὈΥΧ2 65 ΡΒ. 3518; ν. 12 ὃ ῬΨῈ2 88 3518; ὕΨῈ δ5 
4415; ν.18 τ γγ α΄; νὴ! "ΩΨ 85 3419 ςα19. ΠΦΌΝΥ 85 7ε. 1518 ΜΙ, 19; νι 
ἼΗῚΣ α.λ., θυϊ οὗ, γλ [. 410; νιῖϑ ϑριὴ οἵ. 5. 1856 645; πρ οΙδ 1419; οὖ 
85 ΜΙ. γ5 Ηο. 97 15. 345; νι ΟΣ 45 ΕΖ. 207; ν.3δ ἣν Ἰγπ ῥῆσ. οἵ 1, εἴ, 

Ρε. γ849 8ς; νι 5 Π 5 Οἱ, 2516 (Ρ) Νὰ. 3110 (Ρ) ΕΖ. 25; ν. 39 Ὁ Ἴρῦ, α.λ. 
ο(, Εχ. 3253. 85 (Εν, Ὁ π() γν Ῥβ5. 2η}8 ς27 1426, ΤῊς ἴετπιβ δὲ Ὡοῖ Ἰαΐες 
ἴλη Νεδοιδῃ, ὍΒε ἱταρτεοβιίουβ ἐπ ρὶγ ἃ βενεζε βἰγαίῃ ἔγοτῃ ἀπβοταρυίουβ 

ἴοεβ οἵ (ς τἴπιε ψγβεη ΝΕ Βα πλΔἢ Ὀορδῃ Ὠἷδ τεΐογπιβ. Τῆς Ζεαὶ ἔοσ ἴδε ἴερὶς.. 
ἷς οδιαγαοϊεσϑεςς οὗ ἴῃς βᾶτης βἰϊυαϊΐοῃη. Ο᾽ ὙΒετε ἃγα βευεσαὶ ρίοββθβ ἴο [ἢ 5 
Ῥβ.: (1) να γυσὴ ΤΡ Ξξ 15. 495, οἵ. 1350 15. 586 6123, ΤΉΪ8 1. ἰβ ἃ βεᾶπι πηϊτὶπηρ 
Α απὰ 3. Τὶ 5εεβ ἴο μβᾶνε δὴ οτἱρί αὶ ΠΥ δηὰ ἰ5 τμετείοτε ἰδῖον ἴθδη Έ. 

1 82Δ ςοταδίπεα τὰς ἵνο, ἰξ ψγαβ οοπιροβεὰ ὈΥ Βἷπι; ἰΐ Ἰαῖετ, ψβοθνοῖ οοπὶ- 

Βίπεά τπετι 18 τεβροηβίθ]ς ἕο ἴξ. (2) ΜΝ.» 59 88 1. 211 ΑἹ, 5)» 85 Ῥβ. 6, 
ΤᾺΐ5 τεἰγαπιεῖες σοαρίεῖ ἰβ ποῖ Ἰαῖς ἴῃ βιγὶἊς, θὰΐ ἰδ ἰπιγοάποεβ ἃ ἀϊβεγεηι 
ςοποερίίου οὗ βυβετίηρ ἱπ ἴΠε τηϊάβὲ οὗ ἃ 5ἰπ}}]8. 11 γὰ5 ὑσοῦ. οὐ ίπα!ν ἃ 

τηδυρίηαὶ ποῖς Ψ ΒΟ δα βθαυ θη οτερὶ ἰμῖο ἴῃς ἴεχι. (3) Ν. 57 ηδῦπ δα 
76. 51531.4. 213 ΕΖ. 2616 04, ΤΉΪ5 ν. '5 ποῖ Ἰαῖε ἴῃ βίγίε ; Ὀαϊ ἴξ Ὀγεαῖκβ ὑρ ἃ 
5ῖσ. οὗ ἴδς {ππιεῖεσ ρος, νι ΐοἢ Ἐ8323 νγου]ὰ ποῖ ἀο. [τ τηυβὶ ᾿ς Ἰαΐεσ ἔμδπ 

ἘΔ. (4) Νν γϑιν δβ 385, εἶσιν. Ῥγ. 23 1 ποῦν ὑβᾶρε οὗ Ρ, σβγ. ᾧ δος, ἰαῖς 
Αγαπυδίβση. ΤῊΪβ νυ. ἀἰβιυσοβ (Ὡς Ῥεπίαπλεῖος ροθῖα, ὈπὺΝ ἰδ ῥτοῦ, οτἱρίπαὶ. 
Τὶ αὶ. θεϊοπρβ ἴο ἴῃς Οτεεὶς ρεγίοά. (ς) Ν.395 τῆς υὑβὲ οὗ »»Ὺ", 85 ἰπ ν.δ ἰπαϊ- 
οαἴεβ ῥγοῦ. [με βᾶτης βαπά, (6) Ν᾽ .33.δι. 86. δ γε Ὀᾳβεὰ ου Ἐ5, 222:- 36. 51 ἃ οἱ, 
ἔτοσι ἴῆε ΜαδοἼοοάθεδῃ ρεηϊοὰ. (7) Ν.35 15 ἃ Ἰαῖετ ἱπβευίίοι ἴῃ ἴῃς ἀρονς ρὶ. 

ῬΘΑΙΜ {Χ1Χ. 4. 

ϑῖγ. 1. Πδ5 ἃ 5γτ. {τβι ἢ, ἃ 5γη. σουρ]εῖ, δηὰ ἃ σοποϊυάίηρ |1π6. 
2. ᾿ϑαῦε »ις, γαλτυελ], 45 ἴῃς οσοπίεχι ἱπάϊςαἴθβ ἔτοτη ἀθδα]ν ῥρετ]] ; 

8Δὴ ἱπάϊνϊ 4] Ξεγνδηὶ οὗ δῆνεῃ, ἃ ρσόρμεῖ {{κὸ Τοτετηΐδῃ. ---- 7 

τυαέεγς αγέ κορδ τρί τι} 7,1]. ἩἨς ἰ5 ἀτονπίηρ ἴῃ νναῖοτβ ψῃϊ ἢ 
δᾶνε 580 σίβεῃ ᾧρ δρουΐ ἢἰπι, [παι ἢ 6 ἰδ ἴῃ ρετὶὶ οὗ ἀβδίῃ. --- 3. 7 γι 

ἐονεδ ἑρο ἀερχὴς ο7 τυαίεγ)]. Ἠε ἰ5 Ὀεγοπὰ ἢϊ5 ἀδριῇ ἴῃ [8ε βἴγεδηι. 

-- απά α "ορά ἀοίᾳ ουεγενλεῶν νιε]. Ἠλ ἰβ ἴῃ τΠ6 στδρὶ ἀ5 οἵ τῃ6 
]οτάδῃ ; δπά ἴῃε ννδίεσβ, 5 ΠΥ ἀοϑοθπαϊΐηρ, σοταθ ἀροη Ὠίηι κα 4 

βΠοοά. ΤὨΪΒ ἰ8 ἀουθί]ε85 ἤρυγαῖϊννε, 45 187 425, Δηά ποῖ τϑδὶ. ----- 

Α ρἰοββαίοσ ἰῃβοσίβ ἀποίμεσ ἀδβοσί ριίοη οἵ ἴῃς βυβετίηρβ: 4. 7 α» 
τυέανν τοί ὰ νιν ἐαξηρ: μῖν Ἰάγοαξ ἐς ἀοί: Μδπέπε ἐγες (ο γαὶ ἐπ 
τυαΐηρ 707. νιν Οοα]. Ἠδς [ιᾶ5 50 Ἰοὴς οδ]]εά οσ ἀϊνίπε Πεὶρ ἴμδὶ 

ἢΐ5 ἴγοαῖ μᾶ5 Ὀθοοῖλα ἢεαϊθα δηά ἔδνεσίβῃ. Ηἰ5 δγεβ [41] Ὀεσαυβα 
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οἵ ψεϑερίηρ Ποῖ ἴεατβ. ΤῊϊβ 15 οὶ δίορειίῃεσ βυϊεὰ ἴο ἴῃς οοη- 
τεχῖ, δηά 1ξ πχδῖκθβ [ῃ6 5ῖτ. ἴοο ἰοὴς ὄνθὴ 1 ἴῃ6 πηδάβυσα οἵ [ἢϊ5 ν. 
ΨΈΓΕ (ἢ6 5ᾶπ|Ὲ 85 [παϊ οἵ [ἢϊ5 5. ---ὅ. Ζῆοις λαδίηρ νιό τυ λοι 

εαμδέ ἢ νιν γ)αέδε ἐπερηες]. Τῆς ἤρατε οὗ ἀτονηΐηρ ἴῃ ἴῃς ταρὶ 45 

οὗ ἃ Τίνου ρᾶ5568 ουϑὺ ἰηΐο [58 Ἐχρ᾽ δηδίου 85 ρε61}}5 [ΤῸ ΠῈ ΘΏΘΓΉ 168. 

-- Τῇ εἶσ σϑυβθ]ε55 Ὠαϊγοα 15 Ἔχρίαἰηθά ἴῃ ἴῃς ἰδϑὶ οἴδυβε: τὐλαί 

7 ἀαυε ποί «ῥοϊζα]. Ἠξ ἰ5 (Δ]5εὶγ δοσυββᾶ οἵ μανίῃηρ ἴδίκθῃ 5ρ01]} 
ἔτοτῃ ἢϊ5 δῃ δ μι 65 οὐ {πεῖν ἐπ η 5 Ὀγ νίοΐεηος οἵ ἰη)αδίϊος, δηά 115 
1Ώ6Υ ἰηβϑὲ ὍΡΟΙ. --- 7 γι γεβα»]} τηαᾶκε τειγ δακτίοη ἕοσ ἰξ ; ποῖ 

ΒἰΠΊΡΙΥ πᾶ κα τεϑίογαϊίοῃ, ἴοσ [Πδὶγ ρύγροβα ἰ5 ἃ ἀθδαὶγ οὔβ : [ΠΟΥ͂ 
τυομἐα ἐκεῖνον νῖν ἤ74]. ὙΤῆδβα δμθπι 65 ἅγα ποῖ ΟἿΪΥ ἴαἶ86, ψἱμουῖ 
υβεβοαίίοῃ δηὰ ἀεδαάϊγ; Ὀὰϊ ΠΟΥ ἅτ ὙΘΥῪ ὨΙΓΊΘΓΟΙΒ : --- 1976 
ἠαηπ τὴ6 λαϊγς 97 νιν ἀεαά ᾿} τροηρ 1 περιδε7]. το ὰ ρἰοββαῖοσ 

Ἔχρ αἴης ἴῃς βυβετγηρ 85 ἀπε ἴο ἴῃς (ΟἿΪγ δηά ἔδυ] οἵ ἴῃς Ξυβεγεσ, 
ἴῃ ἃ Ἰΐηε οἵ ἀϊβεγθηῖ τιεάϑυγε ἴτοπὶ ἴῃς σοηΐεχί : 6. Ζάομ ζηπσοιυες 

! »  ονι ΖΆσε αγὲ πού ἀϊα] ροϑβὶ πνεῖν δηά πθρδιίνεὶν : 4}} ἰ5 Κπόονσῃ 
το σοά. --- »ἷν μον ᾿ νιν γα], Ὀοτῃ ἴδγπβ οὗ ἰαΐϊθ υϑᾶρὲ ἴῃ ἴῃ6 

Ὄπης ἤδη [6 ἰεραὶ ἴγρε οὗ τρις εουβηθ85 γγᾶβ τηϊηρίεα τι [ἢ 6 

τῆογα εἰὶσαὶ ἴγρε οὗ Ηδῦτεν ὙἸβάομι. 

δι: 11. μᾶ5 ἃ 5γη. σουρίεῖ, Δηά ἃ ἰεϊγαβιὶς ἢ ἡ ἤοβα βεοοηάᾶ δηά 
τηϊγὰ Ἰη65 ἃγα 5γ}., ἴῃ 6 ἢτβὶ δηὰ ἐουγῇ ἱηϊτοάποίοτγ πὰ σοποϊυά- 
ἴῃ. --- ἢ. 2 εἰ πο ἠλοσε “λα τυαῖ οπ Τάεε ἢ ἦα «εεξ 7Ἀεε], ἰμ6 
το] ΨΟΓΒΠίρΡοΙΣ. --- γαλτυεὰ ϑαῤαοίά ἢ Οσοα 47 7»γαε, ἀϊνίπα 
ὩΔΙΩε5 ΜΏΪΟὮ ἰῃ {ΠΘπηβεῖνοβ ἅτ Ρ]6 88 [ῸΓ ΠΕΡ ἰπ ἴῃ6 πιουῖ οὗ 
δῇ 5] 6. ---- ὁς σελαπισά ἢ δε μῤόγαϊαεα, Ξκαῆετ ἀΐδρταος δηὰ 
Βυτα το. ---- ἀγορὰ τι6], ἃ5. ἂἃῃι Ἔχϑηρὶθ οὗ ἃ ψ ουβῃίρροσ οὗ 

Υδην ἢ ἀα]νεγεά ονοσ ἰηῖο [Π6 μδηάϑβ οὗἩ δηθ πη 168. --- Α ἰαῖοτ βάτο Σ 
ὯΟΥ͂ ἰῃβοσίβ ἃ ροτίίοῃ οἵ δῃοῖμεοσ Ρ5., ν." 13, ψ ῃἱοἢ ἴῃ ἘΠ Πλεῖεσ πλδᾶϑ- 
ὑγὰ ἀδβογῖθεβ ἴμ6 βυβετίηρβ οἵ ἃ ρεογβεουϊεὰ ρτορῆεὶ. Ὑβεὴ 144 
γγᾺ5 ἰηδετίε 85 ἃ 568Π). --- δμ ας 207 μι], δητ ἢ. ΘΏΘΠ,168. ---- 

1» γα) ἐς ἰο Ζάσε, γαλευελ, αὐ ἐλέ ἐΐγις οὗ αεεεῤέαπες, Ο Οοα]Ἵ. 

ΤῊΪ5 ἜΧΡΓΕ5565 Δῃ βϑύγαησς Δηα οετίδἰηγ οἵ τεἀδιηριίοῃ, νι οἢ 15 

ποῖ ἰῇ πατοῦν ἢ ἴῃς σοηϊεχῖ. ““ΤΏδ ἴτας οἵ δοσθρίδηςς," 
ΡὮΓ. εἶσιν. 15. 495, 15 ἴῃς {{π|6Δ ἤδη ἴῃ 6 Ῥγάγεῦ Ν}}} Ὀς ἐδνουτεοά ὉΥ͂ 
Οοά νἱϊῃ δὴ δῆβνγεσ οἵ βαϊναϊίοη. 145-16. 75 2:6 αεπάασηπες οὗ 
ΖᾺν ξιπάπεςς, ἰρλιεηϑΠεα Ὁγ ἐπ ἠὰὴς γα γίμεςς οὗ 7Ἂν ταῤυα πον]. 

Τῆς δἰτρυῖε5 οὗ Κἰηάπ685 δπὰ {Δ [ΠΑ] 655 ἀγα ἴποβε ὑροὶ ψὨϊο ἢ 

ΔΙ νΔ ΙΟῊ 15 υϑυδιν Ὀαβθὰ. ὙΥΒθη ἴμεϑθε ἃτα ἰηϊθηβιῆθα Ὁγ ἀρυῃ- 
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ἄδηςς, ΞΕ ροσγαρουπάϊηρ Ἔνεσν πεεά, {ΠῈῪ σοπϑδιϊταϊα δὴ ἰηνίῃς Ὁ]Ὲ 
Ῥίεα. Οη δεῖ ἃγα ἤεᾶρθά ὕρ ἃ Ὠυτθοσ οἵ νεῦρα] ρ]6ᾶ5, δἱ ἢτβι 
ΤΏΟΙΘ ΒΈΠΟΙΔΙ : αηρῖσθῦ μις ἢ ἀἰεἶυε7, γιέ, ἴθ τῆοσε βρεοϊῆσδὶυ, 
τοίοιτίηρ ἴο ἴῃ6 ἄφυτε οὗ νι: 2:7 νι πού ες ουεγευλείηεα ἐπ ἠλε 
ἡεῤίὰς 97 τυαΐεν ἢ 2: πο ἐλε βοοα ουεγιυλείνε γι, απαὶ κέ νιό πο ὁξ 

σισα οισεά 4], σοποϊυάίπρ ννῖἢ ἀο]νογαησς ἔτοτα ἴῃς ΡΙΣ οὗ 5860] : 

2. πο δε δὲ  ἀεοῤ σμαγα οὐέν νι τοῖζά ἐξ μισὰ]. 1,δεὶ τὴα ποῖ 
ξο ἄονῃ ἱπίο ἴῃς ΡΙζ οὗ 560], δηὰ 6 5ῃπῖ ἃρ ἴδεῖς, Κερῖὶ ἴῃ ναγὰ 

ὉΥ 8 581{ε]γ (Δϑϊθπθά ἄοοσ αἱ ἰϊ5 χγουϊῃ. Ὑῆοβε ψηοῸ τὨΐηκ οὗ ἴῃς 
ἄἀυηρεοη ἴῃ ν ἢϊο ΤΠ Θγαιιϊδἢ τγὰ8 σοπῆηεά, 76. 485, (411 ἴο 566 τῆς 

ἱποοηρτα υ Ὀεῖννθθη ἴῃς ἤρατε οἵ ἴπδ ταρὶἀβ οὗ ἃ τίνοσ δηὰ ιῃδὶ 
οὗ ἃ ἄδτωρ, τοὶτυ ἀυπηρεοη. 

8... 111. [45 ὕπνο. συ. {ΓΒ 5. ---- 17, Απρτυόν μιθ], ἃ τεῆθνγαὶ 
οἵ ἴῃς ρῬειιίοη, ν.Κ, νὰ 5: 1 ΠΥ ναγγίης ἴθστηβ: σεοραἶΐρρ (Ὁ 
ἠέ γοοώμεςς οΓ 7ΤᾺν ἀίπάπεςς, σεεογαϊηρ ο 16 αὐμενάσπες 97 ΤᾺν 

εογιβαςεῖοη]. ΤῊϊβ νγγᾶβ δηϊατρεά ὉΥ Δῃ δηοίθηϊ σοργίβῖ, πιακίηρ 

ἴδε ν. ἰηἴο ἔπνγὸ ἰδ γα ἴοι : “ ΔΏΒΜΟΙ της, Ὑδηνεῆ ; [οσ ΤῊΥ Κὶπά- 

655 ἰ5 ροοᾶ; δοοοσζάϊηρ ἴο ἴῃ6 δουπάδηῃςε οἵ ΤῊΥ σοπιραβϑίοῃ 

ἴαγα υπΐο πι6.᾿ ΤῊὨϊΪ5 τεδάϊηρ, δ Πουρῇ βυβίαϊπεά Ὁγ (ὅ δηὰ οἴμοσγ 

γε ββ. δῃά (οονεὰ Ὁγ ΕΧ"., ςδηηοῖ δε 7υ5:|8εἀ ξΞᾶνε δ [6 ὄχρεῆβθα 
οὗ ἴπὸ πηδᾶϑιγα δηα βίσορ οὶ] οτρϑῃϊβαϊίοη οἵ ἴῃς 5. δηὰ δἱ με 
οοβὲ οἵ ἴδε οοιτεβροπάεηςς οἵ ἴμε ν. νι ν.}". --- 18. “454 λἱαε 
ποί ΤΆγν γ)αςε], 80 85 τοὶ ἴο 566, οἵ. το. Α ρἰοβδαῖον δα ἀβ “0 

71» τεγυαπέ --- ἵπι μῖν σἰσα  ς], 85 εἶδυν. ; Ὀυΐ ἃ ρ]᾿οββαῖΐοσ βη]αγραβ ἰΐ 
ΜΠ “(ΟΣ Ι 8ῃι ἰῃ 5ἰγαὶ 15." --- Ο νιαζε λας]. Τῇδ πδϑὰ ἰ5 ρογα- 
ἔνε, δηὰ ὑη1658 Βρεεαυ ΠΕΙρ ἰ5 φίνεη ᾿ἴ Μ}} Ὀ6 ἴοο ἰδῖθ. ΤῊΪ5 α]50 
Μ͵25 Εηϊαγρεά ὈΥ ἃ ρ᾽οββϑαῖογ᾽ 5 ρρεηᾷίῃρ “ ΔΏΒΥΕΙ τλ6.᾿" ΑἹ] 1Π656 
Δαάϊείοηβ ψεγα Ῥτο Δ ὈΪΥ πλδάδ ἴο 855: λ]]δῖς ἴῃ 656 ρεηῃίδιηδίοσ ᾿ἰη65 

ἴο ἴῃε {πΠπιεῖεῖβ οὗ ἴῃ6 Ῥόοεπὶ, γβοβα βεοοηά ραᾶτί Ὀδρίη5, ν Ὁ, δὰ 

σοῃἕϊημ65 (Ὠγουρῇ ν.Ξ3. ---19. 2όγατυ πέαρ' μρίο πῖό, Ο γαρβοηη, οἉ 
σεεομπέ οὗ νερό ἐπέπιΐθς}, τείεττίηρ ὉΔοκΚ ἴο νι, Τῆς ρ]οββαῖου 

Δρρεῃᾶβ “ τεάβεπι τὴς " 10 τη (Π5 16 αἷ5ο ἰῃϊο ἴνγο {υϊπηθίουϑ, 

Δ5ν. 3 38,- 80. 422|ωἰεἀ απα Ξογγοτυγω 7, ετωρῆδιῖς ἀεβογριίοη οὗ 
τῇς Ἄσοηάϊιίοη οἵ 16 ρῥ]εδάϊηρ 5βυβετεν. --- κέ ΖΔ» ταἱναξίοτι], οἵ. 

ν Ὁ, - ἡ νῖο σα ἀΐρὰ} ἴῃ 536(εἰὺ ἔτοπὶ ἴῃε δπθηλεβ, ψἤεγα [ΠΕΥ 
οδπποὶ τεδοῇ π16.--- 31, 7 το 2γαΐδε ΤᾺγ παπις ἢ πιαρηῦν 17], 

ἃ νοΥ οὗ Ρυῦ]ἰο ῥγαῖϑα ἴῃ τῆς τδιηρ]δ. --- τοί ὦ “οηρ ἢ] ἐλαπξερίυ- 
πρ, ἃ βϑοὴρ οἵ ἰμδηκορίνίπρ τὶ τἢ νοσδὶ τπαυδὶς. --- 823. 4πα ἐΐ τοὴϊ 
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2 κα:6], εῖνε αταιβοδίίοη ἴο Οοα δηά βηά δοςερίδηςε σῇ Ηπμτι. ---- 
δείδεν λα απ οχ, α ὀμέοος ἀογπεα ἀπά ἀοφξα, ἴῃς οἰοϊςεβί 

Δῃϊτηαὶ 5]δυρῃτετεά ἰη ἴῃς τΠΔηκ- οἤδγίηρ. 

ῬΘΑΙΜ {{Χ1Χ. 2. 

8ὲσ. 1. μ85 ἴῆγεε βγη. σουρεῖβ. --- 8. 20»), ΖᾺν «αξε], δταρῇ. ἴῃ 
Ῥοβιτοι ἴο βῆον ἴμδὶ ἴῃς βογνδηΐ οἵ Υδῆνθῃ βυῆετγεα ἔοσ ἴῃ6 σδυβα 
οὗ Υδῆνεῃ, ἀπ ἕογ παῖ οαυδα δἰοῃθ, οἵ. 76. 1515 5, 4453 -- 

7 λανε δογγιό γεῤγοαεά ἢ ὠῤρόγαϊΐπρ λαίὰ ἐουεγεα νῖν γαςε], εἴ. 445. 
Ἐδρτσοόδοῆεβ ἀγα ἤεαρβὰ ὕροη [ἢ 6 5ογνδηῖΐ ἔογ ἢΐ5 Βα 6]}}Υ ἴο Ὑδηνεῇ, 

ἴῃ βυσῃ χυδηϊῖγ δηᾶ ἰῃςθηβιυ [μδὲ [ΠΟΥ ἅτ μαγὰ ἴο Ὀθᾶγ, δῃὰ ἢΐ5 
δες 8 οονεγθά ονὲσ ψι τῇ (ῃς 5ῆδπια οὗ ἴμθῃι. --- 9. 7 ανι ὄέεονιδ 
ὦ εἰγαηρερ ἱ α ,ογείργι67}, ἰῃηϑιθδα οὐ δὴ δοχυδίηίαποα δηά παῖϊνε 
Ῥογη. --- ἐνθὴ τ μῖν ὀγεϊάγεμ], ἴῃς. 5οῃ5 οἵ ἴΠ6 5δἴης (δῖ μοσ [| διέ 

σοπς οὗ τῖν φιοήλθῦ], ἰὴ ἃ Ῥοϊγρδιηουβ βἰδίβ οἵ βου θῖν Πθᾶγοσ 51}}} 

1μδῃ 50ῃ5 οὗ ἃ σοπηπιοη αἴΠοτ. --- 10. Ζεα ον Τλΐμε ἄσμφε]. ΤῊϊ5 
οδη Βαγάϊν ὃς ἔογ [ῃς εγεοϊίοη οἵ ἴΠ6 τεπιρὶς ἴῃ ἴπε6 τἰπης οἵ Ζεπιῦ- 
ΑΕ], οὐ ἴοτ ἴῃς ρυτβοδίίοη οὗ ἴῃ6 τδπιρὶς ἴῃ τὰς τἰπης οἵ (6 
Μδοοδῦθαβ ; Ῥαϊ ταῖμογ ἔοσ ἴῃ 6 ποπουὺγ οἵ [πε ἴεπαρὶε δπὰ ἴΠ6 νγοσ- 
8ῃϊ]Ρ οὗ σοά (πεοτγαίῃ, 85 ἰη (ἢς εἶπης οἵ Νεδβογηϊδῃ, ἀραϊηβὶ ἴἤοβα 

τπίλ! ἢ] 1ενγ5 τ ῆΟ γΕΓῈ ἸΓΘΔΟΠΘτου5 ἴο {ΠΕΣ ον ΡΘΟΡΙῈ δηὰ 
βΥμογειβιῖς ἴῃ {παῖ τομἀθηοῖθβ. ΤῊΣ βεγνδηῖ, ἐομρμσα Ὁ (ἢ 15 
ΖΕ8] ἃ5 ὉΥ ἃ τα ἴῃ ἢϊ5 Ὀοη65, Ὀεοᾶπιε οἤξηβῖνε ἴο ἴῃοβϑε ψῇῆο Μψετα 

δηηογαά Ὅγ ἰξ. --- 454 7ΤᾺν γεῤγοαελές}, τερτοδςεβ δραϊηβὶ σοά, 
τεβαπιηρ ἴῃς τῃουρῃΐ οὗἉ ν.3. --- ἀσὺε γαϊεπ οπ μιδ], 85 Ἔβρουβίῃηρ 

18ε σαυ56 οὗ Οοἄ δηά ἱπίεγροβίηρ οὐ Ηἰβ5 θεαὶ]. 

ϑιῖς. 11. μὰ8 ἔνγο βυπίῃ. δηὰ ἃ ϑ5γη. Ἴοουρϊεῖ. ---11-12. άεη 
7 αὔέιεϊεαὶ γῖν σομὲ το γα: δηρ], ἴθ Ἠυτα ]ατίοη δηὰ ρεηίϊεπος ἴοσ 

τλε περί θοῖ οἵ τῆς τεϊρίοπ οἵ Ὑδμνεῃ δηὰ τς ἀἰθῃοπουγ ἄοῃς ἴὸ 
{μεῖς σοὰ ὈΥ σοτῃραίτοίϑ. --- ἤάερη 7 νιααΐξ νι») ραγπιεπές σαεξ- 
εἰρίλ], Ραῖ οἡ τῇς ουϊναγὰ Ῥαάρε οἵἉ βοτγον δηὰ βϑιίηρ, οἵ. Να. οὐ. 
-- οἰ δεεαπις ὦ γεῤγοαεά μπίρ »6], ἴῃς ἱπηρεηϊΐεης δηὰ ὑῃροάν 
τορτοδοῃ δά Ὠΐπι ἔογ ἴἰ || 7 ὄσξεαρις α ἐαιρ σομρ ἴο ἐλερη], οἴ. 445. --- 

ὙΤΒΟΥ ἐονιῤοσεαά (4 ς“οπρ) ἀραϊγε γιέ], ἴΏΕΥ ἰδυπιοα Ὠἷπὶ ἴῃ ἃ 5οῃρ, 

ΜΠΙΟἢ ΠΟΥ σομηροβεὰ ἴο Πο]ά τη ἃρ ἴο τί ἀϊσυϊς δηδ βςοσῃ ἢ 
18. »"αξ »ό α ἠάενι ,0γ λεὶγ ἐγγε5]. ὙὍῇς ἰαυηΐ βοῆς Μ85 

δοοοιηραηϊεὰ ψ ἢ ἴῃ ταυβὶς οὗ ἴμ6 σοτηπιοη βοτὶ οὗ 5ἰγπϊηρθά 

ἰπβιγυτηθηῖβ υϑεὰ ὈΥ 5.0} ΡΕΟρὶα ἴῃ δυο ῥΪδςα5. --- Ζ΄σ4ε οἰζῥέμρ 
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ἐπ τὰξ φαϊε], ἰῃς Ρυ]ς ρῥἷδος ἰηδὶἀε [πε γαῖα ψἤετςα ἰά]ε γα ραϊμεγεὰ 
ἴον ροββὶρ, δῃὰ ραγίίβδῃβ ραϊμεγεά ἰορείῃεσ ἴῃ ρτουρβ ἢ τυῤρμεδίό- 

δεν], 85 αβι] ἴῃ β οἢ ο4565 ἱπάυἱρίπρ ἔγεεὶν ἴῃ ψίης, ἢ Οἢ της 
ἴποτὰ ὨΙδτίουβ δηά ἀρυβῖνε οὗ [Πεῖὶγ ὀορροπεηῖθβ. Πουθῖ]ο55 τἢς 

Ῥοεῖ 5 οοῃιίγαβίηρ ἴῃ ἢἰ5 ταὶ [ῃ6 ννοσβῃὶρ οὐ σοὰ ψ]ἢ} βοηρ δηὰ 
τηυδὶς ἴῃ ἴἢ6 ἴδρ]α τὶ (5 ἀρυδα οὗ βϑοὴρ δῃὰ τηιϑὶς ὈΥ ἴῃς 

ὉΏρΟΩΪΥ ἴῃ τἢ6 ρυῦ]ς βαυᾶτεβ. 
8ις. 11Π|. μδ5 ἃ βυῃίῃ. δηὰ ἴννο 5γῃ. σου ρίεἴϑ5.--- 20 2. Βώγε ΤἈεε], 

διρῃαῖίς ἴῃ ροβίτἰοῃ ; ἰῃ ΤῊΥ ῥγέβεῃσθ, ἰπ ΤῊΥ 5ἰρῃῖ. ---- σγε αἤ 
»ιῖης ασάνεγεαγίε. ὙΠΕΥ πᾶνε ἄοης ποίῃϊηρ; ἴῃῈῪ οδηποῖ ἀο 
δηγτῃϊης νους [π6 ἀϊνίπε Κπονεάρε. ---21. Χοῤγοαελ], τεβυιη- 
ἰὰρ ἴδε ἴεττὴ οἵ νι Ἡς--- λανὰ ὄγοξεη μι») ἀεαγί), οἴ. 7ε. 235 
Ρ5. 225, Ηδε ἰ5 πεαγίδγοκεη ψ ἢ βογτον, δηὰ ἴῃ 6 βεῆβα οἵ ἰη)5- 

τος ἀπά νστοηρ. --- ἥλση 7 λοῤεά 20» τονῖς σης 10 δίδν ἢ] τονῖθ 19 

λανε εονιβαςεῖοπ]. Ιη Ὠΐδ Πεαγῖρτοκθη σοπάϊτίοη ἢς Ἰοοκεὰ ἀρουὶ 
ΤΌΣ ΒΥΠΊΡΔΙΏΥ δηὰ Οἱ ἕο ᾿ἷβ 50 Ἔτη ρ5. --- λεγε τυᾶς πορδ ἢ 

7 )ουκά ἑάφνε ποῖ]. Ἠε νδ5 Ἰεῖϊ δοπε ἴῃ ἢἷβ ἀροην ᾿ἷκε ἴῃς 5υΐ- 
ἕεγεσ οὗ 227. -- -ῶ3. 4πώ4 ἐὰν γαῦε νιὸ ραδ ἰπϑϊεδα οἵ Ὀγοδά, ἐπ 
»ῃν σα δηρ ἢ υἱπερα» Ἰμϑιθδὰ οἵ νἱηβ, σαῦσ νιό ἴ ἀἄγίηξ, νι νιν λίγο, 

ἴο ἀρρταναῖς ἢϊβ ἢυμηροῦ δηά ἰηϊγϑὶ ἰπβιεδα οἱ 5αιἰϑίγιπς μετ; ἴο 
τοοοκ Ὠἰπὶ ἴῃ 5 Π ΒΟΥ. 

Β.:. Ι΄ 15 δὴ ἱπιρτγεοδίίοῃ ἰῃ ἴῃγεα 5σγη. σου ρ]εί8. ---- 23, 247 ἠλεῖγ 

Ζα 7, ἁροι ἢ ς ἢ {πεῖν ἰοοά ἀπά ἀτίηκ ἀγὲ βργεδά, δηττῃ. ν. 3, ἀπά 

τπεγείοσα ἢ φιλεῖν ῥεαεε- οὔέγίηρε], ἴἰὰς ἤξβῃ οὐ 16 [δϑίδὶ οἤεγίηρϑ 

ου ἴῃ [Δ] ; πο ἢ 5 σογίδίΥ ἴο Ὀε ῥτείειτεά ἰἴο ΑΥ. “τῃαίι 
ΜὮΙΟἢ βῃουὰ μανα Ὀδθη ἔογ πεῖγ νεϊίαγε,"" νης ἢ ἰ5 νι πουΐ 7 5ι1- 

Βεδῖίοη ; οὐ ΕΝ. “σῆθη [ΠΟῪ ἃγα ἰῃ ρεδοθ," ΤἉὃὈΟΥ. “αηἴο {πεῖς 
{πεηἀ5,᾿" νη ἢ ἄτα ηοῖ ψε}] βυδιαἰηδά ; οὐ (ὅ, Ἐ,, 3, Α4., Εσοῃι. 1 τῇ, 
“0ογ ται ΠΡυϊίοη," σῇ! οἢ 15 βυδίδϊηο ἃ Ὁγ ροοά υϑᾶρο, Ὀαὶϊ ἄοεβ ποῖ 
5 της σοηϊοχί. --- ὀεεσνις ὦ τηαγέ ἢ ὄσγογε ἑάφνι α 'ὅα9]. Τῆς 

ςοπίεχι ἀοαθβ ποῖ ἱπάϊοαϊς ἴῃ ψῆδὶ βθηβε [ἢἷβ 5 πιδδηΐ; ΨΠΘῖΠοΥ 

16 πο ἰοοὰ νὰβ ἴο Ὅς ρῥοϊδοηεὰ ὈΥ ἰγεδοθεγοιβ Θηθτηΐθθ, ΟΣ 
ψῃεῖμοτ ἴΠῸῪ ψουϊὰ Ὅς ϑυγρηβεα ὈΥ Θῃθπΐε5. νυ ἢ]]Ὲ ἱπάυ!ρίης αἱ 
ἴῃς [20]16. Τῆς δυῖμογ ἰεᾶνεβ ἰξ ἰηάἀεδηϊς ρυγροβοὶυ, τ συρρεβ- 

τίοῃ οὗὁἨ πλδηΥ ῥοβϑί]Ὲ ἐχρ δηδιίοηβ. --- 24. 74: “εν ἐγες δέ ἡαγ- 
ἐπε ἐλαΐ Τ1λὲν εαπριοί “εε]. 1,εἴ ἴῇετὰ 6 ὈΠπἀεα ὈΥ 5οπλε βυἀάδῃ 

ΤΔΙ Αναν. --- 4πώ ἐπ γ)ιοῖγ ἐοέηις δε εοιἡπιαίν Ἰοήεγίμρ], ἴτοότὴ βοπλα 
βυάάδη 5δοοῖς, Δ]ΠἸρ ΤΠθῖὰ ψἱτ ἴεστοσ δηά ἀδϑραίγ. -- -ῶῷ5. ΖΗ 
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μορ ἕλεν ἢ ἐξέ ουεγίαζε ἐλο»η], ἃ5. ἃ ἀονῃία]}} οἵ ταΐῃ, ἃ ἀείυρε, ἃ 
βἴοστῃ. -- 72 μπό ἐπαάϊριαηον ἢ τὰς ἀξαΐ οὐ ΤΑϊμε ἀπρεν]. 

ϑέγ. Υ. [5 ἴἤγεε βγη. σου εῖϑ. --- 26. 267 ἐλεῖγ ἀαῤέία ον ἢ ἴπ 
ἐλοὶν ἐδηι 6], τῇς ἀνε] ρθ οὐ [ῃ6 ἔδπλ} 68 οὗ ἴπε86ὲ δπεπλεβ οὗ 
Υδηνεἢ δπά Ηἰ5 βεγνδηί. -- ὄξεορις ἀἰδεοίαίς ἢ δὲ ἐλδγε δε πὸ ἐμ- 

λαῤίαμ]. 1μεἰ (πεῖν νῖνεβ δῃά Ἵἰ]άγθη, ἀπὰ 4}} ἐμεῖγ δάμθγεπίβ 
δηὰ Ροβίου υ Ρετι βἢ, ----  ρ᾽ οββδῖογ ἰπβεγῖβ ἃ γθάϑοῃ : 27. 20», τυλογι 

Ζάομ ἀαεί ερείεμ ἐὰν ἀρ ῥωγεμέ, αρια οὐ “Δε ῥαΐη οΥ “άοτε τολονι 
Ζάοι λα ῥίογεεαά ἐάεν ἐε. ΤῊϊ5 ρ] οββαῖοσ βιίαῖεβ ἴῃδὶ (με βυξετι- 
ἰῃρ5 οἵ [Π6 βευνδηῖ οἵ Ὑδῃῆμνεϊ ἀγα ἄπ ἴο ἴῃ ἀἰνὶπε νἱ 5 ἰδίοη, νι ΐ ἢ 
5 σοπίγΑΤΥ ἴο ἴπΠ6 ΘηΕγα ἴοηδ οἵ ἴπε ῥ5. : Ὀπῖ ἢς [15 δὲ [ἴῃς βδπὴ6 

ἔπιε ἴπδι [15 ἀρσταναῖθβ ἴῃ6 συ οὗ ἴῃς Ρετβεουίζοιβ. --- 28. “464 

ἐπίφωΐέν ἐο ἐλεῖν Ἰπίφείν]. Ιρογθαβα [ἢ 5 σα], πλάκα [ΠπῈπὶ τότε δηὰ 

τῆοσα ρα] γ. --- 2:7 “άθηι ποί εορι ἑμίο 7ΤᾺν γίρλίεομοηδςς 1, 5ῆλτε ἴῃ 
τῆς βανίηρ τὶ ρῃςουϑ 658 Ὀεβίοννοα Ὀγ Οοα οἡ Ηἰδβ (αἰ {ι] 5εγνδηῖβ. 
-- 29. 2ε ἑάενι ὁε ὀέρἠεα ομΐ ἢ ἐξέ Ἰάσονι ποί φ ἑημδεσίεά 1, τερ- 
Ἰδίεγεα, τῦζὰ τὰς γισλίεοις], τ[μεἰγ παπιε5 διηοηρ ἴΠ6πὶ, οἵ, 76. 22 ΕΖ. 
13) Ρ5. 8ηὉ. --- 2λε δοοῖ οὗ “Τὲς ἄνίη 7, ἴλε ῬοοΚ τεςογάϊηρ [ῃ6 παᾶπηεβ 
οὗ ἴῇοβε ψῆὴο βῆδγε ἴῃ Ὄνεσιαβιϊηρ ᾿ς, οἴ, Εχ. 3253. 8. Πη, 1.21 α]5οὸ 
ΗΌ. 24. Τηΐβ Ὀπηρβ τἢ5 βἰπιρὶα δπὰ ἱτηργεβϑβϑῖνα Ρ5, ἴο ἃ φοποϊυβίοῃ. 

Α Ἰαῖε εαϊῖϊοτ οὗ ἴῃς Μαοοδρθεδῃ ρεγοά, τιϊηκίηρ ἴο ρῖνε τῇς 
ςοπιροβῖίε Ρ5. ἃ πλογε δρρτορτγίδϊε οοποϊυβίοη, δά ἀεὰ ν. 5.5. 86. 1 ἀγοΣ 
τῆς δηδίορῃ οἵ 22 5 5, 833. “ἴαυε τὼὰε αὔεϊεα τεόη, ἠὰξν τοί δε 
φίαα]. ΜΥδεη ἴῃς ἀεἰϊϊνετεὰ ῥγαῖβε σοά ἰῃ ἴδε τϑτιρὶς, [μΘῪ ν}}}} θ6 

8566 ὉΥ οἴδετγϑ, δϑ]οϊθ 45 1ΠῈῪ μάνα ὈθθΏ, ψγῆο Μ}}}} ὈῈ ρἰδὰ ψπἢ 
18Π 611. --- Ζάοσε τεεξίηρ σοα ]. ἨΗΐϊβ8 ψουβῃΡΡοΓΘ --- τοί σαν: 2: 
γ)γοων ἀεαγί ἤνε], 5 22. ---ϑὃ4, 250» γαλτυεά ἀεαγείά “6 ροον, απά 

ΤΠ ῥγίσομονς 416 ἀρίά ποί ἀἰδεῤίς6], ἃ5 22. Τῆς Ῥοὸσ δηά ἴῃ 
ῬΙΒοηοῖβ ἀγα ἀουῦι]655 ἴῃοβ6 οἵ τὲ Μδοοδθεδη δῇ]οϊίομβ. Α 51}}} 

Ἰαῖεσ δἀϊϊου ἰπβεσῖβ ἤθσα 8ῃ ἱηνοσδίίοῃ ἴο υηίνεγβαὶ ργαῖβε : 35. 2. 
ἀεαυεη «πα εαγίλ ῥγαΐδε νι, τάξες σεας από αἰ τἀασέ κά δὰ “λεγείπ. 

---86. 20» Οοά τοὴδ σαῦς Ζίοη, απα γεῤμία ἐλε εἶδες οὔ 7μαάα}}. 
Ζίοῃ νᾶβ 5111 ἰπ ἀδηῆρεῖ, δὰ πε οἰτίε5. οἵ Τυἀδῃ ψατα ἴῃ στα ΐῃ5 

ονίηρ ἴο ἴμε ϑυγίδῃ ὑγᾶγϑβ. ---- σπα ἕλεν τοῖν ἀτυε ἐλεγείη, απαὶ λσῦς 

ἐξ πὶ ῥοσεεσείοη ἢ 87. 7ὴε «ἐεα αὖδο 97 ΗΠ τεγυαπές τοῖδ ἑπλορὴΐ τύ, 
απ ἤλεν λα ρυες ΤΠ Ες παπιφ τοῖν ἀπυεὶ ἐπ 1]. Τῆς δυῖμοῦ ἸοοΚ5 
[οσινατὰ ἴο ἃ ἰΙοὴρ δηὰ ρεδοβῆι γεβίάθηςε οὗ ἴῃς (4 Π8ι] ἀπά ογ τη 6 

Ῥτοϊθοϊίοη οἵ σοά ἰῃ Ζίοῃ δηά ἰῃ ἴῃς τϑρυδ οἰτ165 οὗ Τά Δ}. 
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ΧΧΙΧ. 4 (4). 

8. Ὀτῦκ] ἕου πνῦ οἵ 8: ψΒετενεσ ΠΥ Δρρεδτβ ἴῃ ῥγεβεηὶ Ἐξ. οἵ Ἐ ἰϊ ἰς 
εἰϊ μετ νετθαὶ οὶ. οὐ ρατὶ οἵ ἃ ἰοηρες δἷ. οἵ ἴχί. εἰτ., 85 υ.ἴ. --- ΟΣ) Ὁ)0] ῥἢτ. 
οἰϊεὰ ]οη. 25. --- 8. 1.2] εἶδνν. φοῦ ΣΤ ΘΡΘΌ, οἔ. 16. 385 (0.83)..--- ἔ ἼΡΌ] πα. (τα.) 
α.λ. «ἰανπαάΐρρ᾽ φγοιεά, γοοιλο δα, ---- ὈΝΌ  ὩΘΡῸ] ΞΞ ν δ ἔ ὈΡΌΡῸ π.πὶ. Ρ]. (ν᾽ ΡῈ») 
130, ὯΝ ῬΌΡΩ [5. 5110, 80 δεῖς (Θ᾽; Ὁ “Ὃ εἶδ. ΕΖ. 278, -α ξγθψ] πὶ 
(() τὐσξανι, οοαί, εἶπνν. ν.1δ 7. 1.26 ([8ς ]οτάδῃ), 15..27}32 ([ἰδς Ευρδταῖςδ). 
(2) εαν- ὁ ξγαὲρε Οπ. 415. Ἐυ, 22 15. 175. --- 2 099] ΟΔ] Ρῇ, 3 5.) 5[. 1. 58. 
ζ ηον νῦ. ονεγβοτυ, τυατὰ σισαν, ν.15, οἴ. 15. 85 282 2028 4.12 6612 Ἰς, 4732 Ῥ55. 789 
1248: ἔοτ με ἰάςα ἴῃ ἀϊβετεηι ἰετταϊποΐορυ, οἵ. 185 425. ---ἄ, ν᾿ Ὁ 3 Ὁ}, οἵ, 

67 ΤΟΝ 5", (ὃ κράζων, 3. εἰανιαης “ἰποῦΐ 5[. μοῦ ἰ5 ἃ ρὶ. ἴῃ 3Ή. -- )] 
ΝΙρΡΆ. ρῇ ἔ Ἴη υῦ. Οαἱ δε ἀοί, ἘΖ. 2411, ὀτερρε 15. 246, οἵ ὕοπε5 ἰῃ ἔδενε 10. 303), 

ΝΙίρμ. (1) δε σεογεὐεα 76. 639 ἘΣ. 1:5. δ 2410; (2) ὄκμγη, οἵ θοπεβ ἴῃ ἔενεσ 
Ρε. τοζὲ ; δὲ ῥαγεῤεα, οἵ τἴῃτοαῖ μετα οὐἱγ. ΡΊ]Ρ. ξέμαἶε (ϑιτ6) Ρυ. 2621, --- 
Ὲ 3] λεέδ, ἐχμαυβίεά ὉΥ ψεερίπρ, Ρῆς. 14, 211, οἵ, 417 Ῥε, 11083.128. 
ἔοτ νὉ. ςΐ, ,888.γ19.»125 845 1105] 1431.-- το} ῬΙΊ. ρῖς, πο γ,435, κο 3, ὦ ἀπὸ 
τοῦ ἐγγίζειν ἐπὶ τὸν θεόν μον, ὈΠΝῸ ῬτΕΡ. δπὰ ἰπξ,, κο Πα.; ταοβῖ ῥγοῦ., εδϑβίεβῖ 
πγηίαχ. --- ΤῊΪ5 ν᾿ μα5 ἴνο τεϊγαπμείετβ ; ἰβ ρ]. ---ὅ, "ΘΝ ΓΛ ΨΦῸ], ΡὮτ. εἶδ. 

4015, --- Ὅ)Γ 2) ΡὮτ. εἶσιν. 9519 τ ὉΠ 32 14. 355: 332 τὸ 349, ςἔ, 
Ἂν ἼῸΡ 38, --- ἸῸΥ}} ὁὲ υασί, κπερρόγοις ἢ νι; 9850 40δ' 18 1.017 15, 211 Ἰς. ςδ 
3034. 1δ,--- Ὁ ΥὉ} ΗΙΡΒ, Ρῖς, 5..1 588. ψ γος (7841) ιν ἐαχέεγνεἰμαίονς, Ὀαὶ 
ἱπιρτοῦ. ΤΆΣ Ρδγδ]}. βυρρεβὶς ἃ σοτηρδτίβοῦθ, δε, [ονἢ., ϑίγεεῖ, Εν... Οτ., 
ΠΟΤ “ίσρε πὲ ἐρεάς, Ὀὰὶ 15 ταηρ. ἀυδ.; “5. ἸΔΌΣΡΟ δάση μὲν ὄονεες, 80 ΟἿδβ., 
Ηα, Ὁγ., Κααυ,, Βᾶ., οἵ. [0. 415, ἰ5 ἴο Ὀς ρῥτείεττεά, δπὰ τἢ15 ρῖίνεβ υ5 ἔνγο Ὀεαΐβ 

ἔον ἴῃς τηθᾶϑυτς. Α νγογὰ 18 πιϊββίηρ ν} τεδάϊηρ οὗ 3. Ιἱἰ ἰ5 ἰανουτεὰ α͵50 

ὉΥ τδς ποτά ρίαυ οἵ νὉ. δπὰ πουῃ. ---- ἸΝ (Ὁ ἀπά ᾧ 15 ἀἰβίουϊε ἀπ]|ε55 σιν ὃὈς 
τερατάςεά 85 τεϊαϊίνε οἵ {ἶσηθ. 1 ποῖ, γε τηυβὶ ἰηϊεγρτγεῖ οὗ Ἰορίοδὶ βεαύεπος, ἃ8 

405 τ195 33, Βυὶ νε ψουϊὰ εἐχρεοὶ γαῖ μεσ ἃ ἀετηομῃβίγαϊϊνε ΠῚ οΥὁ ΓΝ, ΙΝ ἷ5 
τερατάεὰ 845 ἃ σοττυρίίοι οἵ ὯΝ Ὁ [δγρ., θα.; δῖ ἀππεΟαΒ86:γ. --θ. Ὑρηκ Ὁ] 

᾿ οἵ δος. οὗ ἰαῖς 5: )}]ς, (ὃ τὴν ἀφροσύνην μου, Ἶ φέμδ δέσανε σιδανε, τίς πῇ, 865 
δηὰ Βετε, εἶδνν. τ. 23 ἴ. 1 ̓ τλοῦκ Ὁ]. ᾧ ποῦδ ἡ. ἢ. τογόρερ αρένρ, σμί έρεσος, ἐγέσ- 
224: α.λ. ἴῃ Ψ, Ὀυϊ ἔν. 535 ἀπὰ (ῇτ. τὸ ἴ. (δοϊίομ); [ν. 48 Απι. 8:4(2) Οἤτ. 3:1. 
(φυῖ); ν. 34. 2216 οἵ Ὀτηρίηρ τεβραββ οὔετίηρ ; ἱπιρ] 1658 ἰδὶε ἀδῖς βυῦβε- 
αυεηῖ ἴο Ρ. --- ΤῊΪΣ ν, 5 ἀουθι}ε55 ἃ ἰδῖς ρ]. ---- Ὦ. ΓΊΝΩΥ ΠΝ ΣΝ} (Ὁ Π685. ΟἹΪΥ 
κύριε τῶν δυνάμεων, Ὀυϊ ᾧ σονεί»ε ἀδμς ἐχεγείδεερε: ΠΝ ἴῃ ἘΞ σαπηοῖ Ὀς 

οτἱρίῃαὶ. 3, 15 ἀουθεῖεββ σοττεςοῖ ἃ5 ἃ οοῃβαϊίοη οὗ ΣῪΝ (ἴοτ πγ5ν) δῃὰ οὐηὺν οἵ Έ. 

ΚΧΙΧ. 8 (α). 

Αποΐμεν Ῥ5. δερὶπα Βεγα ψ ἢ {τἰπιοῖετς πιεᾶβατς, --- 8, Ὑ Ὁ γ }2]} οἱ, 4423,--- 

ΠΡ ὯΜ0)] ΡὮγ, εἶδ, 1ς. 1516 ΖΡ. 318 πΘῚΣ (..48). το οὶ πρῦ ΠΓΌ3], οἵ. 4415 
ΝΡ 0 ΠΡ2. ΤῊΣ οὐάεν ἤετε ἰβ8 βυϑρίοίουθ, [τ νγὰϑ αἱ δῇ Θδι]εγ βίαρε 
Ὁ ΓΙΌΣ) ὩΠΌ2, Εον πιρὴ τυ. 4. ---θ. 00] Ηορᾷ. ρίο. "" ἐεέγανισεά α.λ.; 
ΝΙΡὮ. βᾶτις βεηῆβϑε 18. 16 ΕΖ. 146. --- "5)] δά]. “ογεῆρνι, αἰΐδη, οἴ. 70. 1018 
ὈΠΣΨΩ Υ). τα 10. Ἴ053 ΓΒ} Ρῆτ. α.λ, «εαὐ γ0» ἐὰν ἀομεε. ἢ ΠΣ Ὁ.4. ἀγαομ 
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(1) οἵ Ἰεαϊουβυ ποὶ ἰπ ψ; (2) οἵ Ζεαὶ ἔον σοἀὰ 2 Κ. 1τοἹό Νὰ. 25:1} (Ρ),50 Βετε ; 
(3) οὗ δηγέτ 5. 119189 70. 55 (πςη); {τ ν Ῥβ. 95 15. 2611 ΕΖ. 16 

ΖΡ. 1ι18 33. --ο ΡΠ ΓΒ] ῥγοῦ. ἀϊτίοξ.» πιᾶκεβ ἴοο ἰοῃρ ἃ 1. ΤΏς οτρίπαὶ 
νγ85 ὑγοῦ. ὙΠΊΡῚΠ γοῤγοαεὴες ἀραΐν»ο 7Τἀεε. Ιι ἰδ Ῥοββίδὶς ἴῃδξ Γγρ ἽΠ οἝπὶς ἴῃ 
ὈΥ εἴτοσ ἔγοπι πεχῖ ν., ἃπὰ [ῃδἱῖ πιϑδάς ἱΐ ποθεββαυυ ἴο ἰπίεγργεῖ ἴδε οἴδμετ ἔογαι 

85 Ρίς.--Ι}. ΤΡ3Ν}] γ οοπδεο, Ῥτοῖ. ἰεπιρογδὶ οἷδυβε ἢ Οδὶ ἱτηρί, 1 58. 
022 νὉ, τόδε εἶβνν. ἰὰ Ψ 858 1265 1371, ΤῊΪ5 ἔοσπι 8 ἀὰ. τ ὙΦ ῸΣ ὍΧ2 
αὐἱτὰ γαοίἑηρ, 85. 3418. .ΜΤ. βεετηβ ἴο πιδκε '᾽ 9) ἃ βεοοπὰ 5300]. οὗ νὉ, 80 Εν. 
Ηὶ., Π6., Βᾶ., 6ε8.14(ἡ, 3) πιᾶκεβ ἴξ δος. δῆεν νὉ., δο Α4. Σ, ἱπίεγρ. Ρὶ., 85 

ΕΣ. 814, ργορευὶν δειναΐ έηρ ογεέσοῖς )0» ορεεσε, οἴ, 1ς. 3118, ΤῊΪΒ5 '5 τηοβῖ ῥοῦ. 
νἰτ ἰοχῖ, ἃς ἰξ ἰδ βυϊϊεά ἴο ἴΒε σοπίεχι. Βυϊ (58 συνέκαμψα, 50 ὅ. Γ990 5ὺυρ- 

ξεϑι8 εἰ ῃοτ 85 Ἡουρ., ΓοντΒ., [85.. Νονν., ΠΡῸΝ Αταπιαίβηι, οἴ, Ρ5, τοῦϑδ, (ὅ οὗ 

8815 70. 243 Ἐς. τοἱδ, οὐ ΓΝ δββί πα!]αῖεὰ ἴὸ 3512, ψ μετα δίοπε ἴμε βᾶπις ῥὮτγ. 18 
Τουπὰ “ῖϊἢ 1815 νΌ., 8οὸ Ὦγ., ΟἸβ., Ηυ., ὅ6τ., θὰ. ΟΝ. 5.5.Ξ. συνεκάλυψα, Ἐ 
οῥεγ τὶ πουἹὰ τεργεβεπὶ 8 οτί ρίπαὶ ΠΌΣΝῚ ᾿ν ἈΙΟΆ 15 ἐπιρτοθθ]ς. --- 13, ΓΠΝῚ] 1 

οοῃβες. ῥὑτοῖ. τεσηροζαὶ οἰδυβε, Οα] ἱπιρί. φοβοτῖ. α 88. --- Ῥ ὙΦ} υ. 5.15. -οϑιο] 
γ οοῦδεο. δροὰ., Ομ] ἱπιρί, 3 55. 1.55. ππ, Βυΐϊ τῆγπιε τεχυΐγεβ ἴΠαΐ ἴξ βου! 
θὲ δὲ οἷοβε οἵ 1. --- ὅ Ὁ] Μ᾽» α δγετυογα οἵ ἐατεεῖ φονηξ, 858 4415, --- 18, πνῈ] 
Οδὶ ἱπιρί. πον, ποῖ (1) εονηῤῥαἐ», ἃ5 ς 518, ποῦ (2) γετδό, 80 Ὦτ., 85 7773; θαϊ 
εονεβοτς (ἃ 580}}), 85 1052 7. 510, --- .2} τηδῖκεβ 1. ἴοο Ἰοῃρ' 1688 δἰϊδομεὰ ὈΥ͂ 

ΜΑκΚΚΕΡᾺ ἴὸ νὉ. 1τ βῃβου]ά α͵βο σοπια αἱ οἷοβε οὗ ]. ψἱτἢ τεϊσγαοϊοὰ δοοςπῖ, 
ΣΤΟΝ. τς ὙΦ 32) σφ ἐπὶ ἐλε ραΐε, 85 Ὧτ., ποῖ εὐϊνεδ ἐπὶ φαίε, οἴ, ΟἸ. τοἷ ς. 3, 
τῆσδε Ψδο 5ἰὲ ἴῃ Ἰαάρτηεπί ἴδετε, τα]ετβ, δαὶ Βετς, ἸάΠ6Γ5. ---- ΓᾺ)}})} οἵὗἁ βίγίησεά 
ἰπδίγυμηεηῖβ (8ες [Ιηἰγ. 8. 34), οἵ, 771(2) 70. 3091. 316; ( καὶ εἰς ἐμὲ ἔψαλ- 
λον, Ἔ ἐρ σις ῥεαἠίοῤαν», πιὰ 3. εἰ εανέαδαρ, τὰ. νΌ. ἀπὰ 5[. Βὰ. Ν) Ηουθ., 

δηὰ ρυϊ αἵ επά οΓ]. --- ρῷ Ὑ}}} αν έρεξε: οὔ εἰγορσ ἀγέμξ, Οαὶ. ρῖς, ἔα} τυτῖτ- 
ἴεῃ, Ρἷ. οβῖτ. Σ Ἣγῦ π᾿ α«λ. ἴῃ ὑ. Οἱ, 15. 511: 9. ΜΙ, 211 .Ὁ.--- 14, ΣΝ] ἐπρἢ. 
Δπ ἢ. ἴο πιοοϊκίηρ᾽ δπαπιῖεβ; ποὶ οὐἱρίηδὶ; (Β15 ν. 15. ἃ δἷ., τιβᾶβυγε ἰ8. οοπι- 

Ρἰεῖς ψίτμουε ἴξ, --- δτυτῳρ0] 80 ο. ἢ 429, οἴ, 3518 ("στ Ὅν Ὁ»). --- τιν] πιατὶς 
οἵ ΕἾ. 85 ἴῃ ν.ἴ. ---- ΛΥΓ}] ΡὮτ, εἶδνν, 15, 495, οἵ, “Ὁ ὍΝ 15. 588, Ἢ ΓΩΡ 15, 613. --- 
ὉΝ ΠΟ Ν] 88 ἴῃ (δ γοεβ ννἱιἢ πτϑὲ ρατί οὖ ν. ἴογ δῇ οτἱρί 8] ΠγΠ", 

ΓΧΙΧ. Α (δ). 

ΤὮς Ρεπίαπιεῖεσ ροείω 83 τβαπιεὰ μεγς ννἸἢ ν. 16, --- 1δ, 9.90] ρἷ. (868). --- 
πγβομ Ὁ Ν}} Οαἱ σοβογί. νηΐ 1 οοῦτά, ὅ8εε νδ, (ᾧ ἵνα μὴ, 50 3 τεαυῖτεϑ κῦν; 
ῬΟΒΒΙ ΒΥ αβϑἰπιϊ]αϊεὰ το οἱδετ 11., νυ ον πανς ὅν, ροββίδ!ν ρῆγ. 5 5]. αἴϊετζ ν. 35. 
-- ΡΩΝ] ΝΙΡΒ. οοβοτί. ὕχ) (73) : ἀουδ]εῖ οὐὨ δ χη, ἱπιρτοῦ. Το 1]. ἰ5 ἴοο 

Ἰοῃβ. ΩΦῸ τηυδὲ ρὸ ουΐϊ 88 ρ]., 80 Βᾶ., οἵ ἴῃς (0]ονίηρ ψνογάβ 85 γερεϊ οι 

ἔτοτῃ ν.δ, Βαῖ οἵδεν ἴεστηβ ἃτε τερεαϊεά ἔτοτη νΣ ες ψου]ὰ εχρεοὶ [85 ῥρξτ. 

δἶϑο, Ὑβεγεαβ ᾿ὩΦῸ 15 εχρίαπαΐοτυυ οἵ ἰγσουδ]ς δηὰ ἀϊβίυτοβ ἴῃς τοεΐδρθοσ. Εαά. 
3 ἴοτ Ὁ θείοσε ῬΌΡΌ. --- 18, Ὡροφ ΓΝ] Οὶ [1155., οὗ, ν.3 αἰϊαςῃεἀ ἴο 5ᾶπι6 πουῃ, 

ΟπΪν μετα Ὁ γὩφ ἴον γῦ3ν ἴβεῖε ; ῥοῦ. Ὁ"Ὁ ἃ Ἰαῖες δὰ ἀἰξίοῃ, ἃ8 Ὁπ ΘΟ ΒΑ ; 
τα κεβ 1. ἴοο Ἰοῃρ. --- ΠραΣὉ ἀπΏΘΟΟββαΎΥ, αἷ. ἴο ρῖνε βεοομά νῇ. ἃ 50}]. --- 
ΘΝ] νὉ. α.λ. (δ Μᾶς συνσχέτω υϑυ8}}}7 ἴοσ ὍΡ, 3 εογοηεί τ Ὅν. Οτ. βὰρ- 

ξεδῖ5 ὈῸΝ ὙΔΙΟὮ ἰ5 ποῖ 50 βᾶβγ. Βείίεγ ἼΡΩΓ 88 15. 514 οἵ 58εοὶ, οὗ, 10. 1610, ---- 
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ἼΜ2] 217 οἵ 58:0] Βεῖε 8 4.53..--- 17. πγ}] ο]. 25 ν.19, ---- )Ὁ 35] δ [βου ρῇ 5υ8- 
ταἰπεὰ ΒΥ τες. ἰ5 ποῖ δοοογάϊῃρ ἴο | 3.9, [Βεγείοτς τά, 3.5 ψἱτἢ Θίγεεῖ, Οτ., 

γε., (Βε., Βᾶ., θὰ, [ὲ μα5 θεξη δϑβϑὶ πιϊ]αϊεα ἴο 63: 1οο3}, --- ὑμ "201 ἀοε8 ποῖ 
Ῥεϊοῃς ἴο ἴδε 1.; ἴξ 15. ῥσο. μ]. --- 18. 712}9] (οἴ. 1913) ῥτγοῦ. ρ]. 5. Ὁ. -- 
τη χ 9] ὃ5 γ110 εἶδνν. αἴνναγβ ὙΠ 2; Ὁ Ἴ2 181 6614 τοῦδ! 1075: 18. 19. 38. 
οἴ, Ὁ Ἢ ὍΝ2 50}7 1028; 50 ῥτοῦ. μεῖς ἃ]50. πο» ὙΠῸ] ἴνο ἵπανβ., ἴῃς βτοὶ 

Δυχ ]ατΥ, βᾶπις ρῆγ., 1025 1437, οἴ, γ95 (ν. “66). Βαϊ » δ Βετε ῥγοῦ. 5].) 
ἀϊιίος. οἵ Ὀερίὶππίπρ οἵ ρῥτενίουϑ ν. --- 19. "ϑρ) ὉΝ] τρμο πεγϑο οἴ, νϑ -- 
ὍΝ ἸΡΌ5] οἷν, ὈΥΥῊΡ ἸᾧῸυ 5) 271}, ὈΥΎνς ἸρῸὉ 85, ἴπ' 811 [μεβς σαθεβ σοποϊαΐησ 
ἃ εἷαυδε; τποτείοτε ῥγοῦ. στὸ ἃ δὶ. ἢ πῶ, ὙΒοτα Πα5 θδεη δὴ εοτι ἴὸ 
οὐεῖης 1μεβε ρεπίατηείϊετβ ἰηῖο ἱγίτηεῖεγβ θθοδιβε οἵ βυρδεαιςηὶ {τἰπιεῖετβ. --- 
30. πῃ] ἘΏΡδο Ῥυξ ψιιβουΐϊ δρραγεμὶ γεβϑοῦ. [, ἃ ρ]. --- "Ὁ 2] (3.45) 1} 
μοῦ, οὗ, νιϑ; ὑοῦ, οἵ, ν.8. 10. 11, 21. 

1ΧΙΧ. 8 (ὃ). 

ΤΆς εὐἠπιεῖετ Ῥβ, ἰβ ἤογα σεβυτηεὰ υγἱ ἢ 20», --- ΤῺ] ἘἸΏΡΒ.--- 91. .30 π΄] 
νυ. 3419 ς11914γ}; 3 οον γίνε. (Ὁ Ἰὰ5 προσεδόκησεν “ΤᾺ ἡ ψυχή μον -Ξ "ϑρ) 85 

508]. ΞΞ πγ2Ὁ᾽ ΡΊ, ἦσῥε, υ. 1047 ττο1δ χ4ς1δ), ἴῃ δοσοτά ΨΠῈ βυθβεαιεηὶ οοπίεχί, 

"29 οἵ Ἰ} ἀπά "Ψ}) οἵ (ὅ θΟΙΒ ἱπίετρ. ρίοββεβ, ---- π᾿) Μ}] Ὑ οοπβες, ΜῊ Οἱ] σοδΒοτῖ, 
τὴ νὉ. α.λ. δὲ σε, ἴτίρτοῦ. ; 15 διϊδεμβεά ἴο ρῥγενίουβϑ σοπίεχὶ Ὁγ ΜΤ. δηὰ Ντβ8. 
( ταλαιπωρίαν ἴ. Ῥῖο. Ο4] ΟΝ 20 δε τυεαξ, εἰεἶ, 45 7ς. 1.518 ΜΙ. 19, 3 σἱεῥεγαίμς 

στένε, 50 Φ, ΒΪ.. σῃε. ὕπροϊπιεά 38) νου]ὰ γ᾽ ε]ὰ ρίς. 850. ---- ΠΛ Ν}] 0. οοηβες. 

ΡΙ. ἱπιρί. Σ 588. (255); ῥγοῦ. τι ῖ8.} οοηβες. τεδοϊεὰ ἀροὴ ῥργονίουβ ). --- 3) 
ἰηΐ, ς. ὋΣ (1); 850 15. 21} ἢ ὌΠ; «ἢ, 70. 4211. γῊ) {Π λΌΠ)»), εογεαΐράφ. τυΐδλ, 
“ἄξειν τγνιβαζάν, ΟἸΪΥ ἴῃ [Πε868 ρᾶββαρεβ ἴῃ [ἢ15 βεηβϑὲ. Βυϊ (ὃ συλλυπούμενον -- ΞΞ 

Ῥῖς. ἪὋ τοαυϊγοὰ 4150 ὉΥ͂ | ὈΌΓΟΌ ΡΊ. ρίς. Ρὶ. (234), 50 Βᾶ., θὰ, 3. τεπάετϑ θοι ἢ 
Υ͂ ταὶ. εἴαυβε, δπὰ ῥγοῦ. τὰ. ρῖς. 450. --- 33. 575,93} ἦς μὴν 7οοα, ΤΥ α.λ. 
(ντ τα). Φ εἰς τὸ βρῶμά μου, 3 ἐπ ἐδεα σιεα; ςἴ. ἰπᾷ. ΡΪ. τ Ὁ 1.. 410, 

Ῥιοῦ. ἱπί. μετα στ 32 οὗἉ {πὸ "23 τούτη 7) αἵδ. ---- ὁ ΟΝ] πιὰ. (1) 2οΐφορεοις 
ἀεγό, εἶσνν. 1.4. 35. 19 Ὁ, 2017 3233 Απὸ, 612 Ηο. το’ 7ε. 814 οἱ" 216, (2) νερονε 

Ὁι. 3235 70. 205, --- 38. Ὀον}] ΜΤ. Ρ]. οἵ οὐντ', α5. Βδ., δᾷσσδ ἐγ σϑεπ έν, 
εαγείξες, οἴ, “5. χη51, δα ΡΙ. οἵ ὉδὴΦ αἰνναγβ ἴχί. εττ, (υ. Β0.3.). ΖΦ τά. Ὁξοῦ 

“ἀεὶν ῥεαεε- ον ἐρ, Ὁ Ῥτερ. Ὀεὶπρ αββι πη]διίου ἰπ σοπηεοϊίου ννἱτἢ τοϊδἰπίετ- 
ΡῬτγεϊδιίου οἵ ἱεχὶ, δο ἤουρ., ὅτ., θὰ. Βυΐ 4}} οἴμες Αγββ. ἂγὲ ἀϊβεγεπῖ, (6 ἢα5 

καὶ εἰς ἀνταπόδοσιν καὶ, Ἔ, 3, εἰ ἐπ γείγ ἐδμδίονιος αὐ, ΑΛ. εἰς ἀποδόσεις, Σ εἰς 

τιμωρίαν, Θ εἰς ἀνταποδόσεις, τὰ. Ὀ ον ΡΙ. Ὁ Οὐ τ΄ πιπι. σἐεορηβέρεδ, γον ἐὀείον, 

εἶσιν. ΜΙ. γὲ Ηο. 97 15. 345, 5ο Βίγεεῖ. Ὑὴε ἴἤγες πουπϑ νι Ὁ Ργοῦ. ῥαγβ]]εὶ, 
διὰ ἴῃς πιεαϑῦγε 50 τεαυΐγεβ. [{1ῆς ργεβεηῖ ογάεν οἵ 38 Ὀε σοττεοῖ, ννε ταυβὶ 

ἱπίογργεῖ [8 ποτά αἴϊεγ (δ; Βὰϊ [Πὰ ν. βθεῖῃβ ἴο Βανε Ἰοβὶ [18 ραγα]. 1{ Ὁ 8Ὁ 
ἰς ἰταπβροβεὰ ἴο ἴῃς βεοοπὰ 1. δπὰ ποὺ ἴο τῆς ἢτεῖ, [βεη τς βμεῖ Βεῖξεσ ! ΕΥ͂ 

τδἱηκίης οὗὁὨ Ὁ" 5 ἴῃς ἔεβίδὶ τηςα]. --- 94, ποθ Γ}] ΟἿ] ἱτωρί. 2 ρ]. ἔ. Σ Ὑτι 
νῦὉ. ΟΔ] χγοῖυ αἶν:, ἢρ. ἃ5 1.8. «17 Ες, 128, Ηρ. ἐαρέ ἀαγ ἄνισος Ῥβ. τος 38, 954. 
18 1312. --- ΨΌ5] ἕος ὑψοῦ ΗΙΡΆ. ἵταν., 5ο 65, 3, “ψὸ (7857), ἐατίδε ἐο ἐούγο,, οἴ. 
ΕΖ. 29], σβετε τὰ, ΠΨΌΣ ἩΪΓἢ ὈΣΓῸ ι. δἴϊεν 5π|.., (ο., Πδ., Βεγτίῃ. (ἰπβἰεδὰ οὗ 
ΜΤ. το» η). Ὅτ. βυρρεβὶβ ΟΣ ἬΡΟ Ὠεζε, Ὀαϊ ἴδε ομδηρε 15 πῃ ΟΕ 558. -- 
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3δ. ἼΦΝ 1] 80 γ840 854, εαΥν ἀϑᾶρς 1, ποὶ Ε, Ὁ3, Η, Ρ. ---38. Ὁ5.}] ν]. 

5(. 1 [πνὉ] π.΄. (1) ἐπεαηπιῤηεθρεῖ, 850. Βετγε ἢ] Ὀσϑ τ, οἱ, Οπ, 2516 (Ρ) Να. 31:9 
(Ρ) Ες. 255 τ (Ά. 689; (2) ὀαενεορε, (ι. 89; (3) γστο οἵ βῖοπεβ ΕΣ. 4638 (}). 
-- 31. πρκ 3] ἘΡ., 858 ν., Βαϊ 1 ἰ5 δἰπρυϊαν Βείοσγε Ἴν; Ῥειῖεβ, υ., (Βε., 

τοτείοτε τὰ, ἌΡ σΓν. Ικ ἰ8. ἃ ταϊβρίδοεὰ ρ]. --- Ἴ,5 5] Ρ]. 5[. 2 πὶ. ᾧ ὅ5Π πιτα. 
(1) λέεγεεά, μιαῖν τοομρεἶρα, Ἀετς, 85 76. 5163 1.4. 212 ΕΣ. 2616 203, ὦ “ἰαἕη 
Ῥπ, 885 8011 Νὰ. 1918. --- γ180}1 ΡΙ. ἱπιρί, 3 Ρἷ. Ἴρῦ ἐεΖ οἵ» 80 3, ὑυϊ ἰὶ ἀοε5 
ποῖ 5υἷξ ἴῃς σοηΐεχί. (δ Πα5 προσέθηκαν, Ἔ ααἰδίαεν με», δ6 γοῦν, 50 Ηατζε, Ηουῦδ., 

Τόντ., διγεεῖ ; Ἐν. ΟἹ., Οσ., Βὶ., (Ὠς., Βᾶ., θὰ., Ὦτ., γ0δ6) Ηἱρἢ. ηον, φαΐ 

ΤΕϊδ ν. ἀϊδιατῦβ ἴῃς ἱπιρτεοδίίοη, δηὰ ἰ5 ἃ Ἰαῖς ρὶ. --- 39. 1π2}}] ΝΊΡΒ. 755. 3. ρ]. 
πΠῸ (96). --- ὍΝ" 00] ΡὮτ. α.λ. δοσξξ ογ΄ “ἦε ἐἐυέρρ, οἴ, Ἐχ. 3253. δὲ ([Ε) Ἀπ. 12], 
οὗ, τὴ ἫΝ 58. 5614, τί ΓΥΣῚΜ 1169, Οὐ π(Π) γὺν 2718 527 1425. 

ΓΧΙΧ. 4 (ο). 

Τῆς ρεηίιαπιεῖεσ ἰβ Βεσε σεβυσηςεά. --- 30, .)Ν}] Ἐτωρἢ. 85 αῦονς ν.34, Ῥαῖ ονἱηρ 
ἴο ε]. ἀπά ποῖ οτὶρίηα!. ---- 25} 20] ΡἈγ. α.λ. Σ 323ΜὉ Οδὶ ρῖο. δὲ “ογγοτυγεί, οἴ. 
2Μ9Ὸ νυ. Υ], --- 82, πννὉ] ἰ5 ὶ. ἃς ἴῃ Έ ΔΙ ΑΥ5. --- 70] ΗἰρᾺ. Ρίςο. δ 7 ἄδῆοι. 

Ἰγῦ, ἀαυέμρ ἀογης, ἀογμϑάῖ, ῥεξίένρερ γογϑλ λογης, εἶδιν. ΟἾΪΥ Οἱ], οἵ τὰγβξ ἔχ. 
3429.80.86 (Ῥ᾽) --- Ὀ.Ρ8} ΗἸΡὮ. Σ ὍὈπ0 ἄδποπι. ποθ ἡ.[, ἀσοῦ, ἀπά 50 ἀσογεά; 
ΟἿΪΥ ἢετε Ψ, Ῥαϊ ΗἸΡΉ. εἶδνν., αένίαϊηρ {6 λοοῦ Ὅϊ. 1458 [ν. 1151. Ὁ. 

88. 1Ν1] ΟΟ] ρῇ; Ῥυ. τρᾶῖκεβ ἴξ ἱπιν. --- Ὁ92325 ὙὉῊ ὈΟΝ ΡΥ]. (Ὁ Βὰ5 ἴοσ 
τη ῖ5 καὶ ζήσεσθε, νν»Ἀ]Οἢ ΡαγΑΡ γα565 ἴϊ, οἵ. 2237, Μ ἈΪΟΒ ἴδ ἴῃς οτίρί παὶ ραββαρε. 
Ὀὐτῦν ἰδ ρὶ.,} οὗὁἨ ὯΝ φοεβ ψ] ἢ Ρῖς,, τὰ, Ὁ522) Ὅπ' ὈΦ τ, --- 84, ΠγΠ}] 5 οὶ. --- 
ΤΙΣ Ὁ], οἵ, τὰς οτἱρίπαὶ 2235, ---3ὅ. ΦὉ"] ΟΑ] ρῖς. ᾧ 9" νῇ. Οαἱ (1) σε οὗ 
τερι]ε8 1,ν. 2οϑ (Η) Οἱ. 923 (Ρ); (2) σἠάε αὐοιι οἵ ναῖον διϊπια]β, ποτε ἃ5 ἴ,ν. 

1156 (Η), Οῃ. 131 (Ρ); (3) μισυε αὐομέ οἱ νὰ Ὀεαϑίβ Ρβ. ᾿οφ Ὁ Ομ, 138 (Ρ). 

ῬΡΘΑΙΜ 1ΧΧ., 2 5τᾷ. 4ὅ. 

Ῥβ. 70 8 ἃ Ῥσαύεσ υϑοὰ ῬΒβ. 401. 5, σα ἰξ 888 Ὅθ6 πῃ οοπδίἀογοᾶ. 

ῬΘΑΙΜ ΙΧΧΙ.-, 4 581. 75. 

Ῥβ. 71 ἰ8 ἃ Ῥσδυοσ οὗ ἴπ6 οοηρστοραίίοη ἴ0 ὙΔΗνΤΘὮ ζοσ ἀο  ἐνοσα ποθ 

ἔτοπι δηθπιθθ. Ηδ 848 Ὀθθῃ [6 ΒΟΡΘ οὗ ἴπ6 παίΐοῃ ἔσοπι ἰϊ8 ἐπέδπου, 

ἰπδορά ἔγοπι δἰγίῃ ; δῃἃ 888 Ὁοῃτ π 411} Ὀοοη Ῥγαϊβοά (ν."ὅ). Ηἰ8 
ῬΘΟΡΙῈ πᾶνθ ὈδΟΟΠπΙῈ ἃ Ῥοσίεπί ἴ0 [86 παίΐοῃβ οἡ ἔπδί δοοουπί, δηά 

186 Ῥσγαΐῖβε οὗ Ὑδενοι 848 Ἔσο σ δουπάδα ξοσί ἰῃ Ηΐ8 ἰοπιρ]6 ; ἔποσο- 

ἔοτα [86 Ρῖθα ποῖ ἴ0 οδϑὲ ἴ8επὶ οἵἵ ψποη οἱ] δηὰ ζεοὉ]6 (ν.9). ὙΒΟΥ 
οοπτπιια ἐμοὶσ ΒΟΡῈ δηά (δεὶσ ὑσαΐβε οὗ Ηΐ8 σἱρῃίθοιβ πιὶσῃὶ δηά 

βαϊναιϊίίου (ν.. 1). ΗΕ δα8 ἰδυρῃξς {δοπὶ ἔτοπι θαυ ϊεδὲ υοιίῃ ; 
Ἐδογοέοσα 186 σοπουνγοὰ ρθα ποῖ ἴο ἔοσβαῖζα 86πὶ ἰῃ οἷά δρϑ, πὲ ἴὸ 
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1εὲ ἴδεπι οοπτίπιια ἴ0 Ῥγαΐϑδε Ηΐ8 σομάσοιιβ ἀθβθάβ [0 διιοοθοάϊηρ σϑῦ- 

ΘΙΔΌΪΟΩΒ ; οοποϊπάϊηρ τ] [μ6 Θχοϊαιηδίίοῃ [πδί (μεῖς Θοά ἰβ ἰη- 

ΘΟΠΙΡΑΙΔΌΪΘ ἐπ Ηΐ8 σιεδὶ ἀθοὰβ οὐ βαϊνδίίου (ν.7..). ὙΠ ἃσθ 
ΠΌΠΊΘΓΟΙΙΒ 5108868 Οὗ ΘΠ]Δτροπιθηΐ δηᾶ Θπιρμδϑὶβ (ν.᾽ δ 1615. 2.3. 

ῪΥ Οοά, ἀεϊῖνεσ πιὸ ἔσγοπι ἴἰῃῆ6 Ὠδηά οὗ (ῆ6 νἱοκοά, 

Ετοτ ἴδ6 ραὶπὶ οὗ ἴῃ6 τοῦς ἄοεγ δῃηὰ (ἢς νἱοἸεηῖ: 
ον Του τὶ πὴ Βορς, Αὐόῆδγ, 

Μγ {γιυ8ὶ ἔγοπλ πὴγ γουΐῃ, Ὑδηνν ἢ. 
ὕρου ΤΆες δᾶνε 1 5ἰαγεὰ πιγϑεῖ ἔσοπι ἴῃς νγοπιῦ ; 

Ετοῖὰ ἴῃς Ὀοννεὶς οὗ τὴν πιοίῃες Τ μου ἀτενγεϑὶ τῆς ἑοτίἢ. 
ΟΥ̓ ΤΊῆεα ἰ5 τὶν ργαῖβε οοπίηυδ!!γ. 

Αϑ5 ἃ ΨΟΠΟΕΣ 1 δπὶ ὈδΟΟΠῚΘ ἴο ΠΊΔΏΥ, 

ϑ΄ῖπος Του γί τὰν τεΐαρε (πὰ) πὶγ 5ίγεηρίῃ. 
ΜῪ πιουϊἢ ἰ5 [Ὁ}} οἵ ΤῊΥ ρῥσαΐῖϑε, 
[Τῇαῖ ἴἱ πιὰν 5ίηρ οἵ ΤῊΥ βίου], 
ΑΙΙ τῇς ἀδγ οὗ ΤῊΥ Ὀεδαῖγ. 
ΓΟ αϑὶ πε ποῖ ΑΥΆῪ ἰὴ ἴῃς {π|ς οἵ οΪά ἀρε: 

ἍΝ ΏδΩ τὴν Ροννοσ ΓΔ] 6 ἢ ἔοσβαῖκα πις ποῖ. 

ΤΟΝ πον ρατγὶ οοπιϊηυδ!ν μορα, 
᾿Απὰ δὰὰ υῃῖο 4]} ΤῊΥ ργαΐβε. 

ΜῈΥ τιουϊῇ [ε}}5 οἵ ΤῊΥ τὶ ρῃϊεουδηεβ5, 
ΑΙΙ ἴῃς ἀαγ οὗ ΤῊΥ 5Ξαϊναϊίοῃ ; 

ΤΒουρ 1 κῆον ποῖ πονν ἴο 1Ε}} ἰϊ. 

Ι νἱ}} Ὀτίησς ΤΥ τοῖρῃι, Αὐόοηᾶγ. 

1 νν ἢ] πηαῖτα τηθηϊίοη οὗ ΤῊΥ τἰρθοιιη655, δα πἊῆ. 
ΤΗου μιαϑὶ ἰδυρῆϊ πιδ ἔτοτη γου ἢ Ἔνθῃ ὑπ} πον, 

Ενδῃ ἴο οἷά ἀρὲ δῃὰ ἤοδσ Βαὶγβ ἀο ποῖ ἔογβαϊε πιε; 

ὍπΕΠ1 ἀδοίατα ΤΥ ψνοηάτουβ ἀδοάς ἰο ἃ βεεὰ, 

Το ἃ ρεπεγαϊΐοῃ ἴο οοπηῆς ΤῊΥ τα ρὩϊ. 

Απά ΤῊΥ τἰξῃίεουπηςεϑ5, Ο αοἀ (εχίεη οι) ἰο ἴῃς Βείρῃιϊ, 

Τε ρτϑαὶ ἀδεάβ ἰῃδἱ Τῆοιυ Παϑὶ ἀοπα. 

Ο Οοά, νῇο ἰ5 {πὸ ΤὮεε!] 

Ῥε. 71 15 σἰϊδουῖ εἰς ἰπ Ὦ. ΤΈς {{|ε οἵ Φῦ, τῷ Δανείδ, υἱῶν ᾿Ιωναδὰβ καὶ 
τῶν πρῶτων αἰχμαλωτισθέντων, 5 ἃ ἰαῖὶς ςοπ]εοσΐατε, ἀπε ΡγΟΌΔΟΪ ἴο [ἢς δοῖ 

τθαὶ ἴδε ἈεοΠαὈΙϊε5 οὗ 76. 35 ψετε δἰ [μ [Ὁ] ἴο ἐμεῖς ἔα τ Πετ᾽5 σοτηπιδηάϑ, ᾿ι5ῖ 85 
τιῖβ ροεῖ οἷαίτηβ 15γϑεὶ ἴο θὲ ἴο ἴμοϑβϑε οἵ Ὑδνεῖ μἷ8 αοά. ΤΒε ΡΒ, ννᾶϑβ οτἱ ὶ- 

ὯΔ]1Υ σοτηροβεά οἵ ἔους {τἰσηεῖεν μεριδϑι 5, νι. 5. 1619; υϊ ρ΄οββεβ οὐ ἀϊξετ- 
εἰ τρεᾶϑυγε ἄρρεᾶγ ἴῃ υ.10-18. 20... δῃᾷ δὴ ἱπίγτοάυςίουν ὑπ πιεῖεν 51 088 ἔγοπὶ 
3134, ΤΒε οτίρί πα] Ῥβ. δα5 τετηϊηίβοαποεβ οἵ: 220-11 ἴῃ ν,δ 5, 2221-82 ἴῃ ν.18, 

365 ἴῃ ν..9, 15. 6315 ἴῃ ν.δ, 15. 464 ἰῃ ν.9. 18, Ὁ. 2846 πὶ νυ], Ιΐ ἰ5. ενὐϊάθης ταὶ 

ἴδε δυΐμοσ πιυδὲ βανε σοπηροβεὰ ἴΐ βοπιε {ἶτης δίζεσ [π686 τσ ἰπρε, ἀπά ἴμετε- 

ἔοτε ποῖ δϑυ]εῦ ἔπη τῆς Οτεεὶς ρετῖοά, ἀπὰ ῬγορδΌ]Υ ἰαΐε ἱπ ἴμαῖ ρετγίοά, ἴοο 
Ἰδῖς ἔος μἷβ Ρβ, ἴο ἢανε Ὀδεπ ἴδίκαπ ὑρ ἱπῖο δῃγ οὗ ἴδε τιΐηοσ Ῥβαϊίειβιυ Τῆς 
ξΐοεβεβ ἃτε 511}}} τᾶοτε ἀερεηάεηϊ οὐ οἴμεν [{ἰτεταΐαγε: νυ. 10, οἴ. ς67, ν.13., οἔ, 

2236 -- 3.32 --Ἥ 1822, ν 15 οἔ, 4019) -- γ03} -- 1823, ν}δ, οἱ, 23.4.36 --ἡ 4ο]ὅ -- 
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ηοϑ; γοῖ; οἴ, 3831, πον, οἵ, 1ο019.39; ν.30. οὗ, 6310 15. .4433, 4130 ἘΖ, 269 3218.2.. 

ν.32.., οἵ, 3538; νι, οἱ, 34.326 γ)ο8 4οἷδ, Ὑμεβε ρίοββϑεβ ἀουθῖ]εβ5 σοπὶε ἔγομι 
ἴδε Μδοοαθεδῃ ρετῖοα. [{ ἰβ ργορδῦϊε παῖ [ἢς ρἷοββ ν.1 "ὃ ννᾶβ ργεῆχεά Ῥείοτε 
18 εβε, 85 ἴξ μα5 βεεῃ δϑϑίτα!]αϊθὰ ἴο ἴῃ βίγιοΐατε οὗ [με δῖτβ, οὗ ἴδε οτίρίηδ), 

ΤῊΐβ Ῥ5. ἰ5 ἱπιτοάυοοά ὉΥ δὴ δαἀϊΐζοσ πιὰ 4 ϑῖγ. [ἀκοὴ σι 
Βρῃς ναι]! οη5 ἔτοτι 315.: -- 

Ιῃ Τῆεα, Ὑδῆνν ἢ, ἢᾶνε 1 ἰακθῃ τεΐαρε. 

[μεἰ πλε ποῖ Ὀ6 5ῃαπγεὰ ἔοσενεσ. 

[ἡ ΤῊΥ τὶ ρῃίεουβῃδϑ5 γαβοια τη6, δηὰ ἀεἸ ἑν της. 
[ποϊΐης ὑπο πὲ Τ πε δαᾶγ. 

ΒαοοπΊδ ἴο π16 ἴῃ τοοῖς οὗ τῦῪ βίσοηςδοϊὰ, 

Τῆς Βουβε οὗ ΤΥ [οσίγεβϑ ἴο βᾶνὲ πΊ6; 

ον Του δτί ΠΥ οτὰρ πα ΤΥ ἰογῖγαββ. 

Τῆς ναηδίοηβ ἴτοτι ἴῃς οτρίηδὶ ἀτὰ ἀϊβουβϑεά ἴῃ [6 στοαὶ ηοῖθϑ 

41:0... ΤῊΣ βἀϊῖος δάαρίβά 1 ἰο ἴδ βίγορῃϊοδὶ ογρδηϊβαϊΐοῃ οὗ 
15 Ρ5. ᾿ 

ϑέσ. 1. Τῆγεα 57}. σου ρ]εῖβ ἀπά 4 βυῃίῃ. Ἰἰης.--4. 2.7 σοι] 
διαρμαῖϊς ἴῃ ροβίἴοῃ Ὀδοδᾶυβα οὗ ἴῃς υὑτρεηΐ ρΪδα: οἶδ γε7 “16 ---- 
“ον ἐλε λαπά 97) 2.6 τοίϊεξε ἢ 2λε ῥαύνι οὐ “λε τυγοηρ ρος ανπα 266 

υνἱοέο!]. Ὑθδ56 ἃτθ ῃδίίοηδὶ δῃθτηΐθβ, Δη4 ποῖ ρβγβοῃδὶ ΟἹ 65. -- 
ὅ-6. 2 ον Ζάομ αγί τὴν λοβέ ἢ γῖν ἐγωσ, ἀροὺ ποσὶ ἴμ6 Ρεορὶς 

μάνα Ὀδθῃ τε γίηρ, ---- γογι σιν γομλ] τῃαὶ οἵἩ τῃ6 παιίοῃ ; [86 {πὲ 

οἵ τῆς Εχοάυ5, εἴ. Ηο. 1:1. --- “ἄοπαν ἢ Υαλευελ], τἰᾺ6 ὕνο ἀϊνίπα 
ὩδΙΏ65 ἴῃ 5γη. ᾿ἴπεϑβ; 50 ν.}, Ψ δ. 15. ἃ οἰϊδιίοῃ ἔγοπι 221}; ἴῇθγε 
564 οὔ τῃε Ἰά64] Ξυβετγεγ, ἤθε οὗ ἴῃ6 ἡδίίοῃ. --- ΟΥ̓ ΖἌεε], εταρ μας 

ἴῃ ροϑιτίοη, ---- ἐς γι} 2γαΐςε), Ὀάδθὰ οἡ ἴδε Βορε δῃηὰ {πιβί, --- εθη- 
πημαν7, ἴτοται ἴμε γουῖῃ οὗ ἴῃ πδῦοη ἀπ} [ἢ 6 Ργεβεηῖ, δηὰ ὄνεσ 

11 θὲ ἴῃ ἴπ6 ψνουϑῃρ οἵ ἴπ6 [δ πρ]6. 

8ι:. 11. Α 5γηῖῃ. σουρ]εῖ, ἃ 5γ}. ἰτὶρὶεῖ, δῃηα ἃ 5γῃ. σουρϊεῖ. --- 
Ἴ. 4: α τυοπα7], Ἔταρμαῖῖς ἴῃ ροϑβίτίοη ; ποῖ οἡ δοοουηῖ οἵ ἴῃς 
υἀποχδηηρὶεὰ κυβεγίηρθ, ἀπε ἴο δϑαπάοπιηεηὶϊ οἵ {πεῖς σοά, ψῃϊοὮ, 
τπουρῇ ϑυβιαϊπεά Ὁγ Πι. 285, ἀοε5 ποῖ 5υὶϊξ ἴῃς σοηίοχῖ, Ὀυϊ ταῖμεΣ 

ο δοοουηΐ οἵ ἴδε ψοπάγοιβ ἀ δ] νεγάποθβ ἢ ἢ ἴΠοΥ ἢδα ἜΧρετ- 

βηςαα ἴῃ {πεῖν Ὠἰβίοσυ. --- 7 σε δεεοτις ἕο νιαπ}}, ἴῃ 6 ΤΊΔῺΥ Ὡδίϊοηβ 

στ τ Π ἢ ἸΠῸῪ ψνεγε Ὀγουρῃξ ἴῃ σοηϊδοϊ ἔτοπι ἴῃς Εχοάπ5 οηνατά. 
-- εἵπες Το αγί γι} γζίμρε], ἃ εἰτουτηβίδηξίαὶ ο]Δ 0.56. ---- Φηα] ΤῈ» 

τὐεηρίλ], 45 46 625; τεἀυοεα ὈΥ ΠσΟΡγ δ[᾽5 ἜΥΤΟΥ δραίηδι [ἢ 6 πιθᾶ8- 
ὉΓ6 ἴο ἴῃ6 ρἢγδ86, α.λ. ἀῃὰ πῃρτατητηΔ ο Δ] : “ ΤΥ ταῆιρε οἵ ΞιΓοηρΊἢ.᾽" 
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--8. Μν νιομήὰ ἐς 7 οΥ Τὰν 2γαἱτε1, τεβυπιηρ νι ἢ “ἀκα: 7 νιαν 
σίηρ 97 ΤΆν κί07}], ἃ ᾿ἴπε ῥτεβεσνεά ὃγ (ῦ, Ἐ), ἀπά ΡΒΝ., ἀπά ἤξοεβ- 
ΒΩ ἴο ἴῃς σοτῃρ]εῖθη 688 οὗ ἴῃς 8511., (πουρῇ οὐδ Ὁγ σΟΡγίϑι8 

ταίϑίακα ἰῃ 38, (Ο]οννεά Ὁγ ΑΥ͂., ΚΡ.  αἤ “ε (αν φ΄ Τὰν ὀεαμ}}, 
τε πηδηϊξεβιδίοη οἱ ἴῃς αἰϊνίης ρσΙοτν ἰπ ἴἢ6 Ὀεδυτι] ογπατηθηῖβ 

οὗ ἴῃς ἴδπιρ]ς ψουβῃίρ. --- 9. Οαο νι πού στσαν ἢ ογεαζε νιὲ πο], 

δαβεὰ οὐ ν.""", --- ὑπ ἡδο ἥγιο οὐ οὐδ αρε ἢ τυλέπ μῖν ῥοιυεν αἰ λ], 

ἴῃ [86 ἀδθοϊπε οὗ [6 πδίϊοῃ ἴῃ ροννεῦ ἄμε ἴο 115 ἀῦδ, ΟΥΕΙ ἀραϊηβί 
ἴῃς βυρροτὶ ρίνεη ἔτοτῃ γουτῃ οἵ ν.ὅ. 

Α ἰαῖς δἀϊίοτ ἰπβοσγίθα βενϑγαὶ ᾿ἰπ658 ν. ἰδ, φη]αγρίηρς ἀροη ἴμ6 
ῬΕΠῚ δηα πηδικίηρ ἴῃς Ρεζ τίου ἴοσγ ἀδ)ἰνεγᾶηοα ποτα ἀγρθηῖϊ. --- 
10. 20» νιἴκς ἐϑπονιΐος ἢ τάεν “ια τοαίεὰ 707 νιν 74], ἀδδά]γ επθ- 

τηΐς5, --- "αν 97 πιὸ ἢ εοησ ἐοροίλεν σαγίηρ). ὙΏΘΥ ΕΧΡγα55 {Πεῖγ 

ἀεδάϊγ μαϊγεὰ ἴῃ τα]κ, σοηβυϊίηρ τορεῖμεσ ἴο δοςοπιρ 5 {μεῖς 
ποκα ἀεϑίγεϑβ. --- 11. σοά λα ,ογεαζεη ἀΐπε ῥώγομε απ σοἴσό 
ἀίπι, ον ἐλεγε ἴς πορδ Ὁ ξῆνεγ]. ΤῇαΥ ῥγαβϑατης ἴμαΐ νῆδῖ ἴΠ6 

ΡΘΟΡΙῈ ῬΓΑΥ ΠΊΔΥ ποὶ ἴδκε ρίδςβθ, 85 δγεδυ (δε ρἷδος; ἂδπὰ 

παῖ τη εἰσ σοά [45 αἰγεδὰν δραηδοηεὰ ἴῃεπὶ ἃ5 ἃ ἢε] 1658 ΡΤῸΥ. --- 

12. Ο Οοά, δε πού ψαγ ,γονι σιθ], ἀτρεηϊ δηἰγθαῖγ, θαβεὰ οἡ 22ἷξ 
4853,-- νν Οοά, Ο λαείε τ νῖν ἀδίῤ], Ὀαβεὰ οὐ 4833.-- -18, 262 
ζάενι ὁφ αελαπιεά απα εοηοεπαξα Ἰορείλεν “λα! αγε τὴς αὐυεγταγίές 

ΦΓ »νρ' ἐἄἔζε ἃ 2 εἰ ἐἄονι ι ορ γεῤγοαε σπα εοη μδίον “δα τεεξ γῖν 

λμγῆ, ῥϑηϊαπηθῖοσ οουρίεῖ οὗὨ ἱτπηργεοδίίοη Ὀαβεὰ οὐ γον οἴ. 35 Ὁ 

405. 

δι: 111. ΑᾺ εγηῖῃ. οουρ]εῖ, ἃ 5σγῃ. Πἰρ]εῖ, ἀπ 4 5γη. σουρϊεῖ. 
--14. 7 οη »ῺῈὴ βαγί], ειαρῆ. ἴῃ ροϑβιἴοη, οἴ, ν.ἤ 5, πὶ οηπμαλν 
ἀοῤε], 85 ν.", -Ξ-- απᾶα σαά μρίο αὐ 7ΤᾺν ῥγαϊτε], σοη τα ΑΠῪ ῥρσαῖβα 

Οοά, 45 ν. 5; δηά 50 σοῃβίδῃ δά τὸ Ηἰβ5 ρῥγαΐβε, ἰπογεδϑίηρ ἰΐ5 

διηουηῖϊ δηπ νο]υπλ6. ---1ὅ. 22. νιοιμλ], 85 ν.δ5, ---- αἱ δὲς ἠ4»}}, 85 
ν. 5, -- κὐΐ ο᾽ Τὰν γιράϊομσηδε:}, νἱηἀϊσδίοτγ τὶρῃϊδουβηεββ, νη ϊοἢ 

ἀε]νεῖβ Ηἰβ Ῥβορὶβ ἔγοτῃι 1Πεῖσ ἐπθηλ65, δηὰ 80 ᾿᾿ ογ΄ ΖᾺνγ ταἰνα δον. 
- ΖΑσωγά 7 ἔποτο ποί ἄστυ ΤῸ {ε 17], 50 στεαὶ ἰδ ἱξ, 580 νδϑ 6χ- 
οεεάϊηρ υῃἀεγβιδπαάϊηρ δηα πατγαίίοῃ. --- 16. 7] τυΐδ! ὀγίηρ], τῇς 

βίοσγυ οἵ ἴῃς βαϊναιΐοη δηά ἴῃς ῥγαίβε ἢ 1 τυἱλ »παξε πιδσιήΐολι 97 --- 

ΤᾺν »εῤρλ 7, 85. οῃϊεῦ γτββ.; ἴο 6 ῥγείεγγεα ἴο “ τὶ βρῇ δοῖβ " οἵ 

ἾΉ, [Ο]Ἱοννεὰ Ὁγ ΕΝ’, θεοδυβε οἵ ν..δ δῃᾷ τῃε ᾿ὶ 7Ὰ» γιρλλεομενιέες. 
ϑι:. Γ΄. Α βϑυπίῃ. Ἴοουρ]εῖ, το. 5γη. σουρ]εῖθ, δηὰ ἃ σοποϊυάίηρ 

Ἰῃ6.---17. Τάσοω λατέ ἑαμρὴΐ σις ὕγονι γοιὰ ἐὐέη πὴ ποιο], 
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Ταϑαπλὶης ν.ὅ, ΟὨΪΥ σΠδηρίπρ [με τεϊδίίοη οὗἉ χυβῖ ἱπῖο ΟἿ οἵ ἰηβίτυς- 
τίοη δηά ρυϊάδηςε. ---18. Ξνεη τ οἱδ αρὸ απά ἦσαν λαὶϊγε ἐο ποῖ 
,ρνεαζε ν"6], τεβατηΐηρ ν." ψἱτἢ 5] ρῃϊ νατίαιίοῃ, ---- ζὕμδ] 7 ἀδείαγε 

ΖΤᾺν τυοκπάγομς ἀδεαῖς 10 ὦ “ἐφ 1, [6 τηοβὲ Ῥσοῦδῦϊς οτὶρίπαὶ οὗ ἃ 
ἀϊβίςσυ!ε ράδϑαρθ, ἄϊι6 ἰῃ ρατί ἴο ἴῃ πηϊδίαϊκα οὗ ἰχαηβροβίηρ ἃ οἰδιι56, 

Δηὰ ἴῃ ρατὶ ἴο ἴῃ πιϑροϊητηρ ἃ γοτά. ΤῊς ἴῃς 15 θα5εὰ οἡ 22 ; 
Ἰ 70 α ρεπεγα πο 1Ὸ “0η|6], 85 223. --- ΤᾺ γ νερά], 5 ν.15.---19. 4πά 
ΖΤᾺν γιρλίκοιογιεος, Ο Οοα Ἴ, τεβυταίηρ ν.ἰ δ "6, -- ὀχίπάσίλ τ 2.6 
ἀείγάϊ), ἴὰς πείρῃξ οὗ μδάνεῃ ἰῃ ἰΐ8 γϑδοῖ, οἷ. 265 57}; δηὰ εὸ 

Ῥεγοηά ἴῃς τεδοὴ οἵ ργαῖϑα βόνενοσ στοαῖ, οἷ, ν.᾿ δ, --- Ζ΄ε ργεαΐ 
ἐἰξεάς τα! Ζάοι ἀαεί ἄοπε], ἰὼ ἴῃς Ὠϊδίοτίς ἀε!νεγδησα οὗ [5γδεὶ. 
-- Ο Θοά, τοῖο ἧς ἐξε Τῆεε 7}, ςοποϊυάίηρ σῖτα ἴῃς ῥρταῖθδε οἵ {πεῖς 

Οοὰ 45 ἴῃς ἱποοῃῃραγαῦϊα οηθ, ἰῇ δοσοογάδησα τῖϊὰ ἴῃς δηοϊθηϊ 

βοὴ οἵ ῥγαΐβε ἔχ. 15}, οἵ, Ῥ85. 25}} 865 897." ΜΙ. η18, 
Α ἰαῖοτ βἀϊϊογ, ργοῦδοὶν ἴλ6 βᾶπὶα ψῇο ἰηβετίεα ν.}0 18, λρρεηᾶβ 

ν Ὁ ς- 20. Ἡλο λας εαμοεα νῖθ ο 5:6 γνπαλν ἐγομόδες απ εἴγαϊ ]. 
Τηΐβ εἀϊῖον ᾿ἱνεά ἴῃ πλοσγα ἱσου ]ουβ {ἰπ|65 ἴπδπ [Π6 δυΐμοτ οὗ [6 

ῬξΞ., ᾶπὰ ποῖ ΟἹΪΥ ἰοοῖβ Ὀδοῖ ὑροη τηδὴν ρᾶϑὶ ἴσου ]65 ἴῃ τῃ6 Ηἷ5- 
ΟΙΥ οὗ ἴῃς παίίοῃ, Ὀυᾳϊ 566 πὶ5 ἴο βρϑαὶς τοί 5 ονῇ ἐχρεγίεηςα. 
- Οὑεζεη γι σραῖη, σπα ον ἐλε ἐριυέεί ῥαγς οὔ τὰς εαγίλ ὀγίηρ 

»θ μῦ αραΐμ]. Τῆς παιίοη [85 (4]]6ῃ 80 ἴον [Πδἱ ἱξ ἢΔ5, 45 ἰξ ΜΕΘ, 

ἀϊοὰ δηὰ ροῆς ἀἄοψῃ ἰηΐο ἴῃς ἀερίῃβ οἵ 560] ; ἀπά [ἢ τεϑίογα- 

ὕοη οἵ ἴμ6 παίϊΐοη 15 ἴῃς Ὀτγίηρίηρ οἵ ἴῃε ἀφδά το 1Πε, οἴ. Ηο. 6. 
ΕΖ. 3η5".,----21. Μαγεεί Τάοι »νιωέξῥών ργεαδιεςς7, ἀου Ὀ[|ε85 ἴῃ 8 
δτοαῖηεββ οἵ σοὰ, 45 Οῦ, Ἐ ; “τὴ φτοαΐηεβϑ " οἵ 3η, (ο]οννεά Ὁγ 
ΕΝ". ἰ5. ἃ τλὶβι π ογρτοίδιο οὗ ἴῃ 6 οτὶ ρίηδὶ. --- στα ἀραίπ ον ογέ 

»6], 80 τηοϑὶ τβθβ. ΒΥ εττοσ οἵ ἃ 5ίηρὶε Ἰεῖῖεσ 3Η, (ο]οννεὰ ὉῪ 
ἘΔ", υδὲ5. ἃ οορηδῖε νὉ. “τηᾶγοϑὶ ΤΠου Θῃοοιηραβ5 τηθ,᾿ ψηΪσοἢ 

ἴῃ ΡΒΥ͂. διὰ ΑΥ̓͂. ἰ5 τεηάδγεα “οῃ ἐνεῦυ 5146." ---ῷ2. ευύόη μιδ], 
ποράσά ἴο σοηλρ]εῖα ἴδε ρτενίουβ ᾿ἰηθ ν. 3. Ιΐ τηαῖοβ ἴῃς ποχί ᾿ἰπ6 

ἴοο Ἰοηξ, ἀδηὰ ψουἹὰ ὑπ α]ν ἐπηρῃαβίζε ἴῃς βυθ)εοὶ οἵ ἴῃς νΌ. --- 

7 τοὴἶ σίυε Τλαπᾷς το 7ΖΑεε ἢ νιαξζε νιεῤράν ἰο Ζζεε], ἴῃ Ῥα Πα γοτ- 

ΒΡ, --- τυίζὰ “16 ἀαν» ἢ] τοὐδὰ τὰς νγεἼ, ἱπβίγυπηεπίαὶ ταὶς. ---- Ζ.» 
“εἰ είμεςς, αν Οοα Ἴ, Ξεςοηα οδ]εοὶ οἵ νΌ. || ον Οπε οὗ 7 γαε], 
ἀἰϊνίηθ παπὶς οἵ 15. Ἶ, 45 Ρ985. 785 80)". --- 238-24. ἵν ἄἔῥε τοίἢ 7μόϊ- 
ἐπί ἢ νιν οηρμε τοῦδ »ι56}, οταῖ, νοςδὶ ςεἰεργαϊΐοη. Α σοργ ϑι 5 

τηϊδίαϊκα ἰηβοσίεα δραίηβὶ ἴῃ τηδάϑυγε, Κ Υεδ, 1 ψ1}} τηαῖκε τηθϊοαγ," 

ῬτοῦΪν ἀϊτίος. οἵ ν.3, Τῆς ἤγβε ᾿ἰπθ μᾶ5 85 118 οοιῃρεπιθηῖ, 
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εὐερ “ἦς ρῥεγεοη Τάσομ λαεί γαρδονιε . ὙὍῆδ βεσοπὰ 11πὸ ρἶνοβ 
ἴῃ6 186 πη, --- ΖᾺν γισλίκομφηιοςς, ἃ5 τηδηϊεϑιθα ἴῃ ἴῃ γδῆβοτῃ, ---- 

4150 ἴῃς νον οὗἁ 1ϊ5 Ἰοηρ-σοητηπεα Πα] ΘὈταιίοῃ, -- αὐ δὴ 44)}}. 1ἰ 
5 Ὀαδεὰ οἡ 355. --- 20, 24ὲν αγεὲ “πανιεά,; 707, τἀξν αγε αὐαελεαά 
ἐλαί «εεξ ν:»} ἀμγ], ἂτι Ἔχργαβδβδίοῃ οἵ Ἵσεγιίτυαάθ οἵ ἴῃς τειπυκίοη 
ὍΡΟΩ ἴΠ6 ΘηΘΠΪ65, 5 Ὀπεαἰοα ΤΟΥ ἴῃς ἱπιργεσαϊίοη οὗ 335, 

1.8 -- 315.:46 νὴῖ8 5|1ρδι νατίαιίοτδ, --- 4, ὑμγε} ΡΙ, ρῖς. αιλι ἔ [0}}} ἄξποσα. 
ὑγῃ, σοί τυγονε μεν, εἶν. ῬῚ. ἱπιρί, 15. 2610; ἃ Ἰδῖς ψοστά. (ῷ πα5 παρανομοῦν- 
τος, 3. ἱμίφερ. ---- γι} Οδ] ρῖς. ἢ [7ὉΠ] ν᾽. α.λ. (ὃ ἀδικοῦντος, 3 ποζεηδῖς, 

808. γελέεσς, ἀὰ0. Οἱ γοπ ἡ.[π|.} α.λ. 15. 117 αἷδο ἀυθ. Ζ ἡῶπ. (Οἱ, στὴπ 

ἴον συ Ὡ οι ἐϊ τλὰν Ὀς ἴχί, εὐτ., 88 (ῃε. --- ὅ-Θ οἰϊεὰ ἔγοπι 2219011͵ -- δ, ΠΥ ΣΝ} 
50 3; (Ο ἀἰνίἀε58 ἴμεπι ργορευῖγ δεΐνγθεει ἵνγο ᾿ἴμεβ, βο Βᾶ, ---- 35 0}] ΝΊΡΆ. Ρέ. 
1 τὰ, Ἴοῦ (35), τερον ονεσεῖ, 88 7. 1639 15. 166, ΤῊΪβ βοξεῃς ἴῃς οτὶρίηαὶ 

ΣΟΘΝ. --ττ Ὁ] ΟΔ] ρίς. ἢ πὴ νῦ, α.λ. 308. ερ οἵ, τευεν. (ὦ σκεπαστής ἴον 
ἐκσπάσας 2219 ῥτῸΌ, οΥἹρΊ πα 85 θὲ ἐκσπαστής, (6 μανίπρ βάτὴς ἔοττη ἴῃ οι ἢ 

Ῥαββαρεβ; Ἐ,, 3, 2γοίδείογ ; Οε5., Εν. Ημυ., Ρε., ὀεγεγαείον ; οἴ. ὙὝαϊπι. μι, 

Ῥαΐ ἀμδ.: ῥγοῦ. ἐστ, ἔοζ ").---θ. ΝΠ] Φ ὕμνησις, 3. ἰατα, οἴ, 224; Βαϊ 
Σ τῦγ] 85. 395, 5ο Ὗε., Πὰ., ψ Ἐς Βείτετ βυΐϊϊβ οοπῖεχί. 1π1ἢ]5 ςᾶ8ε Ἰγῶππ 

Βαϑβ δυΐβεῃ ἔγοτῃ δϑϑβί τη!]αϊίοι ἴο ν., --- Ἴ. Φ Γρλ 1 1... τοσρεαἶε7', οἵ αἰνίπε ροννοτ, 

85 7848 τος. 17 1.159, Βαβεὰ ου Ὠϊ. 2846. --- ἡ) ὍΠΕ] ΡΒτ. α.λ.», ὈΟΪΒ γογὰβ οοτα- 
Ταοῃ ϑρδτῖ: 170) ΠΌΠῸ 463, 'ῬΠῸ Κ 625, 580 Ῥγοῦ. Βετε 88 τιεάβιγε τεαυΐγεβ. --- 
8. (ὦ ἰπβετῖβ δἴϊτεσ ἡγῦπῃ, ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου, 380 Ἔ ; θυϊ ἰΐ ἰ5 ποῖ ἴῃ 
Φ,3,Φ. 1 ἰ5, βοννενεῖ, ἀουθῖ]ε88 οτἱρίηδὶ, ἃ5 ἴῃς πηεαβυσς τεαυΐτεβ ἰτ ; 50 

Ἀυ. --- ἽΠΙΝΡΓ] 584. 2 τὰ. ᾧ ΠΝΡΩ τ, ὀεαιέν, σοῦ» οἵ ὙδΉνεΒ, 88 7851 8018 οὐδ 

15. 6ο7- 19. 612.}4. 16 6410 ---Θ, ΤΣΥ γΩ] ἴον ἰάεα 15. 46' 485 δρρὶϊεά το [βγβεὶ. 
ἜΠΩΡΙ πιῆ, οἰα ἀγε, οἴ. ν.18; εἶσνν. Οἱ. 2435 (ἢ 1 Κ. τὸ 1 538.-- τΡ ΓλΟΣ] Οδὶ 
ἱπί. οβῖτ, πὔϑ (1838) Μρέτλεά, τρορί, ἐχλαμείεα, οἴ. 311} 69, 335 1024 1437. -- 
10. .91 ογσιό, ποῖ 20 γιέ. ---- Ὁ) γ᾽] ἀβυδ}γ ἴῃ ροοά βεπϑβε, Βαϊ Βετε ἱπ βδά 
56Ώ86, τυσέλ “07 μι» “7, οἵ. 56, -- ὙπΠῚ] (45) ᾿δουρᾷ ἰη 66 18 ῥσοῦ. ρ]., ἃ5 Βᾶ., 

Ῥα,; ἴπ τΒῖβ ρῆγ. εἶδιν. Νε. 67 15. 4521, οἵ, Ῥ5. 835. ---11. “ὯΜ5] ἰ5 Ῥγοβαὶς ρὶ., 
45 Βᾶ. --- πη ρ Ὁ] ΟΑ] ἱταν. 3 Ρ]. 5, 3 τῇ. ΦῸΓ φγας, τεἶξό, ἐαξε ῥγίδονιον,, ΟὨΪΥ 
Βεῖς ἱπ Ψ ἱπ ΟἿ], μαῖ Νίρῃ. τοῦ; σοπηπιοι εἶβιν., ἃ5 [ε. 345 ΕΖ. 1218 Ὁ. --- 

Ὄγ [ΝΣ] 85 78 5ο3, -- 19, ἡ) ῬΓΊΏΤΟΝ] τε 2212 -Ξ- 3225 -- 3822), 1} Ἰαῖ- 

ἴετ ΟἹΙΥ τΐτμ ὑῶν, τ πυρὴν Π}5] Ξ 401 -- γο3} -- η828α, [ῃς Ἰαῖτετ νυ ἱ ΓΒ ὉΣῚΝ, 

1δς ὕπο ἕοππηον υἶτ πῖῆν. πῃ ΚΙ, ἰ5 ἐν ἀθπ]γ ἴχί. εττ. ΤΕ βεοοπὰ οἵ {πεβ8ς 

οἴαυβεβ ἰ5 ποῖ ἴπ 668, Ὀυὶ ἰ5 ἰπ ὥν. Β, Τῆς ἵνο, βονενεσ, Ἰγεϊοῃρ ἰορείμεσ. 

-- 18. τῦῦ 530 πρ3) ΠΘῚΠ γοῦν ἩῸ) Ὁ ν555 γ2}1. ΥΥ̓ς 5μου]ὰ ἱπβετγὶ Ὑπ' 

Βετε 88 'ἴπ 3: "οὶ ἴῃ δοοογά, ψ τι. 43 “οἱ, πὰ ἔβθὴ ψὲ ψουἹὰ πᾶνε ἴννο ρεῆ- 

ἰδιπείετβ ΤΉεβε ἴον ῥαββαρεβ νΔΥῪ ἴῃ [ΕΓΠῚ5 516} Ε]γ, Ὀυϊ {ΠῈῪ 4}} 5ὸ Ὀδοκ ἴο 

ἴδε βᾶπις οτἱ ρί παὶ. --- 55. Οὐἱ ἱπιρῖ. 3 Ρ]. τ 18. ἜΥγοσ ἔογ ἢ Ἐθδι 345 4018; 50 

Φ, ἤκτε, Τόοντὰ., ΟΙ5., ὶ Ὧγ., Ηυ., Οοτῖ, (Βς. --- ΨῸ) 5)» 8. 8 νατίδϊίοη οὗ 

ὙΌΣ 50 354 4016 γοἢ; "0 Οδὶ ρίς. Ρ]. οβέγ, 15 8 3851 --- νοῦ ΜΡ 035} 5 

8 νατίαἰίου οὐ ὯΡ" 25 35ὶ, "ἢ “Ἢ ΠῸ 3525, Ὁ ἼρΠ 4016 γοδ, ΒΕ ΝῚ 5. ἃ ροεῖϊο 
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νατίαϊίου οὗἩ 1520) 3525, Σ ΠῺΡ ὙΌ, Ὁ 4] τυγα ορεεεεῖ, ἐντυγαρ : οἵ Οοά νὴ 
ἫΝ 8ἃ8 8 ρατηςηῖ 1042; οὗ τλξπ 222 10012, Ψἱἢ βίας Ἰοο 39, τερτοδοῖ, 5ὸ 

Βετα. ΗἸΡΆ. ἐρετυγα, ἃςς. 5βᾶσαβ, ο. Ὁ»! 89,6, 500}. Π δπὰ δος. δἰ εββίηρ 847. 

ΤΒῖδ ν. ἀερεπὰβ οὔ Ῥββ. 35, 38 ἸοἰμΕ]}γ. --- 14, .)Ν}] δταρ. ἀπ  ΠὮ, -ττ ἸΡΣΠ] 50 
Φ; νυ: Αᾳ. Σ, 3, “5, Ρὶ. ΓΤ, --- 1δ. ΓΛΔΔΟ] ΜΤ. Ρ]. προ π΄. α.λ., Β0Β. 

»ωριόενς, Τὸ ))Ό, 580 Ηουρ.; (55). Β. 4." γραμματίας, ὁ. πργιοῦ, Κ “εγαίμγας, 

ῬΥρΌ ΡΪ. ΠΡΌ τοδί», το ἐῤίμγες,; 50 ϑίγεεῖ, Πυ, ; (δ πραγματίας γῬτοῦ. ἰχί, 
εἰῦ. Σ ἐξαριθμῆσαι νῸ. ἰπί, ὋδΌ ἰ8 ἰδνουτεὰ ὈΥ ΔιυδίορΎ οἵ 405) 130}7- 18 
ΛΒΘῸ ΣΡ, ὈἼΒΌΝ, 50 Βᾶ. “ρῦῃ, γε τυϊρῃϊ τεδὰ πϑΌ δῃά ἴδε 39 8ἃ5 σοῃοεβ- 

δῖνβ, 85 Οὐ. βυρρεβῖβ. ---1θ., 3 ΝΊ2Ν] Οδ] ἱπιρί,, ΝΊῺ2 νυ 3 ἐσγες τοίδά, ὀγίη, 
45 405 6615, ---- ΓΛ] Ρ]. οἵ τοϊσμϊγ ἀεεάβ οὗ Ὑδαννει; Ὀυὶϊ (δ, 835, 3, Σ, Ζ, τὰ, 
58. Γ2) γεῖρλέ 5 ν.ῖδ, 580 Βᾷ, --- Ὴτν 5) Ν} 80 3; υϊ 65 σοττθοιν ἀϊνίἀες δ 6- 
ὕνεεη δε ἴννο 11π65. --- 17. ΓΔ ΡΥ] ἀ»ταὶ τερεδἐ ποτυ, ῥἈτ. οὗ τἶπις, 85 τ Ά, οἷδ 
129, Ιἴ χοαβ τοοβὲ παΐυγα! υ τυ ργενίουβ ςοηίεχί, ἀπά ἴμε ὈὐῦΝ ἰς ρἷ. --- 
ὙΓΥΝΌΣΣ ἼΩΝ] ΗἸΡΆ. ἱπιρέ, 18 υπδυϊεὰ ἴοὸ πη Ψ. [τ Βαδ σοπὶς ὑρ ὈΥ͂ 

ιχξ. εἴτ. ἔγοχῃ ν..8, 1ὲ ἀἰδβιυτοϑ ἴῃς σουρ]εὶ πιαὰς ΕΥ̓ ἴῃς ῥγενίουβ δπὰ (0]1ον- 
ἱπε 1}. --- 18. πΡρΙΓ Ἢ Ὁ2] οἷ, νι 02) ἰ5 φῇ. οἵ ἱπιεπεὶβοδιίου, ἀπὰ ὐπὸ τοαῖκες 

1. ον γί]. ---- ξ Π2.6} πιτι. οὐαὶ ἀρ, εἶδνν. ἴῃ ψ, 9218, Ὀυϊ οἵ, 15. 46', ὁπ τ ΒΙΟΒ 

ν. '5 θαβϑεὰ, αἰϑο Ηο. 7) Ὁϊ, 3256 Ἐ- --- Ἴ ὌΝ ΨΊ γ οὗὨ δπὰ οἵ Ὑδανε, 
5υτη οὶ οἵἉ 5ἴγεηρτ δπὰ βαϊναϊίομ, 88 15. 332 4010 ςτὖ ̓ ς, θυϊ πονῆετε εἶδε ἔοσ 
πὲ νυ μἰοἢ ἰϊ δοσοταρ] 5}:68 δη ἃ ἱαργορ. μετα. Ἐά, »Ὺ 88 ἴῃ 2251 προῦ Ὡς 
τηῖς ν. ἀερεηάβ, Τδε 58. 15 ἱπίεγργεϊδιίοη. ΤὨς οὐ]. οἵ νὉ. ἰ5 1πεῃ ΤΓΥΚΘΡΣ, 

ὙὨἰς ἢ Π65 βόπε ἃρ νἱτ ἼΩΝ ἰπῖο ῥγενίουϑ ν. -- δ) Ὑ).0} Ε5 πάσῃ τῇ γενεᾷ. 
ΤΆε 9 ἰ5 ργοῦ. βὶ. οἵ ἱπιεπβι βςαϊίοη, δπὰ "ντῦ 18 (ο]ονσεὰ ΌΥ ΜῊ2" ἴῃ τεῖ. οἴαυϑς 

88 ἴῃ 2283, 86 Ομ Ὁ», 80 Οοτῖ, Βᾶ., Βεεσ, ἃ]. ; θαὰϊ οἵδε Νεββ. γῖνε ἰϊ. --- 

19. Ὁ 0 Ψ] δ8 ἴπε εχίοηϊ οἵ ἴπε ἀςοϊαταϊϊοη οἵ ἀϊνίπε τἱρῃϊεουβπεββ; ποῖ 

οἵ ἴδε τἱρδίεουβηεββ ἰΐδε!ί, ἃ5 Βᾶ., γνῆο οἵβ, 2165 “5.11 τοϑῦ σψῇεζς, μβοννεῖ, 
“αι μημκίρεες ἰδ ἀδεὰ, --- Ὁ ΘΝ] ταὶ, οἱ οὐ]. 85 τιν 19 2253, ἀεθπεὰ ὉΥ ΓλΘἽ". 

-- 30. υ3»κ15} Κι, Α(, ἡ- ᾧχ,, Ό, Σ, Θ, 3, 3, Φ. Τῆς ξαιης ἀἰθετεπος 

ἴῃ ἡ πῷ, ΤΈῊς βγβῖ ρεῖβ. 56. 8 δεβὲ ξυϊϊεὰ ἴο ἴῃ ςοπιεχί, Ὀὰϊ Ὀοῖἢ δγε ἱπῖετ- 
Ῥτεϊδιο 8. --- 2) Οδὶ ἱπιρί. 2 τὰ. Ὁΐ5. (ΟἸ]οννεὰ ΟΥ̓ ἱπιρίβ. 18 αυχὶ]. ἀσαΐ»; 

βῃουϊὰ γε 7.85, 2 γ᾽. --- ΥΝΣ ΓΊΟΥΓ] εἶδυν. αἴνναγβ οἵ ἀερὶἢβ οὗ βεᾶ ; 30 Οἴϑβ., 
γε. θυ. Βἀά. γᾶν πυῦπη 6919 15. 4438, 30 ΓΌΓΠΓ γὴν ΕΖ. 2639 2218... (ἃ 
ἀβύσσων τῆς γῆς, τερεαϊεὰ (ῦ, ἱπ ν.21 αἱ οἶοβε. ΤῊΣ ῥετ] ἰ5 οἵ ἀφαῖῃ ἔον ἴδε 

πδίϊομ, 85 ἰῃ οἵδε ράϑβαρεβ. --- 31. 35. Η]ΡὮ.. 788. 2 πι. π3. γερέρν τΞ 
Ὁ πλεονάσας. --- "τγ5}} 66 δικαιοσύνην σου. 33 (οἸϊον5 ΜΤ. Α' ἔτεαι πυπῖθεῦ 
οἵ ςοὐά. Η δὰ Ρ τὴν μεγαλωσύνην σον. ΒοΙᾺ 5ῖ8. ἰπτετρτεϊαι!οΠ8. ---- 30} 
Οδὶ ἱπιρί. 2 τὰ. 330 (7,711) ον σοι (ῦ, 3, 55, 5 Ὁ, νυ Ἀἰο ἢ ἰ5 ἑανουγεά Ἀγ || ν.3; 
80 Ἦουρ., Τονῖ, Ηοτβῖεν, Οοτῖ, Βᾶ. ΤὨς 1. Ιδοκβ ἃ σογά. Οτ. αἰΐδομεβ 

ὮΝ Ὅν, τ 933. 70} ΗΙΡΆ. ἱπιρῇ, τ 538.» 3[, 2 τῦΐν δὰϊ Ὀεῖξεν ῥᾶγαβὶ! τῖτα 0 ἃς 
αιϑυδῖ. --- 53) ν05}} οἵ, ὈΝὉ2) Ὁ55 1 ΓΒ, τ6Ρ, Θ΄, το3 οοἀά, ΗΡ, σοπιρὶ., Α]ά.» 
Ὦ, αἴεν ἼΥν τὰ. ἐν λαοῖς κύριε, ΤΙΝ Ὁ",22, ἃ5 1850, 80 Οοτί, Βᾶ., Βεετ, (δε. 
ννε., θυῖ σἰϊπουῖ βαβηοϊεηϊ τεαβοῦ, -- ὈΝΦ0 ΦΥῚΡ] δ8 7841 8019, ςῃαταοιετίβεῖς 
οὗ 15.} (τα 1.) 15. (13 1.).- 38. π2)5] 80. ΒΌ., Οἰπβθεγρ, α].; ν. 6:8... 
“οὐ πριν 33] ἰεηροσαὶ οἴδυθε, Βυΐ αἰβῆουϊε νῖιῃ οομβοτῖ, Ρί. ΡΊοΌ. ἐχξ. εἶτ. 
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ἴτουὰ ῥτενίουβ 1. --- 94. ἽΓΡΣ ΠΏΣ ὈΛΠΓὉ9 Ὁ Ὁ) τε 3538 ἼΡῪΣ ΠΩΣΓ ἸΣΥΦΟΥ 
ἼΓ ΩΓ ὈΝΠ 92: [86 ΟἿΪΥ νατίαἰίοῃ5 Ὁ) ἴοσ 1, ΠΡῚΣ ἔοτ δ, δῃὰ ἴῃς οτηϊββίοῃ οὗ 
Ἴγῦττι, το ΠΡ Ὶ ὙΡ3Ὸ ΥὙἹΟΠ 2 γ022] ἰ5. 150 νατγίδιίοῃ οὐ 3525 ΥἹῆν ΥὙἽΡΓΙΝΥ 123" 

ὙΡῸῚ πον. Τῆς ΟἿ]Υ ἀϊβξετεηοεβ αγε ἰπ ἴεηβε οἵ νὉ., τερεϊ ἴοι οὗ "5 ἔογ 1, 

δυρϑι υζοι οὗ ᾿ΦΡ3Ὸ 85 ν. 18 ἔοσ "πον, διὰ οπιἱββίοῃ οὗ γἼΠν. 

ῬΘΑΙΜ Ι[ΧΧΙ]᾿, 2 5τπ. 75. 

Ῥβ. 72 χδβ οὐ σίπαιν ἃ δε οι ΤῸΣ ἃ ἰχὶπρ οἢ πὶβ δβοθπάϊπρ [86 

ἴθσοπο : (1) δὲ Ὑδμνσοῖ που Ἱά οπάον Εἰπὶ τ] ᾿πδιϊοθ, Ἐμὲ Β6 

ταῖὶσξ τ] τὶ μίθοΊ 81, δπὰ Θϑροοΐ ΠΥ βάν ἴπ6 δοιὰ ἔτομι [86 

ἰπ᾽υβεῖος βυδετγοά ἀυτίπρ (Π6 Ῥγενίουϑ σεῖρῃ (ν. 17) ; (2) Ἐδδὲ [88 

Κὶπρ ποῖρπῖς πάνθ ὈΙΤΥ ὁπ [Π6 ῬΟΟΙ δηὰ 80 ΘΠ]ΟΥ͂ [ΠΕΣ ῬΓΑΥΟΙΒ δηὰ 

δΙοΘβίηρσβ, ἐμδὶ δρυμάδποα οὗ σσαὶῃ δηᾶ οδεῖο πιρμὶ ὃς 'π (6 ἸΔηὰ, 

διὰ τπδΐ δε πιὶσμί να δπὰ Ὁ6 Βοποιγοὰ ἔογονοσ (ν.5 79). Αἢ οὐϊῖοσ 
δἀαριθὰ [Π86 8. ἔοσ σοῃοτερδίίοῃδὶ 186 ὈΥ͂ σὶνίπρ ἰὶ Μοδβοίδηὶς δὶρ- 

πἰδοδποθ, ΔΡΡΙγὶπρ ἴο [86 ἰκΐηρ ἔσο ΟἴΠοΣ δογίρίισοβ [Π6 ψοσὶά- 

σὰς τοΐση (ν.5), [86 δυδ᾽ υριίοι οὗὨ Θμδπιῖοβ (ν.᾽}}), Ἐ86 ἀδ νθσαῃοθ 

οὗ τπε αἰδϑιοιοά (ν..52), δπὰ [μ6 Ὀϊ]οβϑὶπρ οὗ ἰδ βοθὰ οὐ Αὔσαμδπι 
(ν..). 

ὙΓΔΗΜΡΕΗ, ΤῊν ἡμεῆίεε εἶνε ἴο ἃ κίηρ, απὰ ΤῊΥ γιράλεομσμεες ἴο ἃ Κίπρ᾿5 80η; 
Μᾶγ ἢε τυὴῖε ΤῊΥ 2εοβίε ἴῃ γιψαίεομσνεες, ἀπὰ 7λίνε αὐιὲείεα οπες νι γμσέέεα 

(φονενη); 
ΜᾶαγῪ πιουπίδίῃ5 θδᾶσ ρεᾶςε ἴο (ΤῊγ) 2εοῤῥε, ἀῃιὰ ἢ1115 γισλῥεομεπεης ; 
Μᾶαγ δε ζουενη ἴῃε αδέειεά ο7) (Τὰν) ῥεοῤῥε, Ξξανε ἴῃε βοῃϑβ οἵ ἴῃς 2σον-. 

Μᾶγ ἢε (ργοίοης ἀδγ5) τ ἰἢς βυη, ἀπ Ὀείοτα ἴῃ6 πιοοῦ ἔοσ βεπεγαιΐοῃβ οὗ 
ξεμεγαίίοῃϑβ ; 

Μαγ δε ἀεβοεηά δ5 γαίῃ ὑροὴ πε τπιονὴηρ ργτά55, ἃ8 5ῇονεις (Ὀεβρυὶ πη ρ) 

ἴδε εαπῃ ; 

ὍΜδγΥ γέρλίεοκεηεες που 5ἢ ἴῃ ἢἰ5 ἀδγϑ, πὰ εέσες {}}} ἴῃετε ὈῈ πο τηοοῦ. 
ΜΑΥ ἢς ἢᾶνε ΡΠῪ οἡ 1πη6 ψεαῖκ δηὰ ροον, ἀῃὰ 1ῃ6 26» οπς οἵ ἴπε 290» βᾶνε; 

ΕΤΟΠῚ π᾿ ΌΓΥ ΠΑ ἢ τθάεεπὶ ᾿πεὶν 2εγθοη, πὰ Ῥγεοίουβ πιᾶὺ (Πεἰὶγ ὈΪοοά ὃς ἱπ 

ἢΪ5 Ἔγεβ; 

ΜαΥ (πε Κίπρ) ᾿ἷνε, ἀπά τᾶν ἵπεσγα ὈῈ ρίνεῃ ἴο δἰπι οἵ [πε ροϊά οἵ 5εῦα; 

Ἀπὰ πιᾶνὺ ῥγδυεγ Ὀς πιδάς ἴογ ᾿ΐπὶ οοπιυδΙ]γ, 4}1 ἀδν ἸοΩΡ πιᾶγ Ὀἱεβϑίης Ὀ68 

ἱῃνοκοά οὐ ἢίπι; 

Μᾶδγ τδεγὰ ὃς (δ δϑεγρτου"ἢ) ἰη ἴῃς Ἰδηὰ ; οἡ ἴῃ ἴορ οὗ ἴῃς πιουηίαίπϑ5 (566), 

(Κίπε) οπ 1μεραποη; δπὰ πρᾶν ἤἥοννεγβ ὈΪοβϑοῖλ (ουΐ οὗ [πε ἰογεϑίβ) ἃ5 μεγὺ5 

οὔ ἢ δεϊά; 

Μᾶαγ ἢίβ πᾶπιε Ὀδ ἔόγενεσ, δπὰ Ὀείοτγε ἴῃς ϑ τὺ ες Ὧς εϑἰδ Ὁ] }5η θὰ, 

Ῥε. 72 [45 ἴῃ τῆς {{Π|6 ποῦφο, νὈοἢ 15 Ὡς μετ δ δϑογριίου οἵ δυϊμογβῃΐρ, 
δοσ ἃ τείδετεπος ἴο ἴδε ἴβεῖιε οὗ ἴ8ε Ῥβ., θυΐ ἃ ρβευάοηγιω (ν. [πῖἴτ.,» 8 30). 
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Αἴεν ἴδε Βεπεάϊοιίου, ν. 15:19, ννγεὲ αν ἴῃς δι βογίριίομ "θυ 2 Ἴι το ὧ5. 

ΤὨε ργαγεῖβ (ἴῃς νυ ϑ ῥγαγετβ) οὗ Πανὶ ἴῃς βοῃ οὗ [ε886 ([8οβε ςοπίαϊπεά 

ἴῃ [86 ργαγεῦ-θοοῖκ οἵ Ὠδνὶ 4) ᾶγε οοσηρὶ εἴς : (815 15 ἴῃς 1αϑὲ οὗ ἴμοβε ργαγεῖβ 
(Ὁ. Ιπἴτ., 881, 27). ΤΆΪ5 ἱπιρ|1ε5 ἴμαὶ 1815 ρει το ἔου ἃ κὶπρ νγὰβ ἴῃ 1Ἰαϑβὶ 
Ῥγᾶγεῖ οὗ (8 δῃοίεηϊ ργαγει-θοοῖς. ΤΉῊΪΚ5 δίαϊεπηθηΐ 15 ἱπηροββίθ]ς ἔοσ ἴῃς Ἐξ. 
ἴῃ [18 ργεβεηῖ ἔογιι, ὑη]6885 18 Ὀς νεῖν δῖε ; ἴογ : (1) τα μᾶνε ἃ οἰϊδίίοῃ ἔγοταη 

Ζες. 919, γίνίηρ [πε Κίῃρ ἃ νου ἀ- σὰς ἀοπιϊηίοι ν.δ,  Βίοἢ σου] ποῖ ὃς 

Ἔδιϊϊοῦ ἰἤδη ἰῃς Αϑβϑγτγίδη ταϊε (νυ. Ρ5. 2). (2) Ν.5}} υ865 15.43, 49, 6ο, ψΒετα 
ἴδς παιΐομϑ ῥραὺ ἰτθυϊς ἴο Ζίοπ δῃὰ ἀο Βοπιαρε ἴο Βεῖ, δῃὰ δάδρὶβ [με ἰδη- 

ξύαρε πὰ ςοποερίίουβ ἰο ἴδε Μεβϑίδηϊς Κίηρ. (3) ΜΝ. 115 οἷϊε8. ἔγτοπι [86 

δ οβϑίηνς οὗ Αὐτγαῆδπὶ πῃ. 128 1818 2218, ἐβρεςί ιν, ἴῃ ἰ15 Ἰαϊεβὶ τεάδοιίοηδὶ 
ἔοτῃι, ἴεττηβ νν ἈἰσὮ οὐ βίη }}Υ ἀρρ Ϊεά ἴο [ῃε βεεὰ οὔ ΑὈγββδηι, δηὰ δάδρίβ ἰΐ ἴο 
τδε Κίηρ. Τβεβε δάδρίίομβ οουἹὰ μαγάϊγ ἤανε θεθῃ τηδὰς ὑπ} Ἰδῖα ἴῃ ἴῃς 
Ῥετγβίδῃ ρετίοά, (4) Ν.12 15 ἃ οἰϊδίίοῃ ἔτοτι [}0. 2912, ν" ΒΙ Οἢ σου Πατὰϊγ μαννα 
θεεπ ταδὰς ργίοσ ἴο ἴδε Οτεςκ ρετοά. Εὐγβεγπιοτε, [με8ε δἀδρίαιίοηβ ἱταρὶῦ 
ἃ ἴἰπις νθεη ἃ Μεββίδηίς ϊηρ αραὶπ δυβογθεα ἴῃ Εἰ μηβεὶΓ (με τεἀετηριϊνε ἰάεα]ς 
οἵ ἴῃ παίοη, ἃ {ἴπ|ε 1Ἰυβίγαϊεα αἷσο ὉΥ ἴῃς δααϊπίοηβ ἰο Ῥ8. 89ς. ὙΒεσα ἰβ βυοἢ 

ἃ οοπίτγαδὶ θεΐψεεῃ ἴδ υβε οὗ οἵδε ψγτηρβ ἴῃ (ἢ 686 11π68, ν.8 12. 1τὸ δῃὰ τῆς 

τετηαϊηἰπρ ᾿ΐπε8 οὗ ἴῃε 8. ἴδαῖ ψῈ γε ᾿υβίίβεα ἴῃ τεραγάϊηρ ἴῃς ἔοττηοτ 

νεῖβε8 83 ρίοββεβ οἵ ἴῃς Οτεεὶς οὐ Μδοοδῦδβδῃ {{π|65, αῃὰ ἱπ βηάϊηρ δὴ οτὶρὶ- 

πᾶ] 8. ἴῃ ν.1 7 18.116. αῃηὰ 4150 ἴῃ τὨϊηκίηρ παῖ ΟὨΪΥ 15. οτρίηδὶ Ῥβ. ννῶβ 
ἴῃ 8. ΤῊΪ5 ἰ5 ἐοτιῃεὰ Ὀγ ἴδε ἔδοὶ {μαὶ {με8ὲ νεῦβεβ, βεραγαϊεὰ Ὀγ ἴῃς ρίοββες, 
οοπϑίταϊε ἴῃ {Πεπιβεῖνεβ ἴννο σοτηρίεῖς ϑῖγβ. οἵ βενθῦ Βεχδπιεῖου 11πε8 ας, 
δηὰ [Πδὶ {ΠΕΡ ἀγα παγιποηίουβ (σουρῃουῖ. ΤΆΈε Ρ5., ἰῃ (8ἷ5 οτρ᾽ πα] οσπι, ν"αϑ, 

τἈτουρβουΐ, ἃ ρταγεῖ ἔοσ ἃ ἱκίπρ ου δ ΐ8 δοςεββίοῃ, δῃὰ ἱβεγείοτε τηοβὲ ἄρρτο- 
Ρτίδιε δ8 ἴμε οἰοβίῃρ ργᾶγεσ οἵ 8. Α δἱηΐϊ δβ ἴο ἴδε ἰΐπιε οἵ σοτηροβίτίοη ἰ5 

εἶνε ἴπ (δε ρεικίομ τμᾶὲ [Ὡς Κίῃρ πιδὺ ὈῈ ἐπάονεὰ τ Ἰυπῖῖος : ἔΒοτα νγετα 

Ῥοοτ, νγεαῖκ, πὰ δῇποῖεὰ ομεβ μο Πδά βυβετγεαά ἔγοπι ᾿π)υβιῖϊοε ἴῃ ἴμς ργενίους 
τείΐξῃ. ὙΒὲ ρεορβεῖβ τεθυϊες α5ῖ ἢ ἰπ) δῖος οὗ Ἰεῖτιρβ δῃὰ ρῥγίποεβ Ὀοἢ ἴῃ 
1βγδεὶ διὰ Τυάδῃ Ὀείοτε ἴπε εχῖ]θ. 6. 22᾽8.19 1565 5: πη} ]ὰγ ἰεγπλβ ἕον ἴῃς γεῖρῃ 
οὗ ]εβοϊδομίπι ἴῃς βοῃ οὗ Τοβίδῃ. Βαϊ ἴδετε ψὰ8 πὸ ρεγίοά ἤδη (μετα νγὰβ 
80 τῇυοἢ οἵ ἰξ 85 ἴῃς τεΐρῃβ οἵ Μαπαββθεῆ δῃὰ Αὔροῃ 2 Κ. 21, πὰ ἴπε δοςθββίοῃ 

οἵ ]οβίδῃ ἴο ἴῃς ἴβτοῦς πιρῃϊ οὐ ψου]ὰ πανς ἐποουταρεὰ ᾿υδῖ ἴῃς ρει! οπ5 

υιϑεὰ ἴῃ (8 ΡΒ. [[ 8 ῥΡγοῦδὈ]ς, ἱμεγείογς, (μαὶ 1815 ῥγαγεγ ννὰ8 σοιηροβεὰ ἔογ 

1τ8αὶ οοσαϑίοῃ. ΤῊΪΒ Ρβ. νγὰβ ποῖ ἴῃ 1833; Ὀυϊ ἴὶ νὰ5 ἴῃ Ἐ, ἔογ τῇς οτὶρίπαὶ 

γν ψγ85 ομαηρεὰ ἴο ὈὐπῦΝ ἴῃ ν.1 (Ὁ. Ιπἴτ., 8. 32). ΤῊδε 5. ἰβ δβείρῃιεὰ ἱπ [8 
Εοχθδῃ υ8ς ἔοτ Ερίρβδηυ, ἴῃ ἴῃς ϑαγυτῃ δῃηὰ Βοπηδῃ υ86 ἴον ΤΥΪΠΠΥ ϑυπάδυ, 
δηά ἰὴ ἴῃς Οτερογίδῃ 86 ἔοσ ἴῃς Ναί νι οἵ (Ὠγίβι. 

ϑίσ. 1. ἢδ5 βανθὴ Πεχδπ)δίεγϑ, ἃ βίαι γ- ἰκα ἰεἰγαϑιοἢ, δηὰ δὴ δη- 

δΙεπιαῖὶς {τἰβ!ςἢ, 411 ρει ἰοη5 οὗ [ῃ6 ρΘορ]ς ἴο Υδηνεὶ ἔοσ ἐΠπεῖσγ ΠΟ 

Κίηρ. --1. γαλευεὰ, κίνε ΤᾺν γμεπεε], 830 (ὁ δῃὰ 3, ἴῃ δοοογάδῃοε 
ψἢ || ΖᾺ» γιρλέεομδησος, οἵ. νιἦ; Ἰηϊεχρτεῖεα 45 ρ]. “)υἀρηιθηίβ," 
ἃεῖβ οὗ ᾿υπάρτηθηῖ᾽" ἴῃ Η. --- ῖρ α ζίηρ ἢ} 19 α ζίηρ᾽» σοη]. Τῆΐβ 



ῬΒΘΑΙΜ ΊΧΧΙΙ. 133 

τοοηδ το 15 Κίηρ ΌῪ ̓ ηποτίδηςσς, ἀπά ποῖ ὉΥ ἀρροϊηϊπιεηΐϊ ΟΥ ὑδυγρᾶ- 
του. 7υβςε δηά τἱρῃςθουδβῆθβ5 ἃτ6 σοηςεϊνεα 88 [Π6 6βϑβθητίδὶ δἢ- 
ἀοντηδηῖβ οὗ ἃ Κίηρ, }υ5ῖ ἃ5 ἴΠῈῪ ἃγτε ἴῃς ἰουπμάδιοη οἵ Ὑδῆνε 5 
τῇσοης, 89,5. ΤΏΘΥ τα ρἰ[5 οἵ Ὑδῆνει ἴο ἴῃς Κίηρ. --- 2. 2,26» ἀξ 
γμέφ ΖᾺγ ῥεοῤἧ ἐπ γίρλίκοιδηε::}, Βγῃ. σι βεσοπα ΠΑ] Γ οἵ ργενίουβ 
Ἰπε. Οηἱγ τῃς Κίηρ ἰ5 πον βυῦ)εοϊ ἱπβίεδα οἵ Ὑδηνεῖ, δηά Ἵοη- 
Πηυ65 50 ἴο Ὀ6 ἰῃτουρδοῦῖ ἴῃς 5.τ. ὙὍΤῆοϑε ἤοτη ἢ τυ ]65 ἀγὰ (ῃ 6 

ῬΘΟΡΙε οἵ Υδῃνεῆ. --- σπα Ζλἕηε αὐΖείξα ογιος τυ τὰ γωσ ἤθε]. ΤῊΪ5 
15 βγῇ. σὴ ἤγθι δ] οἵ ρσενίουβ 'ἴηθ. Τῆα γδά! οπαὶ ἰεχὶ ἢδ5 

ουγιῖεά τε νΌ. ψὨΙΟἢ [Π6 τηθάβυγα σεαυΐγαβ. [{ ψὰ5 ΡΓΟΌΔΌΟΪ ρσῦ- 
γι, ἃ5 νι. Τῆς Ρθορὶε πᾶνα Ὀεεη δῇηοϊοα, 45 ἰῃ6 ρει οῃ 5ὰρ- 
δεϑβῖβ, ὈΥ ἃ ὑγενίοιιβ Κίῃρ ῇοβα στὰ]θ ψὰ5 ἰῃ ἴῃ 6 τονθσβα οὗ 5116 6 
δηὰ τἱρῃϊτεουβηα85 ; ὉΥ δι οἢ ἃ Κίηρ 35 Μαπδββεῇ ἀπα ἢΐ5 50 Απλοῃ 
2 Κ. 21,50 ἴπαὶ Τοϑβίδῃ νου]Ἱά βυϊς γε [ῃ6 Κίηρ ῥγαγβὰ ἴοσ αἵ ἴῃς 

Ἰηϑια!]διίοη. --- 8. Α πιεῖδρθοῦ ἀρρθᾶῖβ ἱπ [6 (τὰ 5γῃ. ]1η6. -- 
γ»ιομπίαίης ἀπά ἀϊ 6], Ἰπδιεδά οἵ τῇς Κίηρ, --- τὭΥ ἴῃεν ὅσα» έσες 
Ὁ 7Τὰν εοῤῥε, ῬΡεᾶσβ τακίηρ ἴῃς ρίδος οἵ ᾿μβίίος [ γίσλϊεομδηέος. 

ΤῊ 5 ἰ5 ποῖ της Ῥεδγίηρ ἴΠεπὶ, ὑτοάυοσίηρ {πε πὶ 85 ἔγυϊὶ, οἴ, 170. 40 
ΕΖ. 175 4,465, Ὀὰϊ (πΠ6 Ῥεδηίηρ, οαττγίηρ, Ὀγηρίηρ 85 ἃ Ὀ]εββϑίηρ, οἷ, 
Ῥβ. 244. Τῇε πιουπίαϊῃθϑ ἃ1Ὲ ρεγβοηϊῆεα ἴῸΓ [Πε πιεββεηροῖβ ΠΟ 
σοι ονοῦ ἴποτη, ργοο αἰ πλΐηρ ἔτοπὶ 41} ρατίβ ἴῃ 6 ργενδίθησα οἵ ρεᾶςβ 

δηὰ τἱρῃβιεουθηεθ5. Οἵ, [ῃ6 τηθϑβεηρεῖβ οὗ ρϑεᾶςς οἡ ἴπ6 πιουηϊδί 8 
15. ς2.. Τῆς ρεᾶςα Πεζα, 85 βιιυϑιταῖε ἴοτ )υπιῖςς ἀηά || τἱρῃίεουϑ- 

Π685, 5 ῃοῖ Ρθᾶςδ ἴτῸΠ| ΨγὙΆΓ, ἴῸΓ πὸ ἤοβίῖ]α ἡδιϊοηβ ᾶγα ἰῃ ἴῃ 6 πιὶπά 

οὗ τῆς ροεῖ, Ὀυϊ ἱπίεσηδὶ ρεᾶςε ἃ5 εἽϑίδο ἰ5ηεα ὈΥ ἴῃ 6 δατηϊηϊβίγα- 
ὕσοη οἵ ̓ υικίῖςε ; 50 {παι ἴῃ ΔΗ] οἰ ε ἃ Ομ 65 γα πο πιοτα δῇήϊοϊεά, ν.᾽ “, 

δΔηἋ [πε Ροογ ν." ᾽5 5 Ὧο τῇοσε βυῆεσ ρονεγίυ, οἵ. ν.ἷ.---4. λ27αν ἐξέ 
ξουόγη 1ἡ6ς αὔηείεα φΓ ΤᾺνγ ῥέοῤίκ, «αὺό ἐλε τορις φΓ ἠλε ῥοογ] ! ν.3; 

ἄἀο ἴῆδηι 7υδιῖςε ἀραίηβι (ῃο56 τῃδΐ ΔΗ]]οὶ [ῃε. Τῆς δῇ]ὶοϊοα τὰ 

αἶδο ῬΟΟΓ ; ἱΠ6Ὺ 8.6 50ῃ5 οὗ [ἢ Ροοσ, ῃοΐϊ 85 ἢ] άγεη οὗ Ροου πίβῃ, 
Ῥυϊ 85 Δ] οἰοὰ ἢ Ρονογίγ, Ὀο]οηρίὶηρ ἴο ἴῃ ο]458 οἵ ἴῃς ῥοοσ ; 
Δη4, 45 ἴῃ οοηϊοχί βϑιρρεβίβ, [Πο56 τεάυςοά ἴο ρονετίν ὈΥ ἰπ]υϑιῖοα 
Δηἀ υητὶρῃϊοουβηθβθ. Οἱ, 76. 2215} (οσ δὴ Ἰἀθηιςαὶ βἰτυδιίοη ἴῃ 
186 τεῖρῃ οἵ 7εποϊδοἶπι, [οἰ β βϑοη, ἠθβοτ θα α ἴῃ [ἜΓΠῚ5 5: Π}}1ᾺΓ 

ἴο {πο86 οἵ οὔτ Κ5. ---ὅ. 27αν λδ ῥγοΐονιρ 44}5], πᾶνα ἃ Ἰοῃρ τεΐβῃ, 
50 (5, Ἐ, οἴ. 15. 52" Ες. γδ; νος ἢ 5 ϑυϊϊεἀ το τῃε || ,» σεπόγα- 
δος 97 ρεπεγαδοης, αἀὐὰ ἴῃς ρει τίοη ν δ; Ῥυϊ 3Ηη ἀπὰ οἴπεσ τβ5. 

Τεδὰ : “Μᾶδγ ἴῃεγ ἴξασ ἴῃεε,᾽ ψνῃῖο ἢ ομδηραβ βυδ). οἵ νῦ. ἴο ἴῃ 6 
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ῬΘΟΡΙΘ ΠΟὨΙΓΑΓΥ ἴο [86 ιδᾶρε οὗ [6 51. --- δὰ τὰς σωπ], σοπι- 
Ῥδηίοῃ ἴῃ ἀυγαίίοη ΜΙ ἴἢ 6 δύῃ, ---- ὀφγογε ἐλε σιοομ], ἰὰ ἰῃ6 ῥτεβ- 

δηςς οὗ ἴῃς τϑοοῃ, ἰῃ ἀυγαίοη, οἴ, 805: ,.-- 6. 2,͵,2ιαὰν ἀξ ἀξεεεμά 
ἄς γαΐη], βἰτω"δ οὗ τε γεβῃπιεηῖ, οἵ. τ. 32 10. 2053 2 5. 2.3: ΠΊΔΥ 
δἷβ ᾿υδῆςε ἀδβοςθηά, ἴῃ Ηἰ5 δα πϊηἰδίγαοῃ οἵἉ ἰΐ, -- ας σλσισενς], οἵ. 

Ρ5. ὁ: ΜΙ. 55, --- δεεῤγίπζἠηρ], ἸλῖεΓΡ. Ἂ5. ραγιοὶρ]α, ὈΥ 8ῃ ΘδϑΞΥ͂ 
οἴδηρε οἵ ἃ οοττυρὶ ἰεχὶ, ἰηβίεδα οὗ 85 ποι “" ἀτρρίηρ,᾽" --- “ϑοσι 

246 νιοιυΐρηρ 9γα:5}, ἴῃ6 γταββ σεδὰγ οσ τηονίηρ ἢ δὰε εαγίά. Α5 
Ταὶῃ δῃ Ἔβρεοῖδ!ν 5ῆονεῖβ ἀεβοαπα ρου ἴῃ ρτα85 Γαδ αγ ἴοσ πιον- 

ἱῃρ δΔη4 τοίγεβἢ ἰϊ, ἀπ τηᾶκα ἴῃ 6 δατίῃ [δγι]δ ; 50 ἴῃς δά πιϊηἰβῖγα- 

οη οὗ )υδίος Ὀγ ἴῃς Κίηρ τείγεβῃεϑ, βίγεηρίεθηβ, δῃηα δηγοἢ 65 ἢῖ5 

ῬΘΟρΙδ. --- . ΤῊΣ οἸϊιηαχ βὰπι5 ἋΡ ἴῃ ἴοττὴβ ἴσοπὶ ν.} δ ὃ τῇς. δηϊίσγα 
Ῥτεοεάϊηρ οοηϊεχί, σπδηρίηρ ἴῃ 5υδ)]εοῖ ἴο ἴῃ δἰΠὈυΐε5 νηΐ ἢ 
ταῖς ἴῃς 8ιΓ. -- 2716» γχίρλίεομεησος βομγίλ], δα (ῦ, 3, 5, Ἔ, ςἴ. 
ν." 55. δηά ποῖ “τῃε τἱρῃίθουβ,," 85 Η, Αα., Σ, ὅ, νιοὶ ἰηιτοάτποεβ 

ἃ ἴεστῃ ἰοτγείρτι ἴο [6 δηγα 5. --- σηπα 2εαςε], ἰῃϊεσηαὶ Ρεᾶςθ, 85 
νἢ. “Αδυπάδπος οὔ" ἰ5 ῬΙΟΡΔΟΌΪ 4Ὧ4 ρἷοββι [{ βυρρεβίβ ῥγοβ- 
Ῥεγίῖγ, νη ἢ τὴν πανα Ῥδθη ἰὴ ἴῃς πη οὗ [ῃ6 ρ]οββδίοσ. --- ἐπ 

ἀΐς 4αγ)95}, 5σγη. ΔΩ Ἰἄθγε ὅδ πο γμισοῦ, εἴ, νι, Τῆς ῥβδίηγϑὶ ἰ5 
τη κίηρ, ποῖ οἠἱγ οὗ (πε Κίηρ 7.51 Ὀερίπηϊηρ ἢϊ5 τεῖρῃ, Ὀαϊ τηεγραβ 
τα ἴῃ ἃ ἀγῃδϑῖγ νυ οἢ Ὠδ Ῥτᾶγβ ΠΊΔΥ Δαιτηϊ ἰδίας 5.6. Ρεῖ- 
Ῥείυδ!]γ. 

8-12. ΑἩ εὐϊϊοτ ἰπβοσίθα ἃ 861165 οἵ ρίοββε, ἴο ρίνα ἴῃς Ῥ5. ἃ 
Μεββίδηϊς τηθδηΐηρ δηά 50 δάδρι ἴξ ἔοσ ρυδιῖς ψοσβῃρ. ὙΤΉΘβα 
δ΄οββεβ ἃσε οἰϊδιίοηβ οὐ δάδρίδιοηβ ἔγοπὶ 5ενεγαὶ βαυ ες τυ γ  ΠΏ ΡΒ. ---- 
8 ἰ5 εἰϊεὰ ἔτοτῃ Ζες. οἷ. --- 4πὦά νιαν ἀφ γμίξ], ἴα δοοογάδηςε ψἱἢ 
ἴδε ρῥγανίοιιβ οοηϊοχί, οὐ κ"δηά ἢθ Μ}}} τυ], οἷ. στοῦ 144, ἴῃ 

δοοοχάδησε νυ] “ ἢ5 τ] 5841} Ὀ6 " οἵ Ζε. οἷ; --- γον “ἐα ο “εαἼ, 

ἔτοῖὰ ἴῃς Μεάϊϊετγάπαδη ἴο [6 μά ΐδη Οὐσεδῃ, σηα “γον 1λε γίτεν 
πρΐο 1ὼ6 ἐχίγοπί πες 97 εαγίλ], ἴτοτα ἴῃς ΕἸρἤταϊοβ αηΐο ἴῃ εχ- 
{τοις νγεϑὶ οοδϑὶ οἵ ἰῃῆε Μεάϊτοσταηθδη 8ὅ.4. (Οἵ Ρ5. δ΄, ἴοσο ἴῃ6 

Εχίγε 165 οὐ τῆς δατῖ ἅγὲ ἴῃ ἱππογίδησεα οὗ ἴῃ6 Μεββίδῃ. Τἤσγε 
σῇ Ὀ6 πο ἀοιδὶ [πδϊ [Πὶ5 νεσβα βεῖβ ἰοσῖῃ ἃ υπίνογβαὶ τεὶσῃ οὗ [ῃ6 

Μεββίδηϊς Κίηρ. --- 9. δοογε ἀΐνι ζὲ αὐυεγεαγίες ὄοιυ], ἄοντα ἴο 
τε ρτουηάᾶ ἰῃ ἀείεαι Ὀεσδιιδα ονεπτονψῃ, οὗ, 185; 50 ὈΥ͂ Δῃ ΘΑΞῪ 
εἐἴδηρε οὗ ἰοχὶ ἴο ϑαΐϊξ οοηϊεχὶ ἴῸσ “ ἀδβετί ἀνε! ]εῦβ,᾽" 38, ἃ ἴθῖπὶ 

υϑ6α εἰΞενῃεγα οἵ δῃΐτηαὶβ Ὀὰϊ ΠΟ ΠΟΓα 656 οὗ τηδη. --- λὲς ἐηθηεΐδς 
ἄεξ τὴς ἄμε], ἴὰ τῇς Πυπη]αιίοη οὐὗἩἨ ἀείεαϊ, ῥτοβίγαϊθ οπ ἴῃ 8 
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δτουηά, οἵ, ΜΙ. )}7 15. 405. ---10. 2:7 ζίμρε 97. Ταγελίελ ἀπά 7}6 
ερας 5]. ΤΑΙ ὨΙΒἢ 15 ἴ6 Ῥῃοβηϊοίδῃ οΟΙοην οὗ Ταγίεββυβ, ϑραίῃ, 

εἴ. Ῥ5. 485 15. 6οἢ 663, ΤῊε οσοδϑί5, ἱποϊυἀϊηρ 5] 5, ἰ5 ἃ ἱἀνουτὶϊα 

ἴεττῃ οἵ 15. (12 1.). --- γείμγη 2γέσεη ], οἵ. 2 Κι. τη οὐ τπθυΐε, οὗ, 
6ο᾽ Ῥβ. 45 -- 2: κίηρε 97 δλεδα αμά «ϑεύα]. ϑῆερα ἰβ 

Ατδρῖα Ἐεϊϊχ, ἴῃ6 ϑαθίδη εἰρῖγα, οὗ, 15. 6οὐ 76. 6 ΕΖ. 273 4815, 
ϑεθα 888 ποῖ Ὀδϑὴ ἰάθηι θα, Ὀυΐ ννᾶ5 τηοβῖ ργοῦ δ οὐ ἴπ6 ψεβὶ 

ςοαϑὶ οὗ τῆς Βδεά 864, ἴῃ ἴῃ6 Αἀυϊς συ (808.), ογ ἴπ6 στερίοῃ 

αῦουϊ Μαββϑοσδὴ ἰῃ ΑὈὐγϑδβίηῖα (Ὁ τ.), οἵ. 15. 4.3. --- ὀγίηρ φῇ], οἴ. 
ΕΖ. 2}. Ιπ ἴπ686 ἴψο 5υῇ. 11η65, ὙΏΙΟΝ ἀγα Ῥεηϊδιμείοιβ, ἴῃ 6 

Κίηρβ ἰῃ ἴῃς Ἔχίγοιῃηβ Ἦ εδὶ ἃγε σοῃιγαβίεα ψἱτἢ τῃο56 ἴῃ [6 ἐχίγεπλα 

ϑουτῃεδβί, --- 11. “44 δὲ αἤ κίπρε (ο λονίαρε ἰο λένε], οἴ. τ Κι τῦϑ 
Ῥ5. 4512 15. 495; υπίνεγβαὶ ποιηᾶρε οὗ Κίηρβ θεΐνψεθη ἴῃ 6 ΕΧΙΓΕΙΩΪ [165 

οὗ πε δαγίῃ, οἵ ν.Ἶ. --- αὐ παήΐονις σεγυε ἀΐμιῆ. Ἠξ ἰδ ἴο πᾶνε ἃ 
σοῦ ά- τάς δα ρίσγα ονεῦ 411} ἡδίίοηβ, οὖ, Ρ5. δὶ ὙΤΉΘ56 νεῦβ6 5 
(ν. 1) ἅτε ἀερεμάεῃϊς ἰπ ρῆγαϑθϑα δῃὰ ἽἼοησερίίοη οὐ ἴῃς ἰδίεγ 
15.5.8, Ἐβρθοίδν σΠαρίειβ 43, 49, ὅόο, 66. Βαϊ ἴῃς ἢοπιᾶρε ἴῃετσα 

5 ἴο Ζίοῃ, ἴΠ6 τεβίοσγεα δηά ρἱογ βεά παιΐοη, ἤθτε ἴο ἴῃς Μεβϑβίδηϊς 

Κίηρ. Τῇε ρ᾽οββαῖου δάδρίβ ἴῃ 6 Ἰδηριασε δηά Ἴσοποερίίοη οὗ [658 

Ρᾶββαρθβ ἴο (ἢε Κίηρ. --- 12 ἰ5 ἃ οἰϊδτίοη ἔγοπι [0. 2923, ὙΠ 5! σαὶ 
οὔδηραθ5. --- 2» ἀφ εὐἱὴ γεάξενε τὰς ῥοον, τυάέπ ἀφ εγίσὰ 79» ἀεί, 
ἀπά 426 ἀὔιεεα απά ἀξΐνε Ζήα! ἀαίὰλ πο ἀείῥεγ]. ΤΪβ5 5 ΟἿΪῪ ἃ 
νδτγδίίοη οἵ ν." 

ΤῆΪΐ5 δητίγε βεοϊίοη, ν. 5, ἰ5 τἴῆ18. ἃ 8ε:6ε5 οἵ ρίοβϑεϑ, ββρεοίδ!ν 
οἰϊδιίοης οὗ α Μεϑββίδηϊς Ἵδαγδοίοσ, ψῃ ἢ τῆς οαϊῖοσ ἀοαθβ ποῖ 

του] ἴο δάδρι ἴο {π6 πηεᾶϑυγεβ οἵ ἴῃς Ρ5. 
ϑέσ. 11. 5 αἰδο οοπιροβεά οἵ βενεὴ Παχδιηδίοιβ : ἴἤγες αἰ βη ἢ5 

Δηά ἃ Ἰΐπε οἵ οἰΐπιαχ. [{ σοῃπίίπασβ ἴῃς ρει το ἴοσ ἰῃ6 πδνν Κίηρ 

οὗ τ ἢγβὶ ϑιτ. ψίπουϊ τεραγὰ ἴο ἴθ ἱμίεγνεηίηρ ρ]οββ65. ---- 
18. Μαν ἀε λαὺέ ῥίἐν οπ ἐλε τυεαξ απα 2σογ7], τᾶν ἢὶ5 7υ5ιϊς 6 
τᾶκε ἴδε ογπὶ οἵ ρἷἵγ. Τῇθ “ ψεακ᾽" γε δά δά ἴο ἴῃς “ροοσ," 
ΔΠ4 ἴάκα ἴῃ6 ρίαςςα οἵ ἴῃς “ δῆ] οϊοα," ν᾿" 4, --- σπα τὰς ῥεγεοης οὗ 
Ἴλε ῥοον φταὐε], εἴ. ν.".---14. γονι ἱηζωγν νίαν ἀξ γεάξενι ἐλείν 
2εγ"“ο"]. ΤὨδ ἰπ)υβείσα μα Ὀδδη 50 ρτεαῖ ἴπαϊ {Πεὶγ ᾿Πἶς νγ5 51}}} 

ἴῃ ἀἄδηρετ. Τῆς δεῦτε ποσὰ [ῸΣ “ Π΄υτν "ἢ γὰ5 ἃ ΤὰΤῈ ΟΠ, δηά 
850 8 ψἰοββαῖογ δ ἀ5 ἴῃ δχρίδπδίίοη ἃ σοπηπΊοη ΟΕ, “ Δη4 νἱοϊθηςθ,᾽" 
ΜΠΙΟΝ τη ῖκα5 ἃ σοηβῇαίς ἴεχὶ ἀπά ἱπηραὶτβ [ἢ 6 τηθδᾶϑύτζα. --- σηαῖ 

2γεωίσως για» ἡλεὶγ ὀίροα δὲ ἵπ ἀΐξ 4γ45]. ΤῊδ βῃβάαϊηρ οὗ [ῃ8 
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Ὀοοὰ οὗ τῇς Ροοῦ ψᾶ5 οπιαγδοϊοσίβιίς οὐ (ἢ6 υη͵υδῖ Ῥτίποαβ δηά 

κίηρβ οὗ ἴῃ ῥγεῦχης {ἰπη65 ἴῃ 15γαεὶ ἀπά [υἀ δῇ. ---1δ. Α σοαρ]εῖ 
ΟΝ ἰπρίοταβ ἰοηρ [ἰδ δηα Ὀ]εββίηρ ἴοσ (ἢ6 Κίηρ ᾿ἰπιβεὶ, τεηονίης 

νι, -- ὰν ἠλε ἀίηρ ἄνε]. ΤῊ ποτά “ Κίηρ " οἵ τπ6 ἀβυ4] ἐογγια]α, 

ΙΒ ΐηρ Ἰοηρ [Ππ ἴο ἴῃ6 Κίηρ (1 5. το" 2 5. 16,51 Κὶ, τ, οἵ. Ρ5. 
227 60) “5 ομγοα ὈΥ 5οτῖραὶ σοῃιτγαοϊίοη, θαϊ [ῃ6 οπηϊδδίοη 
5ΡΟ ]5 τὴ6 ταδάβυγα δηα ἴῃς τηθᾶηίηρ. --- σηα να) ἔλεγε ὅδ ρίυσρι 10 

ἀίρ 9 τὰς γοΐ 97) δλεδα], τοὶ τ ραΐαγυ ροϊὶ ἔτοηι ὅῃερα, 845 ἴῃ 8 

εἶοββ ν.; Ὀυὶϊ ροϊά τοὶ ϑμεῦα ρίνεη ἢϊπὶ ὈΥ 5. ονὴ ρταίείαὶ 
5.0] εοἰβ 85 ἰὴ ἴῃς 5γῃ. [1η6. --- “πα ριαγν 2 γαγεγ ὁ για 707, λΐγι 
ἐοπῆημαν, ἴο Ὑδῆνθ ἢ οἡ ἢἰβ 64], ἴῃ δοοογάδποθ ψιτῃ [ΠῚ5 
δηΐίγε Ρ5., ννῃ]οἢ 15 50 ΓΟ ἢ ἃ ὈΓΑΥΕΙ. --- ΑΖ Ὧ(α»ν ὥηρ γᾶν ὀἐεείηρ δε 
ἐπυσξζεά ὁπ ἀϊ»], 5γῃ. ψ ἢ τ6 ρἰνίηρ Ὠἰπὶ οὗ ρο]ά, ἂἃ5. 1Π8 Ῥγδαυδγ 

ἴογ Ὠΐπὶ 56 σγῃ. στ ἴῃ6 τ ἰβίηρ Ὠἷπὶ ἰοηρ 16. Α οουρ]εῖ, Ρ6- 

Εἰ οΠἢρ ΟΣ ῬΓΟΒΡΕΓΠΥ ἰῃ νερεϊδιίοη δηὰ σδίι]θ ηά δῦ ἢΐ5 σείρῃ, 
πονν [Οἱ]ονβ, Ὀυὰϊ τῃ6 ἰεχὶ οἵ 38 ̓ 5 οὔβουτγε δηά ἴῃε τβ8. ἀυδίουβ. 1 
15 ΠεοθϑβατΥ ἴο πιᾶκα οοη)εοίαγαὶ γεβιογαίίοῃϑβ. --- 16, 226» “λεγε δε 
απ αγίογργοισίά ἠπ {ὼὲ απαά 1, ἰμαϊ 15, αἴεσ ἴῃς οσορβ μᾶνβ Ὀδεῃ 

Βαιμογεά ἴῃ, ΤΩΔΥ ἴπετα Ὀ6 ἃ βεοοπά ρτονῖῃ, σοῦ τῃ6 ἰαπά 
Μ1] ῥσοάυςε οἵὨ ἰϊ56], πὰ νη ϊο ἢ Μ|1] θῈ ἐχοθεάϊηρὶγ στοαὶ. 3ῆ 
δῖνεβ ἃ Ῥῆγ. ἰουπα οὔ]γ ἤεγα, δηᾶ νῃϊοἢ οδη οηΐν Ὀ6 ἐχρίαϊπεά 
ὈΥ͂ σοπ]δοῖαγαβ, οης οὗ ψἢϊοἢ ἐχραίη [ἢ 6 Ατ55. ---- σπ τὴς 1οΡ οὗ 
ἥδε νιομηίαίνς σλ62Ρ]; 50 ΌΥ Δ ΕΑΞΥ σἤδηρε οὗ ἴεχί. ε νουἹά 

Ἔχρθοῖ οδίι]ε ἴο 6 δϑϑοοϊδιεα ψ τῇ νερεϊδιίοη ἴῃ ἴἢ6 ΡΓΟΒΡΕΓΙΠΥ 

οἵ τῃὲ Ἰαηά. --- Αἴἵπε οπ Ζεδαποη) ἢ τλεοῤ οὐ ἴῃς τηουηίδίη ἴΟΡ9. 
1Η, “Μαγ ἴδε ἔγυΐϊξ {πεσγεοῦ 5ῃδκε ἰκὲ Γεθ δηοη," ρῖνεβ πὸ ροοά 
86η586. Τῇε {π|ἰϊτ οὗ σοσῃ 5 ἰῃ [Π6 εἂγ: ἴΠ6 βἰδηδίηρ σοῦ ΠΊΑΥ͂ 
ἴῆονε ἴο δηά ἴτο, τυβι]ς ἴῃ τῇς νἱηά, Ὀὰϊ ᾿{ ἴῃς ἔπι ἰ5 ρὲ δηά 

βἤδκεη, ἰξ 15 θθδίθβῃ ἴο ἴῆε ρστουηά δηά ἀεβίγτογεά. Τῇῆε νῦ. τεη- 

ἀετεά “5ῃακε" εἰβενῇδγε 5 δἰνναγβ υϑεά οἵ εαὐῆχιακε; Ὀὰϊ δῃ 
δδυῖῃαυακε 5μδκίηρ ἴΠ6 σοση ἰ5 ἤαγαϊν σοησεῖν Ὁ ]6 νυ ἴῃ6 τπουρῆϊ 
οἵ ἔδυ ΠΥ ἀπά ἃ το μαγνεϑῖ. Οὔ, 3, ἱπιρὶγ ἃ ἀϊβεγεηΐ ταχὶ ἔγοιὶ 
1Η. --- Απά νιαν βἥοτυεγς ἐώρεεογε ομἕ 97 16 “ογεεές ας ἀδγός οὗ 26 

7)ε(1 1 " «πεγργοτοίὰ ἐπ τέ ἑαπά. ΤὍῆδ ἰογεβὶ ἰδηά 15 πδίυγα! 

δϑϑοοίδιθἃ ψ Τερδηοη. ΕἼἸονΕΙβ τε δϑβϑοοϊδιεα στῇ ἰογαβῖ 

ἸΔη4, Ἔβρβοίδ!ν τῇ Οαγπιεὶ ἀπά Γι ραπομ 15. 35. 5. 138,“ ουἱ οὗ 

τῆε οἰτν,᾽ ἱπηρ} 165 τῃ6 510]. “ τχθη," ν Ὡς ἢ 5 δ ορεῖῃογ ἱποοηρταοιυβ 
ψ ἢ τῆς οοηϊοχι. --- 174. Τῆς 5ιῖγ., ἰῃ σοποϊυβίοη, ρου οηθ ἰοηρ 
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1πὸ δῃά Ββοῃουγ ἴο ἴῃς Κίηρ, ἃ πηοβῖ ἀρρτορτγίαϊε οἰ πιᾶχ. ---- 225} δὲς 

παν δε )ογεῦεν, απα ὀφύογό 716 στρ γιαγ ἄφ δε σείαὀελεά 1, οἴ, νι δ, 

Τῆε νΌ. “ ἐϑιδὈ 5ῃμ 6 α " 15 ἰδνουτεά Ὀγ (ῦ, 3. 38 ἰ5 υποετγιαίη. Τῆς 
νὉ. ΠΥ τηδδη “ ἤᾶνε ἰββϑια," ἘΝ", 580 Αᾳ., Σ, “ϑριουῖΐ ἔοσίῃ." 

γέηποη ἰβ ἃ πδῖηδ οἵ ἴῃς Μαεβϑίδῇῃ ἴῃ Τα]τη. δγπά. ο8᾽ Ὀαβεά οἡ [ἢ15 

Ῥᾶ588Ρ6. --- Αἰϊΐς παν!ε] 15 τθρβδῖβα ἴῃ ἃ βϑθοοπά οἰἶδιιδα ὈΥ σοργ ϑι 5 
ΕἸΤΟΓΙ. 

175. 4ππώ αἵ τλε εἰαης 97) “λε εαγίλ τοῖὴῇ δες ἐλοηιδείσες ἐμ ἀΐρμι, 

αὐ παδορς τοῦ ῥγοπομπες ἀϊΐρε ἀα»Ῥὴ»]. ΤῊΪΒ 5 αἰ5ο ἃ ρίοβϑ. βαβϑά 

οἢ Οη. 12 18}8 228, 1ὴς ΑΡτγαῃαπ)ὶς σονεηδηῖ, γεργεβεηείηρ (ἢ ς 

βεεὰ οὗ Αργαῆδῃ 85 ἴ86 πιεάϊαπι οὗὨ Ὀ]εββίηρ ἴο 41} πδίίοῃβ. 3Η 
ΟΥ̓ 5 ὈΥ σΟΡΥ 515 δττοσ, σά 26 εἰαπς ο7Γ τἀξ εαγίλ, ν ὨΪΟ ἢ 15, μον- 

ἐνεσ, βυβίαϊπεα ὃν 6, ἀπά τεχυϊτεά Ὀγ ἤγϑι νὉ. 85 βυ  )εοῖ, δηα αἷβο 

ΌΥ ἴπῈ τρδᾶβδυγθ. Τῆς Ῥβαϊπηϊδὲ ἤετε ἃρ0]165 ἴο ἰῃῆες Μεββίδηϊς 
ἱίηρ ἴδδῖ ψῃϊο, ἴῃ ἴπΠε σονεηδηΐ οὗ ΑὈτγαῆδηι, νγὰβ δϑογ θεὰ ἴο {ΠῈ 

5664 οἵ ΑΡταῆᾶπὶ ; 51 45 αὔονε ν." 1 δ δρρ)]ϊεά το (η6 Κίηρ τπαΐ 
ὙΠ ΟΝ 15.᾽ ἀϑου δε ἴο {π6 Ρθορὶε οἵ Ζίοη. 

1. ὈσποΝ] Ὁγ Ἐ ἴον δὴ οτίρί παὶ πῦπν οἵ 18. --- ΠΡ ΨῸ] Ρ]., ΘυΦῸ (26), σείς 
οὐ ἀδεας οΓ 7μάσνιε. ὙΔΙ5. 15. ἃ τοδί ἰεγργείδιίοα οὗ Ἰαΐογ {ἰπ|εὲ5. (ὃ τὸ 
κρίμα σον διὰ 3 1 αἸείτεγε ζπεπι, 55. ἼΔΟΦ., ΜΙ ΒΙΟΝ ἰβ τεφυϊτεά ὈΥ {| ἼΓΡ τ; οἔ, 

ὈΡΦῸΣ ν. 3. ---ἢ. 7.1] Οἱ] ἱπιρῇ. γυι (79). (α Βα5 κρίνειν, εἰπεῖ τεδαϊπρ 1.1 οὐ 
ταοῖς Ῥγοῦ. ἱπίεγρτειῃρ 45 βιδ)ιυποιίνε, --- ῬιΥ3}} Ὀεΐνγεθῃ ΠΡῪΣ ν.ὶ ἂἀπὰ νι 15 
ἱπιρτοῦ. ; τὰ. πρτχ. Ι{ 5 ῥγοῦ. ἰδὲ νὉ. 0 Φ᾽ μα8 ἔβι]εη οἱ ὈῪ δαρίορ. δἴϊεσ 

ῬυΦῸΣ. [Ιι ἰ5 υϑεὰ ν.. ΤΒεη ἴδε 1. νου]ὰ δὲ αἀἰνίἀεά ἴῃ πιά άϊε ὈΥ σαρβυγα, 

85 τοοϑὶ ἔγεαυς πη ἴῃ Βεχατηείεσϑ. ---- 8. ΟΥΌΦ᾽ Ὁ 1ΝΦ0] ῬὮτ. ανλ., ἀβυδ}}ν 

εχρί᾽αἰπεὰ δίτες 70. 4039 δῦ γεν Ὀὐ ἢ 512, δῃὰ 80 οὗ ἵγες δεδγίῃηρ ἐγαὶϊξ Ηψγ. 219 
]ο. 233, ἢ. ΕΖ. 1738. 165; Ὀυϊ τηουηϊαῖπβ πὰ Ὦ1}15 θεαγίηρ 85 {μεῖς ργοάιος 
Ρέᾶςε δηὰ στἱρβίεουβῃε85 15 βαγαϊγ [πε ἰάεα οὐ ἴμε ροεῖ. Βείϊεγ ἐχρὶαἷπ πα 

νὉ. 65 δεαγ, αν}, 30 ἃ Ὀ]εββίηρ' ἔγοτῃη Ὑδῆνε ἢ 245, ργον βίοῃ ἔγοπιη οἷς ρεῖβοῃ 

ἴο δποῖίδβεσ, Τῆς τηουπίδϊ π5 δηὰ Ἀ1}15 ἀγε ρεγβομπίβεὰ ἔοσ ἴῃς πηεββεηζετβ οοτ- 
ἱπρ ονεῦ ἴῃ επλ, ἀπά {μεν Ὀεδγ ἴο ἴῃς Ρεορὶε τρεββαρεϑ οἵ ρεᾶσε ἂπά βαϊνδίίοῃ ; 

«ἔ. 183, 527, --- ΓΔΡ39] ἰπ Ψ αἴννᾶγβ Ρ]. ᾧ ΠΡ22 π,, ἀὐδί, εἶδνν. ὁς18 τ1.44.6 1489; οἵ, 
Ὁι. 3316. ---ονὉ"}} ΟΦ τῷ λαῷ σου ; 5[. ἰ5 ἱπιεγρτείαιίοη, --- ΠΡ ῚΧ2} 88 ἰπβίτυ- 
ταεηΐ ὈΥ ΨΒΙΟΔ ἴδε τηουπίαϊπβ δπὰ ἢ1}1}5 ργοάυοε ρεδοθ. Βαυὶ (μϊ8 15 Ἰδαῖος 
ἱπίετρ. (Κ δἰΐδομεβ [ἢϊ5 νογὰ ἴο πεχῖ ν. θεοδυβε οὔ ἴῃε 3, δῃὰ 80 ἀεβίτογϑβ ἴῃς 
ταεδβατα οὐ Βοὶἢ ᾿ἴπεβ; 2 ἰβ δὴ ἰπίεγργεϊαϊϊνε ρὶ. --- 4, 702 Ν 50} ρᾶτ. α.λ.» 

ᾧ δος. Αταπηδίβση, ὑγοῦ. ποῖ οτί ρίπαὶ. 1.02 ν (929) ςο]], ν.12. 18. ὈΣΩΝ ΓΊΦῸΣ ν.1δ. 
“ΚΔ υδεὰ ἴοτ πηεᾶβυγε, Ἰυ5ῖ 45 Ὁ» 3.» (οΥ Ὅ5.)}. ---- ῸΨ ΝΡ] 1 σοη). ΡΙ. ἱπιρί, 

Φ μοὶ νὉ. Οδὶ ἐγρσά, εἶδνν. ψ, 8011 ο4ὅ 1438. ᾿Φ» Οδὶ ρίς. ξῦΦ» νὉ. Οδὶ 

(1) οῤῥηέσς, τοῦ οϑηρ ὮΥ εχιοτιίοη, εἶβνν. 1015 1467 7ε. 2112 Ες, 41 --; (2) οῤῥγες: 
ἃ παίϊοῃ Ῥε9. 10ς}9 (-Ξ τ (Ά. 1631) 110131.122..͵ ΤΆὨΪ5 οἴαυβϑε 15 ἃ ρὶ., 85 Βᾶ., 
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ἀρρτορείαϊς ἴῃ ἐμβουρβὶ Ὀαΐ ποῖ δυϊϊεὰ ἴο σοπίοχι, ψὩϊοἢ ἀοε5 ποῖ ἀερατὶ ἔτοπι 
τεϊαϊίοι οἵ ἴδε Κὶπρ ἴο ἴᾷς ροοῦ δῃὰ αϑήϊοιεά ρΡεορ]ε, δῃὰ ἰΐ πηαῖκεβ ]. ̓ υδί {8 εβ6 
ψογὰκ ἴοο ἰοηρ. Ηδετε ἴδε οοπίεχϊί ἔδνουτβ ᾿παϊνίάυα]5, Ρυϊ [με ρ]οββαῖοσυ ρτοῦ- 

ΔΌΪΥ ἱβουρδϊ οὗ πε παίίοῃ. -- δ. ΦῬΝ}] Οδὶ ἰτηρί. 3 ρ]. πὸ ἢ 8[.. 2 5ρ.; 

Ῥαϊ (ὅ συμπαραμενεῖ -- Ἵ"ἼΜ5), οἵ. 18. 5.310, Ὁ)Ὸ) Ἴ ἼΚ᾽ Εσ, γ1δ Ὑ ΒΙΟἢ 15 τότε ἱπ 

δοοοτά. ψἱτὰ ΟΥΥῚ γι, 50 Ἠουθ., 1.89., Νον., Οοτὶ, Βᾶ. Οβδπρε οἵ 500]. ἱβ 

βιγικίηρ, [ἢ ῥγενίουβ δῃηὰ βυρβεχυεηὶ σοπίεχὶ ἴῃς Κίπρ 5 βυῦ). οὗ νὍ8. ἀπά 
Αἶ5ο ἴῃ νυ. Ἱ, Τῆς οοπίεχί ἔδνουζβ Ἴνν, Ὀυΐ Σ, 95, 3, ΦΌ, ἀρστεεὲ σἱτὰ 3}. -- 

6. 2] π.[π|.} (1) τἀεαγέμρν ἴοσ 00] βῆογῃ Ὁϊ, 184 10. 3139, Μδέεε, 5ο ἢετα 
Ό, Σ, ζ, 3, Ἠουῦδ.; (2) γεστοίγιρ Ατὰ. 7}, ἀῃὰ Βετε τηοβὲ ὑγοῦ. ἐανα 20 δέ νιοτυμ 
δίγεεῖ, 808. --- ἡ] α.λ. πι[π|.} ἐγ ἐῤῥέη, ἀλὉ. ; οἴ, γι σιν ἐορείξεν, ΝῊ. 
κῸΥ ῬῪ αἶγοῤε οὐ τυαίεγ, Ηχ., Βὶ., ΒΌΒ., ἱπιρί. ΗΙΡΒ. ἡ" ἐακσε το ἀγίβ, 
ἐγγίραε. Ἐιτοσβτηαὶ δηὰ Οτ, τὰ. γον», Βαϊ ἴῃς Ντββ. ργεβυρροβε ἃ ρίς. ρ].» 
Ο στάζουσαι -- ἐγοῤς ἀγοῤῥίηρ μον», 3. ἐηγονανίες, ὀεαευτμς. ἘΔ. ρΡῖς. Ρ]., 

ῬΥ ; δε 5 ἴῃ ηγν μα8 θεοῃ ἰγαηβροβεα. --- Ὦἴ. Π΄10}] ΟΔ) ἱπιρί. ἢ πο νὉ. Μομγ- 
ἐσὰ, εῤγομί, δίοονε οὗ οἷδπὶ οἵ ἴγεε, ἴῃ Ψ οὐἱγ ἤρ. οὗ δουτ βίην σοπάϊτίοι οὗ ἃ 

τοδῃ οὐ Ῥεορίε, εἶδνν. 925. 13, ἃ5. 15, 275 353 6614 Ηο, 145:5 Ῥτ, 1138; 80 ἱπ ΗΙρΆ. 
Ῥβ. 9218 70. 149 Ρυ. 1411; βυϊζεά ἴο {με 5ίγωϊ!ς οὗ ἴδε Ἰκϊρ᾽ 88 ταί. --- δυ 1} 830. Α4., 
Σ, Φ; νυῖ ὦ, Ἐ, 5, 3, νπν οὐ πρτς, 5ο Ηδτγε, ϑιίγεεῖ, 1,85., Οοτῖ, οἷν ἴῃ 
Ρϑτα]]. βυρρεβὶβ ΠΡῚΣ ἃ5 ἄθονε. --- 23. Ὀείοτς Οὐ ἰβ ρύοῦ. δ]., ἱπυρὶ γί ἰηῖοτ- 
Ῥτεῖ. 2γοερεγεν, Ὀὰξ ΠρῚΣ δῃὰ ν.ὃ βδυρρεβὶ 2εαεε. --- ΤΉυΒ ἴατ γε μανε Βδὰ βενβὴ 
Βεχδιπεῖεν ]].,, δηὰ ἃ σοτηρί εἴς δῖτ. 18 Ὀείοτε υ5, 8 Ῥερίπβ ἃ σἤδηρε ἴῃ ἴῃς 

1ουρῃς δηὰ οοπειγυοιίοῃ. --- 8. γκ ὍΝ Ψ ἼΓΟΩΌΥ Ὁ ὈὉ ὙΝ] οἵ, Ζο. 910 

ΥΝ ὍὌΡΝ Ψ ὝΟΥ Ὁ Ψ Ὁ οντο; ἴδε οἷν ἀἰδετεπος 8 ἴῃ 6 βαβδιεαϊίοπ οἵ 
ἼΝ ἴοσ νον, ἴῃ Ἵτάεν ἴὸ δὐαρὶ ἴδε ν. ἴο πε οοπίεχι οἵ [86 ΡΒ. [ἐ [8 ενϊάεπὶ 

ἐμαὶ ἐπε ΡΒ. υοῖεδ ἔγοτῃ ἴῃ: ργορμεῖ. Ὑ}), 1 οοπ). Οδ] ἱπηρῇ. πὰ νῦ. (4916); 
186 758. ἔοται μετα ἰ5 ἰαῖε βιν]ε. ---- 9. 85] ῬΙ. ΤῈ] πνπὶ. δα δηΐπιαὶ οὗ ἴῃς 
ἀτγ ἀεβετί, 7415 15. 1321 2218 2414 Ἰς. ςοῦϑῦἔθι ΤῊΪ5 βεῦβε ἰβ ἱπαρρτορσίαϊε μεῖς, 

δῃὰ 5οὸ ἴῃς ὃν ἰβ (μβουρῆϊ ἴο θεὲ δῷ ἱῃμαθίίαπὶ οὗ ἴῃς [μἰγβίν Ἰαπάβ; Ὀυΐ ἴδετε 
ἦθ πο δυϊμοτίυ ἔοτ 118. 66, Α4., Σ, Αἰθίοπες, ἜΪ, 3, “εἰλέίοβες τε τ», Ὦ πιοτον, 

ῬΓΟΡ. δῃ ἱπιεγργείδιίοη ἀὰε ἴο 15. 435, “Ὁ. τὰβ. Ὁ ν, Ὑ ΒΙΟΒ 15. δββὶ πη] δεΐοι ἴο 

ν.10,, ΟἹ5., Ὀγ., Οοτῖ, ὅγ., 55.,ὄ Βυ., θυ,, τὰ. ὈΣῪΣ {Ό002}ν, ψ Ἀἰς ἢ 15 ἀρρτορτίαϊς 

ἴο »9. τι Ἰ5γ) 0] εξ ἐλε ἄμε ἴὰπ Ἀυταδιίοι οὗ ἀεέεαϊ, ρῃτ. εἶβυν. ΜΙ, 717 
15, 4923, ΤὨΪ5 ἰαδί ραββαξε ἰβ 50 βἰτιΐϊασ ἴμαὶ ργοθαὈΪΥ ἐξ να ἴῃ ἴῃς τηϊπὰ οὗ 
18ε ντῖϊετ οἵ τη}8. 1. ΨΈ. ΡΙ. ἱπιρέ, ὅ [π] εἶβιν, Οδ] Νὰ. 225 οἵ οχ, ΡΙ. Νὰ. 
224 (Ε) 1 Κ. 1883, ---10.. Σ ϑυ9.}] 7αγελίδά, τὰς ῬΒοςηϊοΐδῃ σοἸοην ἴῃ Τατ- 
1εββυ5, ϑρδίῃ ; εἶβυνγ. Ψ ΟἿΪΥ 485 Ὁ ΓΝ σἀέρε ο7 7αγελίσά, οἵ. 15, 6ο9 66}9 --- 

Ὁ5Ν7 Ρ]. ΣΝ πιτὰ. ἐσαςί ἰαμα, Ἱποϊυάϊηρ ἰβ]δπά5, {]1εγ ἔοτπι ὍΣ ὧν 15, 111} 
2418 δι. τοῖ ; αοτ. ὈΝΝ 15. 411: δ. 424 10 Ῥρ, 971 Ὠη. 1118, 80 Πετε; ὈΠ᾽2Φ᾽) Ἢ 
15. 4213 491 ς1 ςο᾽8 6ο9 6619, ἐεἑαναῖς 15. 4016 || ΓΛΥῚΔ) 15. 4215. --τ 2) ΠΓ 

ῬὮτ, εἶθνν, 2 Κι. 178; ΠΠ)Ὶ ὃ5 ἡγιδιίε 7. 3182 5. 83 1 Κ' ςἱ Ηο. τοῦ --. Εογ 
ἴδε Ἰάεα ἰῃ δποῖδμεν ἔογμι οἴ. 15. 609 Ἐ5, 4512, -- ᾧ Ν3}} π' ῥγ. πι. ἡγαῤία δείέκ, 
»αῤίανε ἐρεῤίγε, 15. 605 7ε. 60 Ἐ2. 2733 818, ΟἿ Βετε δπὰ ν.ἤδ ψ. --- ὅ Ν30] 
Ὡς Ῥύ. πὶ. Ὠᾶπιε οὗ ἢγβὶ βοῃ οἵ (υβῃ Οη. 1οἵ (Ρ) ξε 1 (. 19, οἵ παιϊΐοῃ οὗ 
ουγϊοΥΥ Βετε 89 15. 432; ποῖ ἰάεπιβεά, τοδὶ ὑτοῦ. οὐ νγεϑὶ οοαβὶ οὐ Ἐεὰ 
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5εὰ ἱπ Αἀυϊς συ (308.). -- ΕΣ ϑθΝ] π.π|. εἶδτν. ΕΖ. 271} ρὲ, Ἐγ ἐδιμε. ---- 
13. Ὁ ἫΡ ὈΝΝῚ Ὁ» ῬΥΦῸ ΛΝ Ὁ 2] ΞΞ }0. 2912 δ᾽ Ἢν δ) ὍΤΙ ΣΥΦῸ ))» ΟἿΌΝ 12; 

186 οἿΪγ ἀϊθεγεμοςβ γα ὠ) οἰδηρε ἴο 34 ρΡεῖβ. 85 ἃθονε, ν.", ἰῃ οἰϊαϊου ἔτοτα 

Ζςε.; (2) νι" ογράαν, ἀρρτορτίαϊς ἴο 10. θαὶ ποῖ ἴο ῥβ., ἃῃὰ 50 102Ν ἰ5. ἴδκεῃ 
85 ἃ 5γῃ. οἵ Ὁ}; (3) ΓΜῸ ἰδ διποοίβεν βἰγὶς ἴβδὴ μῦν; (4) ἴ8ς. πίογε σοϊωπηοῃ 

σῦ. ὟΣ ἴοτ 500. Ὁ). --- 18. ὉΠ5] ΟΔ] ᾿υ85. Σ ΟΥγ ΟΑ] δέζν, “ῥαγε; Ὀνῦ ]ς. 217; 
εἴ, Ὀπῃ Πὲ. γ16 -Ἐ οἴ, θυϊ στρ Οη. 459 ΕΖ. οὗ, (4) οἵ Οοά «. "Ὁ 7ε. 1315 ΕΣ. 
2414 -ἰ, (δ) οὗ τιδη ̓ ς, ὃν ]ς. 217 [0π. 410 ἀπὰ Ὠετς. --- 14. ὉΞΠῸ}] 5 ἃ ἐδπν!ϊας 
ποτά, ἰηβξοτίεα 85 ρἷ. ἐχρίδιδίουυ οἵ 1ε55 ἔδυ! αν Ἴ σἱσίομεε. ΤᾺς 1. 15 7υ5ι 
1815 σροσὰ ἴοο Ἰοῃρ. --- Ὁ5Ὶ Ἴ2.»] Οἱ Ἶ11.55.,} οοὅτὰ. γ᾽ Ὁ" ὁε 2γεείομς, Φ, Θ, 

τὸ ὄνομα αὐτῶν ὈΌν, 80 Ἐ;, ἃ5 1 5. 1889, θυϊ Α4., Σ, ὅ5, Ζ’, 3, 15 3}. --- 1δ.. νὴ 

μϑῦ 3510 ΠΡ]. ΤὨΪ5 ἰβ ἃ ἀείδοϊϊδνε ᾿ς. ΤὨς ἢτβι νΌ. βἰδηάβ δίοῃς νἱτἢ- 

ουἷ 580). 1 οοὅτά. Οαἱ ͵.58. πὶ λένε. ΤὨΐ5 βυρρεβῖβ βδπιε 50]. ἃ5 10} Ὡς ο ἢ 

15 ἱπιροβϑίθ]ς. ὍΤδε τηϊβδίηρ ποτά 15 ἀουθι]ε85 ἼΠΌΠ ὉΠ ὈΝ}5, [1 15 ῥγοῦ. 

1μαῖ δῃ δηοίεπί σοργίδι υϑεα Ὑ} ἔογ ἴμε Ἰοπρεῖ ἔογπηυϊα, δῃὰ ἔπαὶ ἃ Ἰαῖογ βογῖθε 
ταϊβυπάετβίοοά Ηἰς δυρτεν αἰίοη, ὩΡῸΣ ἮΝ 1 9. 1039} 2 5. 1618.16.} Κὶ 125. δ1. δέ. 80 
2Κ. 1113. 2 (Β. 231}; οἷ, πο Ὀογρὺ Ἴη Νε. 25, --- ΝῺ 2510] Ρᾶτ. α«λ.; οἴ, 
ν.10, ΤῊΐβ τῖᾶὺ πᾶνε ξυρρεβίεὰ τὰς ἱπϊετροϊαϊίου οὗ ν. 11, Οο]ά ἱβ υϑυδ}ν 

αϑϑοοίδιεὰ ἢ ΟρΒῖς 1 Κὶ, 955 101} 2249 1 (Β. 294 2 (Ἡ. 818 οἷ, ---- 27)5..3»} ΡῚ., 
7.55. Ὑ (515) νἱ} δἴγοηρ 86. 5)5)-- ἕο γΠδς., οοπίίπυες ἱπάεί, 800].,ὄ ἴο θὲ τεῃ- 

ἀετγεά ΌΥ ραϑξϑῖνε. ---- 16. Γγρ9] α.λ. ΝΗ. πρῃ -ξΖ εχίγειη Ὑ οὐ ἴῃς Πδῃά οζ ἔοοϊ. 
Ὅρ 2ίέφεε, ὈΌσ δάγεολ σγαΐμ, Ατδτω. δίεες οὔ ὀγεαά ΞΞ Ἠεῦτ. γρ. (ὃ στήριγμα, 

Ἐ “ηνιανιορμέμπι, δ μμπάσέίονε, σεῤῥογί, ἀἰὰ ποῖ τεδὰ "2, συ! ἢ ταυϑὲ τμετγείοτο 

θὲ εἰἴμεν ἃ φὶ. οἵ ἐχρ δῃδίίοῃ οἵ ρματῖ οἵ δποῖμες ννογά. [1 5 ῥργοῦ. ἴῃς ἰοστηεσ, 
ἴος (ὃ τεπάειβ πϑθ 1 5. 2619 ἐστηρίσθαι, 50 ῬτΟὈ. Βετε στήριγμα ἔἴοτ πρό. 

Βαϊ ἔπορῷ π.[πι.] σβεγγγοιοίδ οἵ νερεϊαϊίοα, ἴπαὶ πο στον οὐ [115εἰΐ, 
1»... 25δ.11 16. 37 τ 2 Κ. 1939, σου]ὰ δάτηϊγα ον βυϊὶ ἴῃς Ἄοοπίεχι, ἴο Ὡς ἢ 
ἋΣ τοΐσαῖ ες ἃ ποῦς Ἔχαοῖ ἀεβηϊίοη. 3. »περιογαδέὲϊε ἐγέδίοεμνε ἰδ Ὀδβεὰ οῃ 
ΩΣ ΠριΌ, ἩΥΒΙΟἢ ἰδ ΔῊ ἘΑΒΘΥ Εἴτοσ ἔοσ Ἃ2 ΠΩΡῸ σρό ῥέσισέμρ' ἐδε βεἰά, οἴ. 15. 283, 
ΓΌΡ δΔηὰ ΓΙΓΡῸ ἃγα ΘΔϑΥ τηϊϑίαϊκεβ (ου δῃ οτἱρίπαὶ προ. ὕροὸφ 70. 2211} ουεγμοιν, 
αὐμπάαηεε, βυσρεδιεὰ ΟΥ̓ 1,δρ., ατ., ΝΥ ε., 55., ρῖνε5β ψοοά 5εῆβε, ὑυΐ οαπποῖ 

εχρ αΐπ τς ιββ. Ἴχοερὶ 435. ΝΙΝ 210. --- ὈΥΥ ΟΝ 2] οἴοβεβ ἴδε 1]. δοοογάϊηρ ἴο 
ΜΤ., θυὶ ταὶ πιαῖκεβ ἔνε σοζὰβ ἔογ (5 1. ἀπά βενεὴ ἔοσ (ἃς πεχῖ, ψ Ὡς. ἰς 

ἱπηροβδὶ Ὁ] 6. --- 5.1 ΟἿ] ἱπιρί, γρ (.1.88); εἶσνν. αἰνναγβ οὗ εδτῖ αυαίκε. [1 ἰβ 
Ὁ.508}}7 ἱπιεγργεῖςα Βετε οὗ ἴδε γυβ]ηρ οἵ τ8ε βιαπαϊπρ σταῖὶθ. Βυϊΐ τδς 58αῖς- 
ἴηρ οδυβεὰ ὈΥ ει βαυαῖκε δηὰ τἰς τηονετηεηὶ οἵ ρταὶπ οδυβεὰ ὈΥ̓͂ πα ἅτε 

ἀἰῆσυϊε ἴο τεοοηοῖθ. (ὃ ὑπεραρθήσεται ὑπὲρ τὸν Λίβανον ὁ καρπὸς αὐτοῦ, 

3. εἰεναῤέέμν εἰεμέ Ζδαρὶ “μοί δέμδ, ἸΤΑΡῚΥ διοῖμεν ψοτά, Ἐν. βυρρεβίβ 
ἄεποηι. ΦΜῚ ἐορες ο α ἀεαάϊ, αὐταί» δε τεπερι, Ὀὰϊ ΠΟ βυςο ἢ υβᾶρε 5 ΚΠΟΨΏ 

δηά, [Γ ροββί]ς, ἴὲ υσου]ὰ ηοὶ ρῖνε ἃ ροεῖϊο οοποεριίοῃ. Ενίἀεηεγ ἔμ ε8ε Ν 58. 

μδὰ ποῖ σῦν ἴπ ἐμεῖς ἰεχὶ. [τ ῥσοῦ. τεργεβεηῖβ ΠΡ ΡῸ σπᾶν τλδοβ ῥατέμγε. 
ΣῸ νου]ὰ ἴμεῃ Ὀς ἃ 6]. ἴο ἐχρίαἰῃ δὴ οτὶρίημαὶ πρ, ΤὨΐβ νου]ὰ εχρίαΐη (ὃ δηὰ 
3, “ὨΪΟΒ τὰ, πινῦ. τ )2}»} 80 3. Βαϊ (ὃ ὑπὲρ ΞΞ 3, ν» Εἰς ἰ8. ποτε ῥυΌ.» 
υη|ε55 ὈΟΪὨ Ργερ. ἱπιεγρτείαιϊνε. ---- 5.5} 519. π.π|. τὶ 5. 3 56.» γείεγγεά ἘΥ͂ 
Ὠε. ἴο 2, ΒΥ ΗἹ. ἴο γν, ὉΥ ΕἸ. ἴο φνα; 41} αἰϊκε ἱπιρτορ. Βᾷ. νουϊά τὰ, 
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350 νὉ. ΟΕ] ἱπιρί, Ἢρ πὰ οοηῃπεοῖ ἴδ Ο] ΒΕ ν τ [οΟ]]οννηρ. Ης βυρρεδίβ ἴΐ 
ταϊρϊ ὃς ἃ ρἷ. ἴου Ἰωχὺ, ἔογ ἱξ ἰβ ἰαυϊοϊορίοα!. ΙΓ τῷ ννὰβ οτἱρίπαὶ ἴῃ ργενίουβ 

1. σὲ νουϊὰ εχρεοῖ δ.15 Βεΐε, ρ]. Ἢ π.πὶ. δε, γὙ οἴζεῃ εττοῦ ἴοσ Ὁ, -- ἸΧ Ὑ}} 
γ οοῦτά, ΟΝ] 755, 3 Ρ]. ΣΤῈΣ νὉ. ὀίσον!, οὗ σταβ8 οἵ ἤονγεῖβ 905 1031, 5ο ῥγοῦ. 

Βετε; ἢρ. οὗ ψίοκεὰ 925, Ι5γδεὶ 15. 275; σλέρο, φίεα»:, οὗ τογδῖ ογπδπιθηῖ 1.328, 
- 75] ὑργερ. νὰ Σ; θὰ 1818, [ΒουρΡ ἢ βυβίδίηεαά ὈγῪ Ὗτβ5., ξῖνεβ πὸ ροοά 

δεηβε; τὰ, ὙὉ Ἴῆονε δέ γογετέ (299) |} 1.)35.--- 17. Ὀ5}}Ὁ "ον 5" 80 3; Ὀυϊ 

(Ὁ ᾿495 ἔστω τὸ ὄνομα αὐτοῦ εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας ; εὐλογημένον 5 δῃ 

ἰηἰεγρτείδτίνς ρὶ, ΤῊε βεοοπὰ ἸῸΡ ἰ5 ὑσοῦ. ἃ δὶ]. --- 1.})] Κι. ΗἹΡΒ. ἱπαρί.; 7.) 
Ου. ΝΙρῃ. ἱπιρέ,, ἰἢ εἰἴδεν οδϑςε αιλ.; 6 διαμενεῖ, 3 2εγ ευεγ αὐτί, Ὧν Ἰ510, ἕανους 

15) ΝΙΡἢ. 71 δε ὁεέαδέϊελεά, Βᾷᾶ., 55.» 50Β., Α4., Σ, γεννηθήσεται, ἰανου 1.) 

ΥὉ. ἀξθοτα. 1.) π.[π|.} ογεργίρρ, ῥοσίονἐέν. -- ΥΥΎσ ὈΝ2Ὁ2 Ὑ2 Ἰ52.]. ΤὨΪ5 
ἷβ θαϑεά οῃ 6. 12 ([) ΠΟ ΝΠ ΓΠΟΦῸ 53 Ἵ2 15,2)», Οπ. 1.818 ΥΝΠ Ὁ) Ὅ9. 12 152), 

Οὐ. 2218 γον 9) 2 ἼἽΡΣ ἸΏΓΡΝν, [1 15. ἃ ρδγαρῆγαβε θαβεὰ οῃ ἰδς τεάδο- 
τομαὶ ραβϑβαρε. Τμδῖ ψὩ]Ὸ ἢ τεξεττεά ἴο ἴῃς βεεὰ οἵ Αὐγδῆαδπὶ 5 βετε δρρ]ἰεὰ 

ἴο ἴῃς ἀγπαϑὶγ οἵ Πανίά. (ὃ ἰπβετῖβ δϊεσ 12 Ἰ92) πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς: 

ἔτοτι ἡ. 123. --- 18-19 -Ξ- ἀοχοϊορῃ οἵ ἴδε βεοοπὰ Βοοϊκ οἵ ὑύ. (ὃ οπιῖῖβ τοὐπιὸν 
ἴεν πγν, ΙΚ( ἰΒ ςοηῆδιίοη οὗ ΕἸοἢἰβιῖς ἀπὰ Ὑδηνν ϑιῖς οεἀϊΐοτθβ. (ὃ αδἀἀβ δῇες 

οὔ καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, ἃ (]1ετ ἀοχοΐοργ (τ. [πἴτ. αὶ 40). --- 30 τ-- 

εὐϊτοτίαὶ βἰδιεπιεπὶ ἴο ἰῃς εἤεοῖ [μαῖ [5 5. οἰοβεά ἴε Ῥγαγει-θοοῖκ οἵ Ὀανὶά 

(νυ. [πἴτ- ὃ 1). 

ῬΘΑΙΜ ΙΧΧΙΠ]Ἰ., 2 ΡΊΒ., 5. 51Ὰ. 4. 

Ῥβ. 73 888 ἴνγο Ῥασίβ. 786 ἤσγβί δίδίεβ ΠΟῪ ὩΘΑΣ ΔΡΟΒίαδΥ 1Π6 

ῬϑδΙπιίϑι μα Ὀδθη Ὀδοδιδα οὗ 18:6 ὈγΟΒΡΟΣΙΥ οὐ [π6 νὶοκοά (ν.5 Ὁ), 

ὝΟ ὅτ ἀδϑοσίδεά 88 ἱπουϊ ἸΤΟΙΌ]6 88 ΟἾΒΟΣ θη (ν."ὅ), Ρσουά 
πὰ υἱοϊοπὶ ἴῃ (ποὶγ ἱπίαυγ (ν.57), πιοοϊκίπρ δηά ὈΙδδρμοπιίὶησ 

(ν.55), δπᾶ, 8116 ἱποσοδϑὶπρ Ἐμαὶσ γθϑι η, ἀδηγίηρ Οοἀ 8 Ῥσδςοῖίο δ] 
Κηον]οάρε οὗ πεῖς ἀοΐηρα (ν.... 2). [Ιπ πὸ ϑοοοπὰ Ῥασί πε Ἰδπιθηΐβ 

τ8αῖ 411 μἷ8 δἴοσίβ ἔοσ ρυσὶ γ μανϑ ΟἹἹῪ τοβυϊθὰ ἰῃ ϑυδοτγίηρ (ν..55)), 
δθη σοπιοηδίγαϊοθ τ] Εἰ Π1861 ΤῸΣ 8108 ἃ πουρπῖϊ 88 (το σοῦ 8 

ἴῖο Θοά, Π6η [πὸ βυδογίηρ βῃοιά τσρὸ ταῖμοσ ἴὸ ἱκηον δοίοσ 

(ν.}516), ἀπᾶὰ δ8 μανίηρ ἃ πιϊπά οπιδἰττοσοὰ δηὰ δεὶπρ ἃ διυρὶά 
δεαϑὲ (ν. 3), ΒῸΠ ΤΟΔΙΙῪ Θοά μαὰ ρὲ ἄσπι μοϊὰ οὗ δίπι δπὰ 
συϊάρά δἰπὶ ἱπ {18 116, ἀπὰ νου] δνθης 11} 1Δ1τ6 Εἰπὶ ἴ0 ΊΟΣΥ 

(ν.539.. Ιπ τδῖ8 οοπβοϊδιίομ μ6 δχοϊδίπι8 ἐμὲ Θοά 18 818. ΟΠΙΥ͂ 
ἀοισηὶ ἰπ μρανθα δηὰ οη θασίξ, 0. ΨΒΟΠπὶ δ6 Ῥΐη68 ὈΟΑΥῪ δηὰ 8011] 

(ν.32.35). Βοβίἀδβ πιΐποσ 5 ]088688 (ν.᾽ 12) ἘΠοσα δύ ἔνγῸ ἸΑΤΡῸΣ 0Π68: 
(1) αἱνίπρ ἃ βοϊπτίου οὗ [6 ῬγΟΌΪΘπι οὗ [86 ΡΒ. ὉΥ͂ τοδβεοιϊίοι ἴῃ [86 

ΤΕΠΙΡΙ6 ὍΡΟΣ 1π6 οδΙδταϊτουβ ΙΔ ῸΓ πὰ οὗ ἴπ6 Ῥσόϑροσοιβ τἱοκοᾶ 
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(ν..7.5) ; (2) οοπιταβείηρ (π6 υἱείπιαῖο στυΐπ οὗ δροβίδϊϑβ τὴ [μ6 
βοοάπεδβ οὗ Οοἄ ἰο ἴμο86 ἀγαυσίπρ πίρα ἴο Βἰΐπὶ (ν. 5.5). 

1. 

Υ (δεῖ Ψεγε δἰπιοϑὶ βΌῃ6; 

ΜΥ 5ιερ5 δὰ νοὶ] πἰρῇ 5ἰἱρρεά : 
ἘοΓῚ νν88 δηνίοιϑ οἵ ἴῃς Ὀοδϑίεσβ, 

ΜΙ τὴς ῥγοβρεσηγ οἵ ἴῃς ν]οϊκεά 1 ννᾶ5 βεείηγ. 
ΟΝ τῃδγ Πᾶνε πὸ (ἀξδοί 5] 5) ; 
ϑουηὰ δηὰ ζαὶ ἰ5 (πεῖν (ϑίγεηίἢ). 

[πτῃδ ἰγουῦ]ς οὗ (ογάϊπατν) πιεη ἴΠΕῪ ἢδνε ἢο ρογίοῃ, 
Τορείδεγ ννἱἢ (οἴ 6 γ) περ ἴΠΕΥ ἅτε ποὶ δοουβιοτηεὰ ἴο Ὀ6 5ἰγίοκθῃ. 

ὙΒΕΚΕΕΟΕΒΕ Ῥτγίάς βεσνεβ ἴπεπὶ 8ἃ5 (ῃεδὶγ πθοκίδος. 

ΤΠΕΥ οἰοίπε 1Ππαγηβεῖνεβ ἢ νἱοἸ]εςα. 
Ὑμεῖς (ἰπἰφαῖῖγ) ἀοίῃ οοπις ἑοσί ἔγτοπῃ βίπεβϑβ. 
Οοποεῖϊϑ οὗ {πε τηϊπὰ ονετγῆον,. 

ΤΕΥ 500} δηὰ βρεαὶς οἵ εν]], 

Οἱ ορρταβϑβίοῃ Ἰοζγ τ Ὺ βρεακ. 
Τῆεν Πᾶνε 5εῖ ἀραίηϑὶ ἴπΠ6 ἤπδάνεῃβ {Πεὶγ πιουῃ, 
Με τΠεἰνγ ἰοησιια σο65 δου ἰῃ ἴπε εατγίῃ. 

ΑΝΡ 18εΥ ἀο 58Υ: “ον ἀοίῃ 1] κπον ἢ 
Ἀπὰ 5 ἴῆεγε Κηονϊεάρε υυἱτἢ ΕἸ γοη Ὁ " 
Βεδοὶά, βιιςἢ 85 ἰἢθβϑε ἀγὰ πε υἱοϊκεὰ : 

Απά, Ὀεΐπρ αἰννᾶγβ δἱ εαϑε, ἴεν ἀο ἰπογδθᾶβα το 8. 

1. 

ΟΥΚΕΙΥ ἴπ ναΐῃ μανε 1 οἰεαπβεά πὶν πιϊπά, 
ἈΑπὰ νδϑῆδά ἴῃ ἱπποσαῃοῦ ΠΥ ΡΔ]Π15, 

Απά Ὀεοοπια οπα 5πιἰτεἢ 41} ἂν Ἰοηρ, 

Απὰ Παὰ οπαϑίθηϊηρ Ἐν ΎΥ τη ΤΠ. 
ΑΒ 1 561ἃ: “1 1116} ἰἢ 5"; 
Ι ψουϊὰ πᾶνε Ὀεθῃ ἰγεϑοῆεσγοιιβ ἴο ἴῃς σεπεσαϊϊοῃ οὗ ΤῊΥ 5Ξοηβ. 

Απά5ο ] τπουρῆϊ δον 1 τοὶρῆϊ πον 1} 15. 
Δ ἰγουθ]ς ννᾶ9 ἴἴ ἴῃ πιὶπα Ἔγεβ. 

ἘΤΟᾺ πιῖν πιίπά ννὰ5 ἐπι ἰἰεγεά, 
Απὰ ἴῃ ΠΙΥ τεΐῃβ νν5 1 ρυγϊοκαβά. 
1 ν 5 Ὀγυ τ 5ῃ, νου Κπον εάρε; 

Α 5ιυρίὰ Ὀεδαϑβῖ ννὰβ 1 νὴ ΤΠες. 

ἜΤ ἃπὶ] σοί 4}}ν ἢ ΤΏες, 

ΤΒοιι ἀοϑβί πο]ά πιὰ ὈΥῪ τὴν γῆι παπά. 
(Νον) ψπὮ ΤῊΥ σουηϑεὶ Του ρσυϊάεϑβι πιο, 

Απά αἰϊεγνναγάβ ὑπο σίου (Του) νη] ἴα Κα πιὲ. 
ΗΟΜ Βᾶνε] ἰῃ ἤεανβὴῦ 
Απὰ δανίηρ ΤΠες οὐ βαπῇ 1 ἀεἸ;ρἢϊ ἰῃ πουρῆϊ εἶα. 
ΜΥ ἤξεϑβῃ ἀοιῇ ρὶπε δῃὰ τὴγ 5ουϊ, 

Μγ Ἐοοϊ δῃὰ τὴν Ῥοπίοη ἴογενεσ. 

Ῥβ. 73 ψ 5 οτἱρί πα! ἢν ἴῃ ΑΪ 48 το; 74-33. τ ψὰ5 ἴἤεη ἴῃ 9. Ιἱ ννὰ8 
Βυ βου Ἔ ΠΥ ἰΔ κει ἀρ ἱπίο Ἐ (νυ. Ιπίτ. ξδ 29, 31, 32). Τῆε 58. 85 ἵψο 
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Ῥᾶτίβ, βδο ἢ οὗ ἤνο {τϊπηεῖες [εἰγαβιϊοῆα: (1) ν.3.9. 11-182, (2) ν.18.16. 31.956 ΤΈς 
οἴδιες νεσβεβ ἅτε ρίοβϑβεϑ, ν.ἷ- 10. 11-3). 21-28 Τῆς οτἰρίμαὶ Ῥ8. γεβεῃῦ}]ς5 οἴμοι 
οἵ 4: (1) ἰπ ἰδς υβς οἵ ὃν νυ.Ἱ ἃς κοῖ γ48 7710. 14. 16 787. 8. 18,19. δέ, 85, 41 8011 8.21 

833 (Εἰ.ν.11); (2) οὗ γυὸ» ν.}} δ8 50} γ7}} γ811.88. δὲ 8.5 8.119; (3) οὗἩἉ 25" ν.7- 15 
(εἰ. ν.1- 31.326), 858 ἰπ 7717 γη818. 175 (ᾳ}.), ομαγδοίεγίβιϊς οὐ εἰπῆς οὗ ΟὉβτγοηίοϊοσ. 

ΤΈς Ρ5. 858 ροοά 5γῃῖαχ (1) σοδοτίαιίνε ν.1δ- 16 (ρ]. ν.17), (2) 1 οοπϑες. ἱπιρί. 
ν.15.. ὙΎΒοτε αἵ βενεγδὶ ἰηϊεγεβιίηρ γογάβ: ν.β ΓΊΣ ΣΤ, εἶδιν. 15. 585, τοῦ. 
ἐχῖ. οἴτ. ἕοσ Γι Σ ; ὉδὴΝ ανλ. ὍΝ, ἔχί, οττ. ἔοσ Ὀ5Π ; νι δ ἸΌΓΡῺΡ εἶπτν, Πϊ. 1516; 
05» Ατατηδίβῃι, εἶβυν. Ῥ5. 6516 ; ΓΦ 85 Ρυ. 719, ἱπΐεγρ. δὶ.; νιἾ ΥΣΘῸ Ατδιωδίβῃ ; 

νι 200", Αταιηδίβῃ, ανλ.; ν.9 Ἴ)π δἰσοηρ ἔογηι; ν.}2 φῦ Αταμπηαίβσῃ Ρβ. 92᾽Σ 
70. 81, Ῥῆγαβεβ ἴο ὕε οοῃβίἀεγεά ἃτε: ν.ὅ ΨῸΝ "Ὁ; α.λ., Βαϊ θοΙΒ νγογάβ ἀρδτὶ 
οοτηπιοι ; ν.9 ΥἽΝ2 ἽἼΣΠΓ ὈΣΥΦΌΥ ὉσὴΡ ὉΝΌΦ2 ἸΩΦ; ν.}3 οὔ οὖν α.λ,, οἴ, 76. 4951; 
γ δ᾽ Ἴ.2 Ὅ α.λ., θυῖϊ πογὰβ ἀραγὲ σοπιηοῃ ; ν. 33 }3 δ8 491} οζῖ. ΝΜ 185 195 ἃ 

οἰϊαιίοη ἔτοπι 2656, Μ΄ .39 ἱπηρ]1ε58 ἴῃς βίογυ οἵ Ἐποςἢ ἴῃ ἰϊ5 ρῃγαβίηρ, δπὰ 50 ἴδε 

υ5ε οἵ Οῃ. ς. Μ.356 ἴῃ [185 υϑς οὗ “59 τεβειαεβ 10. 1907, ΤΉε Ρ5. ργίνεβ ἴῃς 
εχρετίεπος οὗ δὴ ἱπάϊνίἀυδ] ψνῆο ςοῃίτγαϑίβ ἢΐ8 οὐ ἐχρογίεῃος οὗ βοζον δηιὶ 

ἴτοῦδ]ε ἱ ἴΏς ῥτοβρευ οὐ {πὰ Ὀοδβιέυ! ννἱϊοκεὰ. Ηδ πᾶς ἢϊ8 σοῃβοϊδιΐοι 
ἴῃ τδς αἰϊνίπε συίϊάαποε ἰη ᾿ἰΐε δπὰ ἃ μορε οὗ ρίοιυ δἴϊεγ ἀδαίβ, ἱπαϊοαιϊηρ ἃ 

ΒΙΡὮΪΥ ἀενεϊορεὰ εβομδϊοϊορυ. Τῆς νἱοκεά ἀγα Ὀοδϑβίειβ, ν.δ, πὰ βοογηΐι). 
Ἴδε 5. οᾶπιε ἔγομπι ἃ σοχωσηετοῖαὶ ρετγοά, πε θερὶ πηΐηρ οἵ ἴῃς Οτεεῖς ρετὶοά. 

ΨΝ.1 ἰβ δὴ ἱπιγοάιυοίοτν ᾿ἰτυγρίοαὶ οὶ, νν ἰο ἢ ψεποτγα λβεβ (ἢ Ῥ5. δῃά τηδίκεβ ἰξ 

ΔΡΡΙΙσαΌ]ε ἴο Ιβταεὶ ἃ8 ἃ ρεορίε. Μ.10 15 ἃ ρίοββ, Ἰοοκίπρ ἴο ἴ8ς τεβίογαιίοῃ 
οἵ Οοἀβ ρεορὶε ἴο μεῖς οννῃ ἰαπὰ δπὰ ἃ Ἰοηρ ᾿ἰε ἔοσς ἔμβεῖὰ {πεγεΐῃ, ργο Δ] 
ἔτοῃ Μαοοδῦεδῃ ἴἰπιε8. Μ᾽ 171-29 ς ἃ τεβεοιϊΐου ἀρο ἴπε ἤπαὶ ἀοοῖι οὗ (ὃς 
νἱοκεὰ, πιδάθ ἴι ἴῃς βδποίυδτγ. Ὑ.19 γυπῦ2, οἵ, 70. 1811. Ν 18 ΓΥΚΊΦῸ ῥτοῦ. 

Ατδπηιαίβηι, ἰηΐ, οβῖτ, Ν᾿ Φ), οἵ, Ῥ5. 7458 ν.30 »γν, Ν᾿ 31- ῖνεβ δῇ δης με5ἰβ Ὀεϊσεε 
ἴῃ ἤπαὶ] ταΐῃ οἵ ἀροβίδϊεβ δηὰ πε Ὀεηεῆϊβ οἵ ἴθοβε νῇο ἄγαν πεᾶῦ ἴο Οοὰ ἱπ 

ψουβΐρ. ΒοΙΒ οἵ ἴμεβϑε ρίοββεβ ἂτε Μδοοδθεδῆ. (ὃ δὲ ἀβ ἃ ρὶ. ν."ϑ6, “ἴῃ ἴῃς 
δαῖεβ οὗ ἴδε ἀαυρμίεν οἵ Ζίοῃ,᾽ ἴο δοοογὰ νυ να, Μ΄ 38 [535 εἶδνν. 15. ς 82 
ῬτΟΌΔΟΙΥ ἰηΐ, οβῖγ. 20. 

Ῥι.ῚΙ. 815. 1. ἢδα5 ἴψο 505. σου ρ]εῖβ. Α Ἰαίεγ ρ᾽οββαῖου ρτεῆχαεβ ἃ 

Πιαχαπηδῖοσ ἢ] ἢ 5 ἃ βοσί οἵ βυμηπιατυ οὗ [ΠῈ σοπο]υβίοη οἵ ἴῃς ΡΒ. 

-- 1. «διυρέφ], ποιν  βιδηαίηρ 41} ἀρρδάσδῃςθβ δπὰ Ἔνειυτῃίηρ τπαὶ 
τηῖρῃι Ὀ6 βαἰὰ ἴο 1:6 σοπίΓΑΤΥ, -- σα ἐς ροσί το 7εγαεί 1, ἨΟϊ 51 ΠΊΡῚῪ 

85 ἃ ῃδίϊοῃ, Ὀυῖ ἀἰδιτὶ δαϊτίνεῖγ, ἀἰδεϊπρυ ϑηΐηρ Ὀεῦνεεη τῃς τἱρῃΐθουβ 
δῃά ἴῃς ψιοκεά, δηὰ 50 οὐἱγ “ο “ὴ6 μγε-»επα ρα, ---ὦ,. Μν 7εεΐ ἢ νιν 
οἴοῤ5], ἃ5 οἴϊδθη ἴοσ ἴῃ Ἴοουγβε οἵ ἰδ, βπιρῃδϑίζεά ὉΥ ἃ ρ᾽οββαῖου 
Ὁγ ἴῃ ῥχεῆχίηρ οὗ 4: ον νι. ---- τυέγὸ αὐγιοεί ρορθ ἢ σα τυεϊ πίρὴ 

φἰδῥεαά 7, ἴὰ ἴῃς. Ρ6Π] οὗἁὨ (4]]ΠἸρ ἀνναν τοῦ αοά ἴῃ δροβίαϑυ. Τῆς 

τεάβοῃ [ῸΓ [ἢ 5 8 ρίνβη ἴῃ ρεηεταί, --- 3. 2:97 7 τῦας ἐπυίοως 97 2}ε 
δοας 675}, ἴ[ῃοβα ψῆο ψγεσα Ὀοδϑιηρ οὗ 1Πεὶγ βυσοεββ Δη4 Ῥγοβρε νυ, 
δηά 50 ψεγα διτορδηΐ ἰονγαγά ἴἢο56 1655 5} 6551] [ἤδη {ΠΘ56ἶνεβ. 
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-- Ἡρλίϊ ἵλε νοεβογίν 97 “λε τυξεξζεί 7 τυαᾶς τε πρ], ἃ εἰτουτηβίδηῖ4] 

οἴδυβε ἱπηρ  γίης δὴ παρὶϊυα4] οὐβογναίίοη οὐ [ἢ]5 βίσδηρβ οἰσγοη)- 

βίδῃςθ, 50 ΠΟΠΊΓΑΙΥ ἴο ΠὨουϊεγοηοσηῖς ῥτηοὶρ] 65, το ἢ Ρῥγομβεά 

ῬτοβΡΟΠΥ ἴο 186 τἱρῃίεουβ δηὰ (ῃγεαϊθηθα δάνθγβυ ἴο (86 ψιοκεά. 

ΤῊΗΐβ ἱποοηββίεῃοΥ 15 γα (του Ὁ ]65 [15 ροεῖ, 85 1 ἀϊά ἴῃ 6 δυϊδοτβ 
οὗ Ρβ5. 3) (8) δῃά 49 (33), δῃά τῆογε δβρβοίδ!υ ἴῃοβα οἵ ἴῃ 
Ῥοοκ οὗ ]οῦ. Τῆς τεμπιδϊπάεσ οἵ Ρι. 1. 18 δῇ δηϊδγροπιεπῖ ὑροη 
1ῃ15 σουρ]εῖ. 

ϑὲσ. 11. Ὑνο 5γῃ. Ἴουρ]εῖβ. ---ἅ. 2:9» “δεν λαυε πο ἡδείείο»»]. 
ΤὨΪ5 ἰ5 1πΠ6 πιοβδῖ ργοῦδῦὶα ἐχρ]δπαίίοη οὗ 4 αἰβῆσαϊ ἱεχί, τ ἤογα 

3η, ντβ5., δῃιὰ σοτηπιεηίδίουβ ργοῦν ἀἰῆετ. Τῆς ποσὰ τεπάεγεὰ 

“Ῥαηάς," ΑΥ̓͂., ΕΝ.., 15 υϑεά εἰβενῃεσε ΟἿ]Υ 15. 585 ἴῃ ἴἢ6 56ῆ56 
οἵ “ Βοηάβ." ΤῊΪβ ρίνεβ ἃ ροοά 85εη86 ἤδγα ΟἿ]Ὺ ὈΥ ἴῃ 6 ῥῬδγαρῆγαβα 
“γρϑίγδιηῖβ, [ΡΌΚ΄., ψῃϊςἢ, ον νεὺ, 15 ποῖ ᾿υϑθβεα ὈΥ ΟἴδοΓ ϑᾶρα. 

Τῆς ράγαρῆγαβα “ ρεῇ]," ΡΒΥ͂., “ τοστηγεηῖβ," Ηα., Ὀτ., ΚΙ., 45 51}}} 

1655 7υϑ:ἰβοαϊίοη. Μοβί δποίεηϊ τι58. ῃδά δηοίῃογ σεδάϊηρ, νηΐ ἢ 
ΤΩΔΥ͂ 6 οοπ͵εοίυγαά δηά ρίνεη 45 ἀαρονε. Τῆε ἰοχῖ “ ἰὴ {πεῖν ἀδαῖῃ,᾽" 

τπουρὴ ρίνεη Ὁγ 387 δῃὰ Ὑτϑββ., 5 ἀραηδοηθά ὃν ΤΡΟΥ͂. δπά πιοβί 
τηοάετῃ8, ἴοτ 1ξ 15 ἀραίηϑι [6 τηράϑυγα δηά (ἢ 6 σοηίεχί, ΟΝ 8 νΕΤῪ 

ίατ ἔτοτα βυρραϑίίηρ {πεὶγ ἀθαίῃ. ---- ϑοιηα ἀγα γῇ ἐς ἐκεῖν εἰγεηρίλ], 
τῇς τηοϑὲ ρυό Δ ]6 τεπάθτηρ οὗ  ἀϊβῆσυ!ς οἰδυδε, δἀ ἀϊηρ το τῃ6 

“τεδάομι οὗ ἴπε ταϊηά ἴτομι δηχίειγ ἴῃς (4]} βἰσεηρίῃ οἵ ἴῃς Ὀοάγ. 
--ὅ. 71 δὲ Ἰγοωδές 97 ογαΐπαν γι], [μα ὨΙΟἢ πε π οσά πα ]Ὺ 
ἜΧροΠΘΏΟΕ, --- εν ἀσυε πο ῥογήοη], ἴῃ 6 δίοηθ ἄγε δχϑιηρῖ ἔτοτὴ 
τοῦθ ]ς, ἢ ὠορεζλεν τούδλι, ἴὰ σοταπιοη ἢ οὐλεῦ σιόη τὰξν αγέ γιοΐ 

ἀεεμείοηφα 10. δε εὐγτεξόμ]. ΤῊ Ὀἷονβ οἵ δ] οι ΟΠ Ὥδν ΕΓ δι Κα 
1πεπὶ 85 ἴΠῈῪ ἀο τερϑδίεα)ν 411 οἰ ἢειῖβ. 

ϑίσ. 1Π1. Το 5υπίῃ. σουρ]είβ. --- 6. Ζἤφγοογε για], ἀρρτο- 
Ῥηίδῖε ἴο ἴῃς Ὀοδϑβίειβ οὗ ν. ὃ, -- σεγυές ἤάσγε ἂς Ἰἠεῖγ ποεξίαεε], δὰ 
ογῃδτηθηΐῖ ψοσ δρουϊ [6 πρδοῖς οἵ πιεῇ 85 γγ6}] ἃ5 νοιζθῃ ἰπ ἴβοβα 

{{π|65, εἴ, αη. 415 Πη. 57, δηά σοηϑρίσθοιιβ ἃ5 Δῃ δνϊἄεηςα οὗ ψεά] ἢ 

Δηα ρονετζ.-- Ζάεν εἰρέλε ἀφηισεένες τοί ὰ υἱοίφριςε]. ΤῊ ῥά α 
οὗ να δηὰ ρόνεσ παίαγα!ν δηὰ ἱπανι δον Ἰεας ἴο νἱοΐεηςα 
τονγαγά οἴ Π6σβ, ἀηά βυοῇ οοηάυςὶ Ὀεσοπιαβ μαρίϊααὶ, ἃ ομαγδοίοσίϑιῖς 

ψΒΙΟἢ ΠΟΥ ῥγαβθηΐϊ ἴο ΟἴΠΕΙΒ 85 [6 ἀγεβ8 ὉΥ ΜΝ ὮΝ ἴπ Εν ἀγα τεσορ- 

πἰδεά. Α μ᾽οθδβαῖοσ τη κεβ [ἢ 5 τῆοσε ἀδβηϊΐε ΌΥ ἰηβεστίηρ ἴῃς ψογά 
“ οἱοιῃίπρ." -- . 7Ζλεὶγ ἱπίφμίν}, 50 (6, 95, ἘΠ), ἀῃὰ τῆδὴγ πιοά- 
ΘΓΏΒ ; ΤΟΙ Δρρτυορτγίδίε ἴο ἴδε οοηΐϊεχὶ [μδῃ “ {Πεὶγ ἐγεβ" οἵ 3η, 3, 
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[ο] ον Ὀγ ἘΔ". --- ἐρηὰ ἐονῖς ,ογτὰ “ον γαδιθς:}, ἰμεἰσ [Δῖ, στοβ8 
ταϊηὰ δηὰ ὈὉοαγ Ὀτγεεά ἱηϊχαίςγ, οἵ, Ὠϊ. 3.2.5 Ρ5. τη}, --- (ρηεδές οὗ 
ἠε ν"ἱμά ουεγῆσευ], ᾿λοὶγ τα 5. ἀγα (11 ἴο ονετβονίηρ ψίτῃ ον] 
ἰτηασίηδιίοηβ δηὰ Ἴοηοεῖῖβ, νη ἢ ον ἰοστῖῃ ἴῃ ποσὰ δηὰ ἀδαά, 

εἴ. ΗΡ. 1", ΤῊδ τεπάεπηρ οὗ ΑΥ., ΚΝ., “πον ἤανα ποτα ἴπδῃ 
Βιοατγί σου] ννῖβ,᾽ 15. ἃ ραγαρῇσαβε ψῃ] ἢ σάπηοῖ Ὀς 5864. 

δὲς. 1. Α 5γῃ. σουρ]εῖ δῃα δὴ δηςῃ. Τσουρ]εῖ. --- 8. ΖΖεν 

“(ο7} 1, 50 3, ἘΝ... ΠΡΌΝ΄., ἀῃιὰ πιοβῖ πηοάδγηβ ; [8 τεπάουίηρ “ παν 

σοττυρὶ οἴμοσ " οἵ ΡΒΝ., “ΠΥ τὲ οοσσυρῖ᾽ οἵ ΑΝ., σδηῃοὶ θὲ 

βιιδιαἰη6ά. --- σπα σ“ῥεαξ φΥ εὐ], ταὶ ἢ οης δηοίμεσ δῦουϊ ἀοίην 
εν]], 45 ἃ 5014 0]6 ἀπὰ παρίτυαὶ ἴδητε || οΓ οῤῥγέσείονι ἐλεν “ῥεαξ], 
οἵ. νι; {Π6Ὲ} Ῥτόροβα ἴο ὀρργεββ ἴῃε ψεᾶκ. -- χη }], 85. 1 ἴτοτα 

οἱ δίρῇ, ἔα αῦονε οἴμετβ ἰη ἴῃς ἐχαϊδιίοη οἵ ρτίἀθ δηά διτορδῆςε. 

--9. 7ἅεν ἀανέ «εἰ αραΐποί 16 ἀεαυεης ἐλεὶγ πισμλ)], 856. ΑΥ.; 

ὈΙΑϑρπετηΐηρ δραίηβὲ σοά δπὰ ἀϊνίπε τπϊηρϑ ἰῃ δοοοσγάδησς ψ ἢ 
νον Ὡ]Οἢ ἰ5 ἴο 6 ῥτείειτεα ἴὸ “ἴῃ ἴῃς μεάνθηβ," οἵ ἘΝ.; 
ἐχραἰηθδά ὉῪ Κιίγκ. ἰπ δοοογάδῃος νἱτῃ νι: “ΠΟΥ πιᾶκα 8η 
ἱπηρίουβ οἰαὶπι οὗ ἀϊνίπε δυϊμουγ, δηὰ ἀϊοϊαῖα ἴο τηϑη 85 ᾿πουρὰ 

τῆς φαγί Ὀεϊοηρεά ἴο {Πεπ|." --- 10. ΤῊΪ5 νεῖβθε 5 ἀϊδίου, Κι. 
οδῇ ΟὨΪγ Ὀ6 εἐχρίαἰηθὰ 85 ἃ ἀϊνίηθ ῥρσογηῖβε ἴο δῇήοιεα Ιβγαεὶ ἴο 
ταβίοσα ἴμεῖη ἴο {πεῖς Ἰαηά δηά ρῖνε ἴπεπὶ δρυπάδηϊς ῥγοβρευν. 
ΤὨ5 γᾶ ῬΡΓΟΌΔΌΙΥ οΥ ρίΠ4}}Ὺ ἃ τλᾶυρῖπαὶ ποῖς οὗ σοηϑβοϊδιίοη, ψῃϊο ἢ 
5 56] ΘΏΠΥ οτορί ἱπῖο ἴῃς τεχῖ. ---- Ζάφγεγογε τοῖν 4Ἶς ὀγίηρ ὄσεξ 
2716. φεοῤίξ ἐλίδενγ, απα τυαίεγς οΥὙ “μέμεςς το δέ ἀγαϊμεαῖ ομ 1 

“λερ!. ὙὍὨδ Οτ. δηὰ δηοϊβθηϊ 71τβδ. ῬγοῦδὈν Πα Θββθητ 4} ν ἴῃς 
βδιη6 τηθδηΐηρ : “Ηἰβ5 Ρ6ορὶ]β Μ1}} τεΐυγη. ΤῊΪβ 15 80 δραίηβῖ ἴῃ 6 

Ἄσοηίαχὶ τΠαϊ νᾶτίουβ ἜΧρ]παίίοηβ ἤανα ὈθΘθη βουρῆϊ. ΡΞ. τηαϊκεβ 
ἴῃ658 ἴ[ῃ6 ψογὰβ οὐ ἴῃς ρτόβρεζουβ. “"Ὗε}}, (ῃςη, Ἰεῖ Η5 ρεορὶβ 

ἴαση Ὠἰῖπεσ, δηά νγδίου 5}14}} Ὀς Τουηά ἔογ ἴμθπὶ ἰῃ δρυηάδηςθ.᾽ 

πτ- ἃ ρῥτοπηῖβα οὗ ργοβρευ ἴο 411} βεορῖὶε ψῇῆο Μ}}] σοπγα ἴο ἴμ6 

ῬΓΟΒΡΟΙΟΙΒ [ῸΓ ῬτΟΒΡΟΓΙΙΥ. 

δισ. Υ͂. 5γη. δηὰ βγηῖῃ. σου] εἴ. --- 11. 44 λον (Ὁ ταν: “σιν 
ἄρίὰ ᾿Ε) ζμσιν ἢ "} Απά ἐς ἡδεγε ξμοτυίξαίρε τυ ὦ ̓Ξ δον 2), ποῖ 

ἀδηγίηρ ἴῃ οτηηΐβείδηςε οἵ σοά, Ὀὰῖ τε ἀἰνίης ργαοιίοαὶ Κπον]εάρα 
οὐ ἱπίεγεϑὶ ἰῇ πυπηδη δῇαϊτϑ, οἴ. τοῦ 1. 13, δηά τπετείοτε [Π6 ἱπηραπὶν 
οὔ τη εἰσ δν}] οοηάυςί. ---12. ελοίά «μεὰ ἂς τἦέεε αγε 1ὴ: τυϊεξεά Ἵ. 
Τῆς ἀεδογριίοη οὗ ἴμεπὶ 85 ποῦν γεδοῃεα [15 εηά. [{ ἰ5 81} δαυητηεὰ 
ἊΡ ἴῃ τῆς ἤηδὶ βἰαϊειηθηῖ: γε δείηρ αἰσαγς αὐ ἐας 6}; Ὠανίηρ Ἔν Ὲσ 



ΡΘΑΙΜ ΊΧΧΙΠ. 145 

ΔΏ ΘΑΘΥ Δη4 ῥτγοβρεγοιβ 16, ψἱπουϊ ἔεασ οἵ σοά δηὰ νἰϊῆουϊ 

Δηχίεῖν θεσαιβα οὗ τηβῃ, ἰη ἴῃ (]] Εη)ογπηεηΐῖ οὗ Πϑα ἢ οὗ ὈΟάγ δηά 
οοηϊεηϊ οὗ τηϊπά. -- ἐφν ἐο ἑπέγεασό γίελές, Ὀδσοΐηθ Ἔνεῦ τσ ΟΓ 
δηά τἰσΠ ΕΓ ; βίηπος ΤΠΕΥ ἅΓΘῈ ἀπβοτυρυΐοιβ ἃ5 ἴο πλθ8ῃ5, βῃτιηΚ ποῖ 
ἴτοπὶ εν!] ἀδεάς, δῃὰ ἰπάυϊρα ἴῃ νἱοἴδηοε δἀπὰ ὀρρτγεββίοῃ. 

Ρι. 11. 8.1. 1. Πᾶ5 ὕνγο βγη. σουρ]εί5. --- 18, ϑωγεόν ἐπὶ ναΐη]. 
1 ἰ5 σοεγίδίη παῖ ἰξ 45 ὈΕΘῃ ἴο ΠΟ Ργροβε, μᾶ5 ποῖ Ὀδθῇ ϑδιιςοεβδ8- 

(] ; δια ρῃδιῖῖς ἴῃ ροβίτίοη. --- ἀσύε 77) εἰξαμοεώ την γερά 1, τλαάθ δηά 

Κορι ἰἴ εἰδδὴ ἔγοπι 3ἰη ; σοιῃρ]εϊεά ὃν Κααρίηρ 450 ἴπ6 Ὀοάγ οἸθδῃ, 

--- σπα τυαφἠσα ἐπ ἱπποέοπῷν τῖν ῥαί»ις], οἴ. χ)65; ἴῃς σοποερίίοῃ 

Ὀαβεά οἡη 1,Ἔν ἶσα] ρυπ βοδιίοηβ ἔοτ ρα] Ϊς Ογβρ ; Ὀὰϊ ΠΕγα ενὶ- 
ἀεπῖγ τείεττίηρ ἴο ἴῃ Κεορίηρ ἴῃ Ρ41π|5 οἴδδη ἔγοτι Ὀγίθετυ, τοῦ- 
ῬετΥ, δηὰ ͵υ5ῖ ἴῃοβε ἔοσπιβ οὗ νίοίϊεηςς (ν.) ἀπά ορρτεββίοη (ν.3) 

Ὁγ γι ῃ]οἢ ἴῃς ψίοκεά Πδά ἴο ἃ ργεαὶ Ἔεχίθηϊ ραϊηβαὰ τπεὶγ θα ἢ δηά 
Ῥτοβρετν. --- 14. 414] δεεονιο οης τριΐδεη αὐ ἦαν ὥρην ἢ απά λαά 

ελαείεηίηρ ἐυεν νιογηηρ], ἴῃ ΔΌΓ ἢ ἐϑὶβ ἢ ἴῃς ψοκεά, ψἢο μδά 

Ῥδθη ἐνεῦ Ἔχειηρῖ ἔτοτῃ βυςἢ ὈΪονδ, ν.", ΤῊΪΒ βου ουβ ἱποοηβίβίθηΟΥ 
νὴ (6 Ρῥτοπγῖδε8 δηὰ ἰῃγεαϊεηίηρε οὗ ἴῃς Πευϊετοποιηῖὶς 1 Ὧν 

τοπιρίοα ἢΐπι ἤδγα ἴο (ἢ δββευιίοη οὐ τῆς ἰδίϊισε οὗ ἱπποσθποα 
δῃά νἱτίας, 85 ἴῃ [ἢ6 ργονίοιβ ρᾶσὶ ἴο δροβίδϑυ, ν., 

ϑισ. Π|. Τῇα βιδίθπηγεηῖ οὗ [Π6 ῥγενίουβ 51. ννᾶβ. ΟἿΪΥ πηδάς ἴο θὲ 
τεπουπηοσὰ ἴῃ ἵνο βγη. σουρ]εῖ8.--- 1ὅ. 7)αἡ 7 «αἱά-. 7. τοῖΐ ἐῶ 1 
2:5]. Ἠε Βιδά ποί αἰά ἴΐ ; Ὀυϊ ΟὨΪΥ δηἰετιαἰηθα ἴῃ ἢΪ5 τηϊηα τς 
τῃουρῃς οἵ βαγίηρ ἴἴ. ---- 7 τυομἑα ἄσυες δέεη ἐγρεαελεγοις 10 216 ρεη- 
ἐγαήομπ 97 ΤᾺν “οη5]. Ι5γδδὶ ἴῃ ἢἰ5 πδίίομδὶ ὑπ|1γ ἰ5 ἴῃ 4 τεϊδιίοη 

οὗ βοηβῃϊρ ἴο αοά, Εχ. 453 Ὀιϊ. τ4}, ἰὴ ψὨϊ ἢ 41} (ῃ 6 (4 1] 5μᾶγα. 

ὕπ  ]η 655 ἴο 1ἢ15 τοϊδιίοη οὗ βοῃβῆ!ρ, 85 Μγ06}} 45 ἴο ἴῃ 5: πλ 1] Σ 

τε]ατίοη οὗ πηδυτίαρα, ἰ5 τεραγ βὰ ἃ5 ἰγεδοῇετυ, οἴ, Ῥ55. 25 595 76. 33, 
Νοιμίηρς σου] θὲ ποτα ἰγεδοπογουβ ἴο ἴῃ6 [δηνὶν οὐ αοά {πᾶπ 

ἴο ἀϑϑοσί [δὶ ΗΠ]5 βϑσνίοβ ἴῃ ἱππόσθποα δηά Ρυτν οἵ ΠΠ{ππ| γᾶ5 41] ἴῃ 
ναΐῃ δηά οἵ ὯΟ 1186. .---16. 414] .ο 7 “λομρά], ἃ5. ἃ τϑϑυὶῖ οὐ τ }5 
Εχρεσίθῃοε, --- ἀστῦ 7 »ιῖράξ ἔποιν {ἀ1:}, ραϊῃ ἃ ῥγαςιῖςδὶ Κηον]εάρε 
Δηα υπάετβίδησίϊηρ οἵ 1:5 ἀϊβῆσυ!ε τοῦ] θαι, 18 ἱποοηβίϑίθ ποῦ 
θεῦνεθῃ ΤΠΕΟΤΥ δηά [δςϊ. --- ΑἹ Τομδές τᾶς 1! ἐπ ρεΐμφ 4)66]. 1ὰ 
ἱηνοϊνεά [οἹ] ἴῃ δηχίειυ δηὰ ρεγρ] εχ οὐ πιϊηά, δηα βογτοῦ ἴῃ ἴΠ6 
αἰϑεγθβϑίηρ Ἔχρογίθῃςεβ ἱηνοϊνεά ἰῃ βυςῇ ἃ 5: Πρ ρ]ε ἴο γεβϑίϑὶ ἰεπιρίᾶ- 

Ὥοῃ δηά ρψαΐη ἴπε ἴγιια βοϊυιίοη οὗ ἴῃς ρτοῦ]θπι. Α ἰαῖεγ εἀϊϊοσ, 
ποῖ δἰίορεῖμοσ οοηΐθηϊ τ [ἢ 6 βοϊυτίοη ρίνεη θεῖον, ν. Ὁ 5. μετα 
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ἰῃβεγίβ δποῖμοσ οπα, ν." 7 5, -- - 17. ζύμδἠ 7 ἐπέρνα ἐπίο τὴ6 ργεαΐ 
σαποίμαν» οΓ ᾿Ε4], ἴῃς. ἴδρὶα δὲ 76γαβαϊθπι, μδιηθὰ ἴῃς ρτεαὶ 

5ΔῃστΌΔΙΥ ὉΥ ἴδ 86 οὗ ἴῃς ΗδφὉ. Ρ]. οὗ ἰηϊοηϑιγ. Τοῖς, ἰῃ τῃς 

Ῥίαοε οὗ ρυδ]ῖς ψνογβῃΐρ, νῆετε Οοά ννᾶ8 δοουβίοπηθα ἴο τηδηϊεβι 
Ηἰπηβεῖ, τῆς ρεγρίεχϑά τηϊρῃϊ Ἰοοῖς ἴῸΓ ἃ ϑοϊυτίοῃ. ---- ἐρμιά γεα 

4λεῖν αν ἐπα 1, ποῖ πλθγοὶγ τΠοὶγ ραϑὲ δηά ρτεβεηΐ ργοβρεπίυ, Ὀυΐ 

γι μαὶ τῆς υἱτηδῖα τοϑαϊὶ, [ἢς ἤμαὶ οπμὰ οἵ ἱΐ 4}} νουϊὰ Ὁ6. ΤῊϊβ 

εὐἀϊϊοῦ ἤηάς5 τῇς 5ο]υϊίοη οἵ ἴῃ6 ῥτοῦϊθγα ἴῃ ἴῃ6 ἤη4] ρυηϊϑῃτηθηῖ 
οὗ ἴῃς νἱοκεά, ψηϊο νουἹὰ 6 ἱπ ἀγεδάζιὶ δηι τ θϑἰ5 τ τΠεὶσ 

Ἰοηρ-σοπηπυρα ῥγοβροπῖγ, οἴ, 37} Ἐς. 81. ὙΤῊς ἀεϑοπριοη 

οὗ τἢ]5 Ῥυῃὶβῃηθηῖ πον [Ο]]ονν8. --- 18. δωγενν ἐπ σῥῥεν 2ίαεες 
Ζάσι τοἰΐεεί ἐλε»], οἴ. 3.576. 233. --- Ζάοι εαπμδέεί ἕλον το γα ἐμέο 
μΠὲ|27 γμῖπ1, οτα Ἰοηρ ΤΠΘΥ 5}}0 δηὰ [4]1, ἀηὰ ἔτοτα ἴῃς [4]1 ἴῃ Ὺ τίϑα 

ΠΟ τποζα ; {ΠΕΥ σεπιδίῃ ᾿ἰκὲ ἃ (8116 τν4}} ἴῃ υἱέεσ σαΐη, οἴ, 745, -- 

10. ᾿ἴοιν ἀαυνε ἐλεν δεεονηδ α ἀδεούα ον ἐπ ἃ σποπιϑρί 7], ἤθη ἴῃ 
τἴπηε οὗ τπεῖγ συΐῃ 15 οοϊῃς, ἰΐ 15 δυἀάδῃ, ὑπεχρεοϊεά, δηά 8]] δο- 

ΠΟΙ ἰϑμεά ἴῃ ἃ τηοιαθηΐ. ---- ΖᾺἐν λαυό ἐοη!6 19 απ ἐμά, ἰπϊθηβιδοα 

Ὀγ “εν αγε βηϊελεά , ἰῃς ἵνο νῦβ. τῆογε δι ρἤῃδίίο ἴδῃ ἴῃς τβη- 

ἀετίης οἵ ΑΥ., ἈΝ. “ υαἴἵεγ!γ σοπουμπηεα " --- ὧν “εγγο7.}, ἃ ἴοττη οὗ 

7οὺῦ, 18}} Ἐ. --αθ. ας α ἄγέασι αγίε7 ατυαξεπίηρ}, ἀπβδυθϑιδηιίαὶ, 
ἴῃ τϑοο ]δοϊοη ΟὨΪΥ 85 ἃ τηθτα Ῥῃδηίδϑηι, Δη ἰτηαρα οἵ ἴῃς ἱπηδρίηδ- 
ὥοη | φλσηέον. ---- 4 ρη4}}, ἀἰϊνὶπα πᾶπλε οἵ τῃ6 {ἰπης οἵ ἴδε ρ]οβ- 
β8ἴου, --- τοῦδ Τῆο γομσεσί 7Ζγεοζ}, ἴθ δεῖνα ἰῃιεσγνεητίοη, ἴῃ 

ἡιάϊοἶ4] δον, οὗ, 77 353 --- Ζάοω ἀἐεεῤίτες, 530. ἰπνί4], ἀπϑυῦ- 
βἰδητίαὶ, ἀδϑρίςδϊθ, ἴῃς 16 οὗ [656 τοἢ, ρσοβρεζουβ Ὀοδβίειβ ἢ85 

τε] ϊγ 6 θη ἴῃ ἴπε βίρῃιϊ οἵ σοά. 
ϑίγ. Π1. Τνο 5γη. σουρ]εῖβ. -- 21. 2:0» μιν νπῖμα τᾶς δηι- 

δι πεγεα 1, οὐ βϑουτοα ὃΥ [ἢ ἱποοηῃβίβίθηου οἵ ἱῃοσδηςα δηὰ δῆϊο- 

τίοη, εἴ, ν.}5, ΤῊΪΒ νεῦβὲ 5 δ ορεῖῃεσ αησοηβοίουβ οἵἉ ν.7 5, δηὰ 
ἀερεπῆβ δ οποα ὑροῃ ν. 516, -- ἀπῆ ἐπ νιν γείης τας 7 φγ͵ἱεζεά 1. 
Τῆς τείῃβ, ἴῃς βϑαῖ οἵ ἴῃς (δε]ΐηρβ, ψετα ραϊηθαά 85 ᾿{ ρτίοκεά ὃν ἃ 

5 ΟΓΑ οὐ ἴᾶηοα. --- 22, 7 τυᾶς ὄγμηελΊ, οἴ. 49}} 927 ο4", -- τυίέλοιέ 

ζηοτουίρε], ποῖ 4016 ἴο Κῆονν νἢδὶ 11 4}} πιεδηὶ, εἴ. ν.}5, ---- ὦ σὐωῥί 

δεας], ἴῃς ἱπιδηβῖνα Ρ]. ; “ἃ τῆοτα Ὀεδβι," Κίγικ., “ἃ νϑῦῪ δεδϑί,᾽" 

Ὦγτ., --- τῦας 7 το Ζ7ΤΑς6], ἰὰ τεϊδϊίοη ἴο, ἀπά ἴῃ δβϑοοϊδοῃ δηὰ 
σοτημηυηΐοη ἢ Οοά. 

δίς. 1. ὅγη. δηά βξγηϊῃ. σουρὶεῖϑ. --- 23, γε σα» 7 εοππ μα 
τυὐἠὰ 7ΤΑεε], τπουρῇ ἴῃ Κηονεάρε δηὰ δοιίοῃ βἰυρία 5 ἃ ᾿εδϑῖ, γεῖ 
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ἢε Κῆον ἴῃαϊ ἢ6 γγὰβϑ ἰπ σοτησαυηΐοη ἢ ΟΟά. ---- Ζήοω ἶρεί οί 

»δ ὧν μὶν τίρά ἀαπα , ἴο ρῖνε βυρροτῖ, μεὶρ, δηὰ Ἵοηῃβοϊδιίοῃ ἴῃ 

ἔπηε οὗἩἨ Ρετρ Ἔχ Ὑ δηά ρογῖὶ, οὗ, 633. --- 24, δ ιρτυ], ῬτοῦδΌ]ν ἴο ὈῈ 
ἰηξετγίεα ἴο σοτρίεῖς ἴῃ 6 [πε ἴῃ Δη ἢ 6515 σἢ, απα αὐεγεσαναἷ ---- 

εὐὐὰ 7ΤᾺγ εοωνιφεῖ Τῆοι συίάεεΐ πι6], ἨΔ ὈϊταΔ] δοιίοη, ρἰνίηρς σοπδίδηϊ 
᾿ δάνίςεα ἃπά σοπηβεὶ, 5 νγ6}] ἃ5 ΒΌρ ροτῖ δηὰ ἢε]ρ. ---- ζύμο γίογγ Τ΄οι 

τοδ αζε πιξ], ἴὰ ἴῃς ἔαΐαγε, ἱπτεγργεῖεα Ὁγ βοπηα 85 ἴῃ ἰδίιογ επὰ 
οἵ τῇς 1 οἵ ἴῃς πρῃίΐδουβ ; ὈΥ οἴδπετβ, ΑΥ., ΚΝ.., [Ὀ55Υ.. Ρε., Ὁ ς., 

Βᾶ., ΤΏΟΓΕ ῬΙΟΡΕΙΥ 85 ἴῃ ἴῃς 16 δἴοσ ἀδαῖῃ, Ἂβρεοῖδ!ν 45 (ἢ 6 

ΒΟΥ οἵὁὨ ἴῃς ἰταῃϑιδίίοη οὔ Εποοῖ, ὅπ. ς"", οἴ 8, 405, 566 πὶ8 

ἴο δα ἱπιρ! δὰ ἴῃ ἴῃς ἰδτπὶβ ἴπαὶ δὲ υϑεὰ. ΜΠ ἴῃς ἐοσπιοσ 
ἱπτογρσεϊδιϊίοι Ὁσ., Κιίτκ., αὔεγ ᾧῦ, Ἐ,, 3, ῬΒΝ., ῥτείεσ ἴο ἱπίεγρτεῖ 

ἼΣ2 45 δᾶν. δος., “ψ]ἢ ΡΊΟΙΥ "ἢ ΟΥ ““Βοηῃουτ.᾽" ὙὉΤἢε ρϑβδἰπιὶϑὶ 
ἤπαβ τῇς βοϊυϊτίοη οὗ ἴῃς ἱῃοοηβίβίθοῖθβ οὗ [ἢ ϊ5 116 ἴῃ ἴῃς ἤπδὶ 
τενατὰ ἴο ἴῃ6 Πρῃίεοιβ αἴεσ ἀδβδίῃ, οἴ, 170. το 7, αἷϑο ῥ5. 16}, 

ϑισ. Υ. ϑυηίῃ. σουρ]εῖ5. --- 25. ἤζλονι ἤσῦὺε 7 ἐπ Ἡδαυεη 27, ἰτα- 
Ρἰγίηρ [ἢ6 ἀῆβνγεσ [πὶ ΠΕ μᾶ5 πο οπβ Ὀυϊ Οοά. --- 454) λαυίπρ ΤἈεε], 

85 ν., ---οὔ εαγίλ 7 ἐἐἰφέϊσλ! ἐπ ποι εὐε]ῆ. Οὐοά ἰ5 ἴπε οὔθ οὔ] 
Δηᾶ ἐχοϊυβῖνε ου]εοὶ οὗ ἢΐ5 ἀοἸ ρἢϊ, ἢΪ5 ΟὨΪΥ ροοά, οἴ, τ63. ---26. Μν 
“πε ἐρίὰ ρίηε]), ἴοτ ἴῃς τϑα] βαϊΐοῃ οἵ [ἢ]5 Ἰογουβ δηιὶςεἰραϊίοπμ, οἕ, 
70. τοῦ Ρ5. 845.--- »"» Κοικ], τ85, ἴο νι οἢ ἃ ρ]οββαῖου δά ἀβὰ ἴῃε ἰῃ- 
τογρτγοϊδιίοη 9. γι} σον. ---- πα τι) δογῆοη )ογευεγ], οἴ, τόδ, Τὸ (8ῖ5 

186 ρ᾽οββαῖον δ ἀ5 ἴῃς ἰῃϊοσργείηρ “ σοα,᾽" μῆς ἢ ἰβ Βα ΠΟΙ ΘΠΕΥ δν!- 

ἄεηι ἔτοτι ἴῃ σοηΐϊεχί. Βοῖίῃ οἵ [686 ρίοβϑεϑ ἱπηραὶσ ἴῃ 6 τηθᾶϑαγα. 

Τῆς 5. [88 ὕοῦ τεδοῃεὰ ἴῃς ρταηῃάεϑβιὶ οἰϊπιαχ; Ὁυϊ ἃ ἰαῖοσ 

εὐϊίον δἀἀεα δὴ δι ρμαῖῖς δη  Π6 515 Ὀοῖναθῃ ἴῃς ἰοτίαπεβ οὗ [86 

τἱρδίοδους ἀπά ἴῃς πίοκεα. --- 27. 2:0» ὀελοί ἑλοτε ἀἐφῥαγῆηρ 7 ον 
Ζ7Ἴεε], ἴῇοβα ψῆο μιδὰ δοϊβαᾷ ἃ5 (ἢἷβ ῥϑβαϊτηἶδὲ δὰ Ὀθθῃ 5ΟΧΕὶῪ 

τετηριεα ἴο δεῖ, ν.3, --- τοὴ ρο 1. γωΐμ], οἵ, τ'. -- Ζάοω ἐρε ἐ5- 

ἐρείπια εὐε7}) ὁπό ζάα! ροες τυλογίηρ ὕγονι 7Ζ2εε]. ὙΔΕὮ ννᾶ5 

τῆς Βυβρθαηά οὗ Ηἰ5 ρεορὶε, Ηο. 25 15. 545 5-Ἐ ; δροβίδϑυ τοπὶ ΗἰΪπὶ 
ψᾶ5 ἃ τυρίυτε οἵ ἴῃς τηδττίαρε τεϊδίίοη, δηα 50 βρί Πα] νῃμογεάομμ. 
-- 238. 4: ,»ν νιδ], ἴῃ διθμαϑῖθ ἢ βυςῇ, --- ὐγσεσίηρ πίρὰ 10 

Οοά ἐς σορε 707 νις ἢ] νι} "παζίηρ γαλτυεὰ νιν γοΐμρε]. ΤὨδ βδπὶα 
Εἰοββαῖογ 845 ἴμαὶ οἵ ν. ἢ ἰηδεσίβ “ἢ Αἀοηδγ." --- κάϊηρ ο7 σἡ ΤΆ 

οεεμῥα δος], ἴὰ ραπεγαὶ οᾶγα ον ἴῃς τρῃϊεουβ ; οὗ. σῃ. 4" ὃ (Ρ), 
ἴου ογεαῖϊνε, 6. σοῦ" οσ )υάϊςῖαὶ ψοσκ5 οὐ σοά, νἤεγε δίοπα εἶβα- 
σι βετε [ἢἰ5 νοσὰ ἰ5 υβεὰ οἵ ἀϊνίῃε ποσκ. 
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1. ἼΝ] ραγιίίοϊε οἵ δββενεγαϊίοῃ, ἃ8 235; (6 ὡς, 7 αὐέανεδρ. --τ 5} 2] οὗ, 

22 Ὃ2 245; 332 ομαγδοϊοσίβιϊς οἵ [15 Ῥ8.) ν.7- 18..31. 36. ἐο 77], --- 3. Ὁ)Μ}]} τιδῖκεβ 

1, ἴοο Ἰοῃρ; 8 Ἔχρίδι. δὶ. --- "0)} Κι. ΟδἱἹ ρῖς. ρᾶ55., 50]. [με πηδπ Ἀἰπιβεϊέ, 

εχρί αἰπεὰ ὈΥ ΣΝ, ἴο γ᾽ ΒΙΟΒ 522 π.(. 15 ΒΕ ΑΥῪ 50}].; ὑαϊ ΟΥ. γ.0) ΟΔ] ρῇ, 3 Ρ]. 

Ὁ) 500]. --- Π95 Κι. Ῥα, ρῇ, 3 ἢ. 56. περεοὶ οἵ ἀρτεεπιεπῖ ; θαϊ Οτγ. "55ν᾽ 3 Ρ].» 
508]. τῶν (46). Ιζ 5. πιοβὲ ργοῦ. ἴβαὶ ΜΤ. μαβ ἰπίεγρ. ἴμε 86. .5), "ἜΝ ἂ9 
ΡΙ. Κι. νουϊὰ [Βεη ἴῃ ῬοΙἢ οα5658 6 σοτγεοῖ δῃὰ ἴμε ἀρτεθτηεηΐ σοιηρϊεῖς. 65, 3, 

δρύεθ νἱτα Οτ. ---- 8. Ὁ555}}] Οδὶ ρίο. δσαςίεγς, 88 56 755, ποῖ ἀνόμοις (δ, ἐπέφηος 3. 
--- 4. γλϑχ Π] Ρ]. ἐ [πβχ] π.[{], εἶσνν. 15. 585 δοραῖς; (ὅ ἀνάνευσις, Ἔ γαῤῥέε- 

ἐπ, 3 γεεορίαυεν τε, Α4. δυσπάθειαι, Σ ἐνεθυμοῦντο, 35. κ»0, Φ' ΤΠ. ΤΒεβς 

811 πιᾶὺ Ῥε εχρ αἰπεὰ δ5 ἀϊβεγεηῖ ἱπίογργεϊαϊϊουβ οὗ γισππ, Ρτορετὶῦ ἀεεϊεέογις. 

--- ὅγ05} 5. Ῥγερ., Γι πιπὶ, ἐξα (66) 5[. 3 Ρ]. πι.; 50 τββ.; Ὀαϊ τιοϑὲ πηοάεγηβ 

δῆες Μοειλυβ (Ξομοϊία 1737), Εν. ΗΪ. Βό,, ΟἹβ., Οοτῖ, ν5, ρτερ. 5 οἵ ροϑ- 
βεββίοι Ψ } 86. 3 Ρ]., 05. δά]. σσωραῖ, τυλοίεσονιε (3757). ὙῈΣ πιδᾶβυγα α]5ο τε- 
αυΐτεβ ἴδε ἵννο νγογάϑ, --- ἢ Ν)13] δά). οὗ Ἵδίι]ο, μα Οη. 413. 4. δ. 1.18, (Ε) 1 Κ᾿. 
58 ΕΖ. 315: Ὁ Ζε. 1116; οἵ ἰοοά, ΗΡ. 116; οἵ πιαη, [ὰ. 217 Ππ. ᾿1δ; Πότε ΟἿΪΥ οὗ 

ὅγκ, --- ον} ἀυδ.; 208. [51Ν] πί[αι. 1 α.λ. ὀοάν, ὀεν (ἴα ςοπῖ επιρι); 50, τ ἢ 
Βεβιταϊίοη, Βᾶ., ὈὰΣ πρτοθ, 45 ἐν τῇ μάστιγι αὐτῶν, Ἔ ἐν ῥίαγα Ξε οἱ δι, Σ 

πρόπυλα, 3 νετεϊῤμία Ξε Ὀμδλμ (οἷν πιτὰ, ρογεὰ). ἘΔ. Ὀδὴπ ἐλείν σέγεριρίλ. τττ- 
δ. 0. Ν7 (ΠΥ ννυϊττθη [ου ἱδ}}Ν} ῬΝ 1} 56. 3 ρὶ. (Ὁ). -ἰς. ἸΌΠΡ}5} Οδὶ ρῇ. 
41. 58.» τομαῖς 58[, 3 Ρ]. Τ[)Σ] νὉ. ἀεποπι. σέγυξ ας α πεξέίαεε, εἶδιν. ΗἿρἢ. 
θὲ. 155. 10. 095] ΟἿΑ] ἱπιρί. Αταπιδίβῃι, εἶϑυν, ός, (5, 3, 3 Ρ]., Ργο. οοτ- 
τεοῖ. --- ΓΟ] π.{π|.} ὠὐοζλέηρ, Ὀυϊ 6 ἀδικίαν καὶ ἀσέβειαν ἰ5 ῥτοῦ. ἱπίετρ. ρ]. 

-τ Ἴ. 25] τομαῖς 5[. τ 1.5, 50 3; Ὀὰϊ 6 ἡ ἀδικία αὐτῶν, 50 45, Ἐ’, ϑίτεεῖ, 
ΗΙ., Εν. Οἷβ,, ᾿ς. Οοτῖ, Βᾶ., 8} Β., νΌ))Ὁ. --- ΓῸΣΦΕ] Ρ]. ἔΤ9ΦῸ πιῖ, (α) ἑἄσιο- 

2͵εεε, ἤσηγε, Νὰ. 33521,ν. 261 (Ρ) ΕΣ. διὰ ()) Ῥι. 251}; (2) ἐνιαρίκαονι, εον:- 

εἴ, Αταπιαΐβτη Ῥγ. 1811 δῃὰ μεῖε; 50 3 ἐσρίαζίομές; Ὀαὶ (5 εἰς διάθεσιν, ἜΪ ἐγ 

αὔεοίμηε. ---- 8, 20 .0}} νὉ. Οδὶ οτ ἩρΒ. ῬῸ οἵ Ρ α.λ. »π"οεξ, ἀεγίαε, Ατατηαῖϑπι, 

(ῦ διενοήθησαν, 3 ἐνιγἐδογ πνεῖ, τ ΝΟ] 80 3; Ὀυϊ 6 εἰς τὸ ὕψος, ρτον. ὈοΙᾺ 

ῬΓεΡ. ἱπίεγρ. βίοβϑεβ ; βυθβεαυεηὶ οοπίεχὶ ἔδνουτβ Ἀ. --- 9. 5: ΟἹ] ἱπιρΐ. 
βίτοηρ, ἔογπι, Εν». 188. δ (65. 89.χ Κα δ". 415, (ογ ἀβυδὶ Ἴ5ῃ. Βυὶ [46., Νον., θὰ.» 
Ἴηρο. -τ 10. 2.09] Κι. ΗΙΡΆ. ἱπιρί, 2ν; Οἵ. 2υῶν Οαἱ ἱπιρί.; 5ο 66, ζ7. -- 

2. 55] δάν. ἀλίῥλεν, το Ὲ}} 80 3; Ὀυϊ (δ, 35, Ὃν ; ῬοΙἢ 5.5. ἱπϊεγργεϊδιῖνε. 

Ηουν., [αρ., Οοτῖ, Νονν., 8108., τὰ, Ὁπῦ ἸὉΡ5 Φ᾽ ταί είν ἕλεπε τοίη ὀγεαά, Βαὶ 
ἴδε ν. 5 ῥγοῦ. ρ)]., ἀπὰ ἴῃς ΗΪΡΗ. οἵ Κι. βῃουϊὰ θὲ [Ὁ]ονεά, νοὶ ρῖνεβ υ5 ἴῃς 

τεβιοσαϊίοῃ οἵ Οοά᾽ς ρεορὶς ἴτοπι οχί]ε, ---- ὅχϑν δ .0}} Ὑν. ΝΊΡΒ. ᾿ωρῖ. 3 Ρ]. 
περ δ, Ἐ, 9, 3, Σ, οἷ, πγο Να, 1111; 33, φνῖς βέδρεμες ἐσευονεἑοίτεν ἐπε εἰς, ΚΡ δτ, δ, 
Ῥ, Ὁ). Σ διδαχὴ 5 ἰπΐετρ. οἵ ἢ). Ὁ ἰεδά8 τηοβὲ τιοάεγῃβ ἴο [πη κ οὗ πτ, Ὁ. 

55; Ὀυξ ἱπιρτοῦ. --- 11. ΥὙ5Ν5] 1 οοὅτά. οοππεοῖίηρ νἱἢ ν.9, Ροββί Ὁ] εἱ. --- 
ὑ.] ἀϊνίπο παᾶπις, ἰγεχυςπὶ ἴῃ ΑἹ, ν.}Ἱ ςοἱ 748 7710. 4.15 781. 8. 18,10. 84. 86. 41 κ΄. 

Ἐ 551] π΄. ἀποτοίεασε, εἶν. 1 5. 28 15. 119. 289 [ς. 316 [0. 164, ροειίς ἔοτ αϑυιδὶ 
τὶ (195). τ᾿ 155] ἀϊνῖπε πᾶπιε, σοπηπῖοῃ ἴῃ Αἵ, 5οῈ 7711 7817. 86. δδ 8.)6 8.219 
βεϊάοτη" βατὶν Ψ, Φ. Τηῖτ. 8. 32. --τῷ. ἐπ» ν0} ρῆγ. α.λ., δῶν δά]. “7 δατέ, 
φμῖεί, Ζε. 77 τ (Β. 420; οἵ αυϊεῖ, εαϑγ 1ἴξε 7ε. 4981 1)». 1613 125, αὐβί. 10. 209 

ΕΣ. 2343, ῬοΙΒ ἰχῖ, εττ. --- 265} ΗἸΡΕ. ρί,. Ὁ [π26 νὉ. Ατδπι., 8] φγσιυ ργεσί, 
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89 οεάδς 9218, οἴ, 70. 87:11, ΗἸΡΆ. ἑπέγεατς γίδες, αἱλι Ἠετα. --- 13. ἽΝ] 5 ν.Ἰ, 
ΟΦ ριεῖχεϑβ καὶ εἶπα 85 ν.}1, ναὶ [818 εν! ἀΘ ΠΕ ἃ ΡἿ. --- ΥΠΝ}] Ὑ σοπβοο. ἱπιρί. 
ἀπυβυδὶ ἴῃ ἰαῖς Ῥεδβ. ΤὮς Ρἢτ. δρδιῖ ἔγοτι 1 σοῆβες. ͵5 οἰϊεὰ ἔγομῃ 58. 265. -- 
14. 0.035] 85 τοιδ; ψπβουῖ ὃ, οἵ, 56 ςς18,.-- 1δ. ΕΝ ΟΝ] οοπαϊιίοπαὶ 
οἶαυβε τ ο΄. 2 (295) ἴῃ δροά. --- ΠΒΡΝ] ΡΙ. σομοτῖ, ἐχργοβϑίηρ τεδο- 
Ἰυκίοπ, οἴ. 27, 5 αἰίδομεβ ἴῃς σοπάϊπίοη ἴο προν. [1 ἰ5 ροββίθϊε [μαὶ ὉΝ ἰ8 
Ἰπίετρ. εἰ. 45 Βᾶ. --- Ὁ] δάν, ο. δ οὕτως, 3 «εἷε. Ἐν» Ὁτ., ἀἀὰ τ), Βδ., Οτ.» 
τὰ. Ὁπι89, Βᾶ. πῦον, ἡ ΒΙΟΒ ἰβ ποτα ῥχγοῦ. θεσδυβε οἵ (οἸ]ονηρ π. ΤῊς δαν. 

δίοῃς 5 ἀπεχδιρὶεα. --- 16, ΚΡ} Κι. ἀρτεεβ ἢ ΓΝ]. κὺῦ Οὐ. πϊϊπουϊ ἀϊ5- 

οτἰ πυϊπαιίοι, 48 ἀβυ] ἴῃ ΟΤ' --- 18, ΓΛΝΉΘῚ ὈΣΙ581)} ἢ ΠΝ ΉΦῸ π. ἢ, 2λαεε 7 ἀδεεῤέίονι, 
εἶϑιν. 745; ν' ΧΡ) δε εέε (5.516). Ὀαὰϊ ἱταρτοῦ. Σ εἰς ἀφανισμούς, 3 αὐ ἑνείεν δενε τε 
τὺνυσο Ρ]. πο γ Ννῦ γεν, 88. ΖὈΡ. 11δ 70. 30, 58ο ΚΙοβ,, Νον., Βᾶ., 808, 
(68 μα5 ποὶ {18 οἶδυπε, θυῖ 65. ΒΤ κατέβαλες αὐτοὺς ἐν τῷ ἐπαρθῆναι, Ἔ αἴμ»ε 

αὐϊευαγερζω», Αὐρ, ἀμρὲ ἐαίο ον ἐρίων, 8ο ἩοΥβ] εν, “ ἴῃ {μεῖς εἰεναίίοη,᾽" Ατᾶμ. 

᾿πί. οβῖσ. ιν θοῦ 85 ΕΖ. 179 ἍΝ Φ) [77 ἐερ. τ 10. 150} Οἱ ρΐ, 3 πι. Ρ]. ὁ [η10] νὉ. 
Οἱ εογις ἐο αν ἐνμαἶ, εἶδνν. Απα. 316 15. 6617 Ἐβι. 938, ΗἼἾΡΕ. σιαξε αγὶ ἐηα οὔ 
ΖΡ. 13. 8. [ς. 818 (411 ἀ..).. --- 8] ΟἿΑ] ρῇ. 3 πὶ. Ρ]. ὉΠ: ἐπιρῇ. Ἄοοὔταϊπαιίοη, 
-ς "5537 Ρ]. Ὁ πρὸ πιῆ, (1) ἄγγονς (ΟὨ]Υ Ρ].) 70. 1811 2750 γ01δ, Ξρεο. οἵ ἀεαῖῃ 
70. 1815. 2417, (2) εαἰανεΐέν 88. 15. 1713, εἶσιν. Ρἱ. ΕΖ. 2651 285 γ819. 508. 
οἶαββεβ οὐῦ Ῥ5. ἡ (2), Ὀτ. ἢ (1); πιοῖς ῥγοῦ. εβρ. ἱ ἴξ θὲ « ἰαῖε σὶ. ὦ 

διὰ τὴν ἀνομίαν ἀπιὰ ἘἜ ἰ5 ἰπϊεγρτεῖαίίνε ; 80 8150 3 φμαεὶ "ορ εἰμ, ΤὨΪβ ν. 15 
ἃ ἰεϊγαιηεῖεν ρἷ. -- 30. ζ 0.55] ἢιπ. ἄγεανε, ΟΥΪΥ Βετα Ψ, Ὀαϊ ἰγεηαεηξ ἴῃ ΘαΥΙῪ 
11ι., οἵ. νΌ, 126), --- ΥΩ] Ηἰρῃ. ἱπῇ, Υὴ» (95) ν 5 τετηροταὶ, αγῦεν, Ος5.16..ε, 

(ΦΟ ἐξεγειρομένου Υ 1 Ὸ τε γὴ), 50 Σ, 3, 2, Ἔ. πο] 65. ὅ, 3, ΜΤ., Ρεϊοηρβ 

ἢ δεοοηά οἴαυϑε, τηακίηρ ν. Ββεχαπιεῖεσ ἢ σαεϑυγα ἴεν ἴῃς βεοοηὰ Ὀεαῖ. 
--- ὋΣ3] σοπῖτ. ΤΗΣ. ΗἸΡΉ. ἱπί, ὋΡ (77) ν 2 ἰδιηροταὶ ἃ5 Σ, Οε5.ὅ8. 4; 50 
Οοτῖ, Βᾶ,, α]., ἀπά πιοβὶ τηοάθγῃβ. (ὅ ἐν τῇ πόλει σου, βυβιαἰπεὰ Ὁγ Ἔ, 3, 5, ἰ5 
Δη εἰτοηθουβ ἰηϊεγρτγεϊδιίοη, νυ Ὡς ἢ ἀοε8 ποῖ βυἱῖ πε σοπίεχί. --- 31, γ2Π0}} 

ΗΠ ΒΡ. ἱπιρί. 3 35. δ γππ νΌ. Οδὶ δὲ σομγά, ἰξαυεριεαῖ,, Ἐχ. 1283. 89 (Ἐ), οἵ, Ηο. γι. 
Ἡ ΒΡ. δὲ τοι εἰ, ενιῤτ εν εά, α.λ. ἢ} λῶν ΗΠ Πρ. ἱπιρί, ᾿ 55. υν.. --- 32. ἐλ. κθ}] 

εἰτουτηβίαητϊαὶ, τοῤῤλοι ξρεοτυΐνρ. εἶ. 14, “ρεἰρεἰοἐἑηρονε, ---ο ΓΛΏΣ Ρ]. πρῦϑ (88), 
ῬΙ. ποῖ οὗ πυτιδεσ Ὀυϊ οὗἩ πίε 5: ; οὐἰμῥἑα οἵ σγεαί ὀεαΞέ, “ ἃ ΝΕ Ὀεδϑί,» δε.; 

ποῖ ἴδε Πρροροίδτηυ, 45 Πε., Ηἱ., Νονν.--- 24. 329 ΠΝ] δάν. ἴετπὶ στ σοη]). 
ἀνα αὐεγιναναἶ, ἃ5 3, Σ, 50 τηοβὲ τυοάεγῃβ. (6 μετὰ δόξης, ἘΠ ἐτη: σίογία, τᾶ κα 

τ 88 ργσερ. Βυϊΐ "νιν 88 ὕστερ. πονβεγε [85 18 βεπβεὲ. Τῆς νὉ. πρὸ ἀοεβ ποῖ 
δάτηϊϊ οὗ ἴῃς υβ8ε οἵ ὙΝ ἴῃ [με 5εῆβε οὗ [οἸ]ονίηρ αἴεσγ, [πουρὴ Ἐπτ., ΗἸ., βὺρ- 

Βεπὶ ἴξ 85 ἴῆς ροαὶ] οἵ [ῃς τα κίπρ. Τῆς την. ἰ5 ενϊἀδηΐ ἐπουρἢ, δηὰ ᾿5 ορεῃ ἴο 

ΤῸ Οἵδοῦ οὈ)εοϊίοη ἴἤδη ἀορτηαῖὶς ρτεβυρροβιοη. ΤῊΣ ἴοχὶ 18 ΟὨΪῪ τηδάςε πιογα 
ἀϊθίσυϊ! Ὁγ [με εὐπιεπάδιίοπ οἵ Οτ., Ἢ πεν, ἰδουρῃ δἀοριεὰ ὃγ Αε., Νονν, 

29 5. δος. οἵ ἀϊτεοϊίοη, ἴῃς ρίδες οἵ βοπουγ, ἴῃ ἴῃς ἱπηπιεάϊαϊε ργεβεποθ οὗ 
Οοΐ, δ5 1611; οἵ, 1129. --- 36. ΣΝ Ὁ] 56. τ 536. Σ ὑπ πιπὶ, ἴδ, εἶσιν. 7829. 21 ΜΙ, 
35:8 7ε. φτδδει -- )γ ὋΣ] ΡὮτ. ανλ. ᾿ππρτοΡ. ν23 ἰᾳ ἀἰτῖος. ὈΠῸΝ 5 αἶβο 6]., 
τπουρὰ ὈοΙἢ ἰη 6. Τπε}. 5 ςοπιρὶεῖς πῖτμουῖ εἰἴμετ. ὟὟ ε ββου]ὰ τὰ, νος (188) 
85 ὍὍπ (66). --- 37. Ὑ0π.] 5, 2 85. ψἱἢ Ρ]. δά]. γπ α.λ. αγβαγεηρ, ΒΌΒ, 
Ὁ οἱ μακρύνοντε: ἑαυτοὺς ἀπὸ σοῦ, 3: φιεὶ εἰονιρανέ τε ἃ ἐε. 1 ἰδ τῶοτε ῥυοῦ. 
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Ρῖο, 11 ῦν, Βα. πεγοίοτε Ἡρπ 1} Οτ. --- ΠΡΌΣ] ΗἸΡΆ. Ῥῇ. 2 τι. (ΠΥ 
ττϊτῖεπ τὸς (816). --- π)}} Οδὶ ρῖο. ᾧ πὴ ν. εογερεῖέ γογἰεαδέονε, ὈϑαΔ}γ ἴπ 
ῬἈγβίςαὶ βθῆβε ; Ὀυϊ ἴῃ τεϊρίους 5επβε, ΕΥ̓ [ογβαϊκίηρ Ὑδηνεῖ ἔου δποῖμον Οοὰ, 

ΟἿΪΥ ἤδετε ὁ. Ὁ δἴοῃς, εἶδυν. ο. ὑἽΠΝ, ὑβυ!γ Εχ. 3416.16 Ὁ ὑγὺ Ηο. οἷ, ΓΠΓῸ 
Ηο. 42, αῦ8. Ηο. 27 418 15. 5γ5 Ῥ5. τοῦδ, --- 38. Γ3.] οδίγ. Ὁ [π2.}} 808. 

αρΞνοαελ, εἶδνν. 15. 582 ἴῃ: βάτὴς ρῆτ.; ὑυϊ 65, 3, ̓ πίετρ. 85 νΌ. ἴπί., νυ! ἢ 15 ποτα 
ΡτῸΡ.., τὰ, ονπον ὕκ 32. --- Ὦ9] Οδὶ ἱπί, οβίγ. ψ τ 56. 1 86. γῆν, οἵ. 4918, αὶ 
τὺ ν.18 τραῖκεβ ἰξ ἄρτου. μαὶ γε βῃου] δανς γ᾽ βετες. Ὑδετς 15 ὑγοῦ. δἴτουῦ 
οἵ ροϊπείηρς ἴῃ ΜΊ. --- πνῖν ΣΝ] 5 σοῃβαίΐοη, 6 κύριος ἔοτ »)ν. πγῦν ἴῃ Ἐ 

εἰϊδοτ εἰ. οσ ενίάεποε (πὶ σοπίεχὶ 150 18 ρ. --- Ἴγλ5Ν 5] 53... 2 πὶ. Ὁ]. ᾧ πρν δ π.. 
τυογξ, ἵ οἵ Οοά, εἶδνν. ογεδίου απ. 25.3.5 (Ρ), υάρπιεπί 6. 5055; οἵ τηεῃ, 

1073, 

ΡΘΑΙΜ ΙΙΧΧΙΝ., 3 ΡΊ5. ΟΕ 3 5ΤᾺ. 3". 

Ῥβ. 74 18 ἃ ῬΤΑΥ͂ΕΣ οὗ 1Π6 ΟΧῚ]ς οοπιπηηἱγ : 1. Απ ἐχροβίυϊδίὶοι 

τ Θοά ἔοσς οοπίϊησοιβ ΔΏΡΟΙΣ δραὶϊπδὶ Ηΐ8 δποίθης ῬΘΟΡΙ6 δηὰ Ζίομ 

(ν..: 35). Ὑ86 Θποπιῖθ8 Βαανα ἀδδέσογοά [π6 [6 πρ]6 (ν.3. “.7) ; ἘΠΕῪ 
Ῥ᾽ απποᾶ [π6 οχὶϊα οὗ ἴΠ6 ῬΘΟΡΪῈ δηὰ {π6 ἀσδίσιοϊίοι οὗ τπεὶσ σοϊὶ- 

εἰου (ν.5 5). 11. Τὴ ὀπϑιπλίθβ σορσοδοῦ Οοἃ δπὰ Ηβδ 8.111 τυ ἘΠ 8 0148 

Ηΐδ8 μαπὰ ἔγοπι ἐποπὶ (ν.}}}) ; δπὰ γοῖ Ηδ μδ8 σου ψοπάθσβ ἴῃ 
186 Ῥαϑὲ (ν.}5. 1) ἀπὰ Ηδ 18 βονοσείρζιι οὗ παίυγε (ν.. 57). ΠῚ. Α γρῖθὰ 
[0 ΣΕΟΙΠΙΘΙΔΌΟΥ [Π6 ΤΌΡΓΟΔΟΒΘΒ Οὗ ἴπ6 ΘΠΘΙΏΥ͂, ἀπά ποῖ δαπάομ Ηΐβδ 

ῬΘΟΡΙΘ ἴο {ποπὶ (ν..}519)., (0 Ἰοοῖς ροῦ Ἐπ6 σἱοϊοποθ δηὰ ποὶ 1δὲ 186 

αϑιοιοά δ6 οοπίουπάοα (ν. 3), (0 τἶϑα ᾧὉΡ ἴογ ΗΪ8Β οὐσιι οδι186 
δξαϊπδὶ Ηΐ8 δἀνεσβασίθβ (ν.2. 3). ΟἹοβϑεδ οὗ νδγίοιιϑ [κἰπάβ ὑγεσὸ 
ἰπβοτιοᾶ (ν.". δ. Ὁ. δ», ἐς 

Ι 

ΨΝΝΗΥ, Ο Οοά, ἀοβὲὶ Τἤου οδϑὶ υἱ ΟΠ ἔογενοῦ; 

5 πιοίκαβ ΤὨϊη δρετ ἀραϊηβὶ ἰῃς Ηοοκ οὗ ΤῊΥ ραϑίυτε ἢ 
Ἐεπιοπιθογ ΤῊΥ σοπρτεραίίοη, νοι Του ἀἰάκι κεῖ οἵ οἷά ; 
Μουηὶ Ζίοπ, νβδογείη Τῆοιυ παϑὶ ἀννοῖ. 

ΑΟ- Βαῖδ {πὲ ἐπεπὶγν πιαττεὰ ἴῃ ἰῃς βαποίυδιγ. 
Τῆϊπς δάνογβατγίεβ γοατγεὰ ἰῃ ἴῃς τη ϑὶ οὗ ΤῊΥ πιδβοϊΐπρ ρἷαοα. 

ΤΥ 5εῖ οἡ ἤτε ΤῊΥ βαποίυαγυ, (Ο σοὰἁ). 
Το ἴδε στουπὰ ἴεν ὑτοίδηςεά ἴῃς ἀν ε!]Πἶπρς ρίδος οὗ ΤῊΥ πᾶπιε. 

ΤΒΕΥ κβαϊά ἱπ ἐμεὶσγ πηὶπά : “Τὶ τμεἰγ οββρηηρ Ὀεοοπιε 5ο] ἰαγγ." 
ὍΠΟΥ πιδάς ἴῃς [εδϑιϊνα!5 οὗ σοά ἰη ἴῃς ἰαπὰ ἴο οδᾶϑβε. 

Ουτ 5'ρτιβ γε ἀο ποί 5εὲ: 
Ἀπὰ (ἢεγα ἰ5 ποῖ νυ ὰ5 οης ψῆο Κηονν5. 

Ι΄. 

Ηον Ἰοης, Ο Οοά, 5}.4}} (ἢς αὐἀἀνειβασυ Γερτοδοῖ ; 
Τῆδ ΘΠΘΠΙΥ ΘΝ Γ οοπίεπηη ΤΥ πᾶπιεῦ 
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ΔΝῺῊΥ ἀγανεβὶ Τῇου ας κ ΤῊΥ Πληά, (Ο σοὰ); 
ἈΑπὰ ΤῊΥ τίρῃι μαπὰ ἰπ 1ῃ6 τηϊάβι οὗ ΤΥ Ὀοβοπὶ (τείαί 65) } 

Τῆοῦυ αἰάσι αἰνίάς ὈὉγ ΤῊΥ 5ἰτεηρσίῃ ἴῃς 5εᾶ. 

ΤΠοαυ ἀϊάκι Ὀγεαὶς ἴῃς μοϑδάβ οἵ τὴς ἄγαροπ Ὁγ ἴῃς ναίεσβ. 
Τῆοαυ αἰάπι εἰεανε ουἱ Ξπρτίηρϑβ δῃὰ Ὀγοοῖκβ. 
Του ἀϊάϑῖ ἀτγγ Ὁρ ἐνετῆονίηρ τίνει. 

ΗΙΝΕ ἰ5 τς ἀ4Υ: ΤῊϊΐηε αἷ5ο (ἢ πίρῆϊ, 
ΤΒου ἀϊάϑϊ ργερᾶγε τ γῪ δῃά 5ιη. 
Του ἀἰάςι ἢχ 411 (πε Ὀουηάατίεβ οὗ εαγί. 
ϑυπιλοῦ δηὰ ματνοσὶ ΤΒου ἀϊάπί ἔογηι. 

ΠῚ. 

ΒΕΜΕΜΒΕΕῈΕ ιδῖ5: [λ6 ἐμεπὶν ἀοἹἢ γεργοδο; 
Ἀἢ ᾿τπρυάεηϊ ρεορὶς ἀο οοπίεπιπ ΤῊΥ Ὡδπια. 

Αἷνε ποῖ ἴο νυ] Ὀεαϑίβ (1ῃ6 ρεγβοῃ (παὶ ργαίβειῃῃ: ΤῊ). 
ΤΒς [πὸ οἵ ΤὨίΐης δῇ] οιεά ἰοτχεὶ οἱ ἔογενετσ. 

1,ΟΟΚ ιο (δε ἔδι οπεβ) ; ἔοσγ ἴδεν γε ζ0]}. 
Τα ἀδτκ ρίδοες οὗ ἴῃς βατίἢ αγε ἀννε! ΐηρπ οἵ νἱο]ειςα. 
[κεῖ ποῖ ἰῃς ογυβῆςεα ἴὐγη ἀνναὺ οοπίουηάεά, 

[εἰ τῆς αθίοιεά δηὰ ροοῖς ργαῖϑβε ΤῊΥ πδῖης. 
Ο ΑΕΙΒΕ, Ο 6οἀ! Ο ρἱεδὰ Τηῖΐπε οννη σϑυβε. 

Ἐκεπιειθετγ ἴλς τερτοδοῦ οὗ Τῆεε Ὁγ ἴῃς ἱπιρυἀεηΐ, 

Ἑογξεὶῖ ποῖ πε νοΐῖος οἵ ΤὨΐης δαἀνογξατγίεβ, ᾿ 

ΤΒε τοαγ οἵ ἰβοβε νγῇο τίβε ὮΡ δραίϊηϑὶ Τῆες, σοὶπρ' ἃρ οοπιίπυδ)}γ. 
δ 

Ῥε. 74 νταβ ἴῃ Αἵ, οὔ ἴδε οἷαβα ϑ) ΦῸ 85 78, ἀπά βυθβεσυςεηι ἐπ Ἐ ; ν. Ιηῖτ. 
8 29, 32. 11 Βα58 ἴῆτεε ρατίβ: (1) ν.1- 396. ὅδ. 44. 7-9. (2) ν.10-11,.18. 16.117 (3) ν.18-25͵ 

ἙδΟ ἢ ρατὶ 888 ἴῆτες ἰεἰτατηεῖεσ ἰεἰγαβς 5. ΤὨς ρίοββεβ ατὲ δ] δὐάεὰά ἴο (1) 

δηὰ (2), ποῖ ἴο (3). Τδεβς ἂτε : (1) ν.25, ἔτοιὴ 7ε. τοἱδ; (2) ν.δα, ἃ ρεϊϊτίοη 
ἷπ {ἴτε οὗ ἀερτεββίου ; (3) ν. "δ", ἃ Μδοοδθεδῃ ρὶ, ; (4) ν.12, ἃ βεπετζαὶ τεΐεγ- 

εςς ἴο Οοά 45 Κίηρ ; (5) ν.19, ἃ Βαρρδάϊϑβιϊς φ]., [Βε ἤτβὶ 1. οἵ νυ ἢ 15 ἀρβεηὶ 
ἔτοιῦ ὅ. Αρατίὶ ἔγομη ρίοββεβ [πε Ῥβ. 5ῆονβ πο ενϊάεῃςς οἵ νεῖν ἰαῖε ἀαῖε. 
ΤΒε τείεγεῃος ἴο ἴῃε οαρίυτε οὗ ἴδε ἰεπιρῖς, ἰῃς 5ειτἴπρ' ἴὰ ὁπ ἤτε δπὰ ρῥτγοίβη- 

ἱπρ ἴ ἴο ἴῃς ρτουπά, ν.δ 7, θεβῖ βυϊ5 {πε ἀεβίγυοτίοι οὗ ἴδε ἴεπιρὶε Ὀγ ἴῃς 

Βανγϊοηΐαηβ. Τῆς τείεγεηςε ἴο [δς τηΐπὰ οὗἩ [πε ἐῃεταν ἴο τᾶς ἴῃ ροβίεγιΥ 
οὗἁ Ι5Ξγϑεὶ βοἹ ἴεν δπὰ ἴο σδυβε ἴδε [εδιϊναὶβ ἴο οεαβε ἴτοπι ἴῃς ᾿ἰδηὰ, ν.8, κυὶϊ!5 

δεβὶ (ῃς Εχ!]ε. ΤῊε Ἔχροβιυϊδτίοι τ ΒΙο ἢ ἰβ ἴῃς ρστουπά ἴοης οὗ ἴῃς 5. Ἰοοκ8 
Ῥδοκ ὑρου ἴπεβε [Πΐτρε 85 80 Ἰοηρ μαϑὶ ἴπαὶ ἴῃς ρεορὶε οὗ ἀοἀὰ αζτς 7υβιπεὰ 

ἴῃ τειοπβίγαϊίηρ τ Ὑδηννεἢ ἴοσ μεῖς σοπίϊπυδηος. ΤὨς τείεγεηςς ἴο ἴμε 
δὔβεπος οἵ πηΐγδοὶς δηὰ ργορθςου, ν.3, ἀϑυδ!γ τερατάεαἀ 45 ενίάεπος οὗ Μδο- 

οαῦεδη {ἰπ|ε65, 15 ἃ σὶ. Τῆς Ἰ᾿ἰησυϊϑιὶς ἀπά 5ιγ}15ϊϊ}ς τεβειλ]δηςοβ ἃτὸ ἴῃς (οΪ- 
Ἰονίηρ : ν.ῖ ἼΟΜ Φ9ὴ Ῥᾶτ. εἶδνν. Πϊ. 2919, οἰ, Ῥ5. 8οῦ ((); ὭΣ» ᾽Ο ΝΣ Ρἢτ. 

εἶσνν. Ῥε5. 7018 ((1) τοοῦ ]ς. 231 ΕΖ. 3451; ν.2 π) οὗἩ ρειίῃρ οὗ Ιβγαεὶ ὈῪ 
τεἀετηριίοη Ρ5. γ85 ((1) Ἐχ. 1516 15. 1111; να ον η γκο ρῆτ. οἵ 8999, ςξ,. 14. 22; 
νι Ὁ)}) ῬΓΟΌ. 15)», εἶδνγ. τ. 2138 15, 1433 70. 1819; δνκ τὰ Ὁ ῬὮγ. α.λ., θὰυϊ ὈΥΨΊΟ 
φοσστηοι ἰῃ ἴῃς βεῆβε οἵ "αρής, 350 Ὠεῖε ὃἃ5 8. Τῆς τεΐξεγεηος ἴο βγπαρόγσυεβ 

[ια58 πὸ )υδιἱβοαίίοι ἰὰ Ηςεῦτ. ἰδησυᾶρε, ἀπά ἰμεζείοτε Ἵδηηοὶ γίνε ενίάεπος 
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οὔ ἀαῖε οἵ οοπιροβίξοη δἴεσ Ξυπαροριεβ γετα ἐβ(Δ Ὁ} 1586 ἃ 'π ἴῃς ἰαπὰ, Ν.1 
ΣΡ δ8 Ῥβ. 7818. 16 (4), γνΝ ΠΥΎΔΣ ῥἢτ. α«λ., οἷ, “κ ὅπ) 1. 214 ΑἸ. 533, ν. 15. 32 
2) ἃ5 141 ΠὨϊ. 3221, τεξεγγίῃρ ἴο παίϊοῃδὶ δμθταν ; ν.329 ἼΦ ΠῸ 85 15. 2916, ΤΒετε 

ἃτε δενεῖαὶ ραββᾶσεβ ΕΘΝ τετηϊπὰ οὗ 5. 9-10: ν.10, οὗ, τοῦ 18; ν. 10 οὗ, οἱδ; 
ν.Ὁ, οἵ. τοῦ; ν.ῖ!, δἂ5 ο10 τοἱδ, ὙὯᾶα Ὁ5)),Δι ν.}δ τεΐειβ ρσοῦ. ἴο Ἐργρὶ οἵ ἴῃς 

Ἐχοάυβ, οἴ. ΕΖ. 293 322, Μ.1δ τείετβ ἴο ἴῃς ογοββίηρ οὗ ἴμε Ἰοσάαπ. Ου ἴδς 
δ Ώο]ε, ἴπε Ῥ5. πᾶν Ὀςε Ὀεϑβϑῖ ἐχρὶ αἰπεά 68 νυτει ἢ τεΐεγεπος ἴο ἴῃς ἀεδίγυς- 
τίοῃ οὗ Τεγυβαίειη ὉῚ ἴῃς Βαδγίοπίδηβ, ἂπά ἴο ἴς Εχὶϊαε, ὉῪ ἃ ροεὶ βυδβεχυεηῖ 
ἴο ΕΖ. ἀπά ρῥεῖοσ ἴο 18.2. Τῆς ρίοβϑεβ δὲ ρδγίν ἔγοπι ἴδε εἀΐϊοτ οἵ Ἐ, οἰ εν 
ἔτοπι ἃ ΜδἼοζοδθδδη εὐϊΐου γῆ νυ 5865 ἴο τεΐεσ ἴο ἴῃ: ἀεβεογαιίοῃ οἵ πε ἴεπιρ]ς 
ἴῃ {πε εἶτα οἵ Απιϊοουβ. Τὸ τ 15 ἐνεηῖ [με εγεοϊίομ οἵ [με β'ρηβ [Ὠετεΐη δηά 

δε τυ} } 55 ἀεβιγυσζίοη οὗ ἴῃ ογπατηεηῖβ οἵ {πε [θταρ] 6 παΐαγα!γ τείεσ. ϑυ ἢ 
ἀεβεογδίίοῃ 15 ποῖ δἰἰορεῖμες μοπιορεηεουβ ψΠ ἴῃς ἀεδιταοσιίοη οὗ ἴῃς ἱεπιρὶς 

85 ἀεβου θεὰ ἴῃ [με οτἱρίῃαὶ Ῥ8β. Τῆς ρίοββεβ πᾶνε α͵8ο Ἔνίάεποες οἵ ἰδῖς β.γ)]ς : 
νιδ ΓΙΝΦῸ ὈΡῸ ὉΝΠ ανλι; νιδ 25, Πρ 2; ν. 16 7} ἀπὰ Ὀνχῦ Ὀγῖ. 

ῬΡΕῚΙ., 856.1. ὙΤνο 5γη. σου] εἴβ. ---1. νὰν, Ο σοί, σε Τἤοι 
εαφ μα οἵ ,ογευεν 7], ἐχροβιυϊαϊίοη νἢ Οοά ἔοσ ἴῃε Ἰοηρ-᾿οοη- 

Ἐπυεά θαηἀοητηεηῖ οἵ Ηἰἷβ ρεορὶε ἀυτίηρ {πεῖς Ἔχ]ς ἔγοσα {μεῖς 
πῖνε ἰαηά. 1ἰ 566 ΠῈ8 85 {1 ψεγα ἴο ἰαϑῖ ἴόσενεσ, οἷ. 445 7175 γ9ὅ 

18. 3“,-- - ϑηιοζες ΖΑζηις ἀηρεν], οἴ. 185 8οῦ. --- αραΐμεί “ὴε οεᾷ 97 
7ΖᾺγ ῥαείμγε], Ῥῆτ. εἶβιν. Ῥ85. 7902 τοοῦ 76. 23' ΕΖ. 34. Ιβγδε] 15 
᾿σοηρεϊνεά 85 ἴῃς ἤοοϊ οὗ σοά, πεῖν Θῃερηεσγά, νῆο Ἰεδάϑ ἴῃ6πὶ ἴο 

Ῥαβίαγα ; οὗ, 65. 23.277} η855 8οῖ. ---Ω2. Αοριοηιδογ], 50 ν. 5, Ἐδ- 
(8}1 ἴο πλὶπά ἴῃς (δεῖβ οὗ [6 ραβῖ; ὕνο ᾶγθ πηεπιοηβᾶ: (8) ΖΑ» 

εοηργεραήίοη τυλ᾿εὰ Τάοι ἐἰϊαἶεέ ρεί 97 οἱα]Ἴ, τείεττίηρ ἴο ἴ6 Εχοάυ5 

ἴτοπὶ Εργυρὶ δηὰ επίταπος ἰηῖο ἴῃς Ηοΐγ 1.4η4, οἴ. Εχ. 156 Ὁιϊ. 3257, 
Α ρἱοβϑαῖοσ εἰ ρἢδϑίζθβ 115 ὉῪ ἰπβαστίηρ οπὶ [6. τοἱδ, Ζίάοω ἀϊαϊεέ 
γείΐφενε ἐς ἐγίδε οὐ ΤΆϊης ἑπλογίίαπες. ---- (8) ομηπέ Ζίοη, τὐλεγεῖη 
ΖΤλοω λαφέ ἐτυε 1, τείεττίηρ ἴο τῇς βεϊθοϊΐοη οἵ Μουηῖὶ Ζίοῃ 85 
16 φῬοττηδηθηῖ ρίδος οἵ ἴῃε ἀϊνίπε τετιρ]Ὲ 2 5. 7.22 συ Κ. 611: 

Ρ5. 13.215} 1ὴ σῇ ϊοἢ ἴῃς Οοα οὗ Ι5γδ6ὶ μδά τεβιἀβά ἴτοῖῃ ἴῃς {ἰπη6 
οἵ ϑοϊοιβοη ὑη1{}] τῆς Εἰχ!]6. --- 8 4. Α ρ᾽οββϑαίου δ ἀ5 ἴοσ δειωρῃδῖς 
δηΪαγραπιθηῖ, τὐλίεὰ 7Τὰν ,ροϊεέεῥε ἐχαϊεά το φυεγίασηηρ ἀἰϊσην. 
ὍΤῆΘ ἀ584] ἐχρ᾽δηδίίοῃ 15 “" σοητηυ4] ἀδβοϊ δι οηβ,᾽" βυοῃ 85 ἢᾶνε 50 

Ἰοηρ σοπεϊπαρά τῃαῖ ἴΠΕῈΥ 5θεπὶ ἴο Ὀς ἔογενογ, ἀπά 5ο Οοὰ ἰ5 υτρεὰ 
ἴο ᾿πίδθγροβε ὈῪ βίερρίηρ ὕὑρ ἴο ἴῆδπι δηά ἱπβρεοζίηρ ἴπΠ6πὶ Η]Πγ56]. 

Βαϊ [15 15 δυσυρῖ δηά ανκναγὰ ἴῃ [ἢ οοηϊεχί, δηὰ ἰ5 ποῖ βυβίδἰ πεὰ 

ὈῪ δποίθηϊ ὕτβ8. Τῆε τδηϑίδτοη ρίνεη ρον τοα γα8 ἢῸ σἤδηρα 

ἴῃ [ῃ6 υηροϊηϊεά ἰοχί. 



. 
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ϑῖσ. 11. ϑυπίῃ. τεἰγαϑιίο. --- ὃ. 4117 οὐ “ δνουγιῃίηρ," δτω- 
Ῥδδιὶς ἴθ ροβίτίοῃ --- λσψὰ ἠάε ἐπόσιν πιαγγεά ἐπ ἐλέ ταμπείμα»}]}; 

1πεγ μάνα Ἰεΐς ποιῃίηρ ἰηϊδοῖ : ἐνογγιίηρ μὰ5 Ῥεθη ἀεδϑίσουαά. --- 

44. Δοαγέα7, ἴῃ6 ὈρτοᾶΓ οὗ ἃ οτονά οἵ σαγεγεαγίος, ΜΝ ὮῸ ἤανα 

εδρίυτεα τῆς τεῖαρὶς αῆετ ἃ ῥτοϊοηρεά Ἴοπῆϊςοϊ, δηὰ ταῖκα [5 

δποίθηϊ νγ.8}}5 τίηρ ψ ἢ τΠ εἶτ ϑῃου5 οὗ παρῇ. ΤΉΘΥ ᾶνα Ρεπ6- 

ἐταϊθα δνθη ἱπῖο 26 ριίεί 97 Τὴν νισοϊηρ ῥίαεε], ἴὰ6 ἰγδηβίογ ἴο 

τῆς τειηρὶς οἵ ἴπε Ἰάδα οἵ ἴῃε δποίεηϊ ἰεηῖ οὗ πιεειίηρ, ψῆετγε Υδῇ- 
ψεἢ τηεῖ Ηἰβ ρεορὶθ. ΤΒετγα 8 ἢΟ }5{|βςαϊίοη ἴογ ἴῃς τεπάθπηρ 

““ΤῊΥ σοηρτεραίίοη " οἵ ΑΥ̓͂. --- 7. Ζ.εν τεἰ οπ; γε ΤᾺ ταπείμα»»]. 

Αδετ ποιίηρ ἴῃ 1ἴ, ΞΒρο ἴῃ ρ ̓τ οὗ 115 [γεάϑυγαβ, Δηα ἀδβίσογίηρ ἐνεγγ- 

τιΐηρ [πὶ {ΠΕ Υ οουά ποῖ ἴακε ἀὐγαὰν τ [Πθτω, [ΠΘῪ ΠηΔΠγ 58εἰ ἴῃς 

τε ρ]Ὲ οὐ ἢτε. ΤῊΪϊβ ΡγορὉΪνΥ τείοιβ ἴο ἴῃς ἀεαβίτιοτίοη οἵ πε 

τερ]ς ΟΥ̓ ἴῃ6 ἁιαγ οἵ Νερυσμδάηθζζασ 2 Κ. 2. ἢ --- Ζ.δν 2γ0- 
,)απεά ἐδε ἀιυεἠίηρ ῥίαεε οΥΓ 7Τ΄» παριδ]. ὙΤῆδ βδοσγεά ρ]δοαβ ψεγε 
Ταβεινεά ἰοσ 1ϑγδε ἴεβ, νἢο τηυδὶ ὈῈ σοηβεογαϊεα ἰῃ ογάεσ ἴο ἢᾶνε 

8Δ0ς685 ἴο ἴειη. Τἤδβε ἢδα θεβθη ῥτγοίδηδά Ὀγ ἴῃς ργέβεηοα οὔ ἴΠ6 

Βεδίμεη ϑβοϊάϊεσυ, υποοηβθοσγαϊεα δηὰ ἠεβ)εα σἱτἢ Ὀ]οΟά. ---- Ὁ “6 
τγομηα 1, ατίετγ, οὗ, Ῥ5. δοὅ. --- Α Μδοοαθεδῃ βαἀ!ου Θη]ασρεβ ὉΡΟῃ 

τηϊ5 ἀεδδοτὶρίίοη οἵ {με ἀεϑιτυςτίοη οὗ [Π6 ἴετωρ]α ἴο πᾶκα ἰΐ πόσα 

Δρρτορτγίαϊε ἴο ἴπ6. ἀδβεοσδίίοη ὈγῪ Απιΐϊοοδυϑ. ---- 4 ὃ. Ζλεν ἀατὺε 

σε  λεῖγ στυμ οἴρης ἂς σίσης], ῬτΟ ΔΌΪΥ τείεστίηρ ποῖ ἴὸ ἴῃς 

βἰδηάατάβ οἵ [6 ΙΓ ἴῃ ἴοκεη οἵ νἱεΐοτγ, Ὀυϊ ἴο 1ῃ6 τεϊϊρίουβ 

5Υ1Ω 0 0]}5 οἵ ἴῃς ατεεῖκβ 85 ἃ βΒιρρ᾽δητίηρ οὗἩ ἴῃ 6 [εν 5 τα]! ρίοη. --- 
δ. Μ τὸῶας ῥεγεεῖυεα7, ᾿ἴϊ. “ ταδάβ Κηοννη "οὐ “ θεσδπὶα Κπονη," 

ὩΔΙΏΕΪΥ, παῖ νὨϊοἢ Μψὰ5 ἀἄοης Ὁγ [ἢ 6 δῃεηηΐεβ ἴῃ ἴθ τεπυρὶε ; 50 
1815 ἀϊβῆσυϊ: ἔογπὶ βμου ἃ τοδί ρον Ὀε τεπάειο. Μτββ. δὰ 
Ἰητοτρτείειβ αἰ Ἔτσ ρτεδῖν ἴῃ {πεν νίεννβ οὐἨ τἢϊ5 ράββᾶρδ. ---- ας ϑρδ 

τυὴο ευϊείζεζη τρισαγαΐς ἀχός ἐπα ἠἀίεζοί οὗ ἐεες], βίται!ε οἵ ἃ νοοά- 

τηδῃ {ἰππίηρ ἃρ Πἰ5 ἂχ ἴῃ ἃ ἰογεϑῖ ἴο οὐὐ ἄονῃ ἴγεεϑ, οἴ. 76. 4653.3. 

6. .50 πσῖν 1ές ἄρον Τορείλεν τυΐὰ ἀαιίελεῖς σπα ἀχός ἥδε οἰγίζε 

ἀσιυμἼ, Ὀτεακίηρ Ορδῃ 41} {πε ἄοοτβ οἵ ἴῃς ἴδηιρὶε, ἃ φτδρῇῃϊς 

ἀεβοπρείίοῃ οὗ ἴῃε ἀεβεοσγαϊίοῃ οὔ τῃ6 τερὶς ὈῪ Απιϊοσῃυβ; οὗ, 

1: Μᾶος. τ. Τῆδ τείδγθησε ἴο “ ἀοοτβ᾿᾽ οἵ (ῦ, Ἐ), 15 πιογε ρτόῦδῦ]α 
τῆδη τῃαΐ ἴο “ σατνεά ψοτκ ᾽" οἵ 32, 3, δῃηὰ τιοάδση τϑϑ. 

5:1. 111. ὅγη. σουρ]εῖ8. -- 8. Ζ.εν «αἰαῖ ἐκπλεῖν πιΐπα1], ἴο [Πετὰ- 
βεἶνεϑβ, {ῃεἰγ ἴδῃ δηα ρυγροβα. --- 222 “εἰν οὔεῤγίνιρ, ὄεεονιθ τοὐϊ- 
447}}]; ἴὰς νογὰβ οὔ ἴῃς Βαυγὶοπίδῃ εηδηῖγ, ἀειογιϊηης ὩΡΟἢ 
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(ἢς ἱτδηβροσίδιίοῃ οἵ ἴῃ6 Ῥεορὶδ ἰῃΐο Ἂχίϊθ, 50 ἰμαὶ τῃεῖγ οδβργίηρσ 
ταῖρῃς Ὀ6 Ὀγουρῃϊ ὑὉΡ δρατί ἔγοτῃ (ἢοὶγ πδῖϊνο ἰδηὰ, ἀρατί Ὁγ ἴῃ δπι- 

8εἶνεϑβ ἴῃ ἃ ἐοτεῖρτῃι ἰἸαηά, Τῆς ποσὰ “οββργηρ " οἵ Οῦ, 3, 15 Ὀεϊίες 
βυδίαϊηεα ἴμδη ἴῃ6 νΌ. οἵ ΜΤ. (οἸϊονεὰ Ὁγ ΡΒΥ͂., ΕΝ. “Ἰεῖ ὃς 

τηᾶῖκα ἤάνοοῖκ οἵ (ἢδπὶ δ ορεῖμοτ,᾽ οὐ “ Ἰεῖ υ5 ἀδβίσου τἢ6πὶ,᾽᾿ ΑΥ͂., 

1Ρ5Υ. --- Ζλεν »πκααΐξ ο εεα5ε], (ὃ ; ἴο ὃς ρτεξειτεά ἴο “ Ὀυγηῖ ὑρ " 
οἵ 3η, ᾿πουρῇ 5υβιαϊηοα ὈΥ πιοϑὲ ιβ5., θθοδυβε οἵ ἴῃς ἰδυιτοίορυ 

ἢ νιῖα, -- ἐἀό μεήσαίς οΓ ᾿Ξ), 50 Οῦ, ἱπτεπβιῆθὰ Ὺ τῆς Ἰαῖεσ 
ἰηϑεστίοη οἵ “ 1} ᾽" : τῇς Δρο] το η οὗ 411} [ῃ6 5δογεὰ [δαϑίβ ργεϑογι ρεὰ 

ἴῃ ἴῃς ἰαννβ οὗ Ιβγδοὶ ποτα [ἢ 6 πιοβὶ δποίθηϊ {ἰπ|68. ὙΠΘΓΕῈ ἰ5. ΠΟ 
Δυ Που  ἰῃ δηοίθης ἀβᾶρα ίοῦ [ὨϊηκΚίηρ οὗ [ῃς Ξγῃαροριιεβ οἵ Μδο- 

οΔὈεδῇ τἰπι68, ΔΙ Πουρἢ [ἢ 5 15 Δἀοριοἀ Ὁγ ΕΥ̓͂". ἀηὰ τηοϑβῖ τηοάετηβ. 

--9. Οἱ τἧρηις τοῦ ὧν πο σεξ], ἰῃς βγιηθοὶβ οὗ [με τεϊσίοη οὗ 
Ὑδλν ἢ, βιοἢ 85 ἴῃ 6 ϑαῦθδιῃ ΕΖ. 2οἷΣ 9 Εχ, 415}. 1ῃ ἀρρτορτίδαϊ8 
ῬᾶΓΑ]]. τὶ ἐδϑιϊνα]5 οὗ ργενίουϑβ ᾿ἰης, δηα τΠοΓΘίΟσΘ τόσα ὑγοῦαῦ]α 
τῆδη “ ταΐγαο θϑ ̓" ΟΥ̓ “ δῃβῖρτβ.᾽"" [Ι{ ἴ5, ἤονανοτ, ροβϑί δὶς τῃδὶ τῃ6 
δἰοβθαῖοσ ψῇο ἰπβοτίεα “ {Πεγα 15 ΠΟ τῇογα ἃ ὑτορῃεῖ,᾽" ἰῃτεγρτγεῖεα 

ἴῆδπη 85 τηΐγδοὶθβ, [πἰηκίηρ οὗ ἢἷ5 ον {{π|6 85 σμαγδοίεβεα Ὦγ ἴῃ 6 

ΔΌβεηςα ΑἸῖκε οὗ πιΐγαοϊε δηὰ ρτορῆεογ, οἷ, τ᾿ Μᾶοο. 45 95 145. --- 
“415,Δὄ δογό ἐς ποῦ εὐἱτὰ πς ὁπό τυὴσ ζρηοιυΣ). Νο οἿδ υηάεβίδηαβ 
ναὶ ἰξ 411 τηθᾶηβ. 11 15 ποῖ ργοῦδθὶς ἴηι τῇ 6 δυΐποσ νᾶβ [Ὠἰηκίηρ 
οὗ ἃ ρῥιορδεῖ, οὐ ἴπαὶ ἢθ νδ8 [Ὠἰηκίηρ οἵ 1ῃ6 Ἰεηρίῃ οὗ ἔπιε τΠ6 

ΕΧΙ]Ὲ νουϊὰ ἸΔϑῖ, 85 ἴῃς εἰτοηδουβ αἰ ἴορ. οὗ “ ον Ἰοηρ ᾽" τεαυΐγαβ ; 

6 νψὰβ γαῖῃογ (ὨἸπκίηρ [Πδῖ ἴῃ 6 ψοἿ 6 βἰυδίοη ννὰβ5. ππἰ 16]! 10 ]6, 
ἱποχρ σα Ὁ ]6, ἱῃ νον οἵ [Π6 τοϊατίοη οἵ [5γαθὶ] ἴο σοά. 

ΡΕῈῚΤΙ., 8ῖ:. 1. ὅγη. σουρίεῖβ.--- 10. “οτν ἐρνι9], ἐχροβιυδίοη 
85 ἴο ἴῃ Ἰεηρτῃ οἵὨ τἰπιε, οἐ, γ9΄ 89“, || ευόγ. ---- σἀαλ “λ6 σάνεγεανν 
γεῤγοαεὰ ἢ ἐρπίοη 7Τγ παριδ], ΌΥ τῃοῖγ ταὶ γεδίμηθηΐς οἵ ἴδ 

τεῖρ]Ὲ ψῃϊοἢ Ὀδᾶτβ (ἢ6 αἀἰνίπα πᾶτηθ, δηά ἴῃ ψῃϊοῖν σοά ἀσεὶς 
δηῃὰ ἴδε ρεορὶε νοσβῃρρεά ψῆο ψετα οαἰεὰ Ὁ Η15 πᾶπηε, οἴ. ν.}5 
τοῦ “5 η013.---11. Ἐὰν ἀγατυεε Τῆοω ὅαεξ Τὰν λαπά 2], ἴο νἢϊς ἢ, 
ίογ ἴῃ βακα οὗ ἴῃς τηϑάβυγθ, Ο σοί 5ῃοιϊὰ Ὀ6 δάάϑά, νηοῦ [85 

(ΑἸ ουὐ ὉΥ πιϊδῖακε. Οης ψουὰ Ἔχρεοῖ ἴδ νϑσὺ τενεῖβο, ἴμαῖ 

Οοά νουϊᾷ ἀτανν ἴξ Τοτἢ ἴο ν᾽ πάϊοαϊς ΗΪΠΊ5ε], -- 4π4 71Δ» γίρλϊ 
λαμά ἴῃ 1|, ἴῃ σοηηεοϊοη τ ἐμ δε γε! οὐ ΖΔ» ὄσεονι, ϑαρρεϑῖβ 
1τῃ6 νὉ. γελαϊησεί, Μ᾿ ὈΪΟἢ τνὰβ ῬτοΟΌΔΌΪΥ ἰῃ τῆς οτρίηα! Ῥ8., Ὀαϊ νναἱ ἢ 

ψΜ 85 σῃδηροά Ὀγ ἴῃς Μαοοσδῦδδηῃ δαϊῖοσ ἴο ἃ βἰγη αν νΌ. ἴτην. “ σοῃ- 
βύτηθ μετα, ἱπιρ᾽ γίηρ ἃ νΌ. “ ἴάκα ἰζ (οττἢ,᾿ οὐ “ ρίυςκ 1ὲ τοτίἢ," 

. 

πὸ - --- “Ὡ-πςὲ---- ἀπέ, τῶξ ρει σδι --- 
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ἘΝ. Τῇε διδῃὰ οἵ σοά, δηὰ Ἂβρβοίδ!ν Ηΐβ5 τίρῃϊ μαπά, ἰ5 ἴμαῖ 
ψΒ ἢ Ης 1Πὸ ὉΡ (τοὐζ), οἵ βἰτεΐομεβ ουἱ (ἔχ. 152), ἰπ νἱπάϊοδήηρ 

ΗΪ 56] δηά Ηἱ5 ρβορὶβ δραίηβὲ {Πεὶσ βῃεηλ 65, οἵ, 44 8901.4, Ι5γδαὶ 

οδηποῖ υπαἀοτβίδπα ΨΥ ἢς ἀο65 ποὶ 40 1ῃ 8 ποῦ ; ΨὮΥ Ηδ κἰδῃηᾶς 
ϑὶάς, ἃ5 ἴξ ψεσα, ἢ Ηἰβ τίρῃξς μαμὰ ἴῃ ([ἢῃ6 Ὀοβοτὶ οὗ Ηἰβ5 ρᾶγ- 

ταθηΐ. --- 12. Α Ἔρἰοκδαῖοσ ἰῃϑοσίβ, ἃ5 8η δά! τοδὶ σεάβοη ἴοσ ἴῃ 6 
ἐχροβιυϊδιίίοη, ἴπῈ σουρ]εῖ: “4π4 Οοά ἐς νι» ἀίηρ ο΄ οἑἼ. Ἑτοῖαὰ 
τῇς πηοϑὶ δηοίθηϊ {ἰπ|68 Ης [85 θεεὴ Κίηρ οὗ [ϑγδεὶ, οἵ. οὐ τοἱδ 4.45. 
- ρον ζον οΓ υἱοίογίες}, Ῥῖς. Ἔχργαββίηρ ἴῃς Ἵμαγδοϊογϑιῖς δοϊίοη 

οὗ ἴῃς Κίηρ, γῆ. 85 σοπηπηδῃοσ Οὗ ἃγηηΐθθ ρίνεβ νἱοΐοιυ ἴο ΗΪ5 

Ῥθορὶε, οἵ, τ 5. 145 15. 2618 Ῥες, 2οὐ 2155 44) 685 - ; ποῖ ἴο 6 

ΒΕΏΘΓα θά ἰηῖο “ βαϊνδίίοη " οὗ ἘΔ". --- ἐπὶ τὲς νιδάεέ οὐ Τὰς ἐαγ»}]. 
ΗΪ5 νἱοίοτα5 ψεῖα ποῖ σοηβηδά ἴο ἰπ6 Ηοὶγ [1,3ηΔ4, Ὀυὰϊ ψΕΓα 
στουρῃϊ ἴῃ ΟἴοΓ ρᾶγίβ οὗ ἰμ6 βαγίῃ ; ἱπίθγρσοιϊίηρ ἴδε βυρβεχαθηὶ 
οοπίεχί. 

ϑῖσ. 11. ϑυηῖῃ. σουρ]εῖ5.----18, Ζήσω τ: ἀνίας ὃν Τὰν τἰγεπρίὰ 
2λὲ “441, τείεττίπρ; ἴο [6 οστοβϑίηρ οἵ ἴῃς δα 864 ὈΥ [β5γδεὶ αἱ ἴ[Π 6 
Εχοάιυ5, Εχ. 14“ 7λομ αἰάε’ ὄγεαξ τᾳ6 ἀεααῖς 97 1ὼζ6ς ἄγαρον 

ὅν πε τυαίεγ:}, ἴῃ 6 πρὶ] τατν ἢ 5 οὗ Εργρὶ σοτῃρασθά ἴο ἃ ἀτάροῃ, 

15. 2η} 51 ΕΖ. 29 323.---14͵, Α ἀουδ]εὶ οἵ τῃε ῥτενίουϑβ ν. -- Ζάοι 
ἐἰϊάεέ ἐγμσά ἐλε λεαάῖς οΓ Ζευίϊαίάαπ], τοῦδ Ὀν μετα 16 οτοςοά!ϊε, 

δηοῖποσ ἴοττη ἕοσ Ερυρί, εἴ. 15. 27}. --- λα Του νιϊρἀϊεεί ρίσε Τάονι 
νη» »οά το “ἔδιε γμοἐξ οΥ γαεζαξ 1. ὙΤπεῖνγ ἀδδὰ Ὀοάϊθβ οαϑδῖ ὉΡ ρὸῃ 

τὴ 5Ββογε Ὀδοδπηθ ἴῃ ὈΓΕΥ οἵ ἴῃ ας ΚΚα]5, οἴ, 63,), ΤῊΘ τείεσεηοα 
οἵ ᾧ, 3, Ῥ, ἴο τε Ετῃϊορίαπϑ μ85 Ὧο ἢἰβίοσίοδὶ οἵ ᾿ἰπρυίϑεῖς. ῥτο- 
ΡῥΠεῖγ. ΤΕ τείετεποα οἵ ΕΝ. ““ἴο ἴ6 Ῥθορὶβ ἱπηδοϊηρ ἴῃς 

τ! ἀστη655,᾽ ΜΏ116 ροβϑ]6, ἢᾶ5 πὸ ἢιἰβίοσίοαὶ βυρροτὶ δηά ἴ5 

᾿ωρτοραῦϊε. Α4., Θ, ὦ, Ουἱηία, ρῖνε 'ξ ἃ τηγιμοϊορίοαὶ τϑέδγεησα 

ἴο ἴῃ ἢδϑβῇ οἵ 1,ονϊαϊμδη (οἶ, 10. 35), ν Ὠϊοἢ 1 νψᾶ5 δυρροβεὰ ψουἹά 
Ῥ6 ρίνβῃ 85 ἃ ἔδοίδὶ τηθᾶὶ ἴο 15γδεὶ ἴῃ [8 ἰαϊίετ ἀαγβ. ΤῊΪΒ 15 ΤΏοΟσα 
ῬΓΟΡΔΌ]6 ἴῃ 50 ἰδίβ ἃ ρίοββ. ---1ὅ. 7Ζίοω εἰϊάε! εἰξαῦε οπ  ἐῤγίρρς 
απα ὀγοοίςἼ, οἴ. 8} τος 15. 485, τείδιτίῃρ ἴο ἴῃ πιίγδο]α οἵ 
Ὁτίηρίπρ ψαῖεσ ἔτοπι ἴῃ6 τοοκβ Εχ. τη" Νὰ. 2οὍ. --- Ζῆοω ἐἰεε! αν 
κ᾿ ευεγοτοίνιρ γήυον:, τοίειτίηρ ἴο ἴῃ6 οτγοββδίηρ οὗ ἴῃ Τογάδη 

]ο8. 3. 

ϑίσ. 1. ϑγπίῃ. Ἴσουρ]εῖβ, ραϑϑίηρ ἴτουῃ ἴῃς αϊνίης ῬονγοΓ ἰῃ 

ἰδίοσυ ἴο ἴῃς αἰνίῃε βοόνεῦ ονοσ παΐυγε, Ὀοϊῃ ἴῃ ογθδίίοη δηά 

ΡῬτονίἄεῃςα. ---16. 7Ζλίηες ἴς τὰς 44}}; ἴτ Ὀεϊοπρβ ἴο ΤΏδθ 85 115 
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ΟΥ̓́ΏΟΙ. --- Ζλίμε σο “δε πίρὰ 4, ἰμεγείοστε οί ἀἄδὺῪ δηὰ ηϊραϊ, 
σοι ργθβθηάίηρ 4}1] (ἰπ|6. Τῆδ τεάβοη ίοσ {8 ΟΥ̓ ΠΟΥΒἢρ 15 Ζίσω 

ἰϊεί φγέῤαγε, οτεαῖε, ἐμριέπανγν, ἰμδὶ 15, (6 τηοοῃ, 85 (ῦ, ρἰνίης 

Ἰσῆς Ὁ πἰρμι, πα τωρ, ρἰνίηρ ᾿ἰρῆς ΌῪ ἀδγ; εἴ. ση. 115} Ρς. 
1045 ---17. 7Ζῆσι αἰ χα αἱ τὰς δομπάασγίες οΓ εαγίλ], Ὡς ἢ 

τηῖρῃς Ὀ6 ἰηϊεγργεϊεά ἴῃ ρεπεγαὶ οἵ ἴῃ 6 βεραγαϊίοῃ οἵ ἰδηὰ δηὰ 5εᾶ 
ση. 170. 3285“ Ῥγ, 8533, οΥ οὔ ἴῃ6 Ὀοιηάατίεβ οὗ ἴῃε ῃδιίοηβ ΠὨΐ. 325; 

Ὀυϊ ποθ Ῥγο ΔΌΪΥ, ονηρ ἴἰο ἴῃς αυδὶγίηρ ᾿ἰηα, τείθτβ ἴο {πε 

αἀϊν!5ἰοη5 οἵ ἴῃς 5ββδϑοηβ σῃ. 1; ογ ἴῃ σθάβοῃ ἰ5 ρίνεῃ : «δ γηΙ 7, 
σπά λαγυεεί 7Ζἤο αἰϊάίρέ )ογηη] αἵ ἴῇς ογεαῦοη, τηακίηρ [15 ἴῃς 

οἰίεῦ θουηάαγυ ἴῃ ἴῃ6 γεαγ. 

Ρι. ΠΙ., δι:. 1. ὅγῃ. οουρ]εῖβ. «-- 18. Αεηιοηιδεν 1λ151, τοῆθν- 
ἴῃρ ἴῃ6 ρίεα οὗ ν.2, Οἡἱν Το] Πρ αἰϊεητίοη ποῦν ἴο [ἢ 6 ΘΉΘΙΩΥ ᾿ηβίοδά 

οὗ ἰο ἴῃε ρεορὶβς οἵ σοά. Τῆς ἀεπηοηβίγαϊίνα, ἰσονη Ὀδίοσε ἴοσ 

δ ΡἢΑβί5, ἰ5 ἀεῆπθα ἴῃ ἴἢ6 βυρβεαμυεηῖ οἶδιι568. ---- “ΤῊΘ ΘΠΕΠῚΥ " 

οἵ ν᾿ 15 τεβυτηδά δηά ἀεβοτ θεὰ δ5 αη ἐψιῤμεάσηί δεοῤῥεΊ, 50 ν.33 τ4". 
- ἀρίά γεῤγοαελ ἢ εομέεπιπ ΤᾺν παριε], τεβυπλίηρ ν.}.. --- 1θ. σίνε 
ποί ἐο τοί δεαςς], οὐ “πὰ Ὀεαβὶ," δας ἘΝ. δεν ὦ, 3, ὦ, 
ταυοἢ πόσα Ῥσόῦδῦ]α ἔπη “ἀπο ἴῃ6 του τυάς,᾽" τῃαἴ ἰ5, οὗ ἴῃ8 

ΘηΘηλΐ65. ΟΥ ψίοκοα, οἵ ῬΒΥ͂., ΑΚ., νϑοἢ ἀερεπάβ Ὁροὴ δηοῖθοΓ 
ἰητογρσγεϊδιίοῃ οὗ ἰῃς Ηθῦτ. ψοτσά. -- δε 2εγεοπ τλα: Ξγαϊεοίά 7Ἴεε], 
80 Φῦ, Ἐ,, ἰἀνουτεὰ ὈΥγ ἱπιετργείδιίοης οὗ οἴμεσ δποίεπι Ὗτβ5.; ἴὸ 
Ῥε ῥγείειγεὰ ἴο 3Η, (οἹ]ονεὰ Ὁγ ΕΝ"., “" ΤῊΥ τυγι]ς ἀονςε,᾽" ἃ ρεῖ 
ὩΔΠῚ6 ἴογ Ιϑγϑδὶ ν]ι ἢ 85 Ὧο οἴμεγ ΒΙ ὉΠ α] δας ποῦν, δηα 15 6]56- 
ΜΏΘΓΕ ΟὨΪΥ Δῃ ἱπιᾶρα οὐ {ἰτηϊ αἰ ἰγ. ---- 7ΖΔε ἤ72 οΓ 7 Ἄτηε αὐιεα 1. 
ΤὨῆε Ρδϑορὶβ βυβετίηρ δ] οἰίοη ἔτοτη τπεῖὶσ Ἔμθηηΐεθ γγογα ἰῃ τηοσίαὶ 

ῬΕΙ͂Ι. --- ογρεί ποῦ )ογευεῦ], οἴ. το 2 125. (οά᾽ 5 ψΠΒΠοΪϊηρ ἰη- 
τεγροβίοη 50 ἰοηρ (ν.}2) βεεηβ {κε ἐογρεῖβι]ηθββ ; [6 τένεῖβα οὗ 

τῃε ρἷεα ἴο γτϑιθιηδοσ. 
ϑισ. 11. ϑγηίῇ. σουρ]εῖβ. -- - 2ῷ0. Ζοοῖ τ Τὼ Με! οπες], ἴῃε 5166 

Θηδηηΐε5 τηδάς αὶ ὉΥ νἱοΐοσγ ἀπά Ὀοοίγ, οἵ. 73", 45 βιιρρεϑδῖεά ὈΥ 

Ἀυ. ; ἴο ὃ6 ῥτείετγεά ἴο 32, “1οοῖϊ ἴο ἴπε σονεηδηῖ," 1πουρἢ 583115- 

ταϊηθα ὈΥ δηοϊθηϊ δηά πηοάδγη ΚΊ85. Δη4 τηοβὶ ᾿πίεγργεῖετϑ ; θθοδυβα 
ἴϊ Ἰηϊοτταρῖβ της τπουρῆς ὈγῪ τπῈ βυρρεβίίοη οἵ Οοά᾽5 περίεοϊ οἵ 

τῆς δηοίθηξ οονθηδηΐ ψὶτῃ [βγαοὶ, Εχ. 245, σε τμῈ ψῇο]ε σοηϊοχῖ 

'5 ἃ ῥἷεα ἴο σοπβίάδσγ ἴῃς διττὰς οἵ ἴῃ6 δπθηγ. Τῆς νατίαϊίοη ἴῃ 

ἴῃε τεχὶ 5 βεΐψεοπ ἴῃς ἴνο γϑδάϊηρβ 15 ΟἿ οὴς οὗ ρΡοϊηῃξηρ. ---- 

“ον τἀεν αγε με], ἰμαῖ 15, νγῖτἢ [6 Ῥοοΐγ, ψΒῖο ἢ πλαΚα5 μ6πὰ ἔαϊ. 
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Τῆς ταδάσυσα τοαυῖγεβ ἴμδΐ (5 νὉ. 5Βῃου]ϊὰ ργρὸ σι τῆς Ῥγενίουβ 
οἴδυβε δπὰ ἠοῖ ψ ἢ ἴῃ 6 (ΟἸ] ον ηρ, 45 ΕΝ". --- 7. αν ῥίαεες οὗ 

2716 εαγλ], τοίεττίηρ ποῖ ἴο [6 Ὠιάϊηρ- ΙΔ 65 οὗ [πε ρετβεουϊθά 

οἵ ἴε Μδοοδρθεᾶῃ ρετοᾶὰ τ Μᾶςο. 1 275, τὸ ψῃϊοἢ ΓΠΕΥ νοτα 

Ῥυτβυεὰ Ὀγ ἴΠεῖγ δῃοτηΐεβ δηα γον οὐδ ἄονῃ, δηᾶ ἰἢτ5 705: γ- 

ἴῃς 186. ΞΡΡΙεπιθηῖατΥ βἰδιοιηθηῖϊ “υεἠίηρς οὕ υἱοίεπες, Ὀὰϊ ἴο τῃ6 

Ιλ 5 οἵ Ἔχὶϊα θα 1ϑγαθὶ νγᾶϑ, 85 ἰΐ ψεσθ, ἴῃ ἴῃ 6 5060] οἵ ῃἠδιἱοηδὶ 

ἀδαῖῃ, αινᾶὺ ἔγοτῃ ἴῃς Ἰΐρῃς οἵ τῃε αἰνίηα οουηίθηδηςα, δηὰ ἐχροβθὰ 
ἴῃ {πεῖν θα κηθβθ ἴο [86 οτυεῖν οἵ {ΠΕΣ Θη δηλ 65. --- 21. 267 ποῦ 
4: εγμσλεά ἢ αὐέιακά πα 2007]. Τῆς παίϊοη δα Ὀδθεη οτυβῃεά 

Ὁγ ἴῃ ἀεπιίταστίοη οὗ [επιβα]επὶ δηα τἢ6 τλίβετυ οὗ ἴῃς Εχι]θ. [ἴῃ 
τῃοῖγ αϑποιίοη δηᾶ ρονεγῖν ἴπεν τεβοτὶ ἴο {πεῖς Οοά ἕογ ἀε]νετ- 

8ΠΟΕ ; 1ΠΕῪ ρῥἰεδά ταὶ 1ΠΕῪ τηὰῦ ποῖ ἡμγη στα» εοηγομπαξα, ἃ5 
1 υητεοορηϊδοά, υπαηθγεγεά, οὐ τείαβεά. Οἡ (τς σοπίγαγγ, ἰοὶ 
τε 2γαΐδε ΖᾺγ παριε], ἴῃ δητΠ6 55 ὙΠ [ῃ6 Ἔμθπλε5. ψῆο σοη- 

ἴετηη ἰϊ ν.}5. 
ϑίσ. ΠῚ. ὅϑγη. Ἴουρ]οῖϑ. --- 229-283. Ο αγίσε, Ο σοί), ἃ 51}}} 

τοτα ἰτηροτίυπαῖς ρΐδα ἴοσ ἱπιπηεά δίς ἱπιεγροβίτίοη, οἵ. οἾ τοῖς -- 
Ο 2ικαά 7Τλΐπε σιυπ ἐαπ 54], ἴμε σαυβ6 οὗ Ηἰβ ρβθορὶβ νγὰβ ἰάἀθηϊίσδὶ 

νι Ηἰ5. οὐη, οὗ, 43}. -- Αοριοπιδθγ (οἴ, ν.}8) δηὰ 118 δητΠε5|5 
“ρνηγεί ποί (ν.3) ἅτὲ τεβυτηθα ἱπ (ῃς οἰϊπιᾶχ. ---- ἦς γεῤγοαεὴ ο7 

ΖἈεε], οἴ. ν.}δ, ἃἋ5 ἐχργεββθὰ ἴῃ μὰς συοίξέ, αἰουά ἴῃ Ῥοϊάπεβ5 δηά 

ἀεβδηςε, δῃᾶ ἱπάεεά 845 42ὴε γϑαρ, ροίηρ μΊῇ εοπηπμα»}, οὗ ἃ 

ταηλυ]τιοῦ5 Δ5ΘΘΠΊΌΪΥ οὗ δΔῆρτΥ δπὰ νἱπάϊοῖίνε 45. ψε}] 85 ἐγιρμαάσρ 

οὔδϑβ ἢ 7λῤηε αάνεγεαγίες ἢ “λοσε τοὴσ γίδό μό ἀραίπε 7Ζ΄ες. ΤῊΣ 

ῥϑβαϊπηϊϑῖ, ἰῃ 5 ἐτηρηδιὶς αββϑετίίοη ἴπαὶ ἴΠ6Ὺ ψγοτα (οα᾽ 5 δῃθηλίςεβ, 

μιᾶ5 ἰοβὶ ϑίρῃϊ ἔοσ [Ὡς τηοιηδηῖ ἴδ [ΠΟΥ ΝΘΓΘ 4580 δπδηλῖθβ οὗ ἴῃ 6 

Ῥεορὶε οἵ ἀοά. 

1. πξ 5] ἐχροβιυϊαιίου (27). ---- ὈνπδΝ δὸ ν.10. 12. 3. Ῥγορ. οτὶρί πα]. ---- 
3 Ἴϑν 19.5.9] Ρδτγ. εἶδιν. Πῖ. 293, {γῶν ὙΡ. ἀσποπι. Οδὶ φημοζε, εἶδνν. οἵ τηουη- 
ἰαΐπ Εχ. 1918 Ρ68, 1043} 1446; οἴ. Ρ5. 805 (νἱϊπουῖ ην). πο) 5 ΝΥ] Μοοξ 

97 Τὰν τἀεῤλεναΐτιρ, ῬὮτ. εἶδνν, Ῥ88, 7915 τοοῦ 76. 231 ΕΖ. 3451, εἴ, Ρϑ. 957. 
ἘΓΡΣΣ] ποῖ, εἶδ, ῥασίμγαψε Ηο. 135 15, 2495 76. 2555; ὈΥ πιεῖοπ. Λοσξ 

75. 1οῦ!, --3. “Ὁ}] ΟΑἱ ἵπιν, 2 πι. (85), 50 ν.Ἶδ. 93, σβαγδοϊεγίβιϊς οὔ 5. --- 
ΓΝ] ΟΑὶ ρῇ. 2 πι. ζᾧ πὴ νὉ. ψεί, αεφμῖνγε, οἵ Οοα (411 ροειῖς), (1) ὈΥ οτεαίίοι 

οἵ οτἱ ρὶ παϊίου 13915 ἀη. 1419. Πι. 3256 Ῥγ. 53, (2) ὉΥ τεἀετηριίοη, Βετς, 

85 Ῥ5. γε Εχ, 1516 15. 1111, ΟΥΠΕς τῆρβ. ποῖ ἰπ Ψ. --- Ἴπϑπ) θϑ ν᾽ ΠΟ Ν2] δ]. 
ἔτοτα ]ς. 1οἱδ -- ς 19, οἵ, 15, 6317, --- "1 τεϊδῖῖνε, 88 785 τοι. 35 --.8. ΤΌΝ 
ῸΣ0] ΡΒτ, α.λ.) Ὀὰϊ οἵ, ν0. τ Ὁ’ Ἐχ, 1711 (Ε) Νὰ, 201} (Ρ) τ Κ. χτ3. ὰ 
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σῖτα Ὁ). σα. 415} (Ε); νῦ. 5. ΗἸΡΆ. ἵπιν. σοβοτί. ον, 46 μᾶ8 τὰς χεῖράς σον 
ἢετο, 50 ΘΓ; “2. Ἴ.», 3. τνόίὲρείίας Ξε ΠΣ, 4}} ρίοββεβ ἱπίεγρ. οἵ ἴπε ο᾿). οὗ 
ΥὉ. ἀπεχρτγοββϑα.--- ΓΝ Ὁ] 5. ῥγερ.; ρὶ. [τιν], εἶβυν. 7928 ἀὰ0. (ὃ Βα5 ἐπὶ 
τὰς ὑπερηφανίας αὐτῶν -- Ἔ ἐπ τῤεγδίας ἐογέρν, 5 ν.38 (ἴον γ)ν 8) ΒοΙὰ ἴτοτω 

ΚΟ) (1), οὗ, 70. 131} 2ο5 3138, Σ ἠφανίσθη ἰπϊεγρτεῖβ ἔγοτι ΝΜ) 88 Νίρῃᾳ 850 

Φ Ὀϑρηφο; οἵ, 15. 3319 Ρ5. 943, 3. ἀϊτείβαία ἐεέ ἰπϊετρτεῖβ ἔτοτι μῸΣ ὀαρεῖδδ, 
ἀἰεεεῖτε (ς 516); ςἴ. 170. 3232, ΤΌς 1. ἰΒ ἃ Ἰαῖε Ρ'. ΕὮτ. Ῥγοροβεβ ἴο ἴδϊςςες "Ὁ 

85 ΗἸ ΡΒ. ρί. 3 ἴ. ἴῃ τε]. οἴδυβε 1} Ἴ ΌΡΟ 85 50]. ; δῃᾷὰ 80 ψὰ τηΐρῆϊ τεπάοσ: 
“Δ ὮΙ ἢ ΤῊΥ ἰοοϊβίερβ ἐχα! ες," Τὶβ τᾶ κεβ βεῖϊεγ ρᾶγα]!. τ ρτενίουβ 1]. 
Τεα ἴξ ἰβ δεϊξετ ἴο ρὸ ἕδγίβες ἴβδὴ ἘἨτ. δηὰ (οον 65 ἴπ Πα ἰπίογρ: οἵ γικψοῦ, 
ΟἿΪγΥ ρἰνίηρ ἴἃ ἃ ροοὰ 86 η8ε ἃ8 ὨΝΦῸ -ῷ: ΓνΦ εἰευαζίογε, αἰἰργεῖζν, ἀπὰ 80 στεπάες 

τῆε σι μοὶς δβ: τοἀέεὰ 7Ὰν γοοίεέεῥε ἐχαἠεα Το ευεν ας αἰργεῖν. Τμα 

Εἰοββαῖοτ ἴμὰ8 δά ἀβ ἴο δδοῖ ἰεἰγαπιεῖοτ ἃ 5υπ. ἱγϊπιεῖεσ ἴῃ τε]. οἴδυβε. --- γ᾿ ΓΟ: ] 

22 18 υϑεὰ Δ βο] υἱ εἶν, 85 87 14.516, ἀηὰ εὐ ρἢ. ψἱτἢ νὉ. ἴῃ ταὶ, οἴδυβε, γτεὶ. οχηϊ τς, 

σι ἢ ἴδῃ σομπαοῖβ ἱξ οἸοβεὶν νὰ ῥτενίου 1. ; Ὀὰϊ δ5 τῃμδῖ 8 ἱσῆρτο". ἴπε νὉ. 
18 ταί με ἴῃ ἃ ρυίποῖραὶ οἴδυβε βἰνίπρ βιδι επιεηϊ οἵ ἔδοϊ. --- 4. 11}}0} 5[,. 2 πι. 
Φ ΨῸ π.π|. (1) αῤῥολνέεα ἔρις 75δ 10218 10419, 580 (δ Βεῖε τῆς ἑορτῆς σου ; 
ἐ (2) αῤῥοϊνἐεά ῥίαεε οἵ ἀ85ετ ὈΪΥ ΖΡ. 3.81.4. 25. Μδηγν οοὐὰ. ΜΤ', 50 Ζ', ΚΙ., 
τά, Ρ]. μετε 85 ν.δ ὉΝ ΠΡῸ Ὁ5; 33 ὀγενιος σοἱεηενείίαίες ἀεὶ; Εὖ τὰς ἑορτὰς κυρίου 
νϊδους Ὁ9, ὙΒετς 5 πὸ βυβηοϊεηϊ τεᾶβο ἴο τμϊπκ οὗ Ξυπαρόριιθβ ἴῃ υ.δ, --- 
ΓΑΔ ὈΠῸΝ 300]. Ὑβῖβ ἰβ ποῖ ἴῃ (58, Ῥυϊ ἴῃ 658. 5}. πιξ. [π΄ Ν᾿ ΒΟῪ ἔθεντο τὰ 

σημεῖα αὐτῶν σημεῖα καὶ οὐκ ἔγνωσαν. ΓΝ (699). Τα ταηρ. “ἐσνπαάστγαῖς εἶκνν. 

ΟὨΪΥ Νὰ. 23 (Ρ); ᾿δπουρῇ δἴϊεγ 3, (αῖν., ΡΒΝ., ῥὈΡΌΝ., δῃὰ τοδὴν δάορὶ τμἷ5 

τῶῦρ. Μορβὶ [δίηκ οὗ τε]! ρίουϑ βγπιροΐϊβ. ΤὨΐβ Ῥεβῖ ἐχρ] ἱπβ ἴῃς τερεϊ οι οὗ 
18ε νογά. Βαϊ ἴῃ [δὶ οαϑε 818 1. ἰ5 ποῖ βυϊεά ἴο ἴμε οοπίεχι. --- δ, γ}}} 

ΝΊΡΗ. ἱπωρί. »Ὲ"; 3 55. ἴοτ 3 Ὀ]. ἰβ ποϊθννουίῃγ [ἃ σδῃ ὨαγάΪγ τοίεσ ἴο ἴῃς 

εηεηχεβ οἵ ἴῃς ῥγενίουβ σοηϊεχῖ, ΤὨΐβ αἷβο 8 ποῖ ἰῃ ΘΒ, ΘΕ ΤῈ τὰ, 
Ἀ7 ον, 3. »νιαρέγεεία Ῥτοῦ. ρῖνεβ ἴῃς ἴγῃε πῆρ. [ἰ ἰβ πεαάδὰ ἴοσ τηβᾶβαυγε. --- 

Ν2031] Ρτερ. 5 ἢ ΗΪΡΒ. ρῖς. ν)3. 46 μα8 ὡς μετεὲ ἂβ ἷπ πεχὶ οἴδυβε, Ρυΐ 
ἱπίοτγρ. Ὀεέογε εἰς τὴν εἴσοδον ; 3 ἐπ ἐρέγοίίε,; ἴμεβ8ε τά, 2. Βυὶ 65.) .....ΒὉ ΚὉ 

ἔξοδον; 80 Ἐ εἰομί ἐπὶ ἐχέξω. τ ἢ τον Ὁ. δάν. ἢνρ. ὠῤτοαγα αϑλι Ψ, Ὀὰϊ σοπητηοα 
εἶσιν. ΟΤ' ; οἵ. Ὁ}. -- Ἴ303] ρσερ. 3 τὰ ἢ [130] πι[π|.} ἐλέεξεί, εἶδνν. 76. 47; 
οἱ. 30 πι[π|.} ἰάεπι σῃ. 2215, Ρ]. 15, 917 τοϑδέ, --- Γλθ 11} Ρ]. Ὁ [000 π.[π|.} 
ἄχ, εἶδνν. 7. οἵδ 1 5. 1320.31 ᾿ς, 462, ---Θ, 5] Κι. ; Οτ΄ πὴ [επιρογαὶ 
βεαυεπος, “9 "σῖυ. (ὃ ἐξέκοψαν τ-- ψ, 8ο ὥ, Ἐ. Βᾶ. τά, ΤΡῚΣ Ῥα., 88. 15. 9". 

Βυϊ Σ νῦν δὲ, 3 εἰ πε, -τ- ΤΡ] Ρ]. 5. 3 ἢ ΤΠΡΒ Ἡ.π|. ὀρ ν συΐηρ οχι ταεῖδὶ 

οἵ βίοῃς 1ἵ Κ. 639 Ζς, 39 Εχ. 281}.31. δὲ 05.14.80 2 (Ὦ, 28:18; 50 Πετε, 85 3. 
Βυὶ ( τὰς θύρας αὐτῆς -Ξ- 9, 50 Ἔ-.--- ον] α.λ., Αταπιαῖς Ἰοδῃ νογὰ, ΘΒ. 
ἄχε. --- ΓλθὉΝ}} ανλ. 5.[{ σχέ, Αββγγίδῃ δα αῤῥαίμ, ΒΌΒ. -- γυϑϑ}] Οαἱ παρῇ. 
3 Ὁ]. ἄ]]1ετ ἔοστη ᾧ [355] νΌ. σεΐδε τ Βαπιπιεσ [π. 535; ἤρ. ῬΒ. 1415; 50 ες 
ψ ἢ ἀχα. --ον δ. 6 ρἶνε ἵνγο μεχαπιείεσβ, ἃ εἷ. ἴο ἴδε τεἰγαπιεῖεσ ρόετῃ. --- Ὦ. γπ}}} 
ΡΙ. ρὲ. 3 Ρ]. ο. 3 ἰπβίγυπηεης δπὰ δος, οἵ οὐ]. αραΐπϑὶ δίς ; οἵ. 7α. 15 20! 
2 Κ. 813. Α ντοζγὰ β6εεπιβ ἴο ὃἊ τ᾿ ββίῃρ, --- 11} 3. ταποίμαγέκηε ἔδεε, 

Ο τὸ ἁγιαστήριόν σον. --- ἡλγτι γκὉ] ρὩγ. 8949, οἴ, 14. 23.--- 8. Ὁ).}} ἀν}. 
Οἱ ἱπιρῇ. 1 ρ]. νυν 5[. 3 Ρ]. τ) οῤῥγεις 1713 1234, 580 35. Ὧν ΚΙ. ΑΕ, Ηυ.", 
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Ῥε., ΒΙ.; Ῥαΐ (5 ἡ συγγενία αὐτῶν, 3. οείεγὶ εογϑρε, Ὦ ὉΠ). Φ})) πῃ. 

οὔεῤγίρρ, αβ. Οπ. 2138 70. 1819 15. 1453; 50 Ηἰ., Βᾶ. -- ππῦ} ἴ.Ρ. (23); θὰϊ τά, 
το σολίέανν, αέονεδ (ἴπ εχῖ]ε) 65 2516 687 14110 ((5). ---ὔν ὑψιῸ} (ΘΒ κυρίου, 
Ῥυὶ 6 ν- ΒΤ τοῦ θεοῦ ταοτε Ἴοοττεοῖ ; Ψ, Υ.4. --- 0 1 Οδὶ Ρῇ, 3 τὰ., δὸ 3, Σ, Θ, 
Ουϊπῖα, δ ; Ὀυϊ Θ΄ δεῦτε καὶ καταπαύσωμεν, ἡ ὨΪΟἢ Τετοπιε δυρροβοά ἴο θὲ εἴτ. 

ἴοτ κατακαύσωμεν (ερ. 1ο6 σαΐ «52». 67 ἔγεζ. ς. 46), 5ο ϑεχίαι Βυὶ 45. 12). 1ἰ 
15 ἱπιργόθδῦϊς παῖ Ὀυτγηΐηρ, ν Ὠϊο ἢ μα5 θεθη πηεπιϊοηςὰ ν.ἷ, σουἹὰ τεαρρεᾶν ἴῃ 
ν.8, Το ἰοχί οἵ (δ, 35, νγα5 ποῖ [δε βϑᾶτης 85 ἰῃαὶ οἵ 3) δπὰ οἵμεσ γιβ5. Τῆς 

δε οὗ 24 ρεῖβ. ἴος ἀοὰ ἱπ ἴμε Ῥβ. ἔανουτβ 65 παῖ ὃν ββου]ὰ Ὀς ἱπ πογὰβ οὗ 
ἐηρταγ. Ἐπεί, ΜΟΙ͂Ι, βυρεϑθὲ ὙΔ2} εἴτ, ἕοσ ὑΨῈῸ 2) ΠὩ. Βυΐ Ὑ2Φ᾽ ἰδ [1561 
τοοτε ρτοῦ., οἷ, [,. ς1δ 15. 245. ---θ. ΣΝ} Ῥγερ. γτν ἢ 56. 1 ρ]., βο 3; 
(Φ ἡμᾶς, Ἔ εἰ πος, τὶν ἀεί, δος. ὙΠ 5(. Βαϊ τὰς ἰαϊϊες ἰ5 ἀραΐπϑὶ [Ὡς 86 οὗ 

2 Ρεῖβ8. ον σοὰ ἰπ ἴῃς 5. --- Ν2)] π.πὶ, 2γοῤάεί, εἶν᾽. ἡ ΟἿΪΥ 513 (ὔι16) 1τοςδ, 

Εἰ. 50 Αἰδο πο Ψ ἀϊτίορ. --10. ΟΠ Ψ] τρδδ τοάτη, σιν ἑορρ, γ.8; ς. ἱταρί. 

εἶσνν. 8223 945, ρί. 8ο6. ΤῊϊ5 ἐχροβιαϊδίου θερίῃβ Ῥαγὶ 1].--- 1. πο) 10} 

τς ξεςοπὰ που δὴ ἱπίθηβιβοαίίου οὗ ἴῃς ἤτβί, 80  ; θὰϊ (δ αἰἴδοῦεβ 2) ἴο 

πεχὶ ]., ψι Ὡς ἢ ρῖνεβ θείας ρδγὶ], Τῆς ἤγβὶ 1, 14.}.5. ἃ ννοζὰ, ρον. ἴῃς ἀϊνίπε 
πϑηα. ὙΠΕΩ Ἴ))Ὁ" 8 δος. ἰπϑίγυπηοηὶ τ τ ΡΙ, ἵν. πῦ5 (7888), οἴ, 59}4, 
ΤΕῖβ νγᾶβ ργοῦ. ομδηρεὰ ΌὉῪ Μδοοδθεδῃ δἀϊϊου ἔγοτι δὴ οτἱρίπαὶ μῦ5Γ,, νυ ἢ 
Εἶνεβ Ὀειζετ Ῥϑτγαὶ]. ---- Πρ) 5] ΚΊ., εττ, ἕοσ ρα Οἵ. (3.515). --- 13. Τῆς ἌἽἐμδηρε 
ἴο 3 ρεῖβ. Ὀεΐνγεβῃ 1]. οὗ 2 ρεῖβ. ἱπάϊσαῖεβ ἃ δὶ. --- γὰρυθὺ 590] ΡὮτ. ανλ, νοσεῖ 
οἵ νἱοϊοτίεβ ἔοτ πϑυδὶ “Φ' ΠΦ 1 8. 1446 15. 2618, .--- 18. ΒΛ 5] Ῥοεὶ Ρί. 2 πι. 

{{19] 808. (55. 30); Οἱ δπὰ ἩΐπὮρ. 15. 2419; Ῥοδὶ ΟΥ̓ δεῖε, τρδΐζ 
αἰϊνέάε. ---- 2 Γ ὉΜΚΆ] ΊΣΩ πτα, (1) φεγβερ, ουἱδ Ὁ, 3288; (2) σσοοραϊἠε οἵ 
γαρον, 48 ἤρ. οἵ Ἐργρῖ, 50 Βεῖε ἃ8 15. 27} 51", οἵ. ΕΖ. 2905 322; οἵ Βαργίοῃ 
]-ς. κιδ,, (3) “εα γιορεϑέγ, ἃ5. Ἁπ8]ς Ομ, 131 70. γ13 Ῥξς, 1487, ΤὨς τείεγεπος 
Βετε ἰ5 ἴο Ἐρυρῖ, ἀπὰ ἴδε μεδάς οἵ ἴμιε τιοπβῖοσ ἂς ἴῃς οἰίείβ νῇο ψετε ονοῖ- 

Ὑδεϊπιεὰ ἰπ ἴῃς Ἀςά 5. ---14, ΠΧΞἊ] ΡῚ, Ρῇ. 2 πι, Σ [ΓΣ] νὉ. α.λ, ἡ “σιολ 
ἐηε δίδοες. --- ἵ γ0.)}}} π.πὶ, (1) γένεν πεσρεσέδγ', ογοεοαἑ δε, [0. 4035, Ῥτοῦ. Βετς ἤρ. 
οἵ Ἐργρὶ, οἵ. 15. 27:1; (2) “εα γιογιδίεῦ, τολαίε, ῬΒ, το435; (3) τυγι ποϊορίοαὶ 
ἄγαρονε 70. 38. --- ΤΉ 5 ν. 15 ἃ ἀουθ]εὶ οὗ ργενίουβ 1. ἃπὰ 15 ἀουθι]ε85 ἃ δὶ. -- 
Ἴ2Δ] ΟΔ] ἱπυρί. 2 τῷ. 10) ΨἸῈΒ 5(, 3 τῇ. 856. Τῆς ἱπιρί, ἰπ {86 πιάβι οἵ ρίβ. 
ΡΓΟΌ. ἐχργεββεβ ρυγροβς. --- Ὁ" 7} ἢ Ῥτερ. οἵ Ἰδῖς 5:}]6 ἕοσ ρεπίἶνε, ἀπά ὉὴΣ 
)είβῥεν:, 7αεξαζε, οἴ. γ28. Βαϊ (6 λαοῖς τοῖς Αἰθίοψιν, 3 ῥοῤμίο Αεἰλέοῤει. 
Α4., Ουἰηία, δ, τείεσ Ὁ» ἴο ἴῃς [εν ἴῃ δοοογάδηος ΨΠῈ ἴμε Ἰερεπὰ οἵ βόα 

ῥαζάγα γ", ἴμαῖ ἴῃς ρΡίουϑβ ἰπ ἴῃς ἔυΐϊυτε ἂρε ψουϊὰ τεςεῖνε ἴῃς Ἠεβἢ οἵ Ιενία- 

ἴλη 85 δ ἔεβίαὶ τηεαὶ; δο Θ λαῷ τῷ ἐσχάτῳ. ΤΉΪΞ 1]. 15 4150 ἃ ἰαῖς Ρἷ. -- 
16. ΠΡ03] ΟΔΙ Ρῇ. 2 πι. Σ »ὴ3 νῦ. ΟὐἱἹ εἰεανε, ὀγεαξ οῤένι, ιν 15. 4831, [Ὡς 5εὰ Ἐχ. 

1416 Ὁ) Ῥε. η818, 90 Βεγε 790, ἴῃ δατῖῃ 1417, ΡΊ. ὥξαυε τοοῖ Ῥ5. γϑὶδ --- Σ Ὁ59] 
πιτὴ. ΦΡγίρρ, σοιγες, εἶδ. Ψ, το4}0 1148, Ὀυϊ 847 8)7 (ἀυ}.). - ὕπ}] ἱ,Ρ. 
ἐσγγερέ, ὁγοοῖ (185). ---- γνκ ΓΛΣΣ} ΡὮτ. α.λ., οἵ. “κ ὉΠ) Αἴ, 535 Πὲ. 214, ΣΊΓΟΙΝ 
δα]. εἶσνν. 45 ευεν Ποιυίνρ Ἐχ, 1451 (17) τ Κ. 82; οἴδετς βεῆβε δεγηρεαρρῆ, ἐριἶμ- 

ἐπ, ποῖ ἴῃ Ψ. ---1θ,. Σ ΝῸ] πιτη. ἐπσιέματν, ὈβαΑ!} οὗ Ῥοΐἢ σὰῃ δηὰ πιοοπ, 

δεῖς ἔο]ονεὰ ΌΥ ψΌθ. Ιἱ βεοπὶδ ποοαββαγυ ἴοὸ [Ὠϊηὶς οἵ [ἴῃς τηοοη, 88 6, 
δι βουρσὴ Νονν. (ὨἰπἸκα 1ϊ οοἸ]εοεἶνε ἔοσ τυοοῦ δηά βίατβ ; οἵ, 905 οἵ Οοὐ᾽ξ ίδος 



1όο ῬΘΑΙΜΒ 

88 ἃ ἸαπΊΐΠΑΥΥ. --- 17. ΠῚ γ0} ΡὮτ. εἶκν. στ, 833 (Τ) Ζς. 145. --- Ὁ 715] π.τὸὰ, 
λαγυέεςί ξένε, εἶστε. Ατὰ. 316 [6. 2622 Ῥγ, 20" 70. 295. --- 18. γιμι] 80 3; (65 Βα5 
τῆς κτίσεώς σου, Ὀυϊ ποὶ (5 ν᾽. Τ, --- πγη} ᾿Βουρἢ βυδίαϊποα ὉΥ (5, 3, τυυδξὶ Ὀε ἃ 
εἰ. ἰπ Έ. Μογεονεσ, ἱΐ- πιδῖεβ 1. ἴοο Ἰοηρ. --- 53) Ὁ5] ΡὮγ. εἶδνν. 1. 326 οὗ 
Ιβγϑεὶ ; υΐ Ὁ2) ν.38 141] -- 532 1. 2231 (7) ν2) 811 τεΐεγ ἴο ἴῃς Ἀεδίμβοῃ δ8 

ἐπηρηαίενι, «λαπεείεες. --- 10. Γοσ ] ὃ ῥταρ, τ ΓῊΠ τερεαιεὰ ἰπ ποχὶ 1, ΙΕ ἰς 
ἐπῃροββί]ς ἴο ρῖνε {πε8εὲ ψογὰβ 8:6 βᾶπιῈ τληρ. ἴΏ ὈΟΪῊ οδδβεβ, ἴος 7 λέεγ ἐξ», 

Πε., [Βουρὴ τεπιριίπρ, Βα8 πὸ βυρροτῖ ἴῃ υϑᾶρε. ϑενεηΐεεῃ ςοὐά. ἀε Ἐοβϑβὶ 

δΒᾶνε τυ, τη κίηρ ἴξ βίγοη ραν ἔοττῃ ἔοσ πνπ, 11 8 ῥγοῦ. [δαὶ ἰξ νγαᾶβ 580 ἀπάευ- 
βιοοὰ Ὀγ ΜΤ', ἔον Ζῇ δ5 ννεὶ] δβ8 (5, 3, ἰγαπβὶαῖς ὈΥ τοὐδά ὀεαςί. Βαὶ ἰϊ ἰδ εαβῖεν 

ἴο ροΐπί γνπ, ΤΕ ΟΒΕΥ ΤΡ ἴδ οβῖτ. πνπ ἴῃ [Π6 βεηβε οἵ δἔ[,έ, ἃ8 7889 1.415. -- 

ἼῺ] 3, ἐὰν ἄρυε, επάἀεατίηρ πᾶπις ἴον ἰβγϑεὶ, θὰϊ ἔμοτε ἰβ ἢὸ ΒΙὈΙ1ςα] δας μουν 

ἴον ἴξ. [1 ἰ5 εἶβνν. ΟἿΪΥ ἴον ἱπιασε οἵ εἰπιϊάϊγ. (6 ἐξομολογουμένην σοι, ἜΪ εο»:- 

Μιεπίες ἰδὲ, 8ο. 38, Ὑὔπ ΗἱρΒ. ἱπιρί. 2 πι. πὶ (Ὁ. [πἴτ, ὃ 39) σὴ 5ί. 2 τὰ. 
Τα βεεῖηβ τηοβὲ ὑοῦ. 3. ἐγ μαϊϊατη ἰρε ἕμα,, Σ, Φ, Ὑλδὴ ΗΙΡΉ. ἱπιρῇ, 2 πὶ. πν 
(1.3) τεδοὶ ἴῃς ἴανν. --- 30. Γν 1251 (ν. 2510) (5 μαϑ8 53. σοῦ, Ὀυϊ ἴξ 15 ἀου δῖ] εβ5 
ἱπῖεγρ. ΤῊΐβ ρίνεβ πὸ βοοὰ 5εῆβε 'π ἴῃς οοηίεχῖ, ἀπά ἴο σοππεοῖ ἰξ τι τ Ὸ 

διὰ 30 βεῖ ξοοά πιεδάβυγα ἰ5 ἀἰβίουϊ, Βα. νὴ ἢ Πα. ΓΝ0Δ3 ἴου ΓΝ μα βέγϑορες, 
εἴ. γ3". τττ Ἰκῦ 5}} ἀρτθεβ υῖτῃ τνδ3; οἵ, τοῦ, --- ϑ 9 ΠὉ} Ρ]. οβῖτ, Ἐξ ἼΡΓΙΘ Πιτα, 
(1) “αγξ, τεεγοί ῥίαεε, ΜὮετε ἴῃς ψἱοκοὰ πἰάς αἀπὰ πόσκ 15. 2016; 5ο Βεζε; 

(2) «(αγξ γερίονι, νιΐνετε οπὲ ἴοβεβ ἴπε ψγὺ 15. 4216; (3) δλφοὶ Ῥεβ, 887.19 1.4.8 

1,8. 35. --- 33. Ὀν 53] 8 ῥτοῦ. ρ]., 85 ᾽ξ πιὰ εβ 1, ἴοο Ἰοῃρ τ 5), Ἡ μῖο ἢ οδα 
ΟὨΪΥ δε εχρίαἰπεὰ αβ ἀεβίρηεά ἔοσ δῃ δάαϊιίομαὶ ἴοης Βείοτς 52). --- 38. τϑ»] 

Οἱὶ ρῖς. πϑν, τεϊαιῖνε εἴδυϑε νἰϊδουϊ {πε ἀβι8] δτιῖοϊε ἀρτεείηρ τ ἱτἢ γκσ. 

ῬΘΑΙΜ ΙΧΧΝ΄» 6 5τπ. 53Ὁ. 

Ῥβ. 75 ἰ8 ἃ βοῃρ οὗ βδηϊκθρί νίηρ (0 Οοὰ ἴοΓ 411} Ηΐβ τυοπάσοιιβ 

ἀοοάβ (ν.2), οἰτίπρ δῃ ογϑοὶα ἐπ το Οοά Ηΐπι861} [6118 οὗ δῇ δρ- 

Ῥοϊπιοά εἰπιὸ οὗ πάρτιοπε (ν.5.), σγᾶσπβ ἴπ6 δοδβιΐηρ σἱοϊκοά (ν." 

1μαῖ Βεῖρ οδῆποῖ Ο0Π|6 ἔγοπιὶ ΔΩῪ αυδτίογ (ν.7), [8δὲ ἘΠΟῪ πιυδὲ 
ἀταὶῃ ἴο {π6 ἄσγεξβ [μ6 σα οὗ Ἰπάρτηεπί (ν᾽ ; διὰ ἄβοϊασθβ ὁποθ ἴοσ 

Δ11 τμδὶ [86 τυϊοῖκοά τ. }}1 ἐνθπίιῖν 06 Βονγῃ ΟΥ̓, δυῖ [πὲ σὶρδίοουι δ 

πδιοά ἃρ (ν.}}}. 

ΜῈ εἶνε ἴὩδηκβ ἰο Τῆεε, Ο Οοά, 

Ννε εἶνε ἴῆδπκϑ αηὰ οδ]] οὐ ΤῊΥ πᾶπιε, 

ΤΕΙ] οἵ (411) ΤῊΥ ᾿νοπάτουβ ἀδεάβ. 

ΦΨΨΉΗΕΝ ἀκε 8π ἀρροϊηιεα τἰπιε, 
1 ἴῃ ἐᾳυϊν Ἰυάρε: 
ὙὝΠε δασγίῃ δῃηὰ [15 πῃ δ δ 15 ποῖ αὐνᾶγ. 

« Ι ΒΘΑΥ͂ ἰο (ἢε Ὀοαϑβίετβ : "Βοαβί ποῖ"; 

Απηὰ ἴο τῃς ν]οϊκεὰ : "11 ποῖ υἃΡ ἴῃε Ποτη. 

Ὅο ποῖ 5ρεδὶς ἀγγορδηιν ἀραϊπϑί ἴῃς Ἐοοὶς.᾽ 



ΡΘΑΙΜ ΙΧΧΥ. Ι6ι 

« ἘΟΚᾺ ποῖ ἔτοπι ἴῃς Εδϑὶ οἵ ἔτοπι ἰῃς ᾿ν εϑβί, 

Απὰ ποὶ ἔτοτι ἴπε νυν] άεγηεβ5 οὐ ἴτοπι ἴ8.6 πιουπίεαίηβ. 

Μεσγ, Οοὰ ἰ5 δροιυὶ ἰο Ἰυάρε. 

« ΠῸΕ ἃ οὺρ νἱἢ τεὰ νἧπε -- 
11 ἰς {ι]} οὗ πιχεὰ νψίῃς, δηὰ Ης οχίθηάς ἰἰ: 

ΥεΆ, 115 ἄγερϑ 16 ν"}}} ἀγαίῃ οὐ. 
Ἢ ΝΕΚΒΙΕΥ 1 ἀδοίατο ἔόγενοσ, 

Τῶδι ἴῃς Πογῃβ οἵ ἴῃε νν͵ἱοκεὰ 1 νν"}}} ἢενν οὔ ; 

Βυϊ ἴῃς Βοτῃβ οἵ ἴπε τὶ ρῃίεουϑ 58.411} Ὀς ᾿Ππεὰ υρ." 

ῬΞ. 75 νὰβ οὐἱρίῃδιν ἃ Ὑ3᾽, 85 ἱπάεςα ἰ5 ἐνὶ ἀςηΐ ἴτοπι ν.2 [1 ννὰβ ἰδίκοῃ ὺρ 
ἱπίο ΑΙ, ἴμεη ἱπῖο ΒΑ͂, Ἐ, αὐὰ 1811, ἱπ νος Ἰδῖῖεν ἰτ ννὰ8 δϑϑίρηεὰ γῆφπ "κ 

(ν. Ιπῖτ. 98 24, 29, 31, 32, 33, 34). ΤΈε Ἀ5., ἀρατῖ ἔγοπι ἴῃς ἢγβὶ ϑίτγ., 15. δπ 
ογδοὶς οἵ αοά, ἱπ ἤνε {τἰτηεῖετ ἰτίβιῖο 8. ΤΏς δυΐμοῦ ννὰ8 εν! ἀθητῪ (απ, ] τ 
τ 186 δοὴρ οἵ Ηδῃπδῇ 1 8. 2 (τ. ν.δ. 5). Τῆε ὑδε οὗ ἴῃε οὺρ οἵἉ ἰδς νῖπε 

οἵ Οοὐβ νγδῖῃ ἴο Ὀεὲ ἀταϊηςὰ ὃγ Ηἰβ ἐπεπιῖεβ ν.9 15 85 [ς, 2515 4012 1.4. 421 15, 
51}} ΕΣ, 2125.δὲ ἩΡ, 216. ΤὨῊς ΡὮγβ. ννοσῖγ οἵ ἢοῖε ἃτε: ν.δ, Ἵ)Ὁ πῦν α.λ., οἵ. 

10214; ν.ὶὶ ὈΣΡ ΣῺ ρῆτ. α«λ., θα οἵ, 15. 452 Ρ5. 107}6. ΜΝ 2.) Ὑ σοῃβεο. ἱπιρί. 

15 φοοὰ οἹὰ εγπίαχ. ὙὍΒετῖςε γε βενογαὶ ρίοββεβ, οὶ εν οἵ ἱπιθῃβιβοαδιίοη: ν. "Ὁ, 

ΜΝ ἴου ὩΝ ν,δ. 10, ΩΣ δῖα ὑβαρα οὗ ἴῃς νὉ; ν.ὅ6, ἀουδ]εὶ οἵ ν.δδ; ν,δ5, ἐῃ- 

Ἰατρεὰ ἔτοπι 1ἱ 8. 27; ν.ϑά, διιρὶβοαϊίοη; ν.105, ῥγαῖβε ἴὩ 1 86. ἔοσ 1 Ὁ]. οἵ ῥβ., 

πὰ ἱπίειγυριϊηρ ἴδε ἀϊνῖπε τοτάβ8. ὙΤῆς Ρ5. 15 ἀποϊεπῖ, δῃὰ, ἀρατί ίτοτῃ ἴδε 
υϑ8ε οὗ Ὁ πὃν, τηῖσἣϊ Ὅς ῥγεᾶχις. Ιἱ 8 ψττῖει ἴῃ ἃ οαἰπὶ ἴομα οἵ σοπβάεῃςς ἰῃ 

Οοὰά «πὰ ρταίβε ἴο Ηΐπι ἴον Ηἷ5 νγοπάειβ. [{ ἱπιρ ες ἃ ρεδςείαὶ οοπάϊξίοι οὗ 
[δε σοπλην μη Ὑ, ΡΓΟΡΔΟΌΪΥ ἰπ Βα γ]οηΐα ῥείοσς ἰο Νεβειιίδῃ. 

817. 1. ὅ5γῃ. {Πρ]εῖ. ---ῷ. 3 γίνε Ἰλαηξε], τερεδϊεά ἔοσ επρμδ- 
55 ἢ ἐσδ οα ΤᾺν παριδ], 50 Οῦ, Ῥ, 9, Ὀτ., Κιτι., αἱ., ψε]] βαϊεα 

ἴο τῆς οοηίεχῖ. ““ΤῊΥ πᾶῖὴς 5 ῃεϑγ, οἵ 32, 3, τεϑβῖβ ὑροῃ ἀἷ5- 
Ῥἰδερηηφηΐ οἵ ἃ 5ἰηρὶε Ἰεζ(εγ, δηά ἰ5 δῇ δπογηδίουβ ρῆγ. ἀἰ βου ἴο 
Ἐχρί δίῃ, Ἔβρεςοίδ!ν ἴῃ τἢϊ8 σοπίοχι, νεῖμεν γε τὨϊηἰς οὗἁὨ “ πᾶπὶς ᾿" 

8ἃ5 ἴου ΠΕΡ ΟΥ [ὉΓ ῥγεβεῆοθ. [Ι͂ἢ ἴδε οἰ πηᾶΧ, --- 7 οΓ σα Τὰν 

τυοπαἶγομς ἀξεας], σεἰε γαῖα (Πδπὶ ἰῇ ἃ βϑοῆῦ. Τἤδβα ἅγε, ἃ5 ἴῃ 6 
οτδοὶς ἱπαϊοαῖεβ, ἀθεάβ οἵ ἱπιρεηάϊηρ ἡυἀρπιεηῖ. 

ϑιίσ. 11. ϑυηίὰ {Πρ]εῖ. --- ὃ. λεη 7 ἰαζε απ αῤῥοϊπέκα νι]. 
Οοά ΗἸπιβε]Γ βρεϑαῖκβ ἴῃε οσαοὶε ψῃϊοἢ τά Κ68 ἃρ [πε ταπιαϊπάεγ οὗ 
τε Ρ56. Τῇε “δρροϊηϊεα τἴπλε ᾽" 15 ἴῃς τἰπλὲ οὗ υάρτηεηϊ, εἴ. ΗΡ. 

25; 50 ΕΥ͂., ἸΡΘΝ΄., δἀπὰ πιοβῖ τπηοάεσῃβ. ΡΒΝ., ΑΥ., “νβεη 1 

τεςεἶῖνα ἴῃς σοηρτοραίίοη,᾽ τπουρῇ ἃ Ροϑϑίρ]α τεπάεγίηρ, 15 οὶ 

ϑυϊοἀ ἴο ἴῃς σοηίεχί. -- 7 ἐπ ἐφωΐέν ἡμάρε), ἃ5. ἴἰῇε σοπίοχε ἰηάὶ- 
οδῖἴαβ, ἰη ἀἰϊδίσ δυτῖνε Ἰυϑτίος, ροἰνίηρ αυτά }0]6 ρα ηἰδῃπιθης ἴοὸ τῃ6 
νοκεὰ δηά νἱπαϊςαιίοη ἴο τῆς τἱρῃίεου, οἴ. 95 585 οϑ5. ---4, 72: 
εαγί ἀπά ἐξ ἐπλαῤίϊαπές νιοὶ ατυα}}, Ῥδηϊο- ϑι τ κθη, ἰῇ ΤΕΊτΟσ, 

Μ 
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οὗ. Ἔχ. 15} Ῥε5. 467 του δ, Τῆς τείεγεπος 5 ον θην ἴο ἴπο πὶ 85 
ψίοΚεά, οἷ, νἱλ, ἴῃ δητῃο5 5 ἢ (μ6 τὶρμίθουβ. ρεορὶς οὗ ἀοά. 

Α εἰοββαῖοσ δά άβ : 21 ἐς 7 δια λαὺε σαὔγμοίεα ἐς ῥιἠαγε, εἴ. 245 70. 
485 1 5, ,χ, Ιἰ τῃετείοσα ἀδροηάβ δηςγοὶγ ὑροὴ αοά νῃεῖμετ 
τῆ. φαγί 5}4}} τε πηδίῃ βίδὈ]Ὲ δῃηὰ ὑηβῆδκθη, οἵ ποῖ. 

Θέγ. 111. 15. ἃ 5σγῃ. τ}ῥ}]εῖ. --- ὅ. 7 ταν Ὁ 1ῃ6 δοαείογς ᾿- Τ“ἀὲ 
τυϊεξεα, ἃ νταϊηρ ἴο ἴῃ 6 Θῃθηἶε5 οἵ Ηΐ5 Ρθορϊῖδ, --- ϑοας ηοΐ], 

ἃ5 Ἔχργεββθά ὃ ἴῃς δχίθγηδὶ ρεβίυγα, ---- {7 πο κΡ 4216 λογπ], ἴῃ 

86] Γοοηβοίουϑ αἰρση Υ δηα ΒΌΡγεπλδοΥ ; οἷ, τ 8. 2.0 Ῥβ5. 805 3" 92}} 
τ12΄.---θ, ΤῊΪ5 ἰ5 ἰπτεγργεῖεα ὉΥ ἃ ρ᾽οβϑαίοσ ἰη αἰτορ. Ὁ. δηϊαγρ- 
ἰὴ “Βογῃ " ἴο “γουγ ἤογῃ,᾿" δηάὰ “1 ὑρ" ἴο “οῃ πἰρῃ." Τῇ 
51Ὁ. 5 σοῃῃρίεῖθ ψίπουϊ ᾿. ὙΤῊς οἸἰϊπιαχ οὗ 1ῃ]5 Ὀοδϑίίηρ δηά 

561 { Ἔχδ!δίίοη ἀρρθᾶτβ ἴῃ ἴΠ6 ννατηΐηρ : 229 ποΐ εῤεαξ αγγοραη]. 
Ταΐβ, δοο. το 32, 3, ΕΝ". 5 Ἔχργεββεά ὈγῪ τὴ6 “ηϑοῖκ"; Ρυΐϊ πε 

τεηάεπηρ, αραίμο τΔς Κοεξ], ϑαρρεδῖεά Ὁγ (5, ἰ5 (Ο]]οννεά Ὁγ τηοβὲ 

τηοάετῃβ δηὰ ἰ5 ἀου [1685 σοττεοῖ, Ἔβρθοίδιν Ὀεοδιιδε οἵ ἴῃ 6 τεϊδίοα 
οἵ 115 Ρ8. ἴο ἴπε ϑοηρ οἵ Ηδῃπδῇ 1 85. 25, οἵ. ι. 325 5 ΗΡ. 13, 

ϑιίσ. 1] 5 ἃ βυῃίῆ. {τρί ει. --- 7. 2:9» πού γγονι τὴ6 σε ογ 7γορε 
“ε σε, τῇς. ὕνο δῃιτῃθῦςδὶ χυδτίεγθ, σοιηρ]ειηθηῖθα ὉΥ πο 
“)ηονι τάε τυϊάεγησες, τὰς βουζῆθγη αυδτίεσ, ογ ) γον 116 νιομπίαξης, 

186 πογίμοσῃ αυδγῖογ, ἴἢτι5 δι Ὀγδοίηρ ἴῃς ἔουγ αδτίοιβ ἴο ὄὌχοϊα θα 
τοῖα 411. Τῆς ἱπιίεγργοϊδίοη οὐ ΑΥ., ΕΝ., ΤΡΘΝ., σὰ πδὴν 

δΔηοϊεηῖς δηὰ πιοάετγηβ, Πηάίηρ ἴῃ ἴῃε ἴογηι ἴῃς ῥτγεάϊςαῖε “ βίης 

ὉΡ,᾿ ἰδ ᾿πῃρτγοῦδ Ὁ ]6 ; 85 5 αἷΞο ἴῃαὶ οἵ 05, 3, Ἐ), δῃηὰ πιοβὶ τηοάεγηϑ, 
“ τηουηϊδίηου5. Ἡ]] Ἔτη 655." Βοίῃ οἵ ἴἢεβε ἴεανα [6 πογίμοτη 

αυδτίοσ υηπηοηϊοηςα. Τα βιαίοιηεηῖ οἵ Κίτκ., [δὶ 11 15 θεοδιβα 
οὗ τῃ6 Αϑβϑγγίδῃ δρργοδοῦ ἴτοπιὶ (ῃαΐ αυάτΙίεσ, 8 ἰηνοϊὶνεὰ ἴῃ ἃ 

τηϊβία θη νἱοὺν οὗ ἴῃς ἀδῖε οἵ ἴῃ6 Ἀ5., Δπα 15 πηι 5 οίΟΥΎ ἴῃ ΔΥ 

8456. [ζ 15 υϑ08}}}7 βυρροβεά ἰῃδὶ ἴῆεϑε δῖα ἴῃ νογάβ οἵ (6 
ῥϑαϊπηῖβί, ρχοϊυάϊηρ ΠΕΡ ἴογ [5γδθὶ ἴτοπὶ ὄνεγυ αυάτίεγ Ὀὰϊ Οοά. 

Βαϊ [ῃϊ5 5ιγ. ἱητεσνεηΐηρς Ὀεΐνεεη 111. δηά Ν, τϑαὶ]γ ἰ5 ἰῃ οἷοβε Ἵοη- 

ποοῖίοῃ ΨΙ Ὀοϊῃ, δηὰ σοητίημ65 ἴῃ νατηΐηρ οἵ σοά ἴο ἴδε ψίοκεά 
Εηθγηΐθβ ἴῃδί Ὧ0 Παρ σἂ σοτης ἴο ἴῇθηι ἴτο ΠΊ ΔῺΥ αυδιίεγ: {Ποῖγ 
Ἰυάρηιοηΐ 15 ἀρουΐϊ ἴο Ὀερίη.--- 8. Κεγίν σοά ἧς αδομέ τ γμάρε]. 
Α δ᾽οβϑβαῖογ ἰηβογῖβ πὶ 1 5. 27 ἃ βἰαϊεπγεηὶ οἵ ἀϊβι τ ενε Ἰαάρ- 

τηθηῖ: τὼ ομὲ 47 ῥμ μὰ ἄορ, “46 οἵδεγ Ἢ ἀγίολ μ, ἃ ᾿πε 

τηακίηρ ἴῃ6 ϑιΓ. ονθγῇι!], πα σε]ν ἰηϊετταριίηρ ἴπ6 οἷοβα οοη- 

ῃεοϊίοη οἵ {π6 ῥγενίουβ οἷδιιϑα ἢ [ἢ 6 (Ο]]ονίηρ 511. 



ΡΘΑΙΜ ΙΧΧΥ. τ65 

ϑισ. Υ. 15. ἃ βίδι κε {ρ]εῖ.--- 9. 20» α εμῤ τοί γεα τυϊμε], 

ἴῃς τηοϑὲ ῬσγοῦδὈ]6 σεδήϊηρ, ἰηβιεδα οὗ “ ἴμἰ ἰοαπηοίῃ,᾽" οἵ ΜΤ', ἃ 

ἴεστη υ5εαἃ ΟὨΪΥ ἤδτα οὗ ψῖηε δηά ἀυδίουβ ἴῃ 1156}, [ἰ ννᾶβ ἐπ 2ὰς 

λαπια οΓ Υαλευελ, ν«ἰϊῃους ἀουδί, 85 15 ἐν άθηὶ ἴτοτῃ ἴῃ οοπίοχῖ; 

Ῥυϊ 11 ννᾶ8 Ὡοΐ ΠπΕΟΘ ΒΑΣΥ ἴο 54 Ὁ 156. ΤῊς ἀϊνίηθ πδηηθ ἰ5 ηοΐ ἴῃδ 
ΟὨδ υδροά ἰῃ [ἢϊ5 Ρ5., δηά τῆς ᾿πϑετοη ἱπυραῖγα ἴῃ6 τηθάβυγα. --- 70 

ἧς μὴ οἵ ν»ιἱχεαά τυϊηε], οἴ, 15. ο Ῥτ. οὗ Ῥ5, το, Ηδτῦβ ἀπά 
βϑρίςβϑβ οἵ νᾶτίουϑ [πα 5 ὑνεῦα υ56α ἴο τηδῖκε ἰΐ τηοσε βεἰπιυϊδιϊηρ πὰ 
ἰηϊοχἰςδίίηρ. -- απ4 2,7. ἐχίεπας τῆ. ΟἘΟοά Βαπάβ ἰξ οὖ ἴο ἴΠ6 
ψοκαά ἴο ἀπίηῖς. ΤῊΪβ 8 ἴη6 τηοβδὲ ργοῦδῦϊς ἐχρίαπδίίοη οὐ δὴ 

Ασδιγδίβτῃ ΜΏΙΟἢ ἰ5 τοηἀεσεὰ ἴῃ ΕΝ"., “ Ης ρουτγεῖῃ ουὔἱ." “ΟΥ̓Ἶ" 

5 8 Θχρδηδίοιυ δάἀάϊίοη οὗ ἃ ρ]οββαίοσγ δ [πΠ6 ὄἜεχρθηβε οἵ ἴῃ 8 

ΤαΘάβαγα ; δηϊαγρεα ἴῃ (, 55, Ῥ), ἰπἴο “ οἵ 1ῃϊ5.... οἵ τπαῖ,᾿ ταϊηκίης 

οἵ ἵνο ἀϊβεγθηῖ συ. --- ζα, ἐξ ἄγέρε 1λεν τοῖῦ ἀγαίη ομ, ἰηῖετ- 

Ῥτεϊβὰ Ὀγ ἴῃς ρίοβϑβ, “" Μ}}} ἀτιηὶς,᾿" δηὰ ψῆοβε βυδ)εοὶ 5 αϑο ρίνθῃ 

συ ἤουϊ περά : “ 41} [ἢε ψίοκεὰ οἵ {πε βαγίῃ,᾽" Ὀοιἢ δὲ ἴη6 ἐχρεῆβε οὗ 
δε τηδάβαγα. ΤῊΣ οὺρ οἵ ἴῃς νγαῖῃ οἵ Οσοά ρίνεη ἴο [με νἱοκεά το 
ἁτίηϊκ ἰδ οουσηπιοη ἴῃ ΟΤ', οἴ. 11 6οὔ 76. 25,5". 4913" ς 17 15, σα 5 

δι: ΥἹ. Α 5ἰηρὶε Ἰἴΐπς ἰο]οννεά Ὁγ 8ὴ δηϊιίῃ. σουρ!εῖ. ---- 
10. ΚῬερὴδν 7 ἡδείαγε ϑογευεγ, ἴῃς νοτάβ οὔ σοά Ἴοπιϊηπεά δηὰ 
Ὀτγουρῆϊ ἴο τῃεῖγ οἰϊπιαχ ἴῃ ἴῃς ἢτβὶ Ῥεΐβοῃ 85 5:1. 11., 11. Τῆς 
ἀεοϊατγαιίίοη 5 δὴ δνεη]δϑίηρ ἄδοσεθ, δὰ ποθ δηρεδῦὶς ρυγροβα. 
11 νναβ, πονγανεσ, ἰηϊογργεῖθα Ὁγ ἃ ροββαῖογ ἃ5 τῆς ψογάβ οἵ [5γδ] 

ἴῃ ρα]. νοσβῃϊρ, δηὰ δοςογάϊηρὶν ἃ [| νγὰβ Ἰηβετίεά : 7 τουΐῇ παῖζε 

γιοίοαν 1ο τὴς σοα 97 7αεοῦ, εἴ. 8τ3, ν Ὠϊοἢ τῃδη οσοδϑίοηεα ἴῃ (ὅ 
ἴῆε οἤδηρε οὗ [ῃ6 ἢτδῖ νὉ. ἰπῖο “1 ν}}} τα)οΐςβ." --- 11. Τηῃαδὶ 
ἢ ϊοἢ αοα ἀδοίαγεβ 85 Ηἰ5 εἴεγῃδὶ ρύγροβε ἰ5: ΖάσΖ 24 ἀογης οὗ 
26 τοϊεξεά 7 εὐὴξ ἄσῖν οὔ 1, Ὁ ἃ βυάάδηῃ δηά νἱοἸεηΐ Οἷον ἀραϊπϑί 
τε, νῆθη ᾿ποὰ ἃρ ὉῪ ἴμ6 νἱοκεά {πεπιβεῖνεβ, νι; δηάᾶ, ἴῃ 

ΔηΠΠαβῖ5: 8.2 “δε λογῆς 97 τλε γίρλίεομς «λαΐ δὲ ἤγιίοα “], 85 1β 

βϑυρρεβιεά, ὈὉγ αοἀ Ηϊπιβε] . 

3. Ὁ 75] Ηἰρδ. Ρῇ τ ρῇ. δῖ5; ψῆςπ 834. ἢ ΟὨΪΥ οἵ τί ἔπ] ννουβῃΐρ (ν. 1πῖτ. 
ὃ 39), οἴ. γ9}5. --- Ἰοῦῦ 2.1} 80 3; Ὀυϊ ρῆτ. α.λ. ἀυΡ.; Φ ἐπικαλεσόμεθα τὸ 
ὄνομά σου -- ἽΟΦ, ΥἹ ἰηΐ, αΌ8, ΝᾺΡ ΜΙ 3. Ρτέρ. ἱπίεγρ. 851 Ρ]. Ῥί, --- 180} ΡῚ. 
Ῥί. 3 πι.; 5ο 3; θυῖϊ (δ μα5 διηγήσομαι, Ἔ »αγγαόίνετδ, αἰδοὸ ἱπίετγρ. ἰῃΐ, αὐ, 
Ὅβο. “ὦ δας 1 Ὀ]. ἱπ Βοῖἢ οαβεβ. ϑίγεεϊ, θυ.» ννου]ὰ τά. 1 ρὶ. γ., Οτ., Οοτῖ, 
Βᾶ,, Καα., ΝΥε.» Ρίς. "τ ῥ. -- ΠΣ (93). Θ, 3, αἀὰ 5:3, ν δίς ρῖναβ Ὀεϊϊες 

τηεδβυζς, 80 (Βε. --- ϑ. ὙῸ ΓΝ 12] ΡὮτ. α«λ.; 332 [επιροσαὶ 88 (ῦ, 3; οἵ. 10219 
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Ὃ Νϑ. ποθ ὈΣ 7} 85. ς82, οἱ, 989 ς. 3, ἰπ ρτίρμίηεββ, ἐπα γ, νυ. 9ϑ. --- 
4. Ὁ5.)}0Ὸ)] ΝΙρϑν. Ρῖς. Ρ]. α.λ. λ)Ὸ τε »εεὴ ατυαγ, ἢ. οἵ ἴεττγοσ, δισρε ες σίγέεξεν, εἴ, 
Ἐχ. 1516; π᾿ Οδὶ 461, ΗἩΠὮΡ. 1035. --- 55} [}} ἔοσπι ἱπβίεδὰ οἵ ὡν ν. 10; 
ῬΓΟΡ. Ὀεῖγαυβ δποίμες μιδπά. ---- 230] ΡῚ. ρΐ, 755 Οδὶ τοεῆρᾷ, ζγουε, Ρε. τοὶ 

213 2413, ΝΙΡΒ. (1) δὲ τυεϊρήεα τ 8. 25; (2) δὲ γίράξ οἵ σοηάυςι ΕΖ. 1825. 9 
431. Ὁ, ΡΙ, (1) τοεξρᾷ 70. 2825; (2) γιεασωγε 15. 4013, (3) Ργοῦ. ἰδῖε, σε 
γέρλ, ααγεί, 15, 4οἷδ (7), 50 Βεγβ. Ρα, δε τυεϊρἀεα,, 2 Κ', 1213, --- να τ Ρ]. 5. 
4. ἐξ ῥέδαγε, ἢ ΟΡ πιτὰ, ἢετε οἵ βασι, 8ο Ὁ. 95, οἵ μεάνεη 70. ἰξόι, οὗ ΝΥ !15- 
ἀοπιβ βουβς Ῥζ. οἷ, οοϊυπιη οἵ βιβοὶτε Ῥβ, 997, 85 Εχ, 1321. 22 (7) Ἐ ; υϑυ8]}}γ οὗ 
ῬἾΠατβ βυρροτγτίηρ Βουβα, οἵ οὗ οοϊυπιη οἵ Ρ Πὰς βιαπάϊηρ ἀρατί. -- δ. 7. 155; 

50 ν.δ. 11, οἵ. 788 8018. 38 0211 1129, ΤΏε τερειϊίοη ἰπ πεχὶ 1. ἰ ἀουδ]εῖ πὰ δ]. --- 

6. πϑτ] νἱϊθουϊ περ. ἱπίεγρ. 88 βυρογάϊηαις ἱξ ἴῃς βεοοῃὰ ἸονΠ ὃς οτρίπαὶ, 
οἰμοσννῖβα ὃν τγαβ οτἱρίμα!ν νῖτ [6 νΌ. ---- ἼΜ)12] 5ο 3, 5; Ρυὶ Θ, Ἐ, κατὰ 

τοῦ θεοῦ -Ξ “3, 50 (α6ρ., Οοτῖ, Βᾶ., Ηυ.8, Καὰ., Ηυ., τ. 808. --ρΣ] “) σιυαγά, 

αγγοραρ; εἶβν7. 1 8. 28 Ῥεβ. 9119 944; πον μεῖς εἶδε σοππεοϊεὰ ψῖτἢ ἴῃς πεοξ, 

δηὰ ᾿πργοῦ.; ὑγεγθα5 ὋΣ 5 υδεὰ ἴῃ 1 5. 22:3, ψν Βῖσοἢ γὰ8 ἐπ ἴῃς πὐϊηὰ οὗ [ἢ ϊ5 
Ῥοεῖ. ---Ἴ. 2. 3.}0] π.[πι.1 Ἡεδέ Ῥββ, 103123 τογὃ 13. 435 455 5019 -Ἐ- -- “3Ἴ0} 50 
Βδεῦ; δυϊ οἱ: Ἐπ, Ἐ, 3, Οἰπβρυτρ, διὰ πιοβὲ τηοάθγῃβ, 3210 οδῖγ. σἸ ἢ Ὁ. 15 

νιοπ απ οῶς τοίδεν δον οὔ ἐλε δοιὰ, Ὀαὶ (58 οπιῖβ ὈνΛ. κὶ 5 δαβί, δι ογ Εν.» 

νυ ε., θα,» ἴο τὰς εἰἴμες Ὁ οὐ ὈΛγπΌΝ, 1{δυΐδοσ ἴῃ τα ἀ]ς Ῥα]εβϊπε οὐ 

Οδ πε, “πε πιουπίαϊῃα᾽" πουϊὰ θὲ [με Νοσίβ ; 50 αἷβο ἱξ ἰπ Βαργίοπία. Τῆς 
Ρτγεαϊοδῖς 15 ἔοαπά Ὀγ ΚΙ., Ηαὰ., Ὠγ.» ἃ].» ἴθ Ὁνγπ, ΗἸΡΏ. ἰπξ. Ὁγν Δ πε, 80 ΑΝ. 

ἈΝ. ΠΡΘν..; Ρυϊ [δῖ5 15 ἱπίργορ. Τῆς βεηΐδηοε ἰ5 δροβίορεβε, δῃὰ γε μᾶνε ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ ἴῃ [Ββουρμξ Ὁ» ΝΜ", οἵ, 1211. 3..--- 8, Π|Γ 11 ἐᾷ ὀρ... ἐὰε ολεγ. ὙΤΒί5 
1. 15 Βαβεά οἱ 1: 8. 27 δῃὰ ἴ5 ἃ δ]. --- θ. γὴν Ὃ2] (ΒοΟΡὮ ἰπ 66, 3, πιυδὶ θὲ ρἷ. 
ἷπ Ἐ. 00 νβ ξο]οννεὰ ὈΥ 1 οὗ δοςοτηρδηϊπιεηΐ 1.9}. ---- ἼΣ] Οἱ], τεὶ. οεἰαυβε 
Ὡβυλ}}γ, 85 808. ΞΞ τυλέολ ,ρανες, ΟὨΪΥ Πέτα οἵ νἱἷπε διὰ ἀυΡὈ., οὗ ναΐετβ 464; 

ῬΙΟΡ. Ἴοπ ἴο δε τά. Τ᾿ ἼΠ ἢ.πι. τοΐγεε οσ τεὰ νῖπε Ὀϊ. 3214, (6 μα8 Βετε οἴνου ἀκρά- 
του, ἘἜ υἱπὲ νιεγὶ, ΑΛ. αὐστηροῦ, 3: υἱγῖο γηφγαεο. ---- κῦ0}]} ΟΑ] ρΐ, 3 πι.; Ὀυϊ Ὀ15 ἔ, 

Ἀά, ΡΙ. ρῇ. κῦρ Οοά 500]. ---- 0} π᾿ πεέχέμγε α.λ.; Ὀαϊ νὉ. Τ᾿ ἼΡΟ πεὲχ οἵ νυῖπε 
102}0 15. 523 το Ῥγ, οϑ- δ, 5ο ῥοῦ". Βετζε. ---- Ἴ"] ΗἸΡΆ. ἱπιρί. [2] νὉ. Ατα- 
ταδίβηι, ψ. 6311, ---- Ὁ] 80 33, τείεσγίπρ ἴο ἴδ τοέρμε, Ὀυΐϊ (δ ἐκ τούτου εἰς τοῦτο ; 

80 Φὅ, ἘΠ, τ πίη οἵ ἵνο ἀϊβετεηῖ οὐρ8. [Ιἱ 8. ἴῃ 411 σδβεβ δῃ ἰπίεγρ. οἷ. --- 
ὩΝΛΟΨ}] Ρ]. 5[..3 {,, τείειτίπρ ἴο [με σὰρ. ἔ[2}] πιπι. ἀγερε ο7 τυΐνε, ἦξές, 88 
7ε. 4811 Ζρ. 113 15, 255: 5, --- γΧῸ}} Οδ] ἱπιρί. 3 τι. πιοάαὶ ἔογεας. ᾧπερ νυν. Οδὶ 
ἀγαΐνε ομέ ἀτερϑ, εἶδυν. 7. 658 ΕΖ. 2386 15. 5117, ΝΊΡΆ. 1,ν. 11δ 59 Ὀρ, 73:0 (7); 
Θ' Βετε Ἰκσρὺ Ὁ, 88. 73:0, --- γὴν ῬΦΎΌ3] ΡὮγ. εἶβιν. τοῦδ 119}19, ρσοῦ. αἰϑὸ 
ΕΣ. γῆι; Ὀυϊ Βεῖε ἃ 9]. στ ἴῃς νῦν. Ἰγφν, --- 10. τ Ν} ΗἸΡΏ. ἱπιρί. Ἴ), 5ο 3 ; 
Ῥυΐϊ Θ' (ὐϑὴν ἰβ ψε}} βυϊϊεά ἴο { ΠΟΙΝ, Ἐπουρἢ ποῖ υβεὰ εἶβιηγ. ἴῃ Δ; Ηδτε, 

Ηουρ., ον Ὡ., ϑίγεειϊ, Οοτῖ, ΕἸ τ., αἱ. ΤῊΣ 1 5ρ. μβετε ἱπβίεδά οὗ 1 ρ]. οἵ νυ. 
58. βιγκίηρ, Ὀὰϊ τὰς Ἰαϊίες Βα] οὗ νυ. ἰβ ποῖ βυϊϊεὰ ἴο οοπίεχι δπὰ ἰβ ρὶ.; ἰῇ 

οτὶρίπαὶ Ρ8. σοὰ βρεᾶκβ 85 νυ. δ. ---- Ὥῦ 95 "Ὁ Ν (203) 465.12 (34) γ61 813.6 (4). 
πιῚΣ. 03]. ΤΟ δὴ ἰβ ρὶ., πιδκίπρ' 1. ἴοο Ἰοῃρ. -- ἸᾺΡ 5)Ν7 νὉ. ΡΙ. ἱταρί. 
ἔν, Ρἂτ. ἁλι; Ῥαυὶ ἀετοῦ ο77 Ὀδτβ οὗ ἴγοι 15. 453, οἴ, Ρ5, το 718, ΤΗΐβ οδῃ 
ΟὨΪΥ μανε Οοὰ 88 508). 



ῬΒΑΙΜ [ΧΧΥῚΪ. ιός 

ῬΘΑΙΜ ΙΧΧΧΥῚ., 3 5τε. 65, 

Ῥβ. 76 ψὰϑ ἃ βοηρ, οδι θῦσαι ἐπρ δὰ δποίοπὶ νἱοίοσυ οὐ Ὑδανοα 

ΟΥ̓́ΣΙ Θποπιΐθθ ἰπ [}6ΓΌ 8416 πὶ ἐϊβο]ξ, ΒΟσα Ηδ πιδάβ Ηΐ8 στοαΐπθϑϑ 

ἵπιονσῃ ἐπ [86 ἀδδίσιςτίοπ οὗ [86 ἱπδίσιιπιθπίβ οὗ γχὰσ (ν.3.3), Ὀθοᾶπιθ 
δἰοτίρυβ ἰπ πιδιείηρ [Π6 Θμαπλ68 8166 1μοὶγ 1Δϑὲ 8166 Ρ (ν.᾽ 7), ανσο- 
ἐπδρίτίπρ ἰπ ἡπάρτηοπε ΠΡΟΠ Θποπιΐθ8 δηὰ ἰῃ βαϊνδίίοη οὐ Ηὶβ ρβορὶἜ 

(ν.59). ΕΑ σίοββ 4118 Ἱροπ 411 10 ὑγαΐὶδε Ηἰπι ἐπ ἐδδελνδὶ ουθῃ ἰπ 

δεῖς ψτδία, ἀπά 10 Ὀσίπρ Ηἰπι ὑσεδοπίβ (ν." 18). 

ΟἿ πιδάς Ηϊπιβοῖ Κπονῃ ἴῃ 7υάδαῃ; 
ἴῃ Ιβγϑεὶ Ηἰβ5 παπιε Ὀεοᾶπιε ρτεαῖ: 

Απὰ Ηἰἴ5 οονετὶ ννᾶβ ἰῇ 54] Ὲπὶ, 
Απὰ Ηἰς ἰαἷγ ννγὰβ (ρει) ἰπ Ζίοη. 

Ηε ὕταϊκε (ἰῃς δαβῃϊηρο οἵ ἴῃς Ὀονν, 

55 1ε]4 δηῃὰ βυνοσγὰ απὰ Ὀβίίε. 

1 δτκίοῦβ δὶ Τπου, (Ο Οοά), 
ΟΙογίοιυ5 ἔγοπι ἴῃς (ενευὶδϑίηρ) τηουηίαίη5. 
Τῶε 5ἰουϊ-εαγίςα 5Ἰερὶ (πεὶγ ([51) 5]ςερ, 

Απὰ (πε πιδῃ οἵ νγγὰσγ ἀἱὰ ποῖ βηὰ (5ροἹ"}). 

Αἱ ΤῊΥ τεῦυκε, Ο ἀοά οἵ Ϊ]4ςοῦ, 
Ομδγίοι δῇ ἃ ἤογβα {εἰ} ἰπῖο ἃ ἀδξερ 53ἰεερ. 

ΑΕ ΊΊΝΒΡΙΕΙΝΟ δὴ Τβου, (Ο σοὰ); 
Απὰ νῆο οδῃ 5βἰαπὰ Ὀείοτε Τηΐπε δηρεῦὴ 

Ετοπὶ ἤδανε Τῆου ἀϊάκι Ἰεὶ ΤῊΥ βεπίεπος Ὀε Ὠεαγά, 
Τῆς Ἰἰαπὰ ἐεξαγεά, δπὰ ἰϊ ννὰ5 αυϊεῖ, 
ΜΏεη Οοὰ δτοβε ἴἰὸ ᾿υὰρπιεηΐ, 

Το 58νδ 8}} ἰῃς δϑδὶοιεὰ οἵ ἰῃε Ἰαπά, 

Ῥε. 76 νγᾶβ οὐ ρίπα! ἢ ἃ ὍΔ. Ιι νγὰ8 ἴα κεπ ἃρ ἱπίο (ὶἪ δπὰ Η͂, ἴβδη ἱπίο 

Ἐ λυὰ Ἐ83Ά, ἴῃ υγῖς ἢ Ἰδίϊεν ἰδ σὰβ γίνει [μ6 τηυδβίοαὶ ἀϊγεσιίο Γ)}})2 (ν. 1πῖἴγ. 
δ 24, 29, 31, 32, 33, 34). [ ἰ5 οοπῃροβεά οὗ ἴδτες ἰγπιεῖεν μαχαβιῖςἢβ δπὰ ἃ 
ΕἶοΞ5 οἵ πυυςοἢ Ἰαῖοετ ἀαῖε, ν.11-18. ΤΊ ταβειι 68 Ρ85, 46, 48, οἵ ἔξ 'ῃ σοπιπιεῦιο- 
ταῖϊπρ' ἃ βίψτιαὶ νἱοΐοτυ οἵ Ὑδῆννε ἢ ονεῦ ἴῃ 6 Ἂπεπιΐεβ οἵ Ηΐβ5 ρεορὶς, ργου δὶ 

ονεσ ϑεηηδοβοῦῖρ. [Ι{ νγὰ8 Ῥγορδυ υυυϊτεη ἰη Βαγίοηΐα ἰῃ ἴῃς τἰπιε οἵ ἴΠ6 

εατὶγ Ἐεδιογαίίοη, ἴοσ ἴῃ εποουγαρεπηεηΐ οὗ ἴῃ ρεορὶς ὈῪ τείεγεησε ἴο ἴδεῖγ 
δηςίεηιϊ Ὠἰδίοτγ. τον ν.3 5 πᾶπις οἵ 7εγυβαὶεπι, εἶβιν, Ομ, 1.418, ἀο685 ποὶ ἱπιρὶῦ 

ἀερεπάεηος, Ὀυΐ ῥτΟ ΔΌΪΥ ἃ σοπιτηοη ᾿γααϊ τοδὶ εἐχρ᾽απαιίοπ οἵ ἴῃς ἰαϑὶ ρατῖ 
οὗ ἴῃς οοτρουπὰ Ὀῦϑγν, [πὶ ἴδε οτρί πα] Ῥ5. ἴῃς ἰεῦτιβ ἃγὲ ἴῃοβς οἵ δβαγὶγ 

Ῥοεῖγ: Ψ ὙΠ νδ-- ΗΡ. 35; 3230 ΥῸΩΝ νδ, 8 15. 4613, ρρυ ὑὸν ν.ῖ, ἂβ 750 
815:δ; γῈΝ Ὦ 5 ν.10, 45 Ζρ. 25. Τῆς ρίοββεβ οοηἰαἰπ ενίάεποε οἵ ἰδῖετ ἀαῖε : 

ἐδνοσκ ν.8, Ασατηδίβσω ἴου ϑϑιοφα; ἸΝ Ὁ ν.ἢ, 85 Ἀπ. 27, ἐχρίδῃ. 5].; Ὁ 5.2) ν.ἱ2, 

ῶ5 68 15. 187, 
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δίγ. 1. Τῆγεα βγη. σουρ]εἴ5. --- 2-3, Οοα νας ηΠνισεῦ ἀποτυηπ], 
τοῆσχίνα, 85 ΙῬΟΝ. ; οἡ ἃ Ὠϊἰβίοσγίς οσσδβϑίοῃ, ργοῦδΌΪυ ἴῃς ἀείεαϊ 

οὗ ἴῃ6 ΔΙΠῚΥ οὗ ϑεμηδοῃειρ, οἵ, 48, || ΤΠἔρ πανις δέσανε σγεα], 

οοἸοὈγαῖθά, πιδάς ἴδπιουβ ὈΥ νἱοἴοτγ, οἵ, 48 71". -- ἐπ )ναάαλ ἢ ἐπ 
7 γαφ{7, 5}}}} τχοσγε οἰοβϑὶν ἀβῆηβα Ὀγ δαζενε, ροβίϊς ἴθγῃι ἴοσ [εππι- 

58] 6τω, οἵ, ὅδ. 14}5, } Ζίοη. ----- ΤΉεβε ψεσα 175 εουέγ] ἢ Πὲς ἐπὲγ,; 

ῬιΟῦΔΌΙΪΥ ἴῃ τμ6 Ἰἰΐεγαὶ βεῆβα, οοποεϊνίηρ οἵ αοά 85 ἴῃ Ἰίοῃ οὗ 
]7υάδῃ, οἷ, 15. 41’, ΑΙ Βουρἢ τη 185 ννογὰ ἰ5 υϑεά ἰῃ Ρ5. 275 ἕοσ ἴδε 
[ΠΡ] 6 85 ἃ τεΐαρε δηὰ 5ἢο]τοσ. --- 4, τας 2ω27, 50 τηοϑδῖ ὑγο ΘΟ ΪΥ, 

85 τηθάϑυγα ΤΟ υΓα5, δίδοῃϊηρ τῆς ἔοσπι ἴο ἴῃ6 ῥγδθνίουβ σοηϊοχῖ, 

δηά ποῖ “1δογε,᾽" 85 δάν. Ἔηγρῃδῖὶς οἵ ΜΤ. δῃὰ τβϑβ., πιδκίηρ [ἢ15 

Ἰηθ ἴοο Ιοῆρ. Τῆε ἀϊβεγεηος ἴῃ Ηδῦτ. ἰδ ΟἿΪΥ οἣθ οὗ ἰηϊεγρσεία- 
τίοη οἵ {με οτρίπαὶ υπροϊηϊεά ἰεχί. --- 76 ὄγαζε]), ἃ5 οὔ6 ονθγοοτζω- 

ἱῃ5 ΔῈ ΘΏΕΙΩΥ, ἰδἰκίηρ ἔτοπὶ Ὠΐτα ἢἰ5 γεαροῦβ δηά Ὀγεακίηρ ἴῃ δ τὰ 

ἴῃ ρῥίβοαβ, οἷ, 4619 Ηο. “253. --- “ς βαελίηρε 97) 1706 δοτο], ἴῃ αἴτονβ 

ἰη τῃεῖγ ἤϊρῃϊ σοτιραγεά ψἱτἢ ΠρὨϊηϊηρ ἤάβῃ 65, εἰβενῆοσα σοησεϊνεά 
85 [6 ἀστοῦϑβ οἵ σοά, Ρ5. 185, --- Τὸ [656 δὲ δά ἀδὰ Ἅἀλέγἀ αμα 

σιυογα, ἀπά, ἴῃ ἃ ΒΔΓ σἰδίθτηθηΐ, δαλδίσ, ὉΥ τηδίοῃ. ἴοσ ἴδ 6 

ὙΕΔΡΟΏΒ οὗ νὰ υϑεὰ ἴῃ Ὀδίι]6. 
ϑίσ. Π1|. ὅγη., δηιῃ., ἀηα βγηίῃ. σουρ]εῖβ. --- ὅ, Με μείγίομς αγὶ 

ΖΑομ], ᾿ξ ιεὰ ἀρ, δηνεϊοροά νἱἢ ρ]οτγίουβ ᾿ἰρῃς || σώργίομς 5γτι. 

ὙΠ νιῖ --- ον 106 εὐεγίας περ νιομρία 5], 50. (5, Ἐ ; 5γη. Ζίοηῃ 

νιδ, οὐ, Ὁὲ. 433} ΗΌ. 35 Ρβ5. 8γ' ττοῦ; τιϊβίηϊεγρτεῖεα ὃγ 3Ηη δηὰ 
οἴδει γτϑθβ. 85 “τηουηϊδίηβ οὗ ῥσϑυ,᾿" νι ϊο ἢ ΘΠ 5 νδιὶουϑὶγ ἐχ- 

ὈΪαϊηεα 85 “ ποσα ἴδῃ ἰῃ6 πιουπίδϊπ5 οὗ ργεγ,᾽" ΑΝ. ; “τῇδη ἴΠ6 
Ἀ115. οὐὕἨ τῆς τοῦθεῖβ," ΡΒΥ͂. ; ογ, πίογα ὑσορεσὶῃ, “ οοπιίηρ ἄονῃ 

τοῦ τηουηϊαίηβ οὗ ργευ," ΕΝ.., ΠΡΌΝ΄., 25 ἴῇς βεαΐῖ οἵ νἱοΐογυ οἵ 
Ῥοοῖγ. ΤΗϊΐβ ἱπιεγργείδτίοη οσοδϑίοηδα ἴῃς ρῇοββ, “"ἂὲ 5ρ01164,᾽"} 
δὲ (6 Ὀερίπηΐηρ οὗ ἴῃς πεχὶ ν., ψῃϊοἢ τηᾶκεβ ἴῃς πε ἴοο Ἰοην 

δηᾷ ἰ5 ἴῃ ἰἴβε! δὴ Αγαπ)αίβηι οἵ δῖε υβ6ὲ ἤδη ἴῃς ἀδῖε οἵ ἴῃς Ρ58. 

-6-7. 7Ζλε εἰομ-ἀεαγίσα, ἴᾷε Ὀγανα ψψαττίοτβ, [| γιέσι 97 τύαν', 

ἴπε νεοΐογδηβ ἱγαϊῃθα οσγ ννᾶγ, [ ολαγίοί ἀπά ἀσγεϑε, ρειϑοηϊβεα ἴοσ 

τῆς τηοβὶ εβδοϊίνα ἀϊνίδίοη οὗ Δῃ δησίθηϊ ἀγγηγ, ἴῃ νι ϊοἢ τῆς ρτεαῖ- 
εϑὶ ψδυτίοσβ αἰνγᾶγβ τοάς. Οοά νδησυ ϑῃεα δηά 8[ενν [6 πὶ οἡ ἴῃ 6 
Βεϊά οἵ Ὀδζθ, ἀπά 50 τῆευ σἱχδέ “λεὶγ ἐαεΐ τε ἢ “εὴ ἐπίο α ἀξεῤ 

σε], ἴμαὶ οὗ ἀδδαῖῃ 45 ἀϊβιϊρυϊϑῃθα ἴτοτ παῖωυγαὶ 5]6 60. --- Τῇε 

ἀεαῖῃ οὐ 1ἢ.8 ννδιτίουβ ἢ85 85 115 δη ἢ 6βἰ5 ἴῃ αγ αἰα ποί 3.47], ἰμαὶ 
5, “2 οἵδ, ἃ5 7ὰ. οὗ, ὙΤῊϊβ ἰβ 41} (ῃαὶ [Π6 τηεάβυγε δἰϊονβ; Ὀυΐ ἃ 
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Εἰοεθαῖοσ 885 οἰ μαυνίβα Ἔεχρίαἰπθά ἰξ Ὁγ ἰῃβουιίηρ “ 411" το ἐπαρῆδ- 
5126 ἴῃς ναιτίοιβ, δηὰ “ τηεὶγ μδηάϑ ᾽" εἰ ΠῚ 5. ἴῃς οὐ). οὗ τ1ῃ 6 νΌ. 

ἴο δἰ ρμΑβῖζε ἴῃ 6 ῥαγα γβὶβ οἵ τἢεὶγ βίσεησίῃ, ΑΥ., ΕΥ͂., οὐ 85. ἃ 

ΒΘΟΟΠΔΙΥ 50]. οἵ ἴμ6 νΌ., “ νι τΠοῖγ μαπάς,᾽" οἷ, ΡΒ. --- αὐ Τὰν 
γεδωξε], ἃ5 Ἔχργεϑββα ποῖ τῃεγεὶν ἰῇ νοσάβ, Ὀὰΐ ἴῃ ἀεεάς οὗ ἀϊνίης 

ἡυάρπιεηί, --- Ο σοαά 97 7αεοδ), ἴὴς δηάεαγίηρ πάγῃς οἵ αοά 85 
τὴς Οσοὰά οἵ τῆς ἐδίμες οἵ [6 ηδίίοη, οἵ, 815 ὅ. 

δ8ισ. ΠῚ. Τῆγεβα βυῃίῃ. σουρ]εί5. --- 8. ““τυε-ποῤίγίηρ αγί Τλομῆ, 
ἸΠΒΡΊ ΠῺΡ ἀνγα, ἔδασ, ἀη ἃ ὄνθῇ [ἜΣΤΟΥ ἰῇ ἴῃ6 δηαπλῖεβ Ηδ [5 οοη- 
απογεά, 5γῃ. ν.ἦ ὁ. --- ἥγάο εαπ σἰαπα ὀφίογε Ζλίμπε ἀπρεν 7], ᾿τὰρ]γ- 
ἴῃς ἃ Ὡδραῖϊνα ΔΏΒΨΕΟΙ: ὭΟΠ6. ΤΠΪΐδ μᾶ5 Ὀδθὴ δηϊδιρεά ὃν ἃ 
Εἰοββαῖοσ ἴῃ 3Η, [ο]ονσεὰ ὃν Ελ"., ΌῪ ἴῃς ἰηβειτίοη οὗ ἃ ᾿ειηρογαὶ 

Ῥαγίοῖϊα κ ν ἤδη οηςς,᾽" νἢϊοἢ ᾿Ἰηνοϊνεά ἴῃς Ξεραγαίίοη οἵ (6 ὑσερ. 

ἴτοτὰ 15 ἡουη δηά ἰογοεα ἴῃ 6 ᾿γδηϑβιδιίοη “ Ὀείοσε Τῆεα ἤθη πος 
Ὅπου τί δηρτΥ ν᾽ 4]} οὗ ψῃ ἢ 5 δ ἴ[ῆ6 ὄχρβῆβε οἵ ἴδε πηδᾶϑυγα 
δηὰ ἰδοῖβ ἴῃς 5βἰπῃρ] οὐ γ ἀπά οτος οὗ ἴμε οπρίηαὶ. ---- 9-10. γοσι 
λεανεη1, δταρῃδῖς ἰῃ ρΡοϑβιϊοπ, Ὑδουρῇ [6Θγυβαίεπι, ἴπ6 σΔρ τΑ] οἰτγ, 

ἰδ ἴη6 ρίαοβ νἤδγε σά πηδηϊίεβδίβ Ηἰβ ρίοτυ, γεῖ Ηἰβ ἴἤτοης 5 ἴἢ 

ἢεάνθη, δηὰ ἴτουι ἴἤδηος Ης ἰειτῆςθ Ηΐβ δάνογβασιεβ ἤθη Ηθ 

ΔΡΡρθᾶῖβ ἰὴ ἡιάρτηεηῖ. --- Ζίοω ἐἴϊαἴ 7 ε’ ΤᾺ σεπίεπες δε ἀδαγ1, οἵ 
ςοπάεπηηδίίοῃ, 45 πηδηϊεϑῖε ἴῃ ἴῃς βουηά οἵ τῃυηάετ, (οττγίηρ 
τῇς ΘΠΕΩΥ ἃηὰ ονοσοοπηηρ ἴῃεπι: || λάσπη Οσα ἀγοτς 10 γμεΐρ- 

»ιθη 1} ἴο ἀεδοίάς Ὀεΐνεεῃ Ηἰβ. ρεορὶβ δηά {πεὶγ επετηΐθβ, ἴο οοη- 

ἄδπιη δηά νἰϑὶὲ [6 δθθτὴν ἢ 6 ἀεδῖῃ ρεπα!ν, ἀπά 70 “ατς αὐ 
2: αὔίείεά οὗ τῴε απ, ἴμε ρεορὶε οἵ αοά νῆο μαά Ὀδεϑὴ δῇ] οϊεα 
Ὁγ ἴῃ δῃΏδιην. --- Ζ.ε ἐαηα γ)εαγεα 1, ἰῃαἱ 15, Τα ἀΔἢ δηα Τεγυβα]επὶ ; 

τῃ6 ἴβαγ οἵ ἅν Ὀείοτε {πεῖν σοα. ---- σλα ἐΐ τας φμίε  ὨΔὰ Ῥβϑᾶςα 
ἴτοῦλ [ἢ ἀἰϊδίατθαηςεβ οὗ νγὰγ δεγ ἴῃς ἀδϑιγαοιίοη οἵ ἴῃς Ἔπεσηγ. 

Τῆς 5. τεαςῃβα [18 ἀρρυοργίδίε σοῃοϊυβίοη μετα ; Ὀυΐ ἃ ἰδἴεγ 

εἀϊίοτ, νν]βῃϊηρ ἴο ρῖνα 11 ἃ ΠΊΟΓΕ ρεηεγαὶ δηὰ ργδοῖίςδὶ σοποϊυβίοῃ, 

δαάεὰ ν. "3, -11, 2Ζελτυγαϊά ἀραΐηο νιόη ἢ γοριαίημ ον οὐ τυγαίλ], 

τῃδῖ 51}}} τεστηδίηἰηρ ἀραϊηδὶ ἴῃ 6 δῃθΠ}165 δἰζεσ [ἢ στεαῖοτ ρϑτὶ οἵ 1 

Βαὰ δε ὌἼχρϑηάδά ἴῃ ρταιβοδιίοη ἂἱ {Πεῖὶγ ἀδϑίσυοιίοη. [ἢ [ἢ]5 
βίδα οὗ τηϊηά ἰδεῖ ἴμθπὶ 2γαΐρε Ζάεε ἢ ζεοῤ χες υα], ἰὰ τ[μ6 σε]εῦτα- 

πο οἵ νἱοίοιγ. ΤῆΪΐβ 15 ἴη6 τηοϑὲ παίυγαὶ ἱπιεγρτγεϊδϊίοη οἵ ἃ ἀϊι- 
οὐδε ραββᾶσο, ἴῃ ψῃϊοἢ 36) δηα Ντββ. ργεαῖν ἀϊβεσ. ΕΔ", (Ο]]ονν ζΗ, 
μι ΠΟ ΠΟΙ 15 ἢοΐῖ 50 νγ06}} στουπάεα 45 (ὅ. Ιπ ἴδε ἤτϑι οἰδιιϑα ἴΠΕΥ 

411 ἀῦτεθ Ἂβϑθῃτ αν ἴῃ [6 τεηάθπηρ : “ ϑυγεὶγν ἴἢ6 γαίῃ οὗ Ὠδῃ 
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5}4}} ργαΐὶβα Τῇδς,᾽ τῃαὶ ἰ5, ἴῃς νγδῖῃ οὐ ἴἢ6 δηθηλεβ Ψ}}} Ὁγ {Πεὶσ 

ονεγίῆγον 6 τυγηθα Ἰηἴο ῥταίβε οἵ αοά τγουρῇ Ηἰ5 ρίουυ ἴῃ νὶο- 

ἴοιγ. ΤῊδ ἰδϑῖ οἷδυβε ἰ5 τῆοσε ἀἰβῆςσι]ῖ, δη ἃ 15 να ΠΟΥ ΒΥ τεηἀεγεὰ 
Δηα οχρ αϊηεά, ΡΒΥ͂. δηά ΑΝ. πιᾶν Ὅε αἰδβηγιβϑε 85 υπ]υϑιδεά 
ἐγδῃβ]ατίοηβ οἵ 3η δῃηὰ 85 δ᾽ορείθογ ταϊβίδ κε Ἔνθ 85 ρασδρῆγαβε. 

ἘΝ. “τὰο τεϑίάυς οἵ νγαῖῃ 5ῃα] ΤὭου ρἰγά ἀροὴ ΤὭες,᾽" 15 σοτ- 

τεοῖ ἰῃ ἴογηῃ, δηὰ 15 (οἹ]οννεὰ Ὁγ Ὦτγ., Κίτκ., αἱ. ; Ῥυϊ 11 15 ἀϊβῆςα!ς 
ἴο Ἔχραίη. [5 ἴἴἰ (σοά᾽Ξ νταῖῃ ἢ ψῃὶς ἢ Ηδ ρἰγάς ΗΪπιβε Γ ἴῃ Ηἱ5 
Ἰυάρτηεηϊ οὗ δῃθηλθϑ ἢ 85 [ῬΌΝ. “νῆεη ΤὭου ρἰγάεβὶ ἃ σετηηδηῖ 
ἢ σταῖῃ ᾿)Ρ ὙΠΘη “τγαῖῃ ᾿᾿ ἰ5 υϑεά ἴῃ ἵνοὸ αἰ εγεηΐϊ 5εη5865 ἴῃ 

ῬᾶγΑ]]., Μ᾿ Ὡ]ςἢ ἰδ προ Ὁ]6. [5 11 τῇῆς6 ψταῖῃ οὗ [ἢ 6 Θῃ δ ΠΊΐ65, 85 ἴῃ 
της Ράγ8}}.ὃ ὙΤὭδη ἰΐ 15 Δὴ ἀν κναγά δηα ἀποχαιηρὶεα σοποερίίοη, 
ἴῆαι Οσοάὰ 5ῃουϊά ρίγά Η] πι5ε Γ πιὰ τῃ41. ΚΙτκ, ἀοα65 ποὶ βαιβίν 

ψ ἢ Ὠἷθ ἐχρδηαιίοη : “ οὐ ρἰγὰβ οἡ Ἡϊ πηβεἸΓ 85 Δῃ ογῃδπιεηΐ (ἢ 

Ιαϑὲ (116 εβοτῖβ οὗ ἢυπηδη σταίῃ, τὰγηϊηρ [ἤδη ἴο Ηἰ5 οὐνὴ ὨΟΠΟΓ ; 
ΟΥ μἰγάβ [δῖ οἡ 85 ἃ ϑνογά, τηδκίηρ ἴῃ6 νταῖῇ οἵ Ηἰβ δεηδηεβ ἴο 

ταϊηἰβίετ ἴὸ τ εἶτ μηδ] ἀϊϑοογηβίαγα.᾽" --- 12. ὕοιν απά ῥαν ἢ ὀγίπρ 

2γεσεμί ], ἰῃ 6 ἰογπλεσ, 15γδε], ἴοὸ γαλευεὰ γομν Οοά, ἃ ἴεττὰ ἴοσ ασοά 

οδαγαοίεγβιϊὶς οἵ Ὠ5, θὰῖ Πεϊεγορεπεουβ ἴο π|5 Ῥ5. δῃηά ἴο 8]] οὗ 

Φι; τῇς Ἰαϊῖεγ αὐ “Ζα αγε γομηα σδομέ νι, τὰς πεὶρῃθουπηρ 

ΠΔΙΟΏΒ : δπά (Ὠετγείοτε ἴο με Ζεγγίδές Οηε], τὰ οὔθ ψῇο, Ὁγ Ηἰ5 
υἱηαϊςδίοη οἵ Ηἰβ ρβορὶε, 115 τἤδτα τ ἴδαγ ἀπ ἴθυτοσ, ἃ5 ΠΊΟΤα 

Ὰ]γ Ἔχρ αἰποὰ ἴῃ 183. --- λο ἑαξοίά ατυαγ]}, 50 ΟΦ, Ῥ), 3, νυ ἢ ἰβ 
τθοτα διϊδὰ τὸ 26 “ῥίγίέ, σουγταρε, οὐ φγίέμεες ἴδῃ τἴἢ6 5: ΓΟΏΡῈΓ 

ψοτὰ οὗ 32, “εὐτεῖῃ ΟΥ̓ οὐ “Ἰορρεῖδ 5ἰιοτῖ," νψῃϊοῖ 15 υϑεά 
ΒΟΝΏΕΓα εἶδα ΨΠΠ “ ρὶ Π,᾿᾿ δηα 566 Π15 ἱπαρρτορτίαϊε ἴο τἢϊ5 τνογά. 

--ἰς ατοο-ἐπορίγίηρ}, ἀνα, ἴεατ, ἴδκεβ ἴῃς ρἷδος οἵ Ἴουγαρε, --- 
2λε Ζίπρε οΥ 1λε εαγλ1, ἴῃ 6 τλοηδτο 5 οὗ 81} ἴῃ 6 παιΐοηβ τουπά ἀρουΐ 
1586]. 

3-8.. 5] 0 σοῃβες, ἱπιρί. ἱπυρ|1ε8. ργενίουβ ρί. Ὑπετείοτα γὺ) ΝΊΡΒ. ρῖς. 
»υ βῃουϊὰ δὲ Ρῇ. »ῈῸΣ τεβεχῖνα, ἃ5 489, δοτίβι γείεσγίηρ ἴο ἃ ραγιίουϊασ ενεηῖ; 

80 Ζ,, Οτ., Ὑῃε. [ὲ μα8 θεβθὴ ρεηετα  βεὰ ἴῃ 38) ἀπὰ γβδ. -- ᾧ 5} ἢ. Ρζ. Ἰος.» 

εἶσν. ὅπ. 1418; δγομαὶς πϑιὴς ἴου 7ὺΣ ἰπ ρᾶγᾷὶ!. βετγε; δῦθτεν. ἔγοτα Ὀσ ΨΥ", [ῃ 6 

Ιαϑὶ Βα] Γ οὗ ἴῃς σοπιρουπὰ ποιὰ Ὀεΐπῃρ ἱπιεγργεῖθα ἴῃ 15 νὰν. [{ 5 ὈΥ͂ πὸ 
τοεδη8 σεταίη, πονγενοτ, ἰμαὶ ἴῃς 5. ἀερεπάβ ου Οἱ. 1.418, 1ἰ 15 χυϊϊε ροββί]ς 

θαι τ[Βὲ τένεῖβε ἰβ {πὲ οᾶβθ. ὃ ἐν εἰρήνη τ- 559 ἱπιρτοῦν. --- 330] (ΠῪ τί α 
ΡΌ 5... 3 86. [8] π.[πι.1 δέ ἑεξεί, εονεγί, ἐα 17, 85. 105, ἱταρ᾽ γίπιρ δἰ παῖς οἵ Ἰΐοπ. 
-τ- ὭΣ] 5[. 3 55. Σ ῊΚῈ ἡ. ἢ, εἶσυν. ν, 1043 οἵ Ἰαὶτ οἵ νυν] ὰ Ὀεδβίβ. --- 4. "90}} 50 
Ὦ οοὰ Ντεβ., δάν. ον ψἸ πςς Ἰοσαὶ, 85 1226; Ὀυϊ ἴξ πιδῖκοβ 1. ἴοο Ἰοῃρ, δπὰ ἃ 
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νγογὰ ἰ5 πεεάεὰ ἔοτ τιεάβαγε ἰπ Ρτενίους 1, Ἐά. τδετγείοτε ποῦ Οἱ ρίς. ρα885. 

{. Ὁ ἀπά διΐδοι ἴο ργενίουβ ν. -- πιῇ 7] Ρδγ. α.λ. ξηρη Ὁ.πὶ. ἴα» οἵ 
ἄγε Οἱ. 85 15. 51, ἄετγ Βο]15 οὗ Ὑδμννεῖ δτίηρίηα Ῥεβί]εποε ἀπὰ ἀεαῖῃ [)1. 3253 
ΗΡ. 35 5. γ848; Βεζς οὗ [δε ρἱεγοῖπρ 5888 οἵ δγγονυνβ, --- ΠΌΛΟΣ 7 50 ΠΊΣΏΒΤΥ 
βίδι πλεῖ ἴῃ οἰϊπιαχ ἴου πΌΓΟὉ 29.552; (58 δά ἀβ ἐκεῖ συνκλάσει τὰ κέρατα, Ὀυϊ 

ἴξ 15. ποῖ ἴῃ (58. 50. ΚΕ δηὰ 15 ἀουρι!εββ ἃ Ἰαῖα οὶ. [11 πιαῖζοβ ἴῃς ὅῖτ. ἴοο 
Ἰοῦρ. --- δ. “ὐκ}} ΝΊΡΆ. α.λ. ρῖς. ῥτοῦ. ββουϊὰ ὃς ρί. "ν Ξξ ὀξεογις ἐρλϊεα μῤ, 

ἐρευεοῥεά τυ ὰ ρίογίοις ἰρήϊ, Σ ἐπιφανὴς, 2. ). Α4. φωτισμός, 3 ἡμντεη, τὰ. 
ὐκρ; ΘΟ φωτίζεις, ἘΠ ἐδμπιίπαρς τε κῸ {| Ὅν σιαγεσεὶς (83) 5 93,. ὝὙΒετε ἰδ 

ὯΟ 5υβῆςϊεηϊ τϑάϑοη ἴο τὰ. ψι Οοτῖ, Βᾶ., [γτ., (μ6., ΕὮτ., ΝΣ δ νι δὔεγ Θ 

φοβερός. Ὀτῦν ἰ5 τεχυϊγεὰ ἴοτ τηδᾶβυσς, δθὰ Ὅν Ὀερὶπβ ἴμε βεοοηὰ Ἰΐπε οἵ 

τε οουρϊεϊ. --- Ὁ 3.10] Ρβγ. α.λ.; Ῥγέρ. 18» Ιοπᾷ ἔοστη οὗ Ἴπ (26) ἔοσ εὑ ρθῇουγ, 
«εἴ. 5οἷ0 8γ1 ττοἢ. η2 1.0. ᾧ ηὙ2 ἡ. (1) 2 γεν τό431: 1245; (2) ἢἤξ. ἰοοὰ ρτονϊἀεὰ 
ΌΥ Οοὰ 1τ1τδ6. (ὃ Πιᾶ8 ἢεῖε αἰωνίων ΞΞ- τῷ. (95) 45 ΗΡ. 35, 50 Οοτῖ, Ηἰ., Βᾶ., 

Ἑεϊες. [1 5εθηιβ ρτοῦ. τῃαΐ ἃ σοργίϑι βυθδιϊτυϊεὰ ἡ ἴοτ ἂῃ οτίρί᾽ μα] Ἢ δ ἢ 
ἢς ἱπιεγργεῖεὰ ἴῃ ἴῃς βεῆβε οὗ 2γε», 88 Οη. 4927 20. 38 15. 2328. 6, Τὶς 
Ἰπιεγργεϊδιίοι οοσοδδίοπεὰ ἴῃς ᾿πδεπίίοη οἵ ἴῃς νὉ. ΘΘΗ ΘΝ] ἩΒροΙΪεὶ ρῥΐ,, Ατὰ- 
τολῖς ἔοσταῃ "ΟΝ ἴου φῦ Ηεῦ. Οε5.δ. 6. ζ Ὁ γῇ. Οδὶ “οι ΗΡ. 23 15. τοῦ 7ε. 
ποῖ, Ηρ. εἶθνν. 15, 5ο1δ, ΤῊΐβ8 Ατγαπιαὶς ἔοστῃ 15 χζοοὰ ενϊάεπος ἴπδὶ ἴῃς 
νὉ. 5. ἃ Ἰαῖε ρὶ. Τὴΐβ 15 σοπβτιπεὰ Ὀγ (δ, νν ίο ἰπβετὶβ ἃ αἀἰβεγεηῖ νὉ., ἐτα- 

ράχθησαν, ἀποῖβετ ἱπίετρ. οἷ. ΤΏεβς νῦ5. ἀεβίγου ἴῃς τηδᾶϑυζα. --- 20 53 Ν} 

ῬὮτ. εἶδυνν. 15, 4612, σέρπέ, υαῤίαρεί πεϊκα (2218), 66 οἱ ἀσύνετοι --Ξ νἍ92. ---- γ0)} 
ΟΑδ] ρί. 3 Ρ]. ζ 9) γῇ. Οδὶ οὐἱυ, δὲ ὡγοιυ:γν 15. 557 τ 610 Ῥς͵ 1218.4 Νᾳ, 318; οἵὗἉ 
5'εερ οἵ ἀεδί οπὶγ Βετε. --- ὉΓ)] Ρ]. 5[. ἢ πγϑ π.ῖ, σἰδερ (1) οἵ 5εερ δἵ πῖρδι 
Ρι. 6. Ες. 816.Ὲ; (2) οἵ 5ϊεερ οἵ ἀδαίῃ, βεγε 85 58. οοῦ 7ς. 5159, -- νυν πκκ}} 
ΤΆ 1. ἰα ἴοο Ἰοπρ. ΤΒς δ νυ ῖ Ὅτι νν ἰ5 ρὶ. οἵ διορὶ ἐβοαιίοη, θαὰϊ {815 Ῥἂτ. 
5. ςοτίδίηῪ οτἱρίὶ πα], Ιἱ ἷβ α.λ. Ψ, θυϊ 7. 329. 2054. 46 7ς. 4816. ον ψγδγγουβ. 
ΤῊ 5 τηυβὶ Ὀς ἴδε 85 βυ]. οἵ νυ. Ὀπὴπν ἰ8 ἴπεπ ἴδε βεσοπὰ 530})., ἀεβηίηρ 

τὰς δςοϊΐοη πιοσε οἱοβεῖγ. ΤΒεη ἴῃς νὉ, 15 88 "8, 219, οὗ ἰῆς μαπὰ ἢπάϊηῃρ ουΐ, 

τεαομίηρ ἴδε Ἔπεταῦ, ὈΠΝῚΝ ἰδ ῥτοΡ. δῃ ἰπίεγρ. δἷ.--- Ἴ. 305 0 Ν1 88. 7510 

8132.5, --- Ὁ1)] ΝΊΡΒ. μέ. 3 5. ὁ [9100] ον ΝΊΡΗ. μεἱ} ἑνιίο α ἀεαὺν εἶθ 7. 431 
]οπ. 1δ.6 Ῥχγ, τοῦ, βίαππεὰ ὃγΥ ἀγεαά ἢ. 815 τοῦ; οἵ ἀεδίῃ οὨἹΥ Βετα. --- 
ὉῸ) 35]. ΤὨς ἀουρ]ε 1-Ξ ὀοζᾷ ... αμαῖ, Ὀαϊ [86 56. ΥὉ. 15 {πεπ ἱπιρτοῦ., 
δηὰ νεὲ ββουϊὰ ταῖπες τὰ. Ὃν "Ἢ ἸΟῪ, (ὃ οἱ ἐπιβεβηκότες τοὺς ἵππους τὰ. 

Ὁ 5322.) "01, ψ ΒΊΟΝ 18. ἴῃ [56] τότε ῥτοῦ., οἵ, ν25}) ὉῸ Εχ. 151, ὈΛΟΣῚ 3255 
Απι. 216, --- 8, δΡΝ ΝῊ] ὈῸΝ τυβὲ Ὀς δἀάεὰ (τ πιδᾶβυτε 88 ἴῃ ν.δ.-- 
ΒΝ ἸΝῸ 955]. Ὑπι5 ΡὮτ. Ἡῖ (με νὉ. τρϑκεβ 1. ἴοο ἴον. (Β 65 ἀντι- 
στήσεταί σοι ἀπὸ τῆς ὀργῆς σου, Ὀαὶ (58. 40. ΝΤ ἤλνε τότε 4130 αἴεσ ἀπό. ᾿νὉ 

ΤΑΔΥ͂ θὲ 9}. ἱπιεγργεῖίῃρ ἼΒΝΌ 85. ψἱ 10 ἰειηροταῖ, 48 732, ΤῊΣ 5[. ἢ 

05 5. 4150 ἱπίετρ. --- θ. πρη}}}} ΟΔ] Ρέ, 3 {, 1.0. νν τ σοὔτάϊπαϊε. Ζ Ὁητ᾽ ν᾽. 
αἱ (1) δε φιιέοί, εἰ, τε ποὴς ἴο ἀϊδευτο 7. 311 τ! 15. 147 76. 3010.}, 50 
ῬτῸΡ. Βετε; ἴδε γὴν, δ ἴῃ ν.ἱ, τείεγγίῃρ ἴο ἴμε Βοῖγ Ἰαπὰ [156], ἃ5 ἐπ] ογίησ 
αυϊεῖ ἀῃὰ ρμεδος δεν ἴπε ἀἰνίπε ἡυάρτηεηΐ ἀροῖ ἐπεπιῖεβ. ΤῊΣ 5014] ἱπίετρ. 
85 5:}1πε85 οὐ ἴῃς Ἐπεῦιν ἕτοτι μα» ἰ8 ποῖ Ἰυβι θεὰ ὈΥ υϑᾶρὲ; (2) γέ, ἔτοπι 

βεγνῖος 15. 621 76. 475, 8ο οἵ Οοὰ 85 ποῖ Βεϊρίῃρ Ρ5. 8325, ΗἸρΡΆ. σένε γεσί ἴτοπα 
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ΕΥΪ] 9413. --- 10. γΝ Ώ} 55] ρῆγ. Ζρ. 25, σἱίμβους Ὁ9 15, 116 Ατὰ, 84 10. 244 
(Ὁ. φ18). - 11. Ὁτὴ ΓΘ] ἰ5 ἀϊθῆσα!. Ἵν εν! πΕῪ τείετβ ἴο ἴπε ἐπεσαΐεβ οὗ 

Οοὰ απὰ Ηἰβ ρεορῖε. [5 ἰξ ἴῃς σγδαῖῃ οἵ {μεβε εῃεπιῖεβ, ψ Ὡοἢ ἀραϊησὶ {μετ 
ψ}} 5 τυτηεὰ ἱπίο ῥγαῖβε ἢ ὅο πιοβὲ, Βαῖ ἰΐ 5. Ὀεϊϊεσ ἴο ἴδκε ἰξ 85 οβίγ, οὗ 

οδ]. γαρε αραΐ»5 παρ. 15 1 τῃδ ἴδε ταρε οἵ αοἀά ἰῃ ᾿πάρτηεηϊ ὃ Ηον οδπῃ 
Οοάΐἷξβ τὰρε ῥιαῖβε οά ἢ Ιὲ ἰ8 τῶογε ῥγοῦ. ἴδε τὰρε οἵ ἴῃς ρεορὶς οἵ αοὰ 

δραϊπβὶ ἐμεὶγ ἐπειηΐςβ, [μαΐ οὔ [με πιεεΐ οὗ ἴμς ἰαπὰ οἵ ἴῃς ῥγενίουβ 1. Ἐδρίηρ 
δραϊηβὶ {μεῖγ ἐπ οσοΐεβ, ἴμεΥ ργαῖβε συὰ ψῇο ἀεβίγτουβ ἴπεπι. Βα ΓῸΠ ρὶ]. ΜΤ. 

τιοϑὶ πίαγα! ἢν τείειβ ἴο ψγδι μέ! ἀεεάβ οὗ Οοά ἴῃ δοοογάδπος ψ ἴδε νῦ.» 
πη οὗ ἢ. Βυι Θ, 3, ἴακε ἴὲ ποτε ὑσορ. δ8 85. πογ, Τῆς ἤπαὶ Γ ἰβ [ἤθη 
ἀϊιῖορ. οὗ π᾿ οὗ νῦ. πὸπ ἴῃ οι οαδ5ε5 ν}}}}] πανε ἴδε β8πι6 τῶησ. ΤΒοη ἑορτάσει 

σοι οἵ (ὦ ἰβ τιοβὶ ῥοῦ. γι, 8ἃ5 Βδ., Ἐν.; 7 πρ, Οοπὶ, θα., ΝΥε. (425). 
Οοάἷβ ρεορῖςε οεἰεῦταϊα ἴῃς νἱοίΐοτυ ὉΥ ἃ [εϑίϊν] σῆεπ ἴῃς τεβίάυς οὗ {μεῖς 

ταρε 511}} τα πιδί 8. ---- ᾧ ΓΛ] πα. (1) σεγεριαρ οἵ ἃ ρεορὶς ]ς. 317 ΕΖ. οὐ Ὁ, 
(2) 2οεέεγἐἐν 2 5. 141 76. 1133, (3) γενιαϊ» αν οἵ ἃ (ΐηρ [ε. 69 395; 50 Βεζε, 

ψΒαΐ τειηδίῃβ οὗ ἴῃς ταρὲ αἴϊεν 115 ἤγβί ουὐϊθυτεί. ΤΏΣς νῦβ. ἂτε 7.58. ἴῃ δο- 
οογάδπος πῃ [με ἴτανβ. οὗ νυ. 12, --- 19, Ὀϑυπῦν πη5}] βυβίαϊηεὰ ὃὉγ Θ΄’, 3, ἰ5 
ἱπιροββίθ]ε ἱπ Έ. ΕἸμος νῦν 15 ἃ ρἷ. οἵ ἴῃς 1.; δηὰ ἰξ (δε 1., [Ὡς εηεῖγε ἤπαὶ 

δῖν, νι δ. ον 2052] ΡὮτ. εἶφνν. 6859 15. 187, ---- μ΄ Ὁ} οἵ Οοὰ 45 οδήεοϊ οἵ 
τενθγεῃος, 8ἃ8 15. 8132. 18, ς(, Ῥ5. Οὗ, (ὃ Ἰηϊεγργεῖβ βᾶπι)ε 85 Ν Ἢ) νυ. 1δδ, δῃὰ ἰϊ ττᾶϑ 

ῬοββίοΙΥ ἴπς βάτὴς ψογὰ ἴῃ οτὶρίπδὶ ἰεχῖ. ΤῊϊΪϑ ]. 15 [εἰγαπιεῖεσ 88 ἱΐ βίαπάβ, (ὗ 
δἰΐδομεβ Ἰδβὶ νγογὰ ἴο πεχὶῖ ]. --- 18, “Ὑ32}} Οδὶ ἱπιρί. οἵ ρεπεσγαὶ ἰγαῖμ. ζ [ἼΣ3] 

νῦ. ΟΔ] ἐμ οὔ", οἵ ρτᾶρεβ ἴν. 255 -Ἐ, οἵ (οτβεὰ ρ]4ς 65 ἐγεχιεηῖ, θαϊ ποῖ Υ ; 

Βεῖε ΟἿΪ ἴῃ βεῆβε οἵ ἐσζε ἀτυαν, Ὀυὶ (ὃ καὶ ἀφαιρουμένῳ, 50 3 ατργεγ εν, 

ῬΓῸΡ. τὰ. 25", ΤἈΐβ ἰ5 πε Ῥεῖϊεσν τεδάϊπρ. πῦὴ πεπ μα8 [με πιῃρ. οἵ ἐρεγασε, 

οἵ, 775. τ ὈΣ 1227 Ρ].  Ὅ) πνπλ. 2γ ἐμοί, ποῖ εἶσιν. Ψ, θαϊ Ρχ. 2816 0, 2919 41:51 -Ὁς 

ΡΘΑΙΜ ΙΧΧΥῚ]. 

Ῥβ. 77 18 οοπιροβίίε : (Α)) ἃ τεϑοϊ ποι οὗ ἱπιροσίππδία Ῥσαυοσ ἴῃ 
ἀἰδίγεββ Υ͂ ὁΠ6 σεπιοηθασίπρ ἀπὰ πιιϑίπρ πρὸ Οοά (ν.2), 41] 

πίρδι Ἰοπρ τιυδίπρ οη ἀὐϊνίπο ΠΕΙ͂Ρ ἰπ ΖΟΣΙΙΘΙ ἀρ68 (ν.5 7), ἐχροβίυ]δί- 

ἰῃρ ψἰτὰ ΟΘοά ἔὺΣ οοαδβὶπρ ἴο ὃῦδ ἔανοῦγα} ]8 δπὰ οδϑιΐϊπρ ΟἹ Ηἰδ8 

ῬΘΟΡΙΟ (ν.5 15), τακίπρ οὁποουταροπιοηΐ ἔσοπι [86 ττοπάσοιιβ ἀθοάβ οὗ 

186 ναϑὲ (ν... 5), ἀπὰ ἴῃ 186 στθδῖποββ οὗ Οοᾶ δβρϑοὶδ!ν δ8 ββονγῃ 

ἰπ (π16 τϑάθπιριίου οὗ Ηΐβ8 ῬθορὶἊ (ν.." Ὁ) ; (8) ἃ ἀδϑβοσίριίοῃ οὗ ἃ 

ἘΒΘΟΡΒΔΩΥ͂ ἰῃ ἃ βίοσπι (ν.}7 3) ; δηά ἃ 9]1088 σοξοστίπρ τὸ ἘΠ6 δἰβίοσὶς 

Ἰοδάϊηρ οὗ 18:86 1 ὉῪ Μοϑεθ δπὰ Αδτζοῃ (ν.ἦ). 

4. νι. 5 51. 65. 

ΙΤΗ πῖγ νοΐςε υὑπίο 11 ν}}} οτγ, 
πῆς ἀδγ οἵ πὶν αἰΞῖγεββ 1 ὅο βεοὶς (ΗΪπι), 
ΜῪ Ὠαμὰ ἰ5 οχίεηάεὰ νψἱῃουὶ στον ίηρς πυπιῦ; 
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ΜΥ 50] ἀοιῇ τοίυ5ε ἰο Ὀ6 οοπιίοτίοα, 

1 ν1}} τε πε ΕΓ αοὰ δηὰ 1 ν}}] πηοδῃ, 

Ι ν}}} πιυδε δη ἃ τὴν ϑρί τὶ ννἢ}} [αἰ ηΐ, 
]Ι ὈΟ ἴἰὰγν μοϊὰ οὗ με πίρῃι νναίομεβ ννἱἢ πιῖπα ογεβ, 

Ι δηὶ ἀἰδιυγὈςὰ, ἀηὰ 1 σαπηοί ϑρεᾶΐ, 

1 ἀο οοπδίάετ ἴπε ἀδγ5 οἵ οἷά, 

ΤΣ γεῶσϑ οὗ ἰόσγηεσ ἃ965 νν}}} 1 γεπιετηθεσ; 
ΜΥ 58ο]δ)οφυϊΞπίηρ ἴῃ ἴῃς ἰρῆϊ 15 ψ ἢ πὶγ πιϊηά, 

1 ν}} πιυϑε, πὰ νυ ἢ τὶν σρίγὶϊ τηᾶκς αἰ ίροηὶ βεαγοῆ. 
“ Εοκ 88:5 ν}}} Ης τεὐεςῖ, 

Απὰ πο τῆογε ἀραίῃ ὃς ἑδνουγαῦϊε ἢ 

15 ἴῃετε ἃ οἊβϑϑαίίοη οἵ Ηἰβ5 κΚίππεϑβϑϑβ ἔογενεσγ, 

Ηδ5 Ηἰ5 (αἰέν! 655) οοιπς ἴο δῃ εηὰ ἴοσ αἱ] ψεπεγαίίοιβ ὃ 

Ἠδ5 ἘΠ ἰουγοϊίθη ἰο Ὀς στδοίουϑ, 
Οτὖ 5ῃυϊ υρ ἰῃ ἀπρεγ Ηἰ58 οοπιρδϑβϑβίοῃ ὃ "' 

ὙΠΕΝ 56: “1 μανε Ὀεραη ἢ (ἢ 5, 
Τῆς γεδτῖβ οὗ ἴδε τίρῃι μαπὰ οὐ Ἑγοῃ. 
1 ν}}} οοπιπχοτηογαῖς ἴῃς ἀδεὰ οἵ Υδῇ, 

Υεα, 1 υνἢ}} ταπιεη θεν ΤΥ ψνοηάετβ οἵ οἱὰ : 
ΑΩΔ 1} πηοάϊαίε οἢ 411] ΤΥ ψοσκ; 

Απά οὐ ΤῊΥ ἀοΐηρπ πιυ56.᾿" 
Ο ΘΟ, ἴῃ βαποῦιγ ἰ5 ΤῊΥ ννᾶγ. 

ΨνὮὯο ἰ5 ἃ σγεαὶ '᾿ΕΙἰ κε Υδῆνεῃ 

Τῆε Ἔ] νῆο ἀοεῖῃ νοπάεγϑ, 

ΝΟ πιδὰς κηοννὴ δπιοηρ ἴῃς ρεορὶεϑ ΤῊΥ 5ἰσεηρίῃ ἢ 

Τῆου ἀϊάκι τοάδεπι ἢ ΤῊΪη6 ἀτπὶ ΤῊΥ ῥθορίδ, 
Τῆε 5οῃ5 οἵ αςοῦ δηὰ [οϑθρῇ. 

8. νι Ὁ 4 5τΕ. 4ἢ 

ΗΕῈ νι αἴειξ βἂὰνν Τῆες, Ο σοή. 

ΤῊ νυδίεσβ βἂᾶνν ΤΏδε; ἴΠῈῪ Ψψεγα ἴῃ Ῥϑῆρβ: 
Υεα, ἴῃς ἀερίῃϑ ἱγεπι]εά. 

ΤΗΕ οἰουάκ ρουγεά ἰοτἢ ννδίεσ, 
ΤὮε 5Κκίε5 γανε 1ῃεὶγ νοῖΐοε ; 

Υεα, ΤΗίΐης ἀστὸν ννδηΐ δυγοδά. 
ἨΕ βουπὰ οὗ ΤῊΥ ᾿μυπάετγ νν85 ἰπ ἴπε ν ἢ γ ννπά, 
Τῆς ᾿ρμπίηρβ {Πυπιϊηεὰ τῃς ννου]ά, 
Τῆς εἀγῃ ἰγε πη ]ε ἃ δηὰ 5ῃοοῖς. 

Ν τῆ 58ε6 που ἀἰάπι ἱγεδὰ υνἱἢ ΤῊΥ ἤογβεβ, 
Απὰ ΤῊΥ ραϊῆς ἰῃ ἴπε στεδὶ νναίεγϑβ ; 

᾿Απὰ ΤῊγ ἰοοϊρτίηι νεγε ποῖ πονῃ. 

ῬΞ. 77 νγᾶβ ἃ 5. οἵ (Ἷ, ἰαἸκεὴ ὑρ ἱπίο ΒΗ͂ ἀπὰ Έ, πθετε Πνῦν τγα8 οδαηρεά ἴο 

Ὁὐπὺν ν.1}, δπά τῃ δὴ ἱπίο Σ833, ἤθη ἰϊ τοσεῖνεά [ἢ 6 τηυβὶς 4] ἀϊτεοϊίοι γον" ὉΡ 

(Ὁ. Τηῖγ. δῷ 29, 31, 32, 33, 34). 11 νγᾶβ οοπιροβεὰ οὗ ἔνε {τἰπιεῖεγ Βεχαβιὶς 5, 

ν.1:16. Τὸ (δῖ8 ΡΒ. ννὰβ δὰἀἀεὰ αἱ ἃ Ἰαῖεν ἀδῖε ἃ {{{||6ὲ βόθπὶ οἵ ἴουγ {τἰπηεῖεν 
τῆδεῖς 8, θ686 4 οὐ ΗΡ. 3, δῃὰ αἷβο οἰτηρ (ν.19) ἔγοπι Ρ5. 974. ΤῊΪβ τηυβὲ ἢανα 

Ῥεεδπ ἰαῖοες [μη 834, θεοαυβε 183 ςοπιαϊπεὰ ΗὉ. 3, ἀηὰ ἰξ 5 ᾿πιργορδῦϊς τη δ 
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ἃ ᾿ἰτ|ε Ῥε. Ῥαβεὰ ἀροὴ ἔδδιῖ οἂς οἵ Ῥγαυετ νγᾶβ ἴῃ ἴῃς β8πιὲ Ῥβδ]ίεσ. ΤΆς οτὶ ρίπαὶ 

Ρβ. υβεὰ ἰῃς ἀἰνίτια πᾶτηςβ: ὯΝ ν. 2" 10. 14. 16. γον 11; δῃά ῬγόρδὈὶν τὸν, 15, γὴν 

ν.8. ΥΝ νι. δ ατα ρίοββεβ [τ τεβεσ!εβ οἴπεν 58. οἵ (Φ: γι ν.ὅ, οἵ, 75); 
τον ν.δ, οἱ, 7810, Ὀ5»Ὸ ν.13, οἵ, 781; κῦρ ν.}}. 16. 898 7813; γΥδὸ» ν.18 ἂς 7811. 
ΤΗΪΐ5 τεβεπιρίδπος ἴο Ρ5. 78, νυν δ οἢ 15 σοπβττηβα ΟΥ̓ 18 αἰἰτυάς ἰονατὰ δηοίεπὶ 

Βἰδίοτυ, Ξβυρρεβῖβ ἴδε βϑτης δυΐδογ, [185 βίγ]ε 15 οἰδβϑὶς : οομογίαϊίνε ν.3" 4. 1: 13.18. 
γ φομβεο. ν.11, ῥτο. ν.1 5, ΤᾺΣ υ8ὲ οὗ 225 ν-ἴἶ βυρρεβῖ8 Πευϊετοποταῖς ἰηβυεηςα. 
ΠΌΝῚ 2ΓΡ}ὺ)2 ν.1δ βυρρεϑῖβ ἴ86 ὑϑᾶρε οἵ οἴπεν 55. οἵ (Φ, δηὰ ἴδε τἰπιε οἵ ΟὉ..18, 

ψθοη ]δοοῦ 5ἰοοά ἔοτ [88 δῃὰ 7οβερῇ ἕου Ερδγαῖπι. ΤῊς 5βἰτυδίίοη κυρρεβῖβ 

δε Ρετίοά οὗ {με Εχί]ε, θη ἴπ6 ῬΘΟρ]Ὲ νγετε 51}}} πὶ σγεαὶ ἀἰβίτεββ, δὰ ἽἼοτα- 
Τοτὶ νγαὰβ βουρδὲ 85 ἰῃ 15.3 ἔγοτη ἴῃς δηςίεπὶ Βἰβίοτυ οἵ ἴῃς παιΐοῃ. Τῆς ᾿ἰπ|ς 
Ῥᾳ., ν.11-20. 85 Ῥαϑεά οὐ ΗΡ. 3 διὰ Ρ5. 97, τηυβὶ βανε θδδη νεσὺ ἰαΐς, ποῖ εαὐ]ϊεσ 

18δη ἴπε Ἰαῖε Οτεεῖκ ρετοά. ΝΜ. 15 ἃ οουρ]εὶ ἴῃ ἴῃς 5ιγὶς οἵ Δ, ἃ ᾿ϊτυγρίοδὶ 
δἀαϊιίου, οἵ. γ652 803, 

ΡΘΑΙΜ ΤΧΧΥῚῚ. 4. 

ϑίσ. 1. Ὑνο 5γη. {ρ  εἴ5. ---. 2. Ἡεδὰ σῖν υοίες μριέο ᾿ΕΠ], ἐταρἢ. 
ἴῃ ρΡοβιίοῃ ; δἱουὰ ἴῃ ῥγάγεγ; σερεδιβά ἴῃ τε πεχίὶ πα εἰπε ὉῪ 
αἰτῖος. οὐ ὉῪ δὴ εἀϊΐοτ ἴο ρεῖ [Π6 δη Π 6515 Ὀαίννθθῃ 7 τοῦ ἐ7} δὰ 

“Ἐς Μ}}} ρῖνε δὰγ υπίο τὴθ" ; δαῖ τῆς Ἰα(ΓΕ. 15 ργεπιδίυγε δηά 

δραϊηβὶ τῆς σοηϊεχῖ, δηα [ἴῃς 1ἰη6 τα κοβ ἴῃς 517. υ5ῖ 115 τωυςἢ ἴοο 
Ἰοηρ. --- ὃ. 2κ τλε (αν ὁ μιν αϊείγεςς, ποῖ οὗ δὴ ἱπάϊνί ἀπ] Ὀυϊ οὗὅἁ 
τῆε πδίίοη, 85 υϑυ4] ἰῃ ἴῃς ψ, ἴῃ 6 ἠδϊίοῃ βρβακίηρ ἴῃ 15 ὉΠ 85 δΔῃ 

ἰηάιν!ά μα], ---- 7 ὧν «εεξ ΗΠ», ἰῃαϊ 15, σοά ; ἴο βπά Ηἰπὶ δπά ρεὶ 

ἃ ΤΟΒΡΟΊ56 ἴο ΡῥΓΔΥΘΓ.--- 2. λαμα 1, ετηρμαῖῖο ἴῃ ροβίοη, ἐς 65- 

πάρα 1, τἰῃ6 ρεβίατε οἵ ἱηνοοδίίοη δηᾶ ἱπιροτίαπί ; ἴῃ6 πιοβῖ 
ῬτοῦΔΌΪς πηεδηΐηρ οὗ δῃ υηυβυδὶ νοτγά, δ5 3, ΕΝ. Τῆς τεηάογίης 

οΟΥ̓ΡΒΝ. ΑΝ. “τὴγ 8οτὲ στϑη,᾽ 5 Ῥαϑε ὑροὴ [86 ἀϑᾶρε οἵ “ αῃά " 

ἴοσ “ βϑίγοκε᾽" ἴῃ 70. 235, ψῃϊςἢ, ἤονενεσ, 15 φυϊῖα ἀϊβετγεης τοῦ 

1815. ρᾶϑβᾶρε ; δηὰά προὴ ἴδε ἱπιεγρσειϊδτίοη οἵ ἴῃς νὉ. 85 πηεδηῖηρ 
“ Ηον." Μδηγ πιοάεγῃβ, ἃ5 Ὀτσ., οὐ ἴῃς Ῥαϑὶβ οἵ 1.4. 337, τ 1Κ τμαὶ 

ἴῃς οτρίπαὶ ννᾶβ ρσο Δ ΌΪΥ “ πηῖπα αγα ρουγεαά ἄονῃ "; Ὀυϊ [8658 
ἱπιογργθίδιοηϑ5 ΓΘ Ὡοΐ 50 5: ρ1]6 ΟΥ Ὠαΐυγαὶ. “1 ἴἢ6 πἰρῃς᾽" 15 
ἃ δῖοββ ἴῃ δηι Π65ἷ5 ἢ “ τῃ 6 ἀαγ," ταακίηρ τῆς Ἰίπε ἴοο Ἰοηρ. --- 

τοῖοι σγοιυίησ πωριδ], ἃ5 ἴὴς Παηά νου] παίατα! γ ἀο ἔτοτῃ Ἰοῃρ- 
ςοηςπυδα τεδοῃίηρ οὐ ἴτε ἴῃ6 ἀεβίγεά οὐ]εςί. --- 2. σοῦ ἀοίλ 

γέίμοε 1. δὲ εο»ηγογίζα Ἴ, ὉΥ αἰνίηρ ἃρ ἴῃς ρει τίοη 45 υ56]685, δηὰ 
βεδκίηρ οοπγίοτί ἰὴ ΟἴἤΘΓ ψγὰγβ ; Ὀαῖ ρεγβίβίβ ἰῇ [86 Ῥγᾶυθσ, βεεκίησ 

οοτηίοτί ΟἹΪΥ ἰῃ Οἀοά. ---4. 7, τὐἱδ γεριονιδεγ Οοα, ἃ τεβοϊυϊίοῃ 
ΘΧργοββοά ὉΥ ἴῃ οοδοτίδιϊννα ἴοτῃ, τερεαῖεα, 45 Ἵμαγδοίοσίβεο οὗ 
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ἴδε Ῥϑ5., ἰπ ν᾿ 5,1. 7 τὴ νεμς6], τμδῖ ἰ5, υροη Οοά ; αἶϑο εἤδγδο- 

τοτίϑεῖς οὗ ἴ!6 8. νι, αρμά 7 τοῖϊ πισαη], εἴ. 5.5.8, ἴῃ τῇς 
Δηρυ θῇ οὗ ἴῃε ἀἰδίγεββ δηά νταβιϊηρ ἢ Οοά ἔοσ μεὶρ. [ 1} 
“ρίγ τοῖν απ, ἐχαυβίοα ἴτοπι (Π6 Ἰοηρ-οοητπυδα ρ]εδαϊηρ, οἴ. 
142 143. 1.8. 213. 

ϑίγ. 11. Τῆγες συγ. σουρ]οῖβ.--- ὅ, 7 ἐδ ἐαγν ἀοία᾽ φΥ 14ε πὲρλ 
τυαϊελές τοῖτὰ πεῖ 4)65}, 8ὸ Ἐ ἀπὰ ργοῦδοὶυ (ῦ ; αἷϑο Αᾳ., Θ, ἰπῖεσ- 
Ῥτεῖ 1} 15 νΌ. 85 ἰῃ βυ θβεαυθηῖ ᾿ἰπ65 851 58. Βυϊῖ ΜΤ' ζ, δηὰ τηοβὶ 
τοοάογῃβ ἱπίεσργεῖ ἴῃς νὉ. 85 2 ρεῖβ. ψίτὰ Οοά 85 300]., “ ποϊά δῖ 

Ἔγο 5. “Τδου Πεϊάεϑβὶ (ορεῃ) ἴλς ρυάτάϑ οὗ τηΐης ὄγεβ;᾽" Ὦτ., 
τη Κίηρ οἵ εγε 5 Καρὶ ὀρθῇ 850 ἰμαῖ ἴἤθτα ψγὰ5 ὯῸ 5|6δῈρ ἴτοπὶ 
δῃχίεῖγ. 80 ΙῥΡΘΡ΄., Κιτκ., ρδγδρῆγαβεά ὃγ Ε΄". -- 7" ἂγε 4ἤϊ- 

μμεγδεα 1, ὉΥ Ἰοπρ-οοπεπυεα να κε βλ]η685 δηα δηχίεῖν, δηὰ ἱπάθεά 

ἴο βυςἢ δη Ἔχῖεπι (παῖ --- 7 εαπηοί φβῥεαξζ], εἰτογ μανίηρ ποιμίηρ ἴο 
54Υ ἴῃ Ἔχρ δηδίοη οἵ 15 βἰαδτίοη, ΟΥ ΞΒΡΘ ΘΟ ἢ 655 ἴῃ ἱπαὈ} ΠΥ ἴο Ξρεακ 
τῆσουρῇ ἀπγαζοτηεπῖὶ δἵ ἴῃη6 Ἰοηρ-οοπτίηυοα πὶ οΙ ἀἸηρ οἵ Βε]ρ. -- 
6-Ἴ. 7 “ο εοπείἀεγ], εταρῃδίο ργεβεηῖ, ἰῇ ροπάογίηρ, τεβεοϊηρ, 
δΔῃά 50 ἢ 7 τὐἱδῇ γεγιοριδεν ἢ 7] τοῦδ ναῖε, αἶϑο ἢ 2. εοὐϊῥοφεϊείηρ ἐπ 

“ὰε πῆρλε (15) τοῦτὰ σῖν πιϊπα 1, 45 (Ὁ, Ἐ,, οἵ, 637 143; Κερὶ νπτίη της 
τοϊπὰ δηὰ ὑπεχργαββα,  σλα τοΐζὰ »Ὲν ορίγι νιαῖο ἀϊδίρεπέ σεαγελ], 

50 6556} Δ} Σ, Θ, 9, 3, ἘΠ, ἀπιὰ ῥγοῦδοὶν (Ὁ ; βεαγοῃβίης οὐυἱ ἴῃ 
πθοἷς π ἢ τς αἰτηοϑβὶ διτθηϊοη δηά τποτουρῇ ἰηνεβιϊσαϊίοη. ΤῊΘ 
οὐ)εοὶ οὗἉ 1 4}1 5. τε ἄαγς φ΄ οὐδ ἢ! γεαγς οὗ ον ιδν αρέ5, ἀυτίηρ 

ποῦ Οοά Παά ἀεαϊὶ ᾶγ οἴπεγνῖβε ἢ Ηΐβ ρΡθορ]ς ἤδη δὲ ργεβ- 

δηϊ. ΜΤ', Βονανεσ, ἰὴ ν.ἷκ ἢὰ5 δῃοῖῃεγ στοδάϊπρ: “ΤΥ βοηρ " (10 
ἴῃς. δεοοπιρδηϊπηεηϊ οὗ βίπΠηρεα ἱπβιγατηθηῖβ) ; 50 3, ΕΝ"., ΤΡΟΥ., 
πῇ ἢ 18. ΟἿΪΥ Ρροβϑίδ]α Ὁν ἰἰδορίηρ ἰῃς ποτά ἴο (ἢ6 νὉ. “ ν]}]} 

τοαθηροτ.᾽" Βαυΐῖ τη]5 ἀεβίγογβ πε τηεάϑαγε οὔ ἴῃ6 ρτενίουβ δηὰ 

ϑυρβθαιθηῖΐ 1 Π65, Δηα ρῖναβ (ΌΥΠΊΕΙ ἢ ρ ἢ -5οηρβ ἃ5 οὐ]εςῖ οὗ τετηδηι- 
Ῥγδῆςς ἰῃ ρἷδος οὗ (ῃ6 ηἰρῆϊ οὗ βρεβοῇ]θϑβ, νά κει! δηχίεῖγ, γαῖ Ποῦ 
τη ἴῃς του πιοῦα 50] π|ὲ “γα ᾶῖ5 οἵὗἨ [ὈΥΠΊΕΓ ἂρε5." ΜΤ. 4150 

ὈΥ 15. 3 Ρ6Γβ. ἢ ἢ Ἷ σοη566. τηλῖο5 ἴῃς δοιίοη οἵ ἴῃ6 νΌ. ἃ σγεϑι]ῖ, 

δηά ἴῃς “ 5ρί τ᾽ 1ῃ6 5υδΊεοϊ; δηὰ 50 νῃεῖμοτ ἢ ΑΥ., ΚΥ͂., νε 

τοηάοσ, “ Απά τΥ 5ρ|πΠΐ τηδάβ αἰ] ρεπὶ βεδσοῦ," οὐ ἰῇ ΤΡΟΝ., 
“ΤΏΘΩ τὴΥ 5ρίτῖ ἰαἰηϊοίῃ,᾽" ᾿ξ ῬεσΟπΊΕ5 ὩθΟ ββάσυ ἴο σοηποοῖ ν᾿ ἢ 

ἴῃς ϑσυρδεαιδηΐ σοηϊοεχί. Βαϊ [ἢ 5 τηᾶκεβ ἴῃ6 ῥργδνίουβ 5ΕΓ. 7υϑῖ 
οὔδ Ἰ᾿ἷἴπε ἴοο βῃοτῖ δηά ἴδε ποχί 51Γ. 7υ5ῖ 50 τσ ἴοο ἰοηρ ; 
τροσθονεσ ἰΐ ἀϊδίυτῦβ [ἢ6 Ἔχαυ δια Βδιτηοηγ οὗ ἴῃ 11π68 δηὰ ὉΠ Ὺ 
οἵ ἴῃ 81Ὁ. 
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δίσ. 11. ΤΉγαα 5γη. σουρ]εί8. --- 8-9. 2:0» αγξέ:}, ργεβεηῖ δηὰ 
ξαΐυτα, ἴῃ ΔΗ ἢ 6515 ἢ “ ΤΌΥΠΊΘΓ ἀρ65,᾿" ν., ἢ ἀραΐη], ἴῃ δΔη ἢ 6515 

σι ἢ “ ἀαγϑ οὗ οἷά ᾽ ν.δ || ,γεῦεν 7 ἢ » αἤ γσεμογαίίοριε 3 ---- ἩΝ 
δε γοΐει 7], εἴ. “3 45 6οὗ 74' 8815 πο νιογεέ δέ γαυομγαδῥε], εἴ.. 

44 8:5 τοῦ" [ ἐέσεαἤον 97 Ης ζιπάμεςς], οἴ, 25 447 8:5 5"; 

“αἰ μέμες5}, ἃ5. ἀβιδὶ [| ἢ “ ἸΠἀη 655"; βυρρεβιεὰ Ὀγ Νεβίίε, 

δὰ σοΥΑΙΪΥ ΠΟΤῈ ΔΡρτορτγίαϊε ἤδη “Ηἰ5 νογὰ " οὐὁὨ ρΡτογηΐβε, 
1βουρὴ ϑυβίαϊπεά ὃγ 3Η δῃὰ 411 τββ., ---- εὐ ις 20 απ ἐπα} οἴ. 1". -- 
10. “ας ᾿Ε) ,ονηροήεη το δφ ργαείομς 7), εἴ, ἔχ. 345 Ῥϑ. οἱΣ Ἰ 
1οἾ3 74.535, --- ογ εἀμέ μ ΗΠ εοπιβαςείοη 7], ποῖ ρεγπηἰπρ ἰὰ τὸ 

δο ἴοτἢ ἔτοῦλ παπᾶ, οἴ. Ὠΐ. τοἷ; οὐ τηουτῇῃ, οἷ, 15. 52,5 5. τογ 3 ---- 

ἐπ ἀπρε7], εἴ. ἨΌ. 3. Αῃρεγῦ δραίηβι Ηἰβ ρεορὶβς νγὰ8 ἴῃ τεαὶ 
τεᾶβοῃ οἵ 8]1] [18 Ἰοηρ- ςοπιϊηπεα περίεςς οὗ [Π6πὶ. 

8: 1. Οηε 5Ξγηίῃ. δηά ἵννο 5γη. σουρ]εῖίϑ. -- 11. Ζάδπ 7 σαἱ 4], 
δἴϊεγ (ἢς σοπιρ]αίηϊ οἵ ρτγεϑθηΐ ἀἰβίγθθθ ονεσ δραίηβὶ ραβῖ ἰδνουζϑβ. ---- 
7 λατῦε δερμη}, ἴπαΐ 5, ἴο Ξρβακ ; 50 (ῦ, Ἐ), ννῃϊ ἢ δέϑι βυϊϊ5 [6 σοη- 

τεχί. Βαϊ 19, Σ, Θ, 95, ὦ, ἀπὰ τηοβῖ, “ τὴΡ ρἱεγοίης ψουηάᾶ,᾽ ῥγοῦ- 

ΔΌΪΥ ἴ6η Ὀεδὶ ἐχρ δηθὰ 85 “ΤΥ βυβετίηρ ἀπά 1 πιιβὲ Ὀεαγ ἱξ,᾽" 

Κιηι., οἴ, 76. το. Α4., 3, να 51}}} δῃοῖῃεγ τεδάϊηρ, “Ὧν ψεακ- 
Π655,᾿ (οονεὰ ὉγῪ ΕΝ'., “τὰν ἰπβστλγ,᾽" τείεσπηρ Ὀδοὶς ἴο ἴδε 
Ῥτενίουβϑ σοπιρΙαἰηϊ 45 ποῖ σε] 15 Πεα ἀηα ΟὨΪγ υἱϊετεα Ὀεοδιβα 

οὗ ἢἷ8 νεακης55, οἵ. 73“, Βαῖ δῖ ἰῇς Ὀερίηηίηρ οἵ ἃ πεν 8:1. 

ἴΠε86 ἐχρ δηδίίοηβ ἃγα ἢοὶ 50 Ὡδίυγαὶ ἃ5 (ἢ6 γεδάϊηρ οἵ (δ, Ἐ΄. --- 
Ἡρὼ 16], τὰς οὔήεοϊ οὗ τῆε νῇ., Ῥεϊοηρίηρ ἴο με ἤτγβι 1πὸ 
8ἃ5 ἴπε6 πηθαϑυγε τεαυίγεβ, δηὰ ποῖ ἴο ἴπε βθοοηά, 85 (ὅ, ἢ. 1ἰ 

ἰ5 τΏεη ἀδῆηδά ἴη ἴῃς βεοοηά ᾿ἴπε 85; ΖΆε γεαγς 97 Τ1ἦΔε γίρλέ λαπά 
47 ̓ ἘδομΊ, ν ἤθη Ηδ 5ιγειοῃεά ἕοτῃ Ηἱἰδβ τὶρῃς δβαπά ἴῃ ἴῃς ἀεἶϊν- 
δδῆςς οὗ Ηἰβ8 Ρθορὶο, γϑδυταίηρ ἴῃς τῃουρμὶ οὗ ν.5Ἁ, ΤῊΪβ 15 (ἢ 6 

ἱπιογρτείδιοη οὐ ΕΝ"., 45 ἴῃ ν.δ; Ὀυϊ 411 ἀποίθηϊ γγτ55. τεδά ἰηβξίοδα οὗ 

“Ὑ6415,᾽ ἰηί, 405. οὗ 4 ΥὉ. πιεδηΐηρ “ οβδηρε," ἰηϊεγργεῖηρ ἴῃ 

γΑΓΟυ5 Αγ5: “παῖ τῆς τρῆξ Ηδηὰ οἵ ἴτε Μοβὶ Ηἰρῇ ἢᾶ5 
οἤμδηροά," οἵ “ ἀοίῇ οἤδηρε," οὐ “αι ϑυβετεὰ σἤδηρα,᾽" ΟΥ, 85 

ἴῃ Φ, Ἐ,, “ τ ἷ5 15 [86 οἤδηρε οἵ ἴῃ τρῃϊ Παπά οἵ [6 Μοβὶ Ηρ." 

Βυϊΐ 5ιςἢ ἃ σἤδηρθα 5 ἐπὶ ρπηδίϊςαὶ ἤετε. [{ 15 ῃρτυο δῦ ]ς ἴμαῖ τΠ6 

Ῥοδῖ νου] ἢᾶνα βροίβη οὗ ἃ οἤδηρε ψιϊδουΐ ρίνίηρ ϑοπα ἰπΕ Γλ8- 
τίοη οὗ νβδὶ ἢ6 πηθᾶπὶ Ὁγ [ἴ. Τῆς ρΡοεῖ τε }}ν σαϑαπιθβ ἴῃ 6 Ἰῃουρ ἢ 
οἵ ν.δ ἰὴ ογάεγ ἴο δηϊαγρε ὑροη ἰϊ.---- 192-18. 7 τὐἱὐ! ἐονινιονιογαε], 
45 Κι. ὦ, Σ, 3, 9, ΖΦ, Ἐ, ἘΝ. οὗ, γ116 15. 637; ποῖ ΟὨΪΥ πυ8ς ὕροῖ 
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ἴξ ἴῃ τϑοο]δοϊίοη, θαϊ τοᾶκα ταθητίοη οὗ, οοἰεῦγαῖθ. Τῆς ΟΥί, 10]- 

Ἰονεὰ ὃὉγ ΡΒΝ., ΑΥ., ΠἢἘ5Κ, “ τειμθσαθεσ "ἢ ἰ5 ἰδυϊοϊορίοδὶ δηὰ ᾿π}- 

ῬτΟΌΔΌΪΕ, Ὀδσδιβα ἴῃς || ἰ5 7υϑὶ [ἢϊ5, 7 τοῖὴζ γερεσηιόεν ἢ νισα:ς θη 
Ι στό οη, οἴ. ν. 7, ΤΗΣ οδ͵εοι μόσε 15 ποῖ Οοὰ Ηϊπιβοὶῇ 88 ν.", 

ὍΟΙ ἴῃε ἰοστηοσ ἀρδ8 858 νι; Ὀυϊ ναὶ σοὰ ἰπ ἴἢεϑε ΓΕ ἀραὲ5 
μιὰ ἄοῃε ἔοσ Ηἰβ ρβορὶε : 2όε ἐσεῖς 97 Υαὰ ἢ ΤᾺν τυοκαἴξ᾽ς ὁ7 οἷά ἢ 

αἢ Τὰν τυονᾷ ἢ 7Δ» ἀοίπρ:}, ἰὼ τῆς βαϊναϊίοη οὐ 1ϑγϑθὶ δηά ἴῃ ἴῃ 
)υάστηοηϊ προ τμεῖτ δῃθπ 658, 85 υϑὰδὶ ἴῃ ἴῃ6 υ86 οὗ [π656 ἴειτηβ, 

δΔη 45 ἱπάεεά (ἢ σοπίεχὶ ἀθηηδηάϑ. 

δίς. Υ. Τῆτγαα βυηίῃ. σουρ]εῖ8. --- 14. 71 «αποδν ἐς ΤᾺν τυα»], 
ἴῃ πιδ)εϑβτῖς χα τδίίοη, ἰῃ βϑοσεα ἀραγίηεββ, 80 ΡΒΥ͂., [ἑᾧὉῬΟΝ.., δπὰ 
τοοσῖ πιοάδγῃβ, δέον Σ, 5, ὃ; ἴο 6 ῥγείειτεα ἴο “ἴῃ ἴῃε βαποῖυ- 

᾿ααγ," ΑΥ̓͂., ΕΥ̓͂., τπουρὶν βυδίαϊπεά Ὁγ (δ, Ἐ, 3, δῃιὰ δαλὶγ 7 εν 5 ἢ 
Δυϊμοτεβ. ΤῊ νου 6 ἀρρτοργίαῖε ἴο ἴδε τῃπουρῆς οὗὁὨ πιδῆν 

οἴδεσ ῥβ85., Ὀυΐϊ 15 ποὶ δρρτορστίδίϊε ἴο ἴῃς σοηϊεχῖ, ψῃ ἢ βρθᾶκβ οὗ 

(οὐ β νογκίηρ ἀρασῖ ἔτοπι (ῃ6 ἴεπῖρί8. [ ἢλο ἐς α σγεαί ᾽Ε}}}, 
εἴ. Εχ. 151}, ῃ]οἢ βθοτηβ ἴο ἤν Ὀδθη ἴῃ ἴῃς ταϊηὰ οἵ ἴῃς ροεῖ. 
-1δ. 7Τλφ᾽ ΕΞ) ὐο «οοζὰ τυον ἦγ], τεϑυταΐηρ ν.13, ---- γιαας ξποτυν 
ΖΤΆν τἰσεηρίλ], ἰὰ τῃε ἀοίηρ οἵ ἴῃε86 ψνομάγουβ ἀθεάβ οἵ υάριηθηῖ 

δηὰ βαϊναίίοῃ, -- σγοηρ τὴς ῥεοῤῥεε]. Οοαἷβ ἴαπια ψεηὶ ἴστῃ 
διηοηρ 811 [ἢ 6 βυττουηάϊηρ, παϊίοηβ, Ὀεοδυβε οὗ ἴῃς ἀεϊίναταηςς Ης 

μαά ντουρῃὶ ἴοσ Ηΐβ ρβεορῖε, εἴ. Εχ. 15". --- 16. Ζάοω 4] 
γεάέενι τὰ ΖΑΐηθ αγηι], της ουϊδίγεϊοεὰ ἀγτὰ οἵ ἴῃς παγγαῖϊνε οὗ 
τῆς Εχοάυ5, οἴ. ν.}" Εχ. 65 Ρῥ5. 146}3 ---- Τὰν δεορίε ἢ Τὰς τοης 
97 7πεοὸ «πα 7ρεεῤῪ], ῬτοῦδΌν υϑίηρ ἴῃ 6 πᾶπγα “" [Δ 0 Ὁ " ἔογ ἴῃς 
50η8 οὗἉ [Ξτγδεὶ ἴῃ σεησγαὶ, δηὰ ἴῃ6 ραγίίου δῦ πδπὶς “ Γ᾿ βερἢ ᾽"᾿ 5ρ6- 

οἰδοα νυ ἴοσ ἴῃς Νογίβεσγῃ Κιηράοτω, ἴῃ δοοογάδησς ψ ἢ ἃ ομᾶγδο- 

τοτίϑεῖς ργείδγεπος οἵ (ζ, οἴ, γη85 8οῖ 815 ΟἹ... 

ῬΒΘΑΙΜ ΤΧΧΝῚ]. 2. 

ΤΠ5 Ρ5. ἀθϑογραβ τῆς δάνεβηϊ οὗ Υδῃνεῆ [ἴῃ ἃ βίογπι, οἷ. ῥ55. 18, 

29, 114, ΗΡ. 3. ϑῖ:. 1. 15. ἃ 5[Δ Πα {τἰρ]εῖ. --- 17. ΖΑς τυαίεγε 

σαν 7ΤΆεε ἢ Υα, τάς ἐἰφῥίλ51, ἀου Ὀ11655 τοίδιτίηρ ἴο τῇς ““8εα " ἢ 

“ρτελὶ ννδῖειβ " ν.Ὁ, Ῥυϊ ποῖ βρεοι ἔσδ!ν ἴο ἴῃς Βεὰ 868 αδἱ ἴῃε 

τας οἵ ογοβδβίηρ, 85 8 υ5.14}}7 βδυρροβεά, οἡ τῇς Ὀ45]5 οὗ ἃ οοῃηεο- 

ἴοη Ὀεΐνεεη [ἢ 5 5. δηὰ ἴῃς τείεγθμοθβ ἴο ἴῃ6 βοὴρ Εχ. 15 ἴῃ 
νας τ ΠΟ ἰ5 Ορροβεὰ Ὀγ ἴἢε ἱπάερεηάθηςοα οἵ ἴῃ 5. οἵ 15 
Ῥτεβεηΐῖ οοηίεχί δηὰ ἰΐβ εητίγε ἀδρεηάεπος οἡ ΗΡ. 3. --- “ἦεν τυέγε 
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ἐπ ραηρε ἢ ̓ενιδίκα 1, ἴὰ ἴξασ δηὰ ἰοιτοσ, ἃ5 δἰβενθογε τηουηϊδίη5 
δηὰ δαγίῇ δἱ ἴπε δάνεηϊ οἵ Οοά ΗὉ. 3} Ρβ5. ογ' 114. 

ϑισ. 11. 15 αἷϑο ἃ βίδί κα {ἰρὶεῖ. --- 18. Ζ.ε εἰρμάς ἢ τξίες . .. 
2οωγεά γογιὰ τυαίεγ], ἴὰ ἀονηρουτίης ταῖη. Τῆς δάνθηῖ ννᾶϑβ ἴῃ ἃ 
βἴογιῃ, 85 Ρ8. 18. --- ραῦε ἠἀεῖγ υοἱε4]. ὙΠΐβ5 γγὰβ ἃ πη 6Γ ϑἴοστλ 

σι ἢ ΠΙσ ἢ πηρ, ἢ] ΟὮ 15, 85 αϑυ4], οοησεἰνοα 85 ἴῃ6 σγγσεῦς οὗ αοά. 

Τῆς ΠΙΡΒτηϊηρ ἤαϑιθβ5 ἴῃ {ΠΕ ῚΓ ταρὶ ἀΠΠ Ὴ οἵ πιονεπηθηΐ τὐεμ αὐγοααῖ 

{κα δτοῦβ, ἔδνν αἰ ΠΘῚ δηὰ ὨΣΊΠατ. 

σ. Π1. Α ϑγηῖῃ. {τρί ει. ---- 19. 726 τουμα οὗ Τὰν ἐλωπαϊν], 
τοβυηνίηρ ν.Ἶῷ, --- σας ἐπὶ τἀξ τυλίγυϊπα}. 'ΤῊΘ β8ἴογπη νγὰ8 δοσοτη- 
Ῥδηϊεα ὈΥ ἃ βίγοπρ ν]πά. --- 7Ζ.ς ρλληίησε ἐἠιμνείηεα ἐδε τυον 7], 

οὗ. 91"; τοβαπλίηρ ν.} 5 ἴῃ ογάεγ ἴο ἴῃ 6 σεβυ]ῖ.---- Ζε εαγίλ ἐγενιδέκα 
απά ς«ἠοοξ], ᾿᾿Ὠϊοἢ 5 ἃ νατἰδιίοη οἵ ν.} 75. 

δι:. ΓΥ͂. ἢδ5 βἰδι τ! κα ράγα]]. --- 20. 75 26 τεα Ζάοι ἡϊάε ἡγεασαῖ 

δὰ ΤᾺν λογες 7, 50 πχοδῖ ῥσο δον, ἴῃ δοσογάδησε ψ ἢ ΗὉ. 415; 
τῆς σοποεριίοη Ὀείηρ τμαὶ σοά ἴῃ Ηἰ5 σμεσυῦὶς οματγῖοῖ στοάς ἴῃ 
ἴπ6 βἴοτπῃη Ὡροὴ ἴδε 8εᾶ. Αἴ ἰαΐεσ ρ᾽οβϑαίογ, ἴο ἀνοϊὰ τ ϊβ 8ρ- 
ῬΆΑΓΘΏΥ πιγιποϊορίοαὶ σοποσρίίοη, τεἀυσεὰ ἴξ ἴο “ΤΥ νὰν ἰ5 ἴῃ 
τε 5ε4. [| 7ΖᾺν ῥαιάς ἢ 7.» ,ροοήῤγίπμες . .. τοῖν ποί ζπμοισμ], 

ςουϊά ποῖ Ὀ6 ἰτασβά αἴϊεγ ἴῃ βίογπι μα βυϊνϑ δά. 
Α Ἰαῖογ εὐΐϊῖοσ δἀἀεὰ 21, ὑργοῦδοὶυ το ρῖνε [6 ῥγενίουβ 5. ἃ 

τείδσεπος ἴο ἴῃς ογοββίηρ οἵ 186 Ἀδὰ ὅ8εὰ Ὁγ ἱπιογρτγεϊίηρ ἱΐ 85 [οἱ- 
Ιονεαά Ὀγ ἴῃς Ιεδάϊηρ οἵ ἴῃ ρεορὶςε ου ἴο πε Ηοὶγ [,Δπά. --- Ζάον 
ἡἠἰάε: καί ας α οι], ἀοά Ῥείπρ ἴμε Θῃπερμετὰ οἵ Ηἰβ ρβεϑορὶε, οἴ. 
Εχ. 1535 ῥ95. γ852 8ο, --- ὧν Ζε λαπά 97 Μστες απά 414γ05], τὰ 8 

Ἰεδάειβ οἵ [6 ρεορὶε δἵ {πε Εχοάυβ, οἵ. 15. 63.}}2 ΜΙ. 63. 

Τ,ΧΧΥῚΙ. 4. 

3. Ὁ)ὉὋ] 24 βυ0]. νῦ., οἵ. 75) εἴρΆ.. ἱπ ροβίίοπ. -πτ πρυΥΝ.] Υ σχ11} Ο] οοΒοτῖ. 

ποῖ ΚΈΡΆΒΙΒ οἵ ρβοοὰ εχραπαϊΐου. 1 ποῖ ἴῃ (, 3, ἰ5 Δουδε!εβα ἔχ. εἴτ ΨΈΌ. 
85 ν.4 ἱπιρ| 165. ἸΌΝ δῃαὰ ἐχρτεββεβ γεβοϊυ[ίοη, ---- ον 15. 5}}} ΗἸΡΆ. Ρῇ. γν, ἢ 
Ὀν ρεῖβ. εἶβυν. ΟὨΪΥ 15. 51’ Πι. 1ὅ; ἴῃ Ψ ἀβ08}}γ ο. δος, “43. Τΐ5 βιαϊεπιεπὶ οὗ [δεῖ 
8 ργτειιδίατε. Τῆς ψθοὶε 1. ἰτῃ τμ6 τερεαϊεὰ “ν ὃν δ 5 ἃ ρὶ., τηαΚίηρ [86 
ϑῖτ. ἴοο Ἰοῃρ. --- 8. ἸΠῚΣ Ὁ})2] 85 5οἹδ (4). --- "γ1Ν} (δ τὸν θεόν πιοτε ῥτγοῦ., "υΐ 
ΒΟΙῈ ρίοββεϑ. --- τον }} ἰς ἃ ρἷ. ἴῃ ἀπιτῃ, τί ον, πιαϊκίηρ 1. ἴοο Ἰοπρ. -- π2}}} 

ΝΙΡΆ. ρῇ. 3 Γ Ἢ) (651), δε ἐχίεκαίεα, ἃ5 3. (Ὁ ἐναντίον αὐτοῦ τ τγλ}) ἰ8 ποῖ 50 

ῬτῸΡ. ΤΠετα 15 πὸ πεεὰ ἴο οβδηρςε ἴῃς ἴεχὶ θεσδυβε οἵ ἃ ξυρροβεὰ ἀερεπάεπος 

οη [4. 349 οἡ ἴπε θαβἷβ οἵ ἃ βυρροβεὰ τιηρ., "σευ. ---- τγαν 1 ΡΙ, Ρῇ. 3 ὦ Σ [1ΚῸ] 
τ. ΡΙ. σεΐσε, εἶν. Ψ ΟὨΪΥ 7810, Βυϊ ἀπ. 3γ86 (1) Εχ. 2216 (Ε) Ἀϊ. 251-.-α 

4. ὙθῪ ΠΒΥΓΓῚ] ΡὮτ, 1426 143’, οἱ. [Δ. 212; γὉ, ς. ΦῸΣ Ῥ5. 10γδ 7οπ. 25, υ. 
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Ῥε. 6,8. --- δ. ὁ ̓ γυγοῦ γιπιν] ρὮτ. ανλ. εγοίϊαε, 58ο ΖΦ, ἀτιὰ πιοβὲ τιοάδγηβ ; ὃ 
προκατελάβοντο φυλακὰς οἱ ἐχθροί μου; (5 Ε- Τὶ ὀφθαλμοί ἴίοτ ἐχθροί, 45 Ἔ α»Ἴ- 

εἰραυεγεε ἱρέας οστε πεεὶ, ἢ ἰεχῖ ΓΥΛΌΦΝ Ἰτῖπν, τερδγάϊηρ ὙΣ 85 βεοοῃὰ 

800].», δηὰ τῃμετείοσα ἴῃ ἰγδηβϑδιϊηρ ταδϊκῖηρ ἰΐ [ἢ 6 τεὰὶ 5]. οὗ ἴῃς νὉ. ΤΪβ 5 

ταοβῖ ὑγοῦ. 80 Αᾳ. Θ, [δΐηκ οὗ ἴδε τνυδίομεβ οὗ ἴδε πίρῃι. 3. 2γολίδεόα»ε 
σιφρεείμπι οομμδογνε πιφογμμι. ΟΣ, 38, Ἀδὰ οἵες [εχῖβ, νυν ῃῖο ἢ τὰ ἀἰβῆοα!τ τὸ 

ἀεϊετπαΐης. --- 57}5)1 ΝΊΡΒ. ρέ. σ 835. ἢ [390] νὉ. Οδὶ ἐλγμγί, ἐρηρεί, 7ὰ. 1.335, 

ΝίρΆ. δε ἰσέμγόεα Ἀετα, 88 Ομ, 418 θη. 25. Ἡ ΒΡ. θη. 2}. --- Ἰ. ΠΛΡΙΝ], οἵ. 

ν.᾿; ροε8 ψ τ ρτγενίουβ 1. ἴο σοτηρ!εῖε ἰϊ, 5 (5, 3, Σ, Ἐ, κατε, Γοντὰ., Βιγεεῖ, 

δηὰ ποῖ ψ᾽ [Πς (Ο]]οννΐηρ, 85 Ψ9), 3. -- 0). 5(.. 1 885. τ} 2.) (ν᾿. 1πῖτὶ ὃ. 34) 
πιμσὲς ο7 εἰν ρισεα ἐμσέγεπεθρεές, οὐ [Άδτης ἕοσ 1. 3 2εαλνιον μη γε δο θὲ ΤᾺ), Ὀὰζ 
ἤταρτον. ἴῃ (815 σοπίεχί. (ὅ καὶ ἐμελέτησα, Ἔ περαίδαίηες 5εεδε τε ὭΣ 88 ν.}5 

Οδὶ ΡΕ 1 38. Π (13) 68 637 1430 «οἰξοφιεέσε, Βο Τόν τΒ., ϑίγεεῖ, ΕὮτ., οὐ ποτα 
ΡτΟΌ.. ἱπί. σβῖσ. βέ. Ὑγλ2Σ, τ )335} [Ὁ}} ἔογτην βεθῃιβ ἴο Ὀς οτἱρίπαὶ, ἔοσ ἴμετὰ 18 πὸ 

Δρραγεηὶ τεϑβοῃ ἴοσ ἰΐ σαίμεν ἴῃδπ 35. πτ τλ5 Ὁ91)}} Ρἢτ, α.λ.; νῦ. ΡΙ. ἱταρί. γ 

οοηβες,, 50 Α4., Ὀυΐζ ἱπιρτοῦ. δίϊεσ ργενίουβ ἱπιρί. Σ, Θ, , 3, ἘΠ, 411 τὰ. 1 85. 
ΘΡΠΝΝ, ΦΒ Βαβ 3 55., Ὀυϊ 6ὅ84.Ν.".6.} 55, ΡΙῸΡ. 1 86. Ψψὲ8 οτἱρίπαὶ. 
-8. "θοῦ 95] μᾶ5 ἵννο δεαδῖβ. ἔν} ἰβ ἃ 5].--θ. ὍῸΝ 22] Ρῆτ. α.λ., ποῖ ἐπ 

(ῦ, Ὀυϊ οπινίββίοῃ ἱχῖ. ετσ., Ὀεοδυβε 1 ἰβ πεεάβὰ ἔου πηδᾶϑυγε δπὰ ἰβ ἴῃ 8]} οἵ πεῖ 

γτθβ. 50 ὄν. 5.5... ὍὮΝ ΟΠΪΥ Πετα ἴῃ (ἷ5 βεηβα, θαϊ ποῖ ρτορ. Νεβϑῖῖς ( 7 εοί. 

δὐμά, αμς Ἡγῆγηεσιόεγς 1882 5. 242) βυρρεβῖβ γΌΝ, νν Βἰ ἢ 18 ργοῦδθϊε Ὀεσοδυβα 
οἔὗ ἰϊ5 ςοπδίδηϊ || τοπ, 85 (ῃς., Εἢτ, -- 10, γ)Π} Οδὶ ἱπῆ. σβῖγὶ πὶ (43), σοπηπιοῃ 
ἴῃ 18,0υϊ ποῖ εἰἶπνν. ἴῃ (Ά. ---- Ἐ ΡΟ] νὉ. Οδἱ σλμΖ πῤ, βαπὰ Ὀϊ. 1.57, τηουτῃ 15. 5216 
79. 516 Ὀ5, το γῆ; Βετεὲ θρ. ΝΊρῃ. 70. 242), ΡῚ. Οι. 28, --- 11. γ0 5] ΡΙ,, Ἰπῇ, οϑῖτ. 
5[.1 55. "ὉΠ τὸ γὴν δέεγεῖνρ' τοοτερεαῖ,, 80 Σ, Θ, Ουἱπία, 5, Ζ,, Ενν., ΗΙ., Πε., Βᾶ., 

55., τ. Κό.1. 31, Βὰϊ Α4., 3, ἐνεόοοί δας πεεα τνόστι Οδ] ἰπῇ, οβίγ, πῦπ δέ εἱεῖ, 

οἵ. 5515, 30 Ηα., Ῥε., ΒΙ.» Βαϊ 8}} ἵπῖρτον. 65 ἠρξάμην, ἘΠ εοερὲ Ξε λησ, Ηἱρῃ. 
ΡΓ 1 58. ὅθ π ἰδ. πιοϑὲ ῥτοῦ. --- γ}} 65 ἡ ἀλλοίωσις, 3. εονεπιμέαίίο, πὰ 4}} 
δηοίεπὶ τ58. ἱπίεγργεϊ 88 Οδὶ ἱπί, οβίγ. γ᾽ ολαρσε, οἴ, 341 8036, Ιἰ ἰ5 τηοτα 
Ῥτο. ἴμδῖ 11 8 [86 βᾶπις δἃ5 ΓῺ ν.δ. πονϑ}] ἀϊνῖπε παῖης (νυ. [πἴτ. δὶ 32) 85 

50}. 73}} 7811 8319; οπαγαοίοτίβιϊς οἵ ΩΙ͂. --- ἰϑ. Ὅ31Ν] Κι, ΗΙΡΆ. ἱπιρί. 1 38. ἃ 
6, Σ, 3, 5, Ὁ, 5μου]ὰ ργοῦ. θῈ οομογῖί. Π3ῊΝ ρυρεηεφηπΟ» δ. τττ- τον δ ΟΡ 1 εἶδνν, 
δα ϑορο 787, οἴ, 286 οτ ϑὉΡῸ οἵ νναπίοῃ ἀδεάβ οἵ τῃεῃ. --- ἼΝ 55] ν, ν.1δ οἱ; δῇ, 
2 τι.) πον Ὀερίῃβ γαῖμογ δρῦγυριγ, δηὰ οοπιίηυεβ τπτουρῆους τε 8. - 

18. τοτϑονον.] 68 ἴνο ἴοπεβ ; Πυνον αἶθὸ 7811,.--- 14, ὈΟΝΡ ΝῺ ὃν Ὁ]. 
μᾶ8 ὁ θεὸς ἡμῶν; Ὁὐτῦν ἃ5 ἀϊϑεπιρυϊεμεὰ ἔτοτα ὃν ταυϑὶ 86 ὑϑρά 88 8 Ῥήορες 

πᾶπης, Ρτοῦ. 85 Βᾶ. ἔος ἂῃ οτἱ ρί παὶ πῦτ. ΟΥῺ ὃν Ῥἢτ, Πῖ. 7321 1017 76. 3218 Ἐς, 

948-50. --1δ. ὕπ5]. ὍΣ δτιίοϊς το ἀἰβεϊρυϊϑῃ τὰς Οοα οἵ 1βγ8εὶ ἔγοτι ἴῃς 
τῦοτα βεηοταὶ 86 οὗἁ Ν ἷπ ργενίουϑ υ., οἵ, 1.881. 88, 48 6820. 21--- 16, γυν3} ψ|ἢ- 

ουἱ 5[. ἰβ κι Κίηρ, 80 3; Ὀυϊ (5 ἀρρεπὰβ ἴξ, ῥργοῦ. ἱπίεγργεϊαϊῖίνε Τα δῖος 
τουδὶ οἰἴ μας θὲ τυτϊτοπ οὐ υπάετβίοοά, ἀπὰ 858 ϑυοῇἢ γε] βίη 8 ἴοσ [πε ροβ- 

56β5ῖνς, --- Ὁ») 300). .)3}, οἷ. ΟΡ. 18. ὙἬΕΓΕ ὩΡ»᾽ 2 5ἰδπάβ ἔογ ἴδε ρεορὶε οὗ 

7υάδῃ δπὰ ἩΟῚΝ ΤῊΣ ἔοτ ἘρΒιτγαῖΐπι; οἵ, Απι. 55 δηὰ Ζε. 1οϑ, βεγα ἼΌ. ΓΝ ἢ} 

ΠΝ ΠΣ; οὗ, αἷ80 58, 7861 8032 815. 

Ν 
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ΤΧΧΥῚΙ. 8. 

17. 2|νὉ} 15, Οαὶ ρῇ, 8[. 2 85. π᾿ Ῥαβεὰ οὐ Ηδ. 319, --- Ὁ) Ὁ] αἷβο Ὀἷς ἰπβίεδα 
οἵ 5} οὗ [86 οτἱρίπα!. ---- γ))0}} 85 ἴῃ ἴῃ οτὶρίπαὶ. Οὐδ] ἱπηρῇ. 3 ρὶ. γι (295) 

τῶογο βυϊϊεα ἴο Ὁγ 12 ἴδῃ ὉΝῸ, θυϊ πὸ βυβῆςϊεπι τεᾶβοῃ ἔοσ βυρϑεϊτυϊίοι, ἃ9 Οἵ. 

Ὁ Ὁ 158 βυβίαϊπεά ΟΥ̓ ΓῸΠ (5337). Τῆς τΒἰτά 1. ἰβ ποῖ ἴπ ΗΒ. 310, --- 18. γ5}} Ῥο. 
Ρῇ. 3 Ρ]. ον ἔ [0] νὉ. ἀδπουα. ὅν Οδὶ 5. οοῦ Μοοα ατυαν (7), Ῥο. ΟΕΪΥ͂ Βετς, 
2ομν γον, Β0Β. Τῇε οτἰρίπαὶ μαὰ ἊΔΡ Ὁ Ὁ. ΓᾺΡ οἰομα πιαφδές δ5 1813 
τοῖρὶ θὲ οττοῦ ἴοσ 2} νὉ. Ἐ} ἰ5 βυβιαἰποὰ ΌΥ Α4. ῷ, 3,8; 6 πλῆθος ἤχους 
ὕδατος, (5. “.-5. ὑδάτων, Ἔ »ετ δέζεραῖ τορέμς ἀφμαγεηε τε Ἵ Ὁ Ὁ ἸἸῸΠ 8. 50 

ἀϊδετοηὶ ἴμαὶ ἰξ ἱπιρ] 168. ἃ νατίδιίοπ οἵ ἰεχὶ ἴοο στεαῖ ἴο θὲ Ὄχρἰαἰπεὰ 85 ἰχῖ. 

δγτ. τ.) Ὁ} 85 πῃ ΗΒ. 310, οτἱν Ρ]. υὐτμ ὈΡπΦ ἔοτ 85. συΐτῃ Ὀνῖθ. ΤᾺΣ ρἢσ. 
5 εχαϊναϊεπῖ ἴο δνναἴεγ 181} 208 54, --- ρϑΓ) ἬΧΥΠ] ἕο οὐ πα] τ τ» Ἴκτὶ ΗΌ. 
311, Ἐγγη πιὰ. ἀγγοῖν ανλ. [Ὁ]16τ ἴοσπι ἔοσ ὙΠ; εἶδυν. ΥῪΓ 8 γανεὶ φτέονε Ῥτ. 2017 

18. 316, ὙΒὲ νρ. Ηρ. ἔος ΡΙ.--- 10. ἸογῸ Ὁ) Ρἢτ, 1047, ἔ Ὁζ ἢ. [π|.} δεκερεαΐεν,, 
εἶδιν. 818 15. 295 70. 264 1035, --- υ.,} π.. τυλέγίποίμα Ἀετε ; αὶ 8.314 15, 1η18 
τολὲν! οἵ ἀυβὶ οὐ “μι δΗὶ --τ 3) ὈΥ»2 γ0Ν5] τε 975.-- 30. ἸΡῪΣ 0:3] Ἰδοῖκβ ἃ νγοτὰ 

ἴο οογηρὶεῖς πιςάβασε. ΤῊΣ οτἱρίηδὶ ΗΡ. 316 μδ5 2850 Ὁ»3 Πρ 1. ΤΈςε Ντββ. ]} 
δδτεε νῖ 38. Ανογὰ πιυβὶ Ὀε βῃρρ!!εά ; τά. 85 ΗὈ. 6, -τ  ῦν] Κι. ρὶ. 
8[. 2 πὶ. ἦ [9539 πι[π|.} οἹΪγ Ρ]. ῥα, 8. 76. 1816 (Ὁτ.). Κι. 15 βυβιαἰπεὰ ὈΥ̓ 
Ὁ, 9, 3. ΤΆς 586. 15)2Ὁ ΟΥ. ἰ5 βυβίαϊπεά ΟὨΪΥ ὈΥ ζῦ, ἀπιὰ γγα8 8 δϑββί τα ]διοα 
ἴο 51. .---ϑι. ἸΝ59] 85 γγΒδ5 8ο3 ((). 

ῬΘΑΙΜ ΙΧΧΝΠΠῚ., 4 ΡΙΒ. ΟΕ καὶ 51Έ. 4. 

Ῥβ8. 78 ἰ8 ἃ ἀϊδαςιῖϊς Ῥβδ]πι, υϑίπρ ἘΠ6 δποίθηϊ μἰβϑίοσυ οὗ [βγδεὶῖ, 

ἔτοπι [86 οτοβϑίηρ οὗ [πὲ Εδά ὅ64 [0 [86 ὀγθοϊΐοῃ οὗ {86 6 πιρῖς, 88 ἃ 

1οββϑοῃ ἴἰο {86 ῬΘΟΡΙῖθ. ἷ. Ῥσοροϑθδ ἴο σίγα ἰῇ [86 ἕοστπι οὗ ἃ μοδίὶς 

εηΐσπια (ν.}. 5) 86 Βἰβίοσυ ΒΟ μ88 Ὅδοη ἰγαηβπιςςοά ἔγοπι [86 
ἐδῖμοτβ, απ ΒΊΟΝ ἰθ 10 ῦὉ6 Βαπάθά ἄονγῃ το 186 Ομ Ιάγοη (ν. Ὁ “7, 

ἐμᾶῖ ΠΟΥ͂ ΠΙΑΥ͂ ποῖ ὕ6, 88 1μοὶγ ἐδίβεσθ, ὑοῦ}! ]ου]8 δπᾶ πηγαὶ 16 

(ν.5 5). ὙὯΒδ ογοβδβίπρ οὗ 188 86ὰ 8 πιεπεϊοποᾶ (ν.᾽5.}5), [86 ἘΒθορμδηὶς 

ΡΙΠΔτ (ν..)), ἀπᾶ 1μ6 ψναῖοσ ἔσοπι [π6 τόοῖ (ν... 11. ὙῈΘ Ῥθορὶα 
τοῦ 116ἅ ἀπὰ ἰοπιρίο ἐπεὶς Οοᾶ ἱπ δϑικίηρ ἐοοά (ν.} 7.32), ΒΟ τ δ8 
σἰνεα τμοπὶ (ν. 5.’ 5 7), θα: δοοοιηρδηϊοᾶ ΟΥ̓ Δ ουἰδτοαῖκ οὗ ἴπ6 
ἀἰϊνίπο προσ (ν. ἡ δ). 1Π1. ὙΠῸ υγαϑεϊηρ αὐγαῦ οὗ Ἐπ Ῥϑορὶθ 16ὰ 

ἐδοπι ἴ0 τοπιοῦο ἰμοὶν Οοᾶ (ν. 3.35), σῈΟ τγᾶ8 οοτηραββίοηδία δηὰ 

ἐοτεὶ νίαν (ν.3). ἨΗδ οοπδίἀοτοὰ [86 ΤΑ ΚΠ688 οὗ τμοὶσ Βυπιδῃ 
πδῖυτο (ν. 3), δπὰ 16 Ἐμ6πὶ 88 ἃ δοοῖς ἱπ [86 τ] άοσπθϑθ (ν. ἢ). Ης 
Ὁτουσπς {ποπὶ [0 186 ΠΟΙΥ Ιαπὰ δηὰ σαν ἰξ ἴοὸ ἴπ8πὶ 48 δῃ ἰῃ- 

Βοσίίαπος (ν. δ  ). ΙΥ͂. Ὑεῖ [ΒΥ τορε]οὰ ἀραίηϑὲ Θοὰ δηᾶ ἰοπιρίοᾶ 
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Ηἰἱπι σὴ τποῖν ἰπβάοι εν (ν δ . Ιῃ δῆροι Ηβ τοὐθοϊοὰ 5810 
("., ἕανθ ἂρ ΗΪ8 σὲ δπᾶ Η18 Ῥθορὶβ ἱπίο οδρεινίεν (ν.") ; 11} 
Οἴδβϑοδ οὗ ἴπ6 ῬΕΟΡΙ8 ὙΓῈΤΘ 8]δίπ (ν. 53). Ηδ πθη βεϊβοϊοά 7υάδῃ 
δηά Μοιηί Ζίοπ (ν. 5.5), ἀπὰ Πανὶ 88 [86 ϑῃερμεσά οὗ Ηἰΐβ Ῥθορ]8 
(νυ π|κῦ), Δα οἄϊξος ἰπβεσεοᾶ δῃ ἐχίγδοϊ ἔσοπι δῇ δποίθπί ροθπὶ ἄθ- 
βου δίπρ' [μ6 Ρίαρτιεβ οὗ Ἐσυρί (ν. "Κ᾽ 5). Ἰορα δεῖς (ν. 75. 101. δῶν 
«διὰ δχρδπδῖγα δ΄οδβϑεθ (ν..5 31-22, 25. 28.806. 886-87. 40-δ0. δ8-ὅ9. 65. 65-86. ὁ0. ἀοχο ΨΟΣΘ 

4180 δά θά. : 
Ι. 

ΟΟ ΟΙΝΕ εασ, πιῦ βεορῖε, ἴο πιγ ἰεαοπίπρ. 
[πο]ῖπε γουζ δᾶγβ ἰο ἴῃς νγογὰβ οἵ την τῃουτῃ. 
Ι 1] ορεῇ τὴν τηουΐῇῃ ἴῃ ἃ ῥροδγι. 

1 ΜΗ] ροὺγ ἑοτίἢ οὗ ἀποίεηὶ {πηε5 ἴπ τὰν επίρπιδ, 
ΗΑΤ να Πᾶνε Ὠεαζὰ δηὰ ἱκπον,, 

Ὑνμαῖ ουν [αἰ ἤεγβ αν ἰο]ὰ ἰοὸ ὑ5, 

Ννὲ Ψ1 ποὶ δίαα ἔγοπι πεῖν Ομ] άσεῃ ; 

Ὑβδαῖ ΠΥ πρᾶν ποῖ ἰογρεῖ (ἢ ψοῦκβ οἵ Οοά. 
ὝΤΠΑΤ {8Πὲγ πᾶν ποὶ θὲ δ5 (μεὶγ ἔδίῃετβ, 

Α βἰυθθοιτι ἀπὰ γεθε]]ΐουβ σεποσγαϊίοη, 
Ατπιεὰ νυ ἢ ἃ ἀδοεϊι} θονν, 

ΤΕΥ τατηεὰ Όδοῖς ἴῃ ἴῃς ἀδγ οἵ Ὀαί]ε, 
ΙΝ 5ἰβῆι οἵ τπεἰγ ἰδίμετβ Ης αἱὰ τννοῃάδιβ, 

[0 (δὲ ἸΙαπὰ οὗ Εργρὶ, (Ὡς οουπίγυ οἵ Ζοδηῃ. 
Ηε εἷανε ἴπε 5θᾶ ἀπά πηδᾶς {88 πὶ ρᾶ55 ᾿Ἰῃγουρῃ; 
Απὰ Ηε πιδάε 16 νγαίειβ βίαπα Ὦρ ἃ5 ἃ ἤδβδρ. 
ΝῸ Ηε Ἰεὰ τδεπιὶ ἰπ (δε οἰοῃα Ὁ ἄδγ, 
Απὰ δἱ] πίρῃϊ Ἰοῃρ νη τῆς Ἰέρθι οὗ ἄτα : 

Απαὰ Ῥτγοιυρῆϊ ἑοσίῃ βίγεδτηβ ουΐ οὗ ἴῃς ογαρ, Ὁ 

Απὰ Ἰεῖ ννδίεσβ τυ ἀονγῃ Ἰ1κα γίνεσβ. 

Ι. 

ΗΕΝ τἢεγ 5ἰππεὰ δραίηβι Η πὶ, 

Ἐεθεϊεὰ ἀραίηϑι Ἕ]γοῃ ἴῃ τῃ6 1Πἰγϑῖν Ἰαπὰ ; 

Απηὰ ἱειιριεὰ Οοὰ ἰῃ τΠεὶγ πιϊηά5 

ΒΥ δϑκίηρ ἑοοά δοοοταίηρ ἴο {μεὶσ ἀρρείϊτε. 
ΤΠΕΥ 5α]α : “15 αοἀ δ0]Ἔ 

Το ρῥτέραζα ἃ ἰ80]6 ἰῃ ἴῃ6 νυ] ἀογποϑϑὺ 
15 Ηες αἰϑο δὺϊε ἰο ρίνε Ὀγεδά, 

Ογ ρσγονίἀβ ἤξϑῃ ἔοσς Ηἰβ ρεορῖς ὃ" 
ΤΠΗΕΝ Ηε οοτηπιδηάεὰ ἢ 51κἰ65 ἀθονς, 

Απὰ ορεπεὰ δε ἄοοτῖβ οἵ βεᾶνεῃ; 
Απὰ ταϊπεὰ ἄοννῃ τηᾶῆπᾶ ἅροη ἵδετῃ, 
Απὰ σταίη οἵ ἤδάνεη ἴοσ ἴθι. 
ΗΕΝ Ηξε Ἰεὰ οἱ 1πε εαϑβὶ νἱηὰ, 

Απὰ ρυϊάεα Ὁγ Ηἰ5 5Ξιγεηρίῃ ἴδε βουτῃ ν πὰ: 
Απὰ ταϊηεα ἀοόνγη ἥδϑῃ 85 ἀιιϑί, 

Απὰ ἰον] 85 ἴῃε βαπὰ οἵ (δε 5Ξεὰᾶ, 
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ΎΠΜΕΙΤΕ Ἰοοά ννδϑ5 γεῖ ἴῃ 1πεῖτγ του, 
Απὰ ἰἢς δῆρεσ οἵ Οοὰ νεπέυρ; 

Αδὰ Ηδ 8ϊενν ἴδε (διϊεβὶ οὗ ἴῃεπὶ, 

Απαὰ θονεὰ ἀονπῃ ἴῃς οποὶςεϑβὶ οὗ [5γϑεὶ, 

ΠΙ. 

ἘΟΟῈ Δ} τι ῖ5 ἴπεγ βἰππεὰ ἀραίῃ, 

Απὰ Ὀοεϊϊονοα ποῖ ἰη Ηἰ5 ννοπάσοζϑξ ; 

Ἀπὰ Ηε οοπβυπιεα τ εἰζ ἀδγ5 85 ἃ Ὀγεδίῃ, 

Αμπὰ {εἰσ γοαγβ ἢ τηδὰς ἴο ἢδϑίε ἀν ἴῃ δυδάδηπεββ. 
ΙΕ Ηε 8ϊενν ἴδεπὶ, ἴεν δουρῆιὶ Η πὶ, 

Απὰ δραΐῃ αἰ ρθηῖν ϑουρῆι Ἔ]; 

Απὰ τεπιεηρεσγεὰ Οοα ἰῃεὶνγ Βοος, 

Απὰ ἘΠ ἙἸγοη τῃεἰγς Βεάδεπιεγ. 

ΒΤ Ηε ἰ5 οοπιραβϑίοηδῖε (πὰ ρταοίου5). 
Ηδε οονεῖβ ονεῦ δηὰ ἀεϑβίγουϑβ ποῖ, 

Απὰ πΔῊΥ {{π|65 ἴὰΓΠ}5 ἀννὰν ΗἰἾ5 δηρεγ, 

Απὰ 51|τ5 ποῖ ὉΡ δὴν οἵ Ηἰ5 ψγαίῃ. 
ἨΕΝ Ηε τεπηδπιθεγεὰ (Παΐ {πεν νγεσε δεϑῇ, 
Α ὕσϑδῖῃ ραϑβϑίης αὐνᾶὺ οὶ ἴο τεΐυσῃ. 
Απὰ Ἧε Ἰεὰ οῃ Ηἰ5 ρεορὶε {κε 5βῆξεερ, 
Απηὰ ρσυϊάεὰ τἤεπὶ κε ἃ ἤοοκ ἱπ ἴῃς ν]άθσγηοββ. 

ΑΝ Ηεντεουῦρῆι ἴδεπι ἰο Η|5 βαογεά θογάεσ, 
Τῆς τοουπίαρίη ἴπαὶ Ηἰ5 τίρῶϊ μαπὰ παὰ ψοιίδβη; 
Απὰ ἄγᾶνε ουἵ παίΐοηβ Ὀείοσγε ἴΠθ πὶ, 

᾿Απὰ αἱϊοιιεὰ μετὰ ἰῃς ἱπδετίδπος ὈΥ πιεαϑυγε. 

ἵν. 

ΤΗΕΝ (αραΐῃ) πεν ἰεπηρίεα Οοά, 

(Αξαίΐῃ δπὰ δραΐϊῃ) τεῦ! εαὰ ἀραίϊηϑὶ Ἕ!γου; 

Απὰ ἄγεν Ὀδοὶς, αηὰ ἀεϑὶὶ ἐγεδοῃεγουβὶν {πὸ 1Πεὶσ ἑδίῃοτϑ, 

Απὰ ἰυτηεὰ αδἰάς κε ἃ ἀξοεί(α] Ὀον,. 

ΎΠΗΕΝ Ἧξε τεϊεοϊεὰ ἴῃπε ἰδρεγηδοῖς οὗ 5ῃϊο, 

Τῆς ἰεηῖ Ηε πιδάε ἴο ἀνε] ἀπιοὴρ πιδηκίπα :; 

Απὰ ἀεϊίνετεα υρ Ηἰϑ5 5ἰγεηρίῃ ἴο σδρενιγ, 

Απὰ ΗἰΚ ογπαπηδηῖ ἱπίο {πε παηά οὗἩ ἴπε δάάνεγβαιγ. 
ΕἸΕΕ ἀενουτγεὰ τΠεἷγ γουῃρ πιδῃ, 

Απά {πεῖν πιαίάδηβ νγεσγε ποῖ ργαϊβεὰ ἰῃ πιαιτίασε βοηρ. 
τινεῖν ρεἰεϑίβ ἔε!}} Ὁγ 1πῸ βνογα, 
Ἀπὰ (Πεὶγ ννὶάονν5 ἀϊὰ ποῖ βἷῃρ αἶγγζεβ. 

ΑΝΥ̓Ρ Ηςε τεξιβεὰ [ἢε ἰεπὶ οἵ ]οβερῇ, 

Απὰ Ἄςἤοβα ποῖ ἰἢς {γίθε οἵ ΕΡὨγαΐπι ; 
Βυϊ οποβε ἴῃς ἱγῖρε οὗ ᾿δῇ, 
Μουηὶ Ζίοη ψῃϊοἢ Ηε ἀοίἢ ἰονε. 

ΑΝΡ Ης οἤοβα αν ὰ ΗἰΞ5 βεγνδηΐ, 

Απὰ ἰοοκ δίπι ἔγτοπι ἴῃς 5ῃεορίο! ἀ5 ; 

Ετοπὶ ἐο]]οννίπρς ἴῃς ἐννεβ ἰῃδἱ ρίνα βυοὶς Ης Ὁτουρῆϊ ἢΐπι, 

Το ὃς 5δερβεγὰ ονϑσγ βοοῦ Ηἱἰβ5 ρεορῖβε. 
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ἘΞ. γ8 ννᾶ5 ἃ Ρ5. οἵ Α οἵ ἴῃε οἷαϑ8 Ὁ 59. Ετοτῃ ΑΪ ἴξ νναβ ἰδἴίκεη ἂρ ἰπῖο Ἐ 
(ν᾿. Ἰπῖτ. 88. 26, 29, 32). 11 μᾶϑ8 τηδηγ ρίοββεβ, ΤῊς οτί πα] Ρβ. τνν85 οοιηροξεὰ 

οἵ ἴουν ρᾶτγῖβ, ἐδ οἢ ν]Ὲ ἔνε (σἰπιεῖεσ τεἰγαϑιίο 5, 1. ν. 2, ν.δ' τα. τὸ ν βαδ. 9δο 
ν 15:18. νιν. 16,. 110 να 17. 18. νι λθὺο, δροά γ 8.3: γ 267 γ δ00. 81. 11 ν,89. δ᾽ γ 8ε- δ, 

ν δ, ν.δϑ. δὴν δέ. ὅδαδ, ΙΨ΄͵ ν δδα. δ᾽ ν 60. δ] ν ὅδ.δὲ γ 67. 68. ν 10. 11} ΤῊ)98 Ῥ5, ἰ9 

4 "Ὁ πὰ γυύνη ν.3, θαβεὰ οῃ ἴδε ᾿ἰβίοσυ οἵ Οοα᾽β ἀεαὶηρβ υῖτἢ 5γααὶ γοπι 

τὰς Εχοάδυς ἴο [πε εβιδὈ ἰβῃτηθηὶ οὗ {πε ᾿Ῥανίαϊο ἀγπαβθῖγ. ΤΒε ροσὸπὶ ν᾿85 

ντϊτεη υπάεν ἴμε ἱβήμσεπος οὗ 1, Ε, Ὁ, Ὀυϊ ποῖ οὗ Ρ, δηὰ τδετγείογε ἰπ τῆς 

ΕΑ Ῥεγβίδῃ ρεγίοά. [ξ Ἔποΐίοβεβ ρατῖί οἵ ἃ 511}} οἰάε ρεπίαπιεϊεσ ροξῃι, 

νυν 4018. δ1. δὲ οἰνίπρ δη δοοουηΐ οἵἩ ἴῃς ρίαρυεβ οἵ Ἐργρὶ δηὰ ἴῃε ογοββίηρ οὗ 

πε Βεὰ 5:8. Τῆϊβ ἰταρτιεπὶ ἀερεπᾶβ οα ἴῃς 5ἴοιγ οἵ 1, Ε, δὰ Κπονβ ποῖἢ- 
ἴῃρ οἵ Δ οἴμεῦ ἀοουπιεηὶ οὗ ἴῃς Ηδχ. [1 βεεπηβ ἰβεγείοτε ἴο δὲ ργεἄχίϊἰς 
δηὰ ἴο ρτεοεάς ἴδε τεῖρη οἵ Τοβίδῃ. Τῆς ρ]οββ8ε5 γε ἰδῖεσ (πδπ Ἐ, δπὰ Ἵοοτης 

ἕτοτῃ ἴδε Οὔεεκ οὐ Μαοοδθεδῃ ρετῖοά. Τῆς ἰδησυάρε οὗ ἴῃς οτὶρίπαὶ Ρξ. 

ΒἤΟΥΒ ΤΩΔῺΥ ἐεαΐυτεβ οἵ Ρβ8. οἵ (Ἱ, 45. ννεῖϊ] δα ἀδερεπάεηος ὕροη οἵμες [{{.: 
δκ ϑοΡῸ ν. τῷ 7713; πΟΥ ὙΠῸ Ὃν ν.5, οἵ. ι. 2118. 30 Ἰς, ς28, ὧχ ν,Τ. 18..19. δ(. 86 
(αἰβο ἰπ γῇ. ν.δ' 3); ΓΦ "ὉΥῚ ν.9 -Ξ- 7ε. 439. (τὰ. ῥύοῦ. ποὺ γῇ, 65 ν."Ἱ Ησο. 
715); 2 Ὁ ὍΝ ν.9 -- Ζς. 148; κῦρ πφΦῬ ν.13 -- 77} 8811; Κγὺ π ν.12 τ νι" (61); 
Ὁ" »ὈῺ ν.18, οἵ. Εχ. 1418.31 (Ε); ἫΣ ἸῸ2 321) ν.1δ -- ἔχ, 158; ΠΟΣ ν.17. 40 (εἰ.) δ6 

85 Ὁ, 15. 3) ΕΖ. «δ; Τὺ» ν.17. 86. 66, (γεαυεηΐ ἰῃ ΑἸ; ὃν ΠΌ; ν. 18. 41. 6, ᾷ5 Ἐχ, 
173. Νὰ. 143 (1); 3225 ν.18, ὁματγαοίετίβεὶς οἵ ΑΪ ; ν᾿ ν.2.. 27, ἃς Ἐχ, 2110; 
2 τὸν ἣν υἹ δὶ 80 ν.ῖἹ (61.), οἵ. 2 5. τ129; οτφ τοι νἹ"δ, οἵ, 6π. γ11 (Ὁ); 
ΟῸΨ [ΣῪ ν.26 αἱλι; 202 ΝΟΥ ἼΘΙ ΠΥῚ ν.89 αἱλι; ΦῸ 912) νι δὲ αἱλι; 7.0) ΓῺ 
ν.Β', οἵ, γ43 Ἔχ. 1516 15. 1111; γ᾽ ν.0, οἵ, 7ε. 714 269 416, τῇ ἴον ατῖκ νυ." Ἱ, οἴ, 

1325; ΓΌΝΟΣ ἴοσ δυκ νι δὶ δα ἔοσ ἰετηρὶς οὐδ 15. 6οἵ 6318 6410; γ55γ ἴοτ Ὀτίά δὶ 
βοὴρ ν.5", οἴ, ΕΖ. 2617, Τῆς οἱάεν ρεπίδπιεϊεσ ροὲπὶ ἢδ8 ἴῃε (]]οννίπρ: Ἴοσ 

Ὁ νι’, οὗ, Ἔχ. 711: Ὀνὴνν ν."3, 5 Εχ. γ17.-39, 2} νι "δ, 45 Ἐχ. 817: του 

νυν", 85 Εχ. 832, ὍΨ2 ν᾿ (8, 8 ἔχ. 22’ ΝῸ. 20"- δ. 11, ὈΣῚΝ ΓΙΦΚῚ ν δῖ, ἃ5. Οπ, 49 

ὲ. 2117 ΡἈβ. τονῦδ; ὉΝ ΠῸΣ νι ὅδ, ἃς Εχ, 1510 705. 241. ΤῊς ρίοβϑεβ ἵπ β8οηηα 
ἰπβίδῃςςβ ἢᾶνα σῦς ἰδῖεν ἰδῆρσυαρε: ΓΛΣ ΟἿ ν.δ, ρῆσ. οὔ Ρ᾽; γυ ν.δ, ἴεῦτα 
οὔ Ρ; "Ὁ2 ν.7, 4914 εἶδνν. Ί, ; 250. Ὁ) νιδ, 1ΟἹ 10. 1118 2 (ἢ. 125; 20 ΤῈ 

νυ δ᾽, 85 578. δ 1127; ΠΥ ΓΩΌΝΣ ν.δ, οἵ, Νέα. οὐ ῬΥ. 1118; ΓΝ ον ν.10, 1 Καὶ τα 

Νε. τῇ οἿ3  ; Ὁ Ἰ2}} ν.20. Ῥαβεὰ οπ 15. 4821; ἼΣΡΓΠ ν.3]- δ0. 68. εἷξφιν, 8089 

Ῥὲ 335 Ργ. (31.); (ὈνηῦΝ)}3 γ"Όνη ν. 2, οἵ, ν.52, ΘΟ. 156 (Ε) Ἐχ. 1451 Νυ, 141(}); 
Ὁ ΩΝ Ὁπὴ ν.3δ6, ρῆσ, α.λ. σηρεί γοά, Ἰαῖς ἰάεα; ὈΝΦΥ ΦΥῚ νι δ], δ5. 15.1.3; 

ἩΠΣ ν. 1, Ατατηδίβη ανλ. ; Ὁ ὍΝ ν."θ α.λ. εν]] δηρεῖβ, ἃ ἰαῖθ ἰάεδ ; γ|05}5), 

ῬΉΝΡ᾽ νυ ὅδ, 895 Ὀϊ, 3216; 1 ΥΓῸ ν.δὅ α,λ, 

ΡΕ.1., δὲς. 1. Ὑνο βγη. σουρ]οεῖϑ. --- 1-2. Ο γίνε εαν ἢ} ἑπεϊηἪ 
)7οω» 4“αγ:}, αἰϊϑητ νεῖν ἰῃ ογάθσ ἴο ἢεατ.--- ») φαελϊηρ ἢ τυογαῖς 
47 ᾽ν ᾽πομτλ}, Ἰμηδιγασοη ἴο Ὀ6 φίνεμ ὉΥ ἴῃε ῥϑβδὶπηὶβί, 88 ΕΝ." 

ΤΡϑν., δηά ποῖ “τὴν 1νν,᾿ ΕΨ"., 45 1 ἴπετὰ ψεσα ἃ τείεσεηοθ ἴο 

[86 ἀϊνίηε 14Ἃ»ν. Τϊΐ5 ἱπβίτιςστοη ἰβΒ ἴο Ὀ6 ρίνθῃ ἰῃ ἴῃς Ὀαϊαποοά 
πλεᾶϑυγα οἵ ἃ φσέγε ἴῃ ἴῃς εἰ δ]ειηδίϊς 51}]6 || ἐπήσνια ], 5ετἰπρ' ἑοτἢ 
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ῬΙΓΟΌΪΕπΙ5 δῃ ἃ τπιγϑίθτιοβ αἰ βου: ἴο βοῖνα δηᾶ υπάετβίδηά, οἴ, 495. 
-- 7 τί! ορεη μην πιο ἢ 7. τοῖν βόμν γον}, ἰὰ ἴῃς τμεϊοάϊεβ οὗ 
βδογεά βοῆρ. 

ϑίσ. 11. Ὑνο 5υπίῃ. σουρίεῖ5. ---- 3. λα τοε ἀατε ἀεαγά απά 
ἄμποιν ἢ Ἡσλαϊ ομρ γαίλενς ἄσυε Το “51. ΤῊ 5ἴΟΥΎ 85 οοπια 

ἄονῃ ὈΥ οτδὶ ἰτδάϊ το ἔγοτῃ ἰδ μοΓ ἴο 50ῃ τῆγουρἢ τᾶν ρεηεγα- 
τίοθ. ΤῊΪΒ ᾿πρ] 165 ποῖ τῃδὲ ἴσα ὰ8 ὯῸ τ τῖθη πδιγαῖϊνα, (Ὁ Σ 
[86 δυϊμοσ ρῖνεβ ἀπιρὶς ενίάθηος οὗ ἀεροημάδησε ὕροὸπ ἴμ6 Θδγεγ 

Ῥτορμεῖὶς παγγαῖνοβ, δὰῖ ἴτῃαἱ Πα τεοοφηϊβεά ἔπαὶ ἴῃ 6 5βίοσυ, ἰπουρὰ 
τεοογάεα, ψὰβ δβϑθητ δ! τα το, δηὰ τοὶ Ῥαδθὰ οἡ οχρίῃαὶ 
τεοοτάβ. --- 4 4. ἢ τυἱ ποί ἀϊάς γον ζλεῖγ εὐλέάγεη]. ΝΊε 1} 
ἘΓΔΏΒΙΔΪ ἰδ ἴΠ ΟἿΣ ἴαγη ἴο ΟὟΓ 5 οςαβϑοῖ5. --- 5. 71α: 244} σιᾶν 

πού ,ογρεὶ ἐὰξ τυογᾷς 47 Οοα71, ἰμαὶ [ῃε 5βίοτυ οἵ ἴῃς ἀϊνίης γγοῦκβ 

οἵ τεάετηρίίοη δηὰ Ἰυάρτηεηϊ ΠΊΔΥ Ὥσνεῦ Ὀ6 ἰοτροίζεη. Α ρἷοβ- 
βδίοσ, ᾿ἱϑηϊηρ ἴο εἰ ρῃδϑὶζε ἴῃς ἱπιροτίδῃησς οἵἁ [8 ογδὶ ἰπϑίσυο- 
τίοη, δα ἀεὰ ἴῃς οἴδυβε ἔτοιῃ ἃ ἰεραὶ ροίηϊ οὗ νίεν : “71: εονεριαηαῖς 

»ερὴ ζεεβ, Ὁυϊ 4150 ἰῃϑετίδα ἃ ἰοηρ ἐχραηβίνε ρίοββ : 45-78, κἦ.- 
ἐπ ἰο ἃ εο»πῆηρ ρξέπεγαδοη τὰ 2γαΐεές οὗ Υαλευεὰ σπαὶ ΤΠ νερὰ 

απά Ἰλε τυσπάγομς ἀφεάς Τλα! Ηἶδ ἀϊα. ΤΗϊβ ἰ5 ἂπ ἐχρδηβίοῃ οὗ 
“16 ψοῦκβ οἵ σοά," εχρίδιπίηρς ἴποπὶ 85 νοηάετθ ἀπά ψοσίῃγ οὗ 
5ΟῊρ58 Οὗ ργαῖϑβε. Τὴ6 σεπηδί που οἵ ἴπ6 ρίοϑβϑ 15 ἰε ρα] ϑις : 4π4 "76 

εείαὀἐελεά α ἐεήηοην ἐπ γαεοῦ, α ἔστιν "72 ἀῤῥοίκἠά ἐκ 7εγαεί], 

ἀουθῖ1655 τείδστίηρ ἴο [6 Ἰερίϑἰατίοη οὗ ἴῃ6 Ῥεηϊδίθυς ἢ, υδίηρ ἃ 
ἴεγτη ομδτγδοίοσγϑιὶς οἵ Ρ. --- τολίολ 1ἾἪ εονπαπαφα οἱ μα τάσνς Ὁ 

σιαζε ζηποινη ἰο δον σοπς, ἐπὶ ογάσν Ἰἀσέα εονιΐμρ ρεπόνα δον μισὰ 

ζησιυ, σογις το ὅφ ὅογη, ἐλαΐ ἐλεν νερά! γίδες τ απα ἐκ ἕλέγε το ἐλεῖν 

5055]. Α Ἰοηρ ῥτοβαὶς βεηΐδηςε βηϊαγρίηρ ἃροὴ (π6 σομητμηδηά5, οἴ. 
Ἐχ. τοῦ 255 125} Ὁι, ,κ᾽ 65 5,7. χα  ἐὰεν νιϊρλΐ 2ι,ὲ ἐπι Οοὐ ἐλείν 
λἀοβε], ἃ νεῚῪ αὶ ρῆσγ. οἵ Ὗ1,., οἵ. Ῥ5. 49. Ῥγ. 375, δὴ ὄἜχρδηβίνε 
Εἶοβϑβ ἴο ν.,, 

δὲσ. Π1. ὙΤνο βϑγηΐῃ. σουρ]εῖίϑ. --- 8. 7Ζαν ἐἀξν σὰν ποὶ δε ἂς 
ἠλεῖν ,ατενε]. ὙὍὙῆε ἰηβισυστίοη ἤθε ἴδ Κα8 ἴῃς ἔοστῃ οὗ ψαγηίΐηρ. 

- 4. “μμόδογηι απα γεδεζίοις ρεπόγαἠοη, ὈΔβεα οἡ Πϊ. 21 ...ΑᾺ 
Εἰοββαῖου βηϊαγρεὰ ὃν δάάϊπρ: ὦ ρέπεγαδομ ἐλαΐ πα] ποί βα ἱξ 

γε, τυλοσέ τῥίγί τας ποί χἠ γε εὐ ὰ ᾽Ε1.--- 9. Ανγνιεά τοὰ α 

ἐκεί ὀσευ], ἴμῈ ταοϑὲ ργοῦδ]ε οτὶρίπδὶ οὗ ἃ ἀϊ βίος: ῥάββαρε, οἴ. 
νυν: ἃ Ὀον ὙὨϊοἢ ἰη τἰπλα οὗ υδὲ ψουὰ ἢοὶ Ῥεπ ἃ Ῥγορειγ, δηὰ 90 

Ῥτονβᾶ ὑηγο] δα ; να} 6 τμῃ6 Ὀοπιίδῃ, Ὀδίηρς ῥγδοῖὶ αν πεᾶροῦ- 
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1ε85, ἡμγηδά δαεξ ἐπ ἐλε ἦαν 7 δα]. Α Τσοργίϑῖ, ὈΥ Εἴτοσ οἵ ἰσϑῃβ- 

Ῥοπίοῃ, ψᾶνε ἴῃς ἰδυϊοϊορίοαὶ “ ἀτπιθά, βῃοοϊίηρ νὰ ἴῃ Ὀον"; 

δηὰ ἴδῃ, 85 ἴῃς ροίηϊ οἵ ἴῃ6 σοτηρδτγίβοη νγᾶ5 ἰοβῖ, ἴῃς σοη)εοῖαγα 

ᾶτοβε ἴδαϊ ἴΠ616 τηυβὶ Ὀς ἃ Γείεγεηςα ἴο βοὴ δνβηΐ ἰῇ ψὩ]οἢ [Π6 γα 
δά Ὀεεη τε ε]]οη δραίηβὶ σοά ἴῃ ἃ σοναγαϊν τεῖγεαὶ ἔγοπι Ὀδί]6. 
Α εἰοβϑαῖον οου!ά ποῖ τῃϊηἰς (Πΐ8 οὗ Ι5γαθὶ ἃ5. ἃ ἡο]6 ; δῃηὰ 50 δε 
ςοη͵εοΐαγεβ ἴπαὶ Φάγαίνε νὰ5 αἵ (δῖ, ἀηα πα κ65 15 Ἰηβογτίοη ἴῃ 

ἴδε ἴοχῖ. Τῆς ψῇο]6 οοηΐεχί βῃονϑ ἴπαὶ [ϑγδεὶ 45 ἃ ψγῇοϊβ 5 ἰῃ πε 
τηϊηὰ οἵ (πε ροεῖ, ἀπά τῃδῖ ἃ βρεοϊῆς τείεγεησε ἴο ΕΡρἢγαίτη νγ85 οἷ 

οἵ ρῥίδες ἰῃ 16 οτὶρίῃαὶ. Α ρ᾽οβϑαΐογ δῃϊαγρεβ Ὡροὴ [6 οτρίηδὶ : 

10. 724» Ζεῤῥὲ ποί ἢ γεγωδεα τ τυαΐξ ἐπ, 76 ἐσυεπαηέ 97 Οοά ἢ 
ἰὴ Ζαιυ}]. Ὑμεῖς οἤξπος ἔτοιῃ ἃ Ἰθραὶ ϑὲῖς ροίῃϊ οὐ νίδθνν νγᾶβ 
ἐβρεοίδ!ν νἱο]αιίοη οἵἉ 1,ϑνν. --- 11. “μα )ροηγαΐ Τὰς ἀρίπρε 97 Οσοά, 
τἀε τυσπάγοις ἀἰδεαϊ, οὗ Ἰυαάρτηεηΐϊ δηὰ ϑαϊναίίοη, ἐσύ .71ὲ τἀκιυεσά 

ἠδενηι; 85 ἀδβογι δεά ἰῃ τῆς ησχί ϑιῖτ. 

δῖ: 17. Α ὄϑγπίῃ. δηά «ἃ 5γῃ. σουρϊεί. --- 12. 7.5 εἰρλέ οὗ Τλεὶν 
“7 αἐλεγ:], 80 τῃαῖ (Π6Ὺ 58νν ἀἰ5Έ Π ἘΠ Ὺ τι τἢ [ἢ ΕἾΓ Οὐ ΘΥ65, ---- 472 ἀπ 

τυοκαΐεγ:}, ἴῈ6 τηΐγαοὶεβ οὗ ἴῃ ρίαρυιεβ, ψῃϊο, ἤογενεσ, ἀτὲ ποῖ 

πηεπιϊοηεα Πεῖα ἴῃ ἀείδί! ; Ὀυϊ οἵ, ν. 5), --- 75 τὲ ἑαπή 977 Ἐρυ2,, 
ἐβρεοΐδ!ν ἱπ 26 ερμπέρ» 97 Ζοαμ)] ἴΐε ἀϊϑβιτίος οὐ ψῃϊοἢ Ζοδη, 
ΔῃηΟΙθηΐ ΠᾶτηΘ ἔου 7 πές, γὰ5 ἴῃς οαρίϊαὶ, 5ἰυαῖοὰ οἡ [ἢ6 Θοαϑβὶ Ὀδηκ 
οἵ τῇς Ταηϊος αττὴ οἵ ἴῃς ΝΊ]6. --- 18. 2171ε εἶατε τε “εαἼ, ῬὮτ. οὗ 
Ἐχ. 145} ὑπαας ἠὴλε τυαίεγε εἰαπα μας α ἀξαῤῚΊ, 15 ἘΧ. τοῦ (ϑοηρ), 
ἢ. οὗ ἴῃ6 νγδίεσϑβ οἡ εἰϊ πεῖ 54 ες οἵ ἴμε 5ῆ]]ονν Ὀοϊΐοπι νυ ςἢ ἐοττηθὰ 
[Π6 ρδίδναυ τῆσουρἢ ἴῃ 568, --- “πα γνιαας ἥλενε ῥάαες ΤἀγομρλΊ, 

δᾶνε ἴῃθῃ) ἃ 546 τγδηϑὶϊ [Ὠγουρῇ [ἢ 6 568 ἴο ἴῃ6 οἴπετ 5ἰάε. 
ϑῖσ. Ρ. ὅϑγῃ. σουρ]εῖβ. ---14. 4π4 δά 4λε»ι, Ῥευβοηδὶ ἰδδάθγ- 

5}, ἴῃ δοοογάδησθ σιτῃ ἴῃς δῃοίθηϊ παγγαϊίνεβ, ὈΥ [6 1πεορῃδηίς. 
Δηβεὶ, --- ἐπ τὰ6 εἰομα ὃν (αν ἢ αὐ πέρλ ἐρηρ τοὐὰ τὰ ἤρλέ οὗ γε], 

85 ἔχ. 125. (ΤΕ) : τμὲ {πεορῇῃδηΐϊς ρι!]ασ, σμδηρίηρ ᾿ῖ5 ἀρρεάγδησε 
8ἃ5 πεεάεα ἴοσ τηδηϊζοϑίδιίοη. --- 16. μα] ὀγομρὰξ 7ογίλ ἢ ζεέ γμπ 

ἄσιυπ; εἴγεαρις ομἕ οὗ ἐλε ἐγαρ ἢ τυσίεγε ἤξε γίνε], ἃ ροεῖῖς σοῃ- 

ςορτίοη οἵ ἴδε πιίγαο]ς Εχ. 1717. ---- Α ρἰοϑβαῖου ργεῆχε ἃ ἀουδὶεῖ 
ἴῃ ἃ ΤΏΟΓΕ ῥτοϑβαὶς βἜΈηοΊαὶ βἰδίετηθηῖ : 15. 4π4 ,7ε οἰαυε γοεῖς ἕπ 
4λ6 τοί άεγμεες, απ σαὺε ἑλένι ἀἐεῥίλς ἰο ἀγίπξ οὐ πὶ αμπάασηπεε. 

Ῥι. 11., ϑὲσ. 1. ϑγῃ. δηὰ ϑγῃῖῃ. Ἴουρ]εῖϑ. --- 17. Ζάση ἡλεν 
σἱπησ ἢ γεδεϊεα . ὙῊΘ ἱπβιπιοιϊίοη γὰ5 ἴο 6 ἴογ ἴῃ6 5ακε οὗ 
ναγηΐηρ, ν Ὁ; [Πετείοσα γα γα ῃοῖ βυγρτίβεά τμαῖ ἴῃ βεςοηά Ρί. 
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Ῥερίηβ ντἢ ἃ 51. βοιηρ ἑοσῖμ τῇς 5ἰηβ οἵ τῆς (ΔΙ 615, --- σραίμεί 
Ἡὐνε Ἰ᾿ ἀραΐηοί “ΞΕ νοη], ἴῃς δηοϊεηϊ ροδῖϊς ἤᾶπηα οἵ σοά, --- αραίρ], 

ἴῃ δἀάϊτίοη ἴο ἴῃς εαγ] ον βίη ν.", ---- ἐπ τὰς λέγον απ 1, τὰς νη] εῖ- 

Π685 οὗ ἴῃς ναπάεδσίηρβ. ΤῊΪ5 5 ἰ8 πΊΟσε βρεοιἤσδ!ν ἀεβηςὰ 18 
85 ἥεριῤίε σοί ἐν ἐλεὶν νεὐμάς], ναὶ Ηΐπι ἴο ἃ ἰεβί, νῃϊοῃ ἱμρ ϊεὰ 
Ἰδοῖς οἵ οοηῆάεηοε δηὰ δαε]γ ; δηά 511}} πόσα βρεςὶ βοδ!]υ, -- ὧν 

αεξίηρ ,οοα] σεεογαϊηρ το ἐλεὶ» ἀῤῥεπ!ς1, ἀϊδοοηϊεηϊεὰ ἢ} ψνμαὶ 
αοά μαά ρίνεη πεῖ. Α ρἰοββαῖου δἰ ρδ5|Ζθβ ἴῃς οἴεηςοςε αἱ ἴῃς 

Ἔχρεῆβε οἵ ([Πε τηδάβυγε Ὁγ δάαϊηρ: 194. σηπα “ῥαζε ἀραΐίπε Οοά. 

ΑΙΙ 1}15 15 'ῃ δοσογάδηοθ σὴ ἴΠ6 ἠδτταῖῖνε οἵ ΓΕ. ἰῃ Εχ. τό. 
ϑῖσ. 11. ϑγηΐῃ. δηά 5γῃ. Ἴουρίεῖβ. --- 195-20. 724» «αἱά: 7: 

Οοά αὐΐέ 9 τερεαϊδά (οσ δι ρἢδϑίϑβ, ---- 15.276 αὐδο αδέξ 2], χαεϑιοηΐηρ 
με ροόνεῖ οἵ {πεῖν σοά ἴο 5ΞιΡρΙγ [πεῖν πθεάϑ. -- ἐπ 4λε τυϊἰάξγηόςς], 

τῃς τπηοϑῖ ὑπ] κεὶγ Ρΐαςα, --- Ὁ φγέβαγε α ἐπα], Ἰαϊὰ δῃὰ {υτηϊϑῃεὰ 
ἴον Ηἰβ βογνδηΐβ, ἢ ῶο ρίυε δγεαά } ῥγουϊάς ἥερὴ “ον Ες ῥεορΖε], 

Ῥγεδὰ δηά ἤδϑῃ, ἴῃς ογάϊμασυ δηά ἴτε ἐεϑίδὶ ὑσγον βίο οὗ ἰοοὰ. ἃ 
δἰοββαῖοσ δ ρ ἢ 851268 1ἢ]5 βίη ΌὉΥ ταρϑδϊίηρ [ἢς βίογυ οἵ ἴῃ6 ΒΌΡΡΙΥ 

οἵ ναῖε ἴο αυθησἢ {πεὶγ τὨϊτϑῖ, ἃ5 τηακίηρ ἐμεῖς ἀουδῖ 51}}} ποτα 
τη) 54 Ὁ]6 ; Ὀυϊ αἵ [ῃ6 Ἔχρϑηῆβα οἵ ἴῃς 5: }0]1ο ΠΥ δηα Βασηοηγ οὗ 

[6 8ι{.--- 20, 27: ερφιοίς 1ἠε γοεξ, απ α τὐαίδγς ρμολεα οἱ αρα εἴγε 

ουεγῇοευεα Ἴ, εἴ. τος" 15. 481, Βείοτγε ἀθβοτ δίηρ [6 τηΐγδο]ς ἰϊ56 0, 
ἴῃε ρ᾽οβϑδῖου δϑβογίβ ψἱτἢ οι ρ ἢ δϑὶ5 [ῃ6 δηρεσ οὗ σοά δραϊηβὶ {Πεῖγ 

ἀΡεϊϊεῖ, -- 21. 7Ζλεγζονε γαλτυεὰ ἀεαγά α»α τας τυγοΐὰ ; από γε 

τὐας ξἰ παρα ἀραΐηε 7αεοῦ, ἀπά αὐδο σρρεν τέρμ ἀραϊμσί 7εγαε1, 

οἷ Νὰ. εἰ ὙῊΣ τϑᾶϑοῃ ἰβ5 σεαββοτιεὰ 22. 20» ἐλεν αἰαὶ ποῖ 
ὀείευε ἐπι Οοά, ἀπά ἀπ ποῦ ἐγμδί ἐπ Ηΐς σαένα ἥοη]. ὙΠΕΥ δὰ πὸ 
οσοηδάδηςε ἰῃ ἴῃ 6 (ἸΠ]πγεηΐ οὗ τῃς ἀϊνίπα Ῥγοπῖβθϑ τηδάς ἴο {86 π|, 

δηᾷ πεν διαα ἰοβὶ 1Πεῖγ ἰγυβὲ ἴῃ Ηἰ5 Ψ]]Πηρη 655 δηα Δ Ὀ ΠΥ ἴο 5ᾶνα 
᾿ς το ἔγοπλ Ρετ] οἵ βἰαγναιίοη ἴῃ τῆς ν] ἀθγη 655. 

δι:. Π1. ὅγῃ. σουρ]εῖβ.----23, 7λεημ 27ὲ εοκ»"απάφα ἐς τξΖίες 
αδουε], ΗΪΐβ5 δυϊμογιδῖῖνα σοπητμδηά ἴο {Π6 πὶ 85 Ηἰβ βεγνδῃᾷβ. ---- 
“4:4 οῤεπεή 216 ἄρον» 97 Ἠεανεη]. Ἠξανεῃ ἰ5 ἤεα σοηςεϊνοα 85 

ἃ ΒΙΆΠΔΤΥ ἴῃ Ψ ΠΟ ἰ5 ϑἰοσθὰ ἃρ ἀρυπάδηοσς οἵ ρταίΐη. Τῆς ἀϊνίης 
Ῥιορτγίεῖοσ ορεῆβ ἴῃε ἄοοῖβ ἴῃ οτάδγ ἴο ἀϊβίτίθαϊε τῇς ρταίη. ---- 
24. 454] γαϊηε ἄστη νιάπιπα μβοη άσνι, ἀπά ργαίη οὗ ἀεαυόη 707 

ἡλερ!]. ὙΤῇε πηᾶπηᾶ ννὰ8 σοῃσεϊνεα 845 ἤδάνθηϊν σταίη ἀεβοεπάϊηρ 

(τοπὶ ἤδάνθη ἴἶκ γαίῃ οὐ ἢαὶϊ, οἵ. Εχ. τό, Νὰ. ττ5ϑ Ὁι. 85.3.3. ϑ,.6.4Δ 

Εἰοββδῖοσ δηϊαγρεβ ὩΡΟῺ 15 4150. --- 26. Θγεαῶ 97 1ἀε νιξρὰ}], οἵ. 
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ΙΟ3; ῥγοῦδΪΥ οἵ ἴπε δηρεὶβ, οοῃοαῖνθα 45 μανίῃρ ἰμεὶγ ἰοοά ἴῃ 
15 αἰνίπε δηιὈτοβίδ. ---- παρ Ἅ4] ἐα7], δἀταϊτιεα ἴο ἴῃ ε (Δ0]6 οἵ δη- 
ξεϊ5. --- ὁγουϊξέονι 176 τεμὶ ἕάθνι ἡ σα είν], τόσα ἴμδη ἴμεν πεεάρά, 
τόσα ἴπδη ἴΠ6ν σου δαῖ ; νοῦ ΓΠ6Ὺ δἴθ 11] ΠΕ γογε ονοσγία]! 

ΔηΔ ὑῃ80]6 ἴο εδὶ Δ πιοσε, δηᾶ ἰηἀεεα νυ] 4 ἀἰδίαϑία ΤῸσ ἴἴ. 
ϑίγ. 1. ὅγη. Ἴουρὶεῖϑ. --- 206. Ζάεη 116 ἐξά ομ ἢ ρμίά δα ὃγ ΠΣ 

σρεησίλ], ἴῃ 6 ἸΟσηλεῦ 85 ἀθδιϊηρ νἱτἢ ν Πρ Βεσνδηῖβ, ἴῃ 6 ἸΔι ΘΓ ἃ5 

σοταρεϊἸτηρ τε! αοϊδηϊ ΟΠ65, --- “46 “ἀφ τυΐπα ἢ τάδ σοιμὰ τοὶπα]. ΤΣ 
Ῥοεῖ οοῃοοίνοβ (πὶ ἴπῈ ἴνο ψἱηἀ5 σοδρεταῖεά, [Πἰηἰκίηρ, ἀου Ὀ.1655, 

οὗ 4 βουϊπεαβὲ νἱπά. --- 27. “44 γαϊπε ἄσισπ ἥετὰ ἢ γοευ], τς 
αὐυι]ς οἵ Εχ. τό, Νιι. 11, ἰἢ ϑύος στεαῖ αυδηῖε5 ἴμαῖ ΠΕ ἅγα 
σοτηραγεὰ ννἱτἢ ἄμα ἢ “ες ταπα οΥ ἕλε ς«εα]. Αεςρςοτάϊηρ ἴο Ττίϑίγατ : 

“Τῆς ρεποά ἤδη Του ψεγα Ὀγουρῆϊ ἴο ἴ[Π6 σδπὴρ οἵἁ 15γδ6] νγᾶϑ ἰῃ 
[ἴῃ ΞΡ πῆρ, ν ἤδη οἡ {πεῖὶσγ που ιναταὰ ταϊρταϊίοη ἔγοτῃ Αἰτίοα. ΑἊ- 

οοτάϊηρ ἴο {πεῖς ψγ611-ηονσῃ ἱπϑιϊησῖ, ἴον σψουϊά (οἰ ον ἂρ ἴΠ6 

οοαβὶ οἵ τῇς Ἐεὰ 8εᾶ ὑπ] 186} σάπια ἴο ἰΐ5 Ὀϊαγοδίίοη δὲ τὰς 

Θιηδίος Ῥεηϊηβυΐα, δηὰ τἤθη που]ὰ οτοββ δὲ ἴῃ 6 ΠΔΥΤΟΥ Ῥατί 
(λα, Ἡὔἶι. Βιδίς, Ῥ. 231). Α ρ᾽οββαῖογ δη]αγρθβ ὑροῃ ἴπῸ ἢᾶττα- 

ἶνες Ὁ 238-306. 4π4 ἐέ 1 μιΐ ἐπ τὰς »νιἰδεῖ 97 Τὰς εανιΡ, γοωπάῖ 
αὐομέ ἐλεῖγ ἰιυεϊϊηρε], οἴ. Ἐχ. τοὶδ Νὰ. 115), --- σπα ἐλέν αἴ σπά 

τὐέγε τα ἤεσ, αηπα ἐλεῖγ ἀφείγε ἴδ ὀγομρὰξ λει]. Οὐοά ραᾶνε ἵπδτὴ 
τμεῖγ ἀαϑῖγα ἴο (ἢ []]. --- απ “εἴν ὅεεῖγε ὄδεα»ς ρα λίηρ). ὙΠΕΥ 
δῖε 50 της οὗ (πε ἢεβῇ δηὰ Ὀεοᾶπλα 50 βδιἰαϊεὰ ψ]τἢ ἰξ, {παῖ [ΠΟῪ 
οουϊά ποῖ δαὶ ΔηΥ πιοῖα ; ἴπεγ οι ῃεὰ ἴῃ βἰρῃϊ οὔ 1. ΤῊΪΒβ 5 ἴῃς 

τηοϑῖ ργοῦδ]6 ἐχρἰδηδίίοη οἵ ἃ ἀἰβίσυϊ ᾿ἰης, ἢ ἢ 15 τεηάεγεά ἴῃ 
ἘΝ". δἴτεν 3Η, “μεν ψετε ἠοῖ δϑίγδηρεα ἔτοπῃ τπεὶγ ἰυδι,᾽" 45 1 || 

στ (6 Ἰἰη6 ψοἢ Ὀερίηβ [6 ποχὶ ϑῖς. ; τῃαΐ 15, Ὀείογε μον μδά 

Ῥεδῆ βυγίεϊ[εα, νἈ]Οἢ 15 δ ορεῖμοσ ἱταρσοῦδὈ ]α. 

δῖ: Υ͂. ϑγηίῃ. δηά βγη. σουρὶεῖ5. --- 305, 7 εἰν» 7)ρο( τυαᾶς γεΐ ἐπ 
ἠλεῖ» νιο:λ 57, νεὼ ΜΝ Ὦ16 ἸΟῪ ατα 511} δδίηρ. --- 381. 41:4] ἐλε 
αηρέῦ 97 Οσοα τὐεηΐ ΜΡ], δϑδοεηἀεα 85 5πῖοῖκε ἴγοτῃ ἴῃ 6 ῃοβιτ 5. ---- 

“πώ 2716 τἰστου ἢ δοισεά ἄστυ ἴῃ ἀεαῖι, ἐς ,απεεί 97 ἑλενι ἢ ἠὲ 

ελοίεεεέ οὐ γα), εἴ. Νὰ. ττὖὶι Τῆς δητίγε Ρι. ἰ5 ρίνεη ἴο (δ 15 
το θα] ]Ἰοη, {[Π6 ἴννο τλΐγαοὶεβ, δηᾶ [ἢ 6 σοπβδεαυεησαβ, βῃονὶηρ ἴῃς 
Ρύτροβε οἵ ἴῃς δυΐμου ἴῃ ψαγηϊηρ [ἢ6 πιο οἵ ἢἷβ ρεπεγδίίοη εϑῖ 

186 5βουϊά τερεαῖ ἴῃ οἤξηςσ. 
Ρι. 1Π1., δὲσ. 1. ϑυπίῃ. ἀπά βγη. Ἵουρ]εῖβ. --- 32. 207 αἦ “λι:], 

ὩΟΙν Πϑιδηἀϊηρ ἴμε ῥτγενίουβ ἰδίογὶς Ἔχρετίθηοθ, --- ἦφν σἐπμεαῖ 
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ἀραΐη], [15 Ρὲ. θερίπηΐης 85 ἴμ6 ργενίουβ Ομ νυ... ---- 4μα δεϊενεά 
μοί ἵηι ΗΠ ς τυσπάδ᾽ς}, ἰὰ ΗΒ Ῥόνεσ δηὰ δ ΠΥ το ἀο νοηάειβ, ςἴ. 
ν. 5, - 43, 454 21Ἴὲ εοπεινισα ἐλεεῖν “4)}5}, υϑεὰ υὑρ, ἐχμαυδιεὰ 
τῃς ἀαγϑ οἵ (πεῖν ᾿ἰξε, --ττ ας α ὄγεα!λ1, ἃ5 1ἴ [Π6Ὺ ψεσα ἃ τβεσε Ὀγθδίῃ, 
Ὀτεαϊμοὰ οὖ δηὰ ροης ἴοσανεσ. --- " “πα “λείν γεαγς, οἵ Ἰ6, 276 

ναί ἴο λαφίς ατυσαν ἕη τμαέξρόες], ἴῃς τηοβὲ ὑσοῦδῦ]ε ἱπιεγρσεία- 

οη οὗ ἃ ἀϊβίσυϊς τεχί, σουγθοῖῦγ ρίνεη ὉῪ ΙἹἁὀἙῬΌΝ. Τῆΐβ τπηεδηΐϊηρ 

5 δἰοῃς βυϊϊεὰ ἴο ἴῃς σοηίοχῖ. “1 ἰσγουῦ]ε ᾿" οἵ ΡΒΝ., ΑΝ. ἰ5 
σἡτμουῖ ᾿υπβοαοη. Ὑδ πιδαηίηρ : “ ἴῃ τειτοτ," ΕΥ͂.; “Ξυάδάεῃ 
ἴεττοσ," Κιγῖκ. ; “ ἀἰβηιαν,"" Ὠτ., 5 βυδίαϊηεὰ ὉγΥ 1ων. 265 15. 65, 

Ὀυϊΐ 15 ποῖ 5υ16ἀ ἴο ἴῃς σοηϊοχί. 

δῖγ. Π. ὅγη. ἼἽοουρ]εῖβ. ---34. 2. “71ε «ἦετν λει}, ἰὰ Ῥυπϑῃτηεηῖ 
ἴοσ τδμεὶγ 5ἰῃ, ---- λέν σομρή! Ηρ ἢ ἀραὶμ αἰδρεμεν τοωρά ᾽ΕΠ], ἰῃ 
Ῥει του ἴοσ ἀεἰίνεταηοα. --- 35, 4ππά γενιοριδογεά Οσοαά ἡλεὶγ Κοεξ 

ι᾽2] Ἔδον ἐλεῖγ εάεενιεγ]. Τὶ ἰδ δ ορϑῖμοῦ ρσορδῦὶς (μὲ αοά 
νὰ5 τῇς οτίρίηδὶ οδ͵]εοὶ οὗ τῆε τοιηθργαηος, δηά πὶ Ηἰ5 Ε{|65, 

“τηεἰγ Εοοκ," οἵ. Πι. 32’ Ρ5. 1τ8ὃ, ἀπά “πεῖς Ἐεάδειμε," ἂ5 ψ6]}} 

85 “ ἙἸγοη,᾽" ἀγα ἴῃ δρροβίοη στῇ “ σοά " ἢ “ ἘΠ." Ικ 15 ἴΒεὴ ἃ 
τηϊβίαϊκα ἴο ΒΌρροβε ἴῃδῖ {ΠΥ ἀγὰ ργεαϊςδῖθβ, ογ ἴμαὶ ᾿Ἐ] Ἕ] γοη ἰ5 
τῆς οσοιηρουπὰ αἰϊνὶπα ἢᾶπιῈ ΡΘου αγ ἴο ἢ. 14. ΤῊΝ ἰηβοιτίοη οἵ 
τῆς ρΡαγοῖα Ἵ ἴῃ τῃς τεχὶ νγ5 αἶβὸ ἃ τηιβία θη βυρροϑίτἰοη [πὲ της 

εἶαυβα ἰβ δὴ οὈ͵εδοῖῖνα οθ6. Α ρὶοβϑδῖοῦ ον δηΐδγροβ Ὡροη ἴῃ6 ἴῃ- 
Βάεἰγ οὗ τῃς ρεορῖε : 36-37. “πῶ τῴεν δερωίεα Ηρ τολὰ ἐλεὶν 
»ιοικά, διὰ τοί πλεῖν ἰρηισμε ἤεα ἐσ 7Πὲνι}, [αἰϑε Ῥτοίββδβίοῃβ οὗ 

Βά εἰν ἀπά οδεάϊεηςα, --- σπα ζλεῖγ τεΐϊμαῖ τας πο εἰσαάγαςί τὰ 

Ηρ], οἷ. «γ5, -- απα Ἰάεν τύέγε πο γαὐ δ μ ἐπ Ηΐἶς εουεπαπῆ, 

οἵ, ν.5, 
ϑίσ. 1Π. ϑγηΐῃ. δπά ϑ3γη. Ἴσουρίεῖϑβ. --- 38. 93. 272 ἐς εογιβα-- 

σἱοπα ε], εἰϊαϊίοη οὗ ἔχ. 345 (1), οἵ, Ρ5. 86)" τοϑ᾽ ; δα τῃετγείοτε 
ἴο οσοτηρίεῖε με Ἰἰπε : απϑ φγασίομς, ΤὨῊΪΒ5 ἰ8 ἃ βΈ ποῖα) βἰδϊοηθηΐ 

85 ἴο ἴῃς σπαγδοῖοσ οἵ σοά, ἴῃ ἴῃς ἔογπι οἵ ἴῃς ῥσγεβεηΐ, δηά ποῖ οἵ 

(ἢ Βαδίταα! ραϑί. ---- 147. σύες συεγ], ἃ5. 65 9: ἴῃς ἸΔίεσ οοη- 
ασοριίοῃ οἵ Ἄσδηςε]]ΐηρ, ΟὈΠἐοταϊίοη οἵ 5ἰη, ἔοσ [ἢ δασ] θοῦ οἣδ οὗ ἔοτ- 
δἰνεηεββ οὗ ἔχ. 347. Α ρ᾽οδββαῖου δά ἀβ (ῃ6 οὐ)βοὶ ἐμέφωσν, πο ἢ 
γγᾺ5 ὯῸ τΏΟΓΟ ποοάρά ἴδῃ ἴῃς οὐ͵εοὶ οἵ ἴμ6 νεγὺ σηΩ δε ο)ς ποί, 
Δη 50 ἱπηραῖγβ ἴῃ 6 τηδάβιζε. --- 4πη νισην ἥνιές μη στύαν Πΐς 

ἀηρε7}, 580 ἴπδὲ ἴξ ψ|}} ποῖ βισκα τῃ6 Ῥδορίε, οἵ. 85 τοδξ ἢ πα 

σῆς ποῦ μῷ απν 97 ΗΙς τυγαΐλ], τλαϊηίδίηβ ἃ σδῖτη, βεγθης διτἰτυά6, 
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δηὰ ἀἄοεβ ποῖ ρογηῖ Δὴγ ϑιἰπγυ]αϊίοη οὐ Ἔχοϊϊοτηθηῖ οἵ Ηἰ5 ψσαῖῃ. 

ὙΠ686 ὕνο ρῆγσαβοϑ 8εῖ ἔοι ἢ ἴννο δά δ οἵ ἴῃ ἀἰϊνίης 56]{-τεϑίγαϊηϊ 
ἴῃ Ηἰϑ5 δἰετυάθ ἰοναγὰ Ηἰ5 βἰπηΐηρ ρβορὶε. 

ϑιῖ:. 1. ϑγηίῃ. δηὰ 5ςγηῃ. σουρὶεῖβ. ---- 39, 7Ζάεη 2,12 γορεενεδογεαῖ 
φλα! τἀεν τοερὸ ἥε5λ}, ἃ τεῖυση ἴο τῃ6 ἢἰβίοτίοδὶ παγταῖίοη. Οσοὰ 
τειθπιθεῖβ οἡ Ηϊβ ρατῖ, ἃ5 Ηἰβ ρεορὶες οὔ {δπεὶγ ρατῖ.0 ὙΤΠΘΥ 

τεοορηΐβα Ηἰπὶ ἃ5 ἴῃ οἷς Βοοκ δηά {πεῖν δάδεμλθσ. Ηεξ τϑοορηΐβεβ 

{Πετὰ ἴῃ Δ 6515 48 ἤδϑῃ, [γαὶ! δῃηα ρεγιβθδῦϊε; δηά 85 ἃ πιεσα 

ὀγεαίὰ δατοίηρ σισαν ποΐ τ γεΐμγη]. ὙΠεῖγ Ὀγεδίῃ, ρββϑίηρ οαἱ οὗ 

τῆς Πα ἰῃ ἀδαίῃ, τοϊυσγηβ 0 τήοτα ἴο (6 ἤδϑῇ νὴ] ἢ 1158 ᾿πηρυΐβα 
οὔ δ. ὙΤῆὲε σουπίεγρατγὶ οἵ νυν. ἰ5 ὅ2, τπουρῇ βεραγαϊθὰ ὈῪ ἃ ἰοῃρ 
Ἰηβεσίίοθ. [πδϑυηποἢ 85 Οοά ταπιοιηρεγαὰ παῖ Ηἰ5 ρεορ]α γεσα 
βεβὴ, ἴο ῥρᾶ55 ἀινναὺ ἰῃ ἀβαίῃ, Ηδ ἱγεδϊεά ἤθη 85 βυς, δηὰ θεοδᾶμης 
ἴο μετ 45 ἴῃς βῃερμετγά οἵ ἃ ἔδεῦ]ς, ἢ εἰ ρ[ε85 ἤοοϊ. ---- 17. ζ οη 
ἰἶἔς 2εοῤρίε ἢ ἀπά ρωΐίάεα ἐάν, ἀξε φτἧσοῤ ἢ ἄξε α βοεξ, ἵκ' {μεῖς 
Ἰουγηεγϑ ἐπὶ δλς τοϊδάεγπεδς. 

Α Ιαῖς εἀϊΐζοτ, [Ὁ0Υ ἃ τϑάβοη ἀϊβῆουε ἴο ἀείεγγγΐηθ, ἰηβογιθὰ 

Ῥεΐνεεη νι δηὰ ν.Σ ἃ ρεηϊαπηεῖεσ εχίγαοϊ Ὄπ) δὴ οἱάεσ Ῥοδῃι, 
ἀεβοπ ίηρ ἴῃ ρῥίαριοβ οὗ Εργρί ἰῃ δοσογάδῃσα ἢ τΠ6 πατγαῖϊνα 

οὔ], νϑϊοἢ δίοης 1ἢ 15 δυο 566 πὶ5 ἴο ὕανα Κηοινῃ. 

Ηον οἤεῃ ἴπεγ τεῦε!]εὰ ἀρσαϊπϑὶ Ηἰπὶ ἰη ἴῃς ν᾿] Ἔστι 655, στίενεὰ Ηἰπὶ ἴῃ (ἢ ἀσβοτι! 
Αξραίΐῃ δηὰ δραίη {πεν ἰεπιρίεαὰ Ἔ], τῆς Ηοἷγ Οης οὗ [5γδεὶ. 

ὙΠΕΥ αἰά ποῖ τεπηεηθεσ Η15 Βαηὰ, ἴῃς ἀδγ Ηε τεἀεεπιϑὰ ἴῃ θη ἔτοπι ἴπε δάνεγξαιυ ; 
ψνῆεη Ηε ρυϊ Ηἰ5 πιίγαοϊεβ ἰη Ἐρυρὶ, Ηἰ5 πιαγνεὶς ἴῃ ἴῃς σουηίΓυ οἵ Ζοδη. 

Ἄν ῆεη Ηες ἰὐὑτηςεὰ ἰδεῖς σδηδ15 ἱπίο ὈΪοοά, ἰῃαὶ ἴπεγ οου]ὰ ποῖ ἀτίηϊ οὗ {Πεἰγ 5 γε 5 ; 

Απὰ 5εηῖϊ ἰοσίἢ βινδττηβ οἵἉ Ηϊε5 δηὰ ἀενουτγεά ἰῃεπὶ; δηὰ ἔτορβ δπὰ ἀεϑίγογεὰ ἴπεπὶ ; 

Απὰ χᾶνα 1ῃεῖγ ἰθοτεᾶβα ἴο ἴῃ6 οδίογρ  ἶαγ, ἀπ ὰ ἰῃεἰγ ἸαΌουτ ἴο ἴῃ 6 Ἰοσιδὶ ; 

Ἀπὰ 5ἰενν εἰν νίπε5 υυἱἢ Πα], δηὰ {Πεἰγ βγσοαπιοῦαβ υ]τἢ ἰτοϑῖ; 

Απὰ ρᾶνε ονεὺ ἴο ἴῃς ρεϑίϊεπος τμεἰγ οαις, πὰ ἰπεῖγ ἢοτάβ ἴο ἴῃ6 ἤλπιε οἵ ἔδνοσ; 

Απὰ Ηε 5πιοίε αἱἱ ᾿πεῖγ ἄγϑί-Ὀοση, ἴῃς ἢγϑβὶ οὗ (ἢ εἰγ βίγεηρίῃ. 

᾿Απὰ Ηες ἰοὰ ἴῆοπὶ ἰῃ σοηἤάεηςο, θυ (ἢ εὶΓ Θπδπιΐθβ ἰἢς 56θὰ οονογϑά. 

40-48. ὅγη. δηὰ 5βυηΐῃ. σουρ]εῖϑ.----40-41. ἴσιο οὔίε"1, ἐχοϊδιηα- 
ἴοη οἵ ψοηάᾶογ; ἴῃ τῃ6 || ροβίτἶνα βἰδίεπηθηῖ: αρσίη ἀπά ἀραϊπ], 

85 [ὀἙΡΌΥ. ; 4 νεγὺ ψ τ δυχὶ ατγ ογοθ, ἱμοοστεοῖν τεηάσθγεά ἴῃ ΕΝ". 

85 “ἴἢεγ τυγηεα ἀραίη,᾽" αγᾶγ ἴτοτῃ Οοά. --- “λέν γεὀεἠα ἢ ργίευεα, 

οἴ. 15. 63} Δνηρίσα , ἃ5 ν.δ ὅδ. ο Ὁ τοῦ! Εχ. 1757 Να. τ42 (1) 
Ὁι. 615, τὸ ψῃ]οἢ 4 ρ᾽οβϑαῖου δά άς ἴῃ 3η, (ο]ονεὰ ὃὉγ Ε"., “ ρτο- 
νοκεά," ἴῃ (ῦ, Ἐ, “ 5ρυτηδά." --- ἐπ δἔλε τοϊμάογνισες ἢ ἐπὶ τὰς 6567, 

τῆς ταρίοη οἵ ἴῃς ναηάοτγίηρθ οἵ 1ϑ5γδοὶ, 85 ν.}7.15, --- ἄς ον Οπὲ 
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47 7 γαῖ), ἀϊνίπε πᾶπιε οὗ 15.}.", οἴ. η153 803.---42, 7.εν «Τά ποί 
γενιφη δε], οἴ, νι δ, --- Μὲς λαπά, τὰς ηρ τ ἰὸς {πεῖν τεάθιωρ- 

τίοη, οἕ, Εχ. 45,--- δε αν 27ε γεώξενισά ζάφηι γγονι δλ6 αάνεγε:α 7}, 
ΡτορΔΌΪν [ἢ ἄγ οὗ ἴπ6 οτοββίηρ οὔ ἴῃς 568. --- 43. ζάεη Δἴ ῥμὶ 

Ἡἰἶῆς νεϊγαείες || 27]5 νιαγυε, τποβ6 δηυπιεγαϊθα ἴῃ τῃ6 συ δεαυεδηϊ 
Ἄοοηϊεχῖ, -- ἐπ ΕΡνΡέ ἢ} ἔπ ἕλε ἐομπνγν 97 Ζοαπ], εἴ. ν 13. 

44.-.48. Α 5ετίεβ οἵ εἰχ ρίαρυεβ, ἴῆοβε οἵ ].---- 44. ὕγλεη "7 ε 
ἡμγπεα 7ἠεῖγ ε«απαύς ἐμέο ὀμροά, ἠλαξ {λὲν εομἰα ποῦ ὥγίηξ οΥ ἡλεῖγ 

σγεανι:}, ἃ5 Εχ. 117. ὅς... 45. πῶ «τη 7ογήλ συαγηις οὐ Πῆ΄ῆΆΊες ἀπά 
ἐευομγεα ἡλονι], ἃ85 Ἐχ. 8.7 "“-- ; σοπηίηθα ἱπ ἔπε βᾶπιῈ ᾿ΐηε ψΠΠ : 
ἀπά )ηορε σπα “ξείγονε λονι], 85 Ἐχ. 7.5 8:5. 46, 4μ4 καῦε 
ἠλοῖγ ἱπόγεασε τ {ῃὴ6 εαἱεγριζαν, σπαὶ ἐλεὶγ ἰαόσων το τὴς ἐρεμεῶ, 
Ρίαρυε οἵ ἔχ. τοῦ". ---47. 4π4 οἴσειν ἑλεῖν υἱπες το δὰ ἀαί απα 
ἡλεῖν σγεανιογές τοί 7γο5 1}, Ρίασις οἵ Εχ. 9.5", --48. 4π4 ξαῦε 
οῦδν' ἴο ῥεσδέσηες “λον ἐα πε, απ ἐλοῖν ἀεγαῖς το τὰς ἥασν»ις οὐ γευεν], 

τῆς οαἰτ]ε ρίαρυς οἵ Εχ. 95“. 10, Ξυβίαἰπεά ὈΥ πιοβὲ Ἧτββ., [ῃεσα- 
ἴοτε ὉΥ δαιὶγν ἱχί. εττ. οἵ ἃ 5ἰπρ]ε Ἰεϊίθσ, πλδ κε 115 ᾿ἴη6 ἴο σοπίϊηυα 

τῆς ρΐίαριις οἵ ν." ἴῃ ἴῃ υδε οὗ “411 ἴοσ. “ ρεβί!επος,᾽᾿ δηά 50 
ἱπϊεγργεῖβ ἴῃ6 (Οἰ]οννίηρ, που ἃ5 “ποῖ {πη ογθο ἰ5,᾽" Ἰηστοδα οὗ 

“1ῃς ἤδπια οὗ εν " ; δηά οτητδβ [ἢ 6 οδίτ]α ρίαρυα ; 4}1 οἵ νῃϊοἢ 
15 ἱπηργοῦδ!ε. Α Ἰαῖας ρὶοββαῖογ βεπεγα βαβ ἰη 49-50. 47ε τομάς 
“)»ρ» 7, στάρῃϊς ἱτηρογίεςς οἵ τῆς ραϑὶ, [ ζυεῖς α ῥαϊὰ »»], ἴο ρῖνε 

ἴς ἀϊγθοῖ δηά 5} σουγβα, --- δὲς ἀεαί 9Γ ΠΣ αηρερ ἢ ΗΠ ἀρρεν]. 
ΤΠ ἰ5 ἱπιθηβϑβεὰ Ὁγ [6 Πεαρίηρ ὑρ οἵ οἴδεοσ ἴθσγηβ : ουερ βου» 

τυγατά, ἀνὰ ἐπάϊσπαίίοη απή αϊείγεςς. ΤῊΣ ἀϊνίπε δΏρΕΓ 85 ἀϊτεοϊεά 

δραϊηϑδῖ ἴῃς δηδηχίεβ οἵ Ηἰΐβ5 ρεορὶβ ἰ5 ἰῃ δίγι Κίηρ δη τ ἢ 6515 ἴο τῃ6 

τεβίγαϊηϊ οἵ Ηἰβ δῆρογ ἰοναγὰ ΗἰἾβ ἤεορὶβ, [πουρἢ Ὁγ ἃ ἀϊβετγεηῖ 
ΔυῖθοΥ, ν. 33, ---ς »εΐφοίοη οὗ ἀηρεῖς 97 συΐς , ποῖ εν] δῆρεὶβ ἴῃ τῇς 

εἰ οαὶ βεηβα, 45 αἰβιρυϊϑηεά τοι ροοά ; Ὀυΐϊ ἴπ ἴπ6 ΡῬἢγϑιοδὶ 
86η86, 85 ἐχεουςηρ οὐ Ὀγηρίπρ ἐνὶ] Προ τλθῃ, δῆραὶβ οὐ ραυπῃίϑἢ- 
τηθηΐ. -- απ “Πα ποί «ῥανγε ἐλεῖν 7 ον ἀεαίά, “ἢ ἴῃ 6. Δηθ ἢ 6- 

55: ὄμέ Τλεῖγ ἐξ γατε οὐεν 19 4146 ῥεεδήσηεσ)]. ΤὨΪϊ5 ρ]᾿οββαίου ἰ5 
τηϊηκίηρ οἵ ἴῃς ρεϑιίεπος οἵ Ρ, ψῃϊ ἢ ἰβ τῆογε ἐχίεηάδά ἤδη ἴῃς 

οατ]6 ρίαρις οὗ ]. ---ὅ1. σηπαη «νιοίε], σοητπυδιίοη οὗ ἴῃς δοτίϑῖβ 
οἵ ν."5,--- αἰ ο7 ἐλεῖν γε δογη, 16 3γεΐ 97 Τιεῖν οἰγεηρίλ], ἴῃς 
ἢπαὶ ρῥίαρσιε οἵ Εχ. 11’ "“., οἵ. Ρ5. τον, Τὸ 1ἢϊ5 ἃ ρ]οββαῖογ δ 8, 

δὶ ἴπ6 ἐχρϑῆβε οἵ ἴπ6 πηεάβϑυγα : ἐπ 26 ἱσπές οὔ ἴσαν], ἃ ῬὮγαβε α.λ. 

δηά ἰαῖς ; οἵ., Ββούγενεσ, 1 7 τοῦ (οσ “Ἰδληά οἵ Ηδπὶ.᾽ ΤῊ 5 
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εχίσαοϊ σοποϊα65 ἢ ὅ3, 4π4 κά Ἰάενι ἐπ εοηβάφσπεε, το Μ Ὡς ἢ 
ἃ Βἰοββαῖου δά ἀ5, τούζάομ! ἀγεαά. ΤῸ δηῦτῃ. ψἢ ἩΒΙΘἢ,, --- φλείγ 
ἐπρηεῖές ἐλέ σέα ἐουεγεά. 

δὲσ. ΙΡ΄Ὸ οοπίίηυε5 ν. 3. 55. 1 βυηῖῃ. σουρ]εῖ5. --- ὅ4. 454 27 ὲ 
ὄγοωσλί Ἰάενι 19 ΠΣ σαεγεα δογάεγ], τὴς Ὀογάθυ οὐ θουπάδτγ οὗ 
ἴῆε ΒΟΙΥ Ἰαηὰ ; ποῖ “τἴῃε Ὀοτγάοσ οἵ Ηἰ5 βαησίυδγῃ " οἵ ΕΜ", 45 {1 |π 

τείεγγθά ἴο ἴῃς τε πΊ0]Ε ; 50 450 γισμρήαίη ἄοε5 ῃοΐ τείεσ ἴοὸ Μουπὶ 

Ζίοῃ, Ὀυϊ ἴο ἴῃς πχουπίδίηοιι5 ἰδηά, νν ϊςἢ 15 σμαγδοϊοσβιὶς οὗ Ραϊθβ- 

της, Νυ. 13}. ἈὉι, τἴ, 705. 1 τἾ.-- λα Ηΐς γίρλέ λαμ ἀσά ροἠεη], 
ΌΥ σοῃαυεβὲ τομῇ ἰΐ5 οτἱρίῃδὶ ἱπῃδὈ Δηῖ5 τπὨγουρῃ ἴῃς βἰγοϊοίης 

ουῖῃ οἵ Ηἰβ τίρῃς μβαηὰ 45 ἴῃς να]ϊδηΐ οῃατυρίοη δηὰ μδῖ-ροά 
οἵ Ηἰξ ρεορῖε. ---ὅδ. 44 ἄγστε ομἵ παδίοης ὀεζογε “λον, ἀ15- 
Ῥοββεββθθά (ἢεπὶ δηᾶ ἐχρε] δά ἴἤεπ ἔτοτῃ ἴῃς Ἰαηά ἴο ρῖνε ῥἷδες ἴο 
ΗϊἰΞ5 ρβορῖο, ---- απα αἰοχεα ἐλέη}, ἰὰ ἀοοοσγάδῃςα νὴ ἴπ6 παγταῖῖνα 
705. 23', οἷ. 8. τος}, --- ἦε ἱπλεγίαπες ὃν νισασμγε), δδ ἢ ρογιίοῃ 

οὗ τῆς ρεορὶε μανίηρ πιεαβυγεά ουΐ ἴο ἴἤθτη ἃ ραγῖ οἵ [ῃ6 σοπηπιοῃ 
ἸηΠεπδησθ. Α ρ᾽οβϑαῖογ δάάἀβ5: σμα μισαΐξ τὰς ἐγίδες οΓ Ζεγαεῖ 
“πυεῖ ἐη ἐλεῖν ἐσηΐς. 

Ῥι. ΙΓ΄, 5ὲγσ. 1. ϑγη. Ἵουρ]εἴϑ. ---ὅ6. Ζάεη τὰν ἡριῤίο ἢ γε- 
δεἠεα αραίμε!, 5 ν. 18. 0. θὰ τῆογα ἴῃ ἵψο 5γη. ᾿ἴη65, ἢθσα σοτη- 

Ῥγεββεά ὃὉγ ἃ ῥργοβαὶς βοσῖίθε ἱῃηῖο ἃ ὑτοβε βεῃπΐεηοθ, ψῃϊο τηδ  Ὀ6 
τεβιογεα ἴο 115 οτἱρίῃηδὶ ἔοσπὶ 88 ἃ σοιρίεῖ ὈΥ ἰηδεγιίίηρ ἀραίμ ἴῃ ἴῃ 6 
ἢτγβῖ ᾿ἰη6, δηὰ σραΐη ἀγα ἀραΐη ἰὴ ἴῃ βεσοηά ᾿ἰῆ6. Α ρ]οβϑαῖοσ δά ἄς 

τῆς Ἰορα ες Ρῆγαβε : σμα “λεν αὶ ποῦ ἀεοβ ΗΠ σε νιοπίθς, υδὶηρ 

τῆς Ἰεραὶ ἴδστὰ οἵ Ρ. --- 7. 4πά ἄγειν δαεξ ἢ] ἐμγηπφα ς΄ 46], τῃ 
ἕοσταοσ Ὄχρ δἰ ηθα δἰ ἢ δ Ιγ 85 ἡξα  Ἱγεασελεγομον ξε ἡλεῖν γαίλέγς, 

οἴ. 445; τπε Ἰαἰῖεσ Ὀγ ἴῃ 5ίπμ!]α, --- ἄξε α ἐξεεί γιέ ὀοτυ], νἈοὮ 

Βργίπρϑ ἴῃς στοης ΜΑΥ ἴῃ {{π|6 οὗ Ὠδβὰ ; ρῆγαβε υϑεἀ εἶβυν. Ηο. η}5, 

ῬΙΟΌΔΟΪΥ αἶϑο νἱτῃ σοτγεοϊθα τεχὶ ν, Τὸ ἢ 5 ἃ ρ᾽οθϑαῖογ δάάξϑ : 
δὅ8. 454} 2γουοζεα νι 'ο απρεν τοὴϊὰ Ζλεῖν ἀΐρὰ ῥίαεες, απ ν»νιουεά 

πέρι το ἡεαίρμεν τοί ἐλεὶν ργαυεη ὥραρές, [6 σοηβίδης Πευΐετο- 

φοῖηἷς σἤδΙρε ἀραϊηϑὶ [5γ86] ἰη ἴῃς τεἀδοτίοη οἵ ἴῃς δηοϊεηΐ ἢἰβίοσίβ, 
τῃαι [Π6Υ τοτὲ ἀπίδι μ{] τὸ Ὑδμνν ἢ ἴῃ γουβῃρ δὲ [η6 δποίςης Πρ ἢ 
Ῥίαςοϑ ἰῃβίεδα οὗ δ᾽ ἴθ σδηΐγαὶ δία δ [ϑγυβαίθπι, δὰ ἴῃ {μεὶγ 
0.56 οὗ ἰπηᾶρ68 ἰῃ Ηἰβ ψογβῃϊρ. δὅ9 15 4150 ἃ ρίοβϑ ἴῃ ἴῃ 6 βᾶπηθ ἴοῃβ. 
- σοά ἀεαγά, απα τυας Μεγίομς, σπμα γεΐμεοα 7εγασὶ αὐϊορείλεγ]. 

ΤῊΙ5 1δϑῖ 5 ποῖ Ὠαστηοπίοι5 τῇ ἴΠ6 συ ρβεααεηῖ σουρ]εῖ ; δπὰ 50 

5016 ἢανα τπουρῆϊ τῃαὶ [ἢ 6 οτὶρί πα] γ85 ΕΡὮγαϊ πη ἰπϑιεδά οἵ 15γ8ε]. 
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ϑίσ. 11. ϑυηίῃ δηά βγῇ. σουρίείβ. -- 60. 7ἤεη 276 γοίεεζεα τὰς 
Ταδεγπαείς 97 ϑλέο, τὰς βδσγεὰ ἰδθεγηδοῖὶς βεῖ ἊΡ δἵ 5} 110, ἤοσῖ 

οἵ Βεῖμεὶ, ἰῃ ἘΡἢγαίπα, αἴδγ ἴἢ6 σοηφυεθῖ; τῇς οἰϊοῖ τοϊϊρίουϑ 

Πεηῖζα οἵ ἴῃ6 τἰπι6 οἵ ἴῃς Τυᾶζεβ 705. 1850 2121 5, 1--4, 6. 715. --- 
Ζε πη λα  η7ε νιαάς 1 ἐἀμυεί ἀπιοηρ νιαηζίη 4, ἴῃ6 βδογεὰ τεηὶ 
ἴῃ της οά ννᾶ5 βξῃρροββά ἴο ἄννε]}, δῃηὰ νγνβοβε Ἰοσδ! γ Ης Ηἰπι- 
561 5εϊεοῖεά, οἴ, 705. 225. ---ΟἹ, “πώ ἡἀεἠυεγεά μΡ ΗΠ εἰγεηρτλ ἢ 
Ἡῆξἕἔρρ ογπαρδη ], ἴαττὴβ ἀθβοσρίϊνε οὗ ἴῃς βδοσγεὰ ατῖ, οἵ. τ 5. 431": 

Ρᾳ, 1328.--- Ὁ ἐαῤἠσιέν ἢ ἑμίο τάς λαπά ὁ 16 αἰνεγτα»}}, με 

ῬὨΠΠβιη65, ἴῺ δοσογάδηος τῇ [ῃ6 πατγαῖῖνα τ 5. 4. Τὸ [δΐβ ἃ 

Εἰοββαῖον δἀ ἀεὰ : θ2. 4πώ4} σαν πΡ Ηΐς ῥοορίε 'ο Τὴ «τοογα, ἀν ]1- 

οδἰίοῃ οὗ ν."", --- απ δεεανις γμγίομς ἀραΐίμεί Ηΐς ἱπλενίαπεε], 

85 ν- δ, 
ϑίσ. ΠΙ|. ϑυπίῃ. οουρίεῖϑ. ---θ8, “ἦγε ἀξυομγεα ἐλεὶν γοιμ 

»67}, ἴῃη6 ἦτε οἵ νᾶγ ; ψὰσ Ὀείηρ σοηςεϊνεα 45 ἃ ἀδνουτίπρ ἤπια 
ἴῃ δοσογάδησε νίτ ἴΠ6 ϑυϊδεαθεηὶ σοηϊεχῖ. [{ ἰ5 ἱπιρτοῦδῦϊα 

τῃαῖ ἴῃς τείδγθησςε 15 ἴο ἴῃ6 ἤτγε οὐ [6 ἀϊνίηε δΔηρετ. --- 4πα 2λεῖν 

γπαξάφηις τυεγέ πού ῥγαϊςε ἱπ »παγγίασε σοηρ]. ὙΠΕΥ πηυδὶ γαπλαΐῃ 

Ὁπιγαττῖθά, Ὀεοδυδβα οὗ ἴῃ 6 οἰδυρῃῖετ οὔ [6 γουηρ πηθῃ, ψῇο ταὶς 

πᾶνε υηδιγὶεα {Πεπὶ. -- 64. 7 εἰν 2γίεσές Κεἰ] ὃν τὰς τιυογα], ἀουδι- 
ε55 γείδγγιηρ ἴο ἴῃς Ὠἰδίοσίς Ἔνεηὶ οὗ ἴῃς βἰδυρῃίῖοσ οἵ Ἡορβηὶ δηὰ 
ῬὨῃΐπεῆαβ, ἴῃς αδἰϊεηάδηΐϊθ ὑροὴ [ῃ6 τί, τ 5. 41} 17,.--- “πα ἠλεῖν 

τοϊάστος ἰἰἐ ποί εἰπρ αἶγρες}, ἴῃς συ βιΟΛΑΤΥ ΙΠΘΓΑΙ 50] 6 ΠΊΉ 1165 
ςουά ποῖ Ὀε οὐβεσνεὰ ου δοοουηῖ οὗ ἴῃς ἰηναβίοη οὗ ἴῃε ἰδῃὰ ὈΥ 

τῆς ΘΏΘΙΥ δηά τῃς αὑπίνειβαὶ ἀϊβοσάεσ οσσαβίοηθα [ποτα Ὁγ. Α 
δἰοββαῖου ἱηιειταρία ἴῃ παγταῖϊνα ὉΥ ἃ ραβδίοῃδία ουἱρυτγθὶ ἴῃ 
δοοοτάδπος τῇ 16 ῥγανίουβ ρίοββεβ ν δ ἢ; 6ὅ, 7λεμ Αμαν 
σιυαζεά 1. Ἠξε Βαὰ Ἰεἴι Ηἰἶβ Ρεορὶβ 80 ἰοὴρ βυδΊεοϊ ἴο {Ππδὶγ δῃθ- 

ταῖεβ, ἴῃαϊ Ηδς Πδὰ ββειηβξᾶ ὧς οημδ ἀεζξεῤ, οἴ. 77 τοὶ || ἐᾷε α ἀξρο 

συέγεονις τοὐδὴ τοίη], ἃ5 ΟΦ, 3, ΤΡΘΥ.: ἴῃ 4 μεᾶνυ, ἀπιηκεθη 
86 6ρ; δεϊίεσ βυβίαϊηθεα ὉΥ ἢ δῃά ὑβᾶρε ἴπδη ΕΧ"., “τῇδῖ βδῃουϊειῃ 

ὉΥ ταϑᾶϑοη οἵ νψίπα,᾽" 85 ἱΐ, αινδκεηίπρ ἔτομῃ 5ίεερ, Ηδ {6}1] ἀροὴ Ηἱ5 
δῃδπλαβ τ τῇς ρῥαβδίομαῖς δχοϊϊειηθεηὶ οὐ οὔβ ϑιἰϊτηυ]αϊθα ἴοὸ 

ΤΘΏΖΥ ὈΥ̓͂ ἴοο πιυοῇ ψῖπα. --- θ6. “42:4 “γνιοῖς ἰἰρ σάνεγεαγίες 
ὀᾳεζεναγ , τααὰς ἴμεπι σεῖγεδϊ ἴῃ ἀἰβαβίογ, --- Ὁ απ ἐυεγία πη 

γεέῤγοαελ ἴδ ῥεῖ δλθρι, Ῥῆτ. οἵ ΕΖ. 22’ 7ο. 2᾿. 
ϑὲσ. 1. ϑγη. δῃὰ ϑογῃῖῃ. σουρ]εῖβ, ἀποῖῃ, ἴο δασἢ οἴδου. --- 

67. 454 “ἴε γφίμεεά ἢ εὐοος ποί], ροβὶἶνα ἀπά ηθραῖνε 5465 οἵ 
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τῆς ϑδπια ἰά68. --- 14 “πὲ οὐ 7οεεῤὴ ἢ] τὰς ἐγτδε οὐ Ἐῤλγαῖν»:]. ὍΤῆδ 
τεὐεσιϊίοῃ οὗ 5811 οαττίεὰ πῃ 11 τὴ 6 ταὐθοϊοη οὗ ἴῃς {πδ6 οὗ 
ἘΡΒταίγω, ἴῃ ψῃΐϊοῃ 1ὶ 85 ϑἰτυδιεά, δπὰ ἴπ6 σμ]άγθη οἵ 7Οβερῇ, οὗ 
σποῖὰ ΕΡἢγαὶπλ ψγᾶ5 ἴῃ Ἰεδάϊηρ {πδ6.--- 68. 29 .ἡ εἀοςε], ἰὴ ρ͵δος 
οἵ ἴδε τεὐεεϊοά : 244 φτόε οὐ 7μααλ], ἀπιὰ ἴῃ ἴμδῖ {Π06, ἴῃ ῥΙαοε οὗ 
581|0ο: ομπέ Ζίορι τυλίελ Ηἴε “ρίλ ἠρυε], οἴ. 4η5 8η.. Τῆς ἴονε οὗ 

(οὰά οτ Ζίοηῃ ἰ5 ἤεγε βἰδίςα δ5 ἃ ργεβεηΐ δηὰ δυϊαϊηρ δεῖ, δῃὰ ποῖ 85 
τῆς ὈαΞἷ5 οὗ [ῃ6 οδοῖες ἴῃ τῇς ραϑὶ, “Ης Ἰἰονεά,᾽᾽ 85 ΕΝ". Α ρἴοβϑβα- 
ἴοτ ἱπίειτυρῖβ ἴδε οουτβε οὗ τῃουρῆϊ ΌΥ ἰπβεγιίηρ ἃ βἰδίειηδηϊ 85 

ἴο ἴῃς ογθοϊίοη οὗ [86 τα πλρ]ς6. --- 69. 4,.α] ὀμεὴ ! ἄξε ἠλε ἀείρλἐς ΠῈΣ 
σαπείμα»}}, ἴἑῃε βαποίσδτυ ἰῃ 7 Θγυβαίθτα Ὀδίηρ τη ε] δὰ ἀῆεγ ἴῃς 

Βεάνθη δροάς οὗ 6οά, --- ας 2Ζε σαγί τολίεὰλ 476 γοωπάφα ),0᾽- 

εὐε7}, ἴῃ τα Ρ]6 νγᾶβ 85 ἤτγγηϊυ ἰουπαςεα δηὰ 85 ἱτητηυῖαθ]ε ἃ5 ἴῃ Ὲ 
εδτῖῃ ἰϊ56 1. [{15 ἀϊβῆοι ἴο υηἀεοτιβιδηά ἢον ἃ ἰαῖς ρ᾽οββαῖοσ σου]ὰ 
5ΡΕ ΔΚ 50 δχίγανδρδῃς οὗ ἃ ἴεηρὶα ψῃϊοἢῃ δα Ὀεδῃ τυϊηθαὰ πόσα 
τῆδη οὔςε, δηά «αἵ ἰεαϑῖ ὁπος δαὰ Ὀθθη ἀεϑιγογθα Ὁγ ἢτε δηά Ἰεν- 

εἸ]εὰ το τς ρτουῃά ; Ὀὰϊ ἀουθῖ]εθ5 ἣς τῃουρῆς τπδῖ τῆς ἰουπάα- 
Ὀοηβ ψεγς αοἴεγηδὶ, δηὰ τῃαΐ τἰπῃουρῇ ἃ ψογα ἀδβιίτογεά, ἰ νου] θα 

Στ ΌΘ] ἀραῖῃ ἴῃ ἴἰΒ 6 5δηε ρἷδος δῃηά 50 δίς πγουρῇ 4} ν] οἰδβοι 465. 
ϑὲσ. Υ. ὅγηῃ. σουρ]εῖϑ. --- 70. 4π4] 27 ελοεε αυϊά ΗΠς ξεγυαπῆ, 

8 υδ04] ἴδῖτῃ ἴῸσ ργορηείβ δηὰ βρεοίδὶ τηϊηἰβίεια οὗ σοά. αν ά 

Ῥεδτβ τἢἷ8 ([Π|6 εἶσνν. 181 261 80" “ 1422} 1...410-: 28 1. --- 4πά Ἰοος 
λύνι ονε ἐὰθ τἀσεῤγος]. Ἰρανὶ᾽ 5. εαυγ 116 ννὰβ ἴῃϊ οὗ ἃ 5βῆερ- 
Βεσά σ 8. 16}} χηδδδεδι. 71 γον γοἠρτοίηρ 216 ξιυές 1ἠαέ ρίσέ 
“νος Ηἶε ὀγοωρά ἀΐνι]. Τῆς 5ῃερῃεγά θα 5 ἢΪ5 Ηοοκ ἰῃ Ῥαϊθβίηε ; 

Ὀυΐ ἴῃε εἰγεβ τῃαὶ δυοῖ]ε ΤΠ εἰσ γουηρ ἡθεα ἢ]5 βρεοΐδὶ διϊεπιϊοῃ, 

διηὰ ἴδοβα μὲ (ΟἸονγβ Π ἢ 5 αγα δηὰ ἴἢ πθϑά δι] ἢ ὨΪ5 5ῖ 6 ρ5, ἴο 

φιδίοἢ ονοῦ [Ποῖ δηὰ ρῥσγοίθος ἴΠ6πὶ ἔτοσα ἤδγηι, οἷ. 15. 401. ---- ΖΌ δὲ 

σλεῤλεγά οὐεν Ἴαεοῦ ΠῚ 2εορἠε]. 5186] ἃ8 ἴῃ 6 ἤοοκ οἵ σοά δὰ 
τε Ὀανίάϊς ἀγπαϑῖν 85 1Πεὶγ βῃθρ μετά, δρροϊηϊεα Ὁγ ἀοά 845 Ηἱΐβ 

500 δηά γορζεβθηίϊδιίῖνε ἴῃ ρονογητηθηῖ, οἴ. ΕΖ. 3453. ὙΤΠς Ῥ5. ἤδῖα 

τε ἢ 68 18 ῬΤΟΡΟσ οομοϊυβίοη ; Ὀυϊ ἃ ρ]οββαῖογ [πουρὰϊ ἰξ θεῖο ἴὸ 
δ ρδβῖζα ἴῃς ἰαϑὲ οἴδιιδε Ὁγ ἴῃς δάάϊπίοη οἵ [ἴῃς || 2. γσο ΤΠ: Ἰη- 

ἀεγίέαπες, διὰ ἴο σοποϊυἀθ ντῇ ἃ ᾿δυάδαϊίοη οἵ Πανὶ 5 τείρῃ : 
Ἴ2. 45ώ4 ἀε τἀεῤλεγάφα τάθνι ἢ μδεα το κα ζλδηε}, 85 βῃβερβοτγά 
Ἰίηρ, -- σεεογαϊΐηρ 10 δε ἱπέσργίν οὗ ἀϊΐς νεϊμα ]. ἨΪΒ τὰ ]Ὲ ψγὰ5 ὁπ 

οἵ ἱπίερτιν οὗ Ρρύτροβεα. --- δηά τοΐχὰ “ξεαῖς 97 «ραἰξγείαπαΐηρ 97 λὲς 
λαμπάς]. Τα τογαὶ δοῖβ οἵ Πανὶ ἃ 5 σουρῃς στ ἢἷ5 μη 5 σατο 
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νι τἢ Ἰπτο]]Πρεηςς, ἀἰθοοτηπγεηΐ, δηὰ 5Κ1}}. ΤῊ 15. δὴ ἰάεδ] σατο 

οὗ ἴδε τεῖρῃ οἵ Πανὶά ἴῃ πε βίγ]ες οἵ ἴῃ (Ὠγοηίοϊεγ δηὰ ἰδῖθσ 
ὙΠ ηρ5, ονε οοκίηρ δηά ἱρηοσγίηρ ἴῃ6 ὈΪοῖθ ὑροη ἢἰ5 τείβῃ, 85 

τεοοτά δά ἴῃ τδ6 ῥτίτηϊεῖνε ργορῃεῖς Εἰβίοσί 68. 

1. Ὑ "5 Ν] Ρῆγ. 1918 ς44 1384 Ὠι, 321 -“. --- 3, γνῊΠ] Ρ]. πθτι, 85. φφῇ. --- 
251 διοβαίς ἔοστῃη ρσερ. [0 ἕο ἘρἤΟΊΥ. --- 8. 1.5 γ8Ὸ ἌΣ ΌΛΣ ΒΥ] ΡὮγ. τε 442. -- 

4. γπν 1] ΡὮγ. εἶν. ν. 481} 1ο219 Π , 2931, --- ὈΛΡ00} ΡΙ. ρίς. Ρ]. 15 αἰθὲ- 
οὐ, γε νου] ἐχρεοῖ “80), Βαϊ 65, 3, δἴίδοι ἴῃς ρίς. ἴο Ξαδβεχαεηῖϊ ννογάβ, 
νν ΒΪΟ ἢ σΟΥΙΔΙΠΙΥ τηδῖκεβ θεῖος σγατησηασ. ΤὨΐβ ρίο. ἱπιτοάμοεβ ἃ Ἰοηρ ῥργοβαὶς 

Εἰ. τγτν ἰδ υεά, ψ ΒΊΟΝ νγ88 ἱπιροββί 6 ἰῃ Έ. --- ὅ 7}}} π.[π|.} τὐγερρτά, εἶδνν. 
1456 15. 4235 οἵὁ βετοθμθββ οἵ δδίῃα. --- πον Ὑδν ῬΓΆ50)] ΞΞ 1τορὅ, ---δ. Ὁ05} 
γ οοπβεο, ΗἸΡΉ. ἱτηρί. οΥ, ἴῃ [86 56εη56 οὗ αῤῥοΐνε, Βεγε ὉΩΪΥ Ψ; οἷ. ΓνῚ2 ὉΠ 

Ῥδγ. οὔ Ρ Οη. 618 -Ἑ ; γ σοηβεο, οδττῖεβ οἢ ἴδε ργενίουβ ρί. ἀῃὰ ἴπεῃ σοπίϊπυς5 

εἰ. Οἰδεγνῖβε ἴὰ 18 δοτῖβὶ, θαϑεά ου δὴ ἰάεβὶ ραϑί. ---- ΓΔῚ}} 198 815 11988 1224; 
αἶβο ἴεσγηι οἵ Ρ, [} γγΉΣ. -τ- αὶ ἰβ ργοξαῖς πὰ σευίδίη!υ ἃ δ. --- Ἴἢ. Ὁ0.] εονυβάξηεε, 

83 491} Ρχ. 335 10. 81} 2129; Δ Ἰαΐς ννογά, ---- π5Φ0 κῦ}} ἱπιγοάυοεβ πε ἔουσῖα 
Ἰ. οἵ ϑῖτ. 11. δεν νι", ---ῦν πο; Ὁ] οἵ, 7712. -τ ὝΣ}} ὈΓΣ 2} οἵ, Πι. 339 Ῥεβ. 
Ιοσήδ 1192 Ἔ; 88 ἃ ἀἰϊπιδῖε 5 ρἷ. --- 8, πθ) ὙὐΌ Ἵ] ρἢτ. α.λ., Ὀυϊ οὗ, 

Ὀι. 2118.30 ΛΟ ὙΥῸ 13 ἔτοπι ψῃΐο ἢ ἴδ 8 σανίδι ἀεγίνεα, αἰβὸ 76. 558 
"ν Ὃ 25. τ δῦ 1.25] ΡὮγ. εἶβιν. 1ο7 10. 1118.2 ΟΒ, 1213, οἵ, 25 71}) ν. 27 ςγ8.8 
(Ξ 1τοβ3) 1127. τ 0} ΝΙρΒ, μή. 3 ἢ ἱ πὰ, οὗ, νι 8088. τοιδ, --- Ὁ Ν} 65 
ν.1.18..19. δὲ. δῦ. 41, οῃαγαοίογίβιϊς οἵ (Ψ, ᾿βουρὰ {πἰ8 ῥματὶ οὗ ν. ἰ5. ἃ ρἷ. -- 
9. τυ νθ) 02] ΡΒτ. ἀμ. ἀπά ἀϊβίου!ι. πορ ῬΦ) τ (ἢ, 122 2 σμ, 17} 
ἐφμίῤῥεα τοῖὰ Τὰς ὀστο, Γι νῸΝ 76. 459, ΤΠ νῦ. ἀεί εἶβνν., Ὁ)2 Εχ, 151. 3 
Οπε οἔίμεϑβε νὍ5. τϊρς ὈῈ δὴ ἱπίετρ. ρὶ. Ηυσυ,., Ηἰ., Καα., [Εϊηὶς οὗἁ "Ὁ 85 ρἷ., 
Ῥυΐ ἫΦ) 15 186 Ἰαΐες ρἢτ. δπὰ τπεγείοσε τοδὶ ρσοῦ. ἴῃς ρὶ., [ἢ ἴῇετε θὲ οπε. 

Τι ἰ5 ἀἰβίουϊς το 5βεὲ {πε οοππεοϊίοῃ οἵ 1ῃ]5 ν. ψἱἢ σοπίεχί, ᾿ξ ὈΥΡΝ 522 ἰ5 οτὶρ- 

πη]. Ι{ ἱπάϊςαίεβ ἃ μοβἕ]ς ἀϊβροβίτοη ἰονγαγάβ ἴῃς ρεορὶς οὗ ἴπε Νοιῖξ, ποῖ 
ἴῃ δοσογάβδησς ψ ἢ (Α εἶβνν. δῃ ἃ ἔογ νυ ῖοἢ το Εἰβίοσίο βἰϊυδιίοῃ οδῃ Ὀς αβϑίρπθα. 
ΤῊς ἀἰβῆου!ν νου]ὰ θὲ τεπιονεά, ἰξ νγὲ οου]Ἱά τὰ. πνϑὺ γιορ ὯΨΦ) δῃὰ βυρροβε 
τῇαῖ πιο δὰ Ὀδδη ἰγαπβροβαεὰ ὃγ ἴχί. εττ., δπὰ ἴπαΐ ὈΥΟΝ 2)2 Βαὰ θεδὰ ἰηβετϊεὰ 

ὈΥ Ἰαῖε ρἰοββαῖοσ, γε ψουἹὰ ἤδη ἤδνε ἴμε βάπὶε ἰάεα 858 νυ. δ, απὰ (μἷβ σουρ- 

1Ἰεὶ ψου]ὰ οοποῖάς ϑιγ, 11]. --- 20 Ὁ.» Ργ. εἶβιν, Ζς, 145, Βαϊ ν. ῬΒ, 5.5}9.-- 
10. ΓΛ2 γ55} ΡΒγ. εἶβνυ, 103} (3215 1 Καὶ 1} Να. τῦ οὗξ Πη. 9"; οἵ. νὅϊ, 
--ἴ1. ΠΥ 845 772. ΤῊΪΒ. ν. 18. ἃ ρεηϊδιμεῖεγ δ. ---- 13, Ἰρστσ τ  ΡὮτ. 88 

νδ Σππὸ πιπὶ. (1) Με ντἢ ἤοννετβ 1031, δον 10γ81; (2) οι» 1.325, 

80 ἢετε δηὰ ν. 8, ὁ γὲν π᾿ ρυ. ἴος. Ζιρῆς, ἴουσῃ Βα} βανθη γεᾶτθ δε Ἠεῦτομ 

δος. Νὰ, 1322, εἶδνν. 15. 1911. 18 304 ΕΖ. 2014, τηοάετγῃ ὅ8η, ἰπ ΝΙΝ. Πεῖτα οὗ 
ἘρΥρι.--18. Ὁ; »Ὁ3}] 88 χ. 1416 Νε. οἱἹ, υ; γαῖδ; οἵ, ὉΝῪΣ ΚΡ3) ν᾿ 16. -- 
ἋΣ Ὁ 058] οἵ. δνθ ἼΣ 89 Ἐχ. 158.---14, }γ0υ27 5 πιπὶ. (1) εἰρεαὶ πεαος 975) 

(2) οἵ τε Ηἰδιοτίς, τπεορμδηὶς οἱουά οὗὨ Π Ἐχοάμυο, Βεῖς, 88 1089 Εχ. 346; 
ὯΡ ὍΡ 8. 997, 85 ἔχ. 13221.5 .ΕΘσ τὶ (ἸΕ) Ν-ο. 912. 19... οὖὺὴν ΔΝ] ρῆτ. ανλ. ἴος 
ϑπ(π) πον ἔχ, 1321:.32 148ε (1Ε) Ὁ. ---1δ.. »93}1 ΡΙ. ἱπιρέ, ἔογ ΟἹ] ν.18 βυβρὶ- 
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εἰουβ, αἷδο δθβεηςς οὗ 1 σοῦβες,, ΜΜΕἰοἢ ἀρρεᾶτβ δραίῃ ἥν), Θ΄, 3, τεπάετ ἰὶ ἂς 
ν.}δ ρῇ. ; Ῥσοῦ, ἴῃς οτἱρί παὶ ἰεχὶ ννὰβ »Ὁὴ2 Οδὶ ρί. ὙΠΕῪ ὈΟΙῊ τά. ὋΣ 535. ἔυῦ 

ὈΝγ5, ΨΈΪΟΒ 15. 8130 τότε ργοῦ. (ῦ, 3, ἴαϊκε "3 ἃς δά). ἀρτεείῃρ νὴ ΓιΌπτ, 
--ἴ8. Ὁ“}2)] Ρῖο. [92] σιν, οἵ ψαῖετ 1478, ρίς. σγεασις, Λοοα;, Ἐχ. 158, 
50 Βεῖε διὰ ν.". ---Ν 16 δβηὰ ν.δ αὐτὸ ἀουδ]εῖβ ; ἴῃς Ἰαϊίεσ ἰ5 τῶοτς ροείίς δπὰ 
ταοτα Ἰἐκ εἰν οτὶρίπα!. --- 17. ΓΛ] ἔου γυγρδ, ΗΊΡΒ. ἱπέ, οβῖσ, πο; οἵ, ν.40. δ6͵ 
πτρϑ}] οδαταοίετίβεῖς οἵὨ ΑΓ, 85 ν.δδ. δδ κοἱἘ 7111 7711 8125 8319, --- ΠΥ} ἴογ 
ΤῊΣ γκ 633. --- 18. 30). 0. οοπβες, Ρὶ, ἱπιρί,, οἵ, ν.41. δό, α5. ἔχ. 173 ΤΝυ. 
1453 (7). το 33} ἔμ!]οτ ἔοσπι, 858. 73}. 1. 18.81.36 ) 77. Λ2Ὁ ν 5 ἴῃ ρ]., 80 2} 
ν δῖ, --ονρ)}} ἀεεογαϊηρ 10 ἐλεῖγ ἀρῥείίἑε, 88. 17} 635 τοῦὶδ τογδ- 9. 18,.-- 
19. Ὀτῦν 2 γ2}] ἰ5 ἀουθι}ε88 ἃ ε]., εχρίδῃ. οἵ γον. --- 30. Ὁ) γ32)}) ὋΣ 25} 

οἴ. τορὴὶ ὉΝὉ Ἶ2}}) ἫΣ ΠΌΡ, δηὰ 15. 4821 Ὁ Ὁ 120) ἫΣ Σ35), ΤΒςε δαυϊεβὶ οὗ 

ἀβεβε ἰδ ἀουθι]εβα [Βς ἰδεῖ, ΠῚ ἰδ υδοὰ ὧγ τείδγεποθ ἰο Εχ. 175 (Ε) οὕ 

Νυ. 2011} (Ρ). [35] α.λ. Ψ. --τ δ} ΟΔ] ἱπηρῇ. 3 Ρ]. (όρδ). Ταῖβ ψΒοὶς 
1. 15. « ἰήρ!εῖ 1} ν.16. 16, ἀπ 15. ἃ ρἱ. θαβεὰ οἡ 15. 4821 -- νΨ} δ8 νυ. ῇὔ, 
ν. 7355.--- 31. ΤΡ πνν γεν 135]. Τὶ ἰβ ῥγοβα βῖ)}]ε. νὴ τωροββίρ]ς ἴῃ 
Έ. ὌΤΡΙΝ Ὁ οοπϑεο, ἩΠρ. ἶπιρὲ, Ἐν ἄεποπι. πῇ. ἩΪΕΒρ. (1) δὲ μεγίσιις, 
50 ν.δϑ. δὰ 8089, οἴ. Πι. 225 Ῥγ, 2617; (2) δε ἀγγοζανι Ῥχ, 1416; (3) ἑμεῖς το 
,)Ἄμγν Ῥε. 203 (Ὁ). --- πῷ }] ΝΙρἈ. γί. 3 Ὁ Ἐροσ 8ΌΒ. (οἴ, ρ50). ΗΙρΆ. δ ναῖε, 
“ε΄ οη γέ, 15. 4141 ἘΣ. 39" ΒΒ. 4321, ΝΊΡΒ. α.λ. δε ἀἰνεαἰεά. ----38,. Ὁ] Ρ]. 
αβῖγ, ᾧ ΓΟ ποῖ. αἴρον', ςοτηπιοι ἰῃ ΟΤ', Ραξ ἴπ Ὑ ΟὨΪΥ μετα δπὰ 1075, ψ 8} 655 “1 

1418 15 εἴτοῦ ἔοσ γιϑτ, ψ  οἢ ἰδ ργορ. Εογ (δε ἰάεα οἵ. ὈΌΨΗ τίν Οἱ, 71}, --- 
34. 90} «οἴ, ν-, Ὀαβεὰ οὐ Εχ. 16’ (7). --- [158] πιτὰ, σιαριρεα, τῆς ἀϊνίης 
Ρτον βίοι οὗ Ὀγεδὰ ἔοσ 138γδεὶ ἴῃ ἴῃς ψ] ἀογπεββ Εχ. 1616. 81. 88, 86. 86 ἍΤ, 116. 1.9 
θὲ. 85:16 7οβ. 513. 15 Νε, οἷν, --- “5 ν 5] Οδὶ ἱπί. οβῖτ, τῖῖμ 5 '8. ἃ ρ]., πιακίηρ 
]. ἴοο Ἰοπρ ἀπά δἰϊορεῖμεγ ὑπηεοεββαιγ. --- ὈΝΣ Τ᾽ 1.0] Ρἢγ. α.λ.; (6 ἄρτον οὐρα- 

νοῦ ἀοες ποῖ ἱτωρὶγ ἀϊετεπὶ ἰεχί, θαΐϊ ἰ5 ραγαρῆγαβε; οἵ, Ὁ᾽ῸΦ Ὀπὺ τος, --- 
1.2] εχραῃβῖνε ρὶ. ΤὨῖβ ν. βαβ ὕεεῃ δϑββιπιϊαϊεὰ ἴο ν.3δ ἴῃ τπηξᾶϑιυτε ἀπά 80 

τοδὰς ἰεἰτατηεῖεσ. ---- 36. ὉΣ3Ν ὍΠὉ]} ρῆγ. α.λ., ῥγοῦ. τείεγγίπρ ἴο δῆρεὶβ 85 
1032), εο Θα ἀγγέλων; ἃ Ἰαῖς σοποερίίοη, Κα ἴῃς6 Οτεεὶς απόγοσία, ἴῃς οοὰ 

οὗ τὰς ροίβ. --- ὕ πνῪ} π,ἴ, 2γουΐεῖο Οπι. 4235 1.31 Εχ, 1289 (Ε) 705. 111 (Ὁ) 
911 (ἸΕ) 7. γ5 (2) 2010 χ 5. 2210 ἀπὰ ἢετε. --- ΤῊΪΒ ν. 15. ἃ ἰεϊγαπιεῖεσ σουρ]εὶ 
δηὰ ἃ Ἰαῖε ρἷ. --- 36. γ»τ' ΗἸΡΆΗ. ἱπιρί, Σ0). (ὅ [48 καὶ ἐπῆρεν. Ἰπάεεὰ γ ςοῃ- 
58ες. 8 ΠΕσΈ558 1 ἴο ἴῃς δεῆβϑε δῃὰ πα5 Ὀξε οπιτεὰ ἰπ 3 ὉΥ εἴτ. )"»Ό) νῦ. 
Οαἱ δε  μ (ἰδ81) Ρερβ δῃὰ βεῖ ουἵ οπ ἃ ᾿ουγῃευ, οοτηπιο ἱπ ΟΤ,, θαΐ ποὶ 
ἦπ Κὑ. ΗἸΡΆ. Ὁ ἐαμεό 20 “εἴ οἱ, ἐσαα ον, ἔχ. 1533 ς, δος, Ρεῖβ., Ῥ5. 7882 ρβορὶ)ς 
85 βοοῖς, 809 ἤρ. οἵ νίπε ; Βετα οἵ ψἱπά, --- 9.1} Φ στή τοϊ»αΐ, ἃ5. Οη, 415-38 (Ε) 
Ηο. 123 1318, εἶφιν, ἡ νὴ πὰ 488, --- Σ732»2}1 πὲ, (1) τε δοιᾷ 705. ιϑὶ 

15. 439 Ὁ; (2) ροεῖ. ϑδοεά τοίκα, Ἀετε 85 (ἱ. 416, Τῆς ἀβὲ οὗἉ ἴῃς νἱπα ἰβ 
δοοοτάϊηρ ἴο Νὰ. 1153. --- 27. ὈτοὉ: 7 τοδῖκεβ 1. ἴοο Ἰοὴρ δῃὰ ἴ58 Εἰ. --- Ὁ} 89 
ν.Ἵ., ---οοΣ 55] Ρῆτ. ]ς. 155 10. 65, ον πὶ Οη. 3215 (Ε) 4149 15, τοῦ Ηο. “21 
7ε. 332, οἴ, ὅπ. 22} (7). ζ δὴη πιπὶ. τανιαῖ, εἶδνν. Ψ 130}8.--- 38, νΓ}: Ὁ]. ΤΗε 
3.58. Ὠετα δηὰ ἴπ γ1}03 Ῥεΐϊνγεθη 3 Ρ]. τείεστιηρ ἴο Ιϑγδεὶ 18. βι γι κίηρ. (Ὁ [85 

ΡΙ.. θυὶ 3 ἀρτεεβ ψίὰ ἢ. Τῆς οτἰρίμαὶ Εχ. 1618 ΝῸ. 1131 τ πῸ [ᾶ5 πὸ 58[. δἱ 
411, αῃὰ ἴβεσα 8 πὸ τεΐεγεπος ἴο ὥυΦῸ. ΤὮε 55. αγε ἀϊβεγεηοεβ οἵ ἰῃΐεγρ. 

ο 
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85 υϑι.84], ἀηὰ ἴῃς ἔνο ποῦπβ ατὸ 50. ὍΤθεῖε 8 80 ᾿υβιἰβοαίίοι ἔοσ γείοστι 
ΓΏΣΦῸ ἴο ἴῃς ἐσῤεγμαείε, ΜΙ ΒΙΟΒ ἰβ αἰνναγβ ᾿ϑρ. ὙΒεβε ἃγὲ (8 τδρεγῃδοὶεβ 

οὔ Ιβτϑεὶ, αἃ5 872 Νὰ. 246. Βαϊ ἴπ ἔδοϊ (88 ν. 15 δῇ εχρδηβίῖνε ρὶ. ---- 39. ὈΓΚῸ] 
ἐπιρἢ. ἱπ ροβίτίοῃ ; 5[. 3 Ρ]. γιν πιί, (1017) Ῥαβεὰ ου Νὰ. 114. 3,, οἴ, ἘΞ, 
1ο6194 5, --- κ2}} Ηρ. ἱτωρί, 3 τὰ. 5 ουΐ οὗ Παπηοηυ Ἡ1Ὲ οοπίεχί, Ι{ σδπηοῖ 
Βε Ρῇ. δ8 (6. 1ἰ ἀοεβ ποὶ (οϊ]ονν [με δοϊΐοῃ οὗ ργενίοιιβ νῦβ8. ; οἴ. ν.239, ῃ ἢ 
5 αἶβο ἃ ρἷ. -- - 80, γ.] Οδὶ ρί. 3 τὴ Ὃ δε ὦ σἴγαησεγ ἐο, Ὀυϊ (Ὁ ἐστερήθησαν 

εἶβιν. ἔογ 50, τωυβῖ ὃς ἱπιεγργεϊδιίοη, βὸ Ὁ “γαμαάαίὶ, 3 ἐκαϊρμεγεοη. ὙΒετς 
ἷβ δὴ ονϊἀδηΐ γείδεγεπος ἴο ΝῪ ἡ.([.) ραζάδονε λέν, οἴ, Νὰ, 1139 (7Ε}), Ρτγοῦ. 

ἐστ. ἔοσ π᾿ (88π.) ΘΌΒ, γε βδου!ά ργοῦ. τά. Ὀγιν τ πγν φβεὶν ἐκεί δδεαπεο 
ἐραίλέμρ. ὙὨΪ5 δοοοτά8 Ἔχϑοῖν ἢ [86 πατγαῖϊνε. ΤῊΣ ἀβ08] ἱπίετρ. τενεσβεθ 

ἴῃς παιγαῖῖνε δπὰ πα καβ ἴἢ6 υἱβίίαιϊοι οὐ ψταῖῃ ργεοεάς ἴῃς Ἰοδίμϊηρ. -- 
ὉΠ} ΠΣ] ὙΡ] ἰ5 ἃ νατίδίίοι οὗ ὈσοΣ 1.2 γ) Ὁ} Ὑ}5 Νὰ. 1188,Ὰ, ΤῊΪ5 1. ἰηίτο- 

ἄπορος (ἠδ πεχὶ ϑέτ, τϑι. Ὁ ηΝ] επρΒ, ἱπ ροβί πίοι. ---- Ὁ5|3 ἰβ ρ].» ταδϊκῖπρ 
1. ἴοο Ἰοῃρ. - οὔ ον] μα8 ἔψο βεαῖθ, 3 ΡΓΕΡ. αριοης. 1ΊΟΘΌ ττη. οὗ τῦεα 
μὲ, ἐμεῖν, οἵ νταττῖουβ ἤδτε, 85 15. 1οἷδ; 50 ῥγοῦ. θη. 1139, 85 Βενδῃ. --- "Ὁ Π5} 

ῬΙ. οϑβῖγ Σ ὍΠ3] πιτ. γορέρερ πῆᾶρε, 85. ν.δδ 14813, Βυὶ (6 ἐκλέκτους, ἘΠ εἰεεΐος, 
85 ΤΩ, 8 θαιῖαεγ βυϊϊεὰ ἴο ῥδγβὶ!. --- 83, ΓΝ 999} ΡὮγ. 15, 5.5 911- 16.320 
--88. ἐπῦ53} πιῇ. ἀἴεηεαν, εν γον, εἶδνη, 1, ν. 2615 7ς. 158 15. 6:8, (βδὶ τεπάετς 
τιῖς ννογὰ μετὰ σπουδῆς, 3 σνείοεῖεγ. ΑνΌὉ. ἰδ πεεάεὰ ἴῃ Ἰαδὶ 1., ργοῦ. ὅπ 
νιααΐρ ἐο ἀαοίε ἀτυᾶν, ἐπὶ ἀαοίε, Ὀεβὶ βυϊϊεὰ ἴο ὕ37. --- 84, Ὁ. ΛΠ ΟΝ] ἰεπιροταὶ 
ἴογος οὗ ὃκ ἱὰἢ Ρὲ, ἴῃ ῬοΙῃ ῥτοῖ, ἀμὰ δροὰ. Τῇε ανβ ἂζε 41]} οοδγάϊπαϊς 

οἵ Ἰαῖε βίγ]ε ἔοσ 1 οοῃβες, ἱπιρί., [ἢ 5ῖγ]ς οἵ ([ἢ]8 ροεπὶ ἰπ ἴδε οτἱρῖπδὶ ρατῖβ. -- 

8δ. γ.21}}] ταϑύσηςβ ἴῃς 5|}]ε οἵ {8ε οτίρί πα]. "9 Βείογε ονπϑν, [βουρῇ ἰη (6, 3, 
5. Ῥγοῦ. ἃ ρὶ. ἴο ἐπιρμαβῖζε [με [δοῖ. --- ὍΧ] ἕο Οοά, 8δ8 γὅ8, ποιὸν ὈΝ] δ5 
8η5 (9), οἷ, γοδν νον ναὸ (7) ςγ8 (2). Τΐβ ρίνεβ ἴνγο πᾶτηθβ οὗ ὕοά, ἀπά 
ποῖ, 48 Οἡ, 14}8.19. 30, 22. 4. βἰπιρὶε σοπιρουῃὰ πιο. --- 86. 2Λ2Ρ.}} 1 οοηβθο. 
ΡΙ, ἱπρί, ζ πτρ νὉ. ἀῤβοίη. δὲ εἰνιρίε, ἵν Ψ ΟἿΪΥ Πετὲ εἰξεξίψε, 88 2 85. 235 

Ῥτ. 2438 7ς. 2οἵ ΕΖ. 149 -. εὖ Βαβ ἠγάπησαν, ἘΠ αἰεχογεεμ. τττ- 21)» ῬῚ, ἱπιρῇ, 

315, ἀεποπι, 312 “εἠ α δέ, 85. 805, εἶδνν. ἡ ὁ ΟΔ] 4 ὁέ α ἠΐα» ατ611͵ --- ΤῊ Ϊ5 ν. 

5 τεϊταπιεῖογ ; ἰξ σδῃ δαγαγ Ὅς οτἱρίμαὶ, δπὰ ἰβ ταῖν ἃ ἰδίεγ ἱπεοϊορίοαὶ 
ἱπίεγρ. οὗ ἴῃς οοπάποϊ οὗ με ρεορὶε. [ὲ 15 ροββίθ]ε τῃδὲ ἴῃετε σγὰβ πὸ ὙὉ. 
ψἱτἢ Ὁπὴ03 ἴπ ἴῃς οτὶρίπαὶ, δηὰ τπᾶὶ Ὀοῖ ἢ Ὑπηῦ" δηὰ ἠγάπησαν τε ἰηϊεγρτεῖδ- 

εἶνε, ἴῃ οπδ ἴου 5υπ. ρϑγα]]., [ῃ ς οἴμετ ἔογ δῃῖ ἢ, ραγα]], ---- 87, ̓Βουρἢ ἱπ [Β6 
βᾶτως τηεᾶϑυγε 85 Ἐβ., ἰβ γεῖ ἀποῖμεγ ἀορτηαῖϊς ρὶ. --- 30 112)] οἷ. ν.δ, 70) πΥν 

5112. 0 }} 88. ν.ϑ. --- 88. 1 0)Π.] δα]. εογηραδσείοναίε; Ὧϊ. 421, εἶν. τα 
γι (Ο] ον ἵηρ Ῥ88. 8616 1038, 25 ἔχ. 345 (7), εαυὶϊεγ ογάεσ; ργεοεάϊηρ Ῥεβ. 111’ 

1124 1458 2 ΓΒ. 309 Νά. 917-31 70. 218 Το, 42 Ἰαῖετ ογάδσ; τὔογς ᾿ἰκεὶγ ἴῃς 
ἔοττπεῦ Βεγθ. ΤῊ Ῥαβίᾳ ργοῦ. ἱπάϊοδίεβ [818 οπηββίοῃ. --- Ὁ 83) οἴ, 656 γ99, 
υϑεὰ ἔογ ἘΦ) οὗ ἔχ, 3465... ΤἼὶβ ἀπά ἴδε (υ]ονίηρ ἱπιρῆ. ἐχρτεβα ἴδε ργεβεηῖ 
δηὰ ςοπβῥίδηὶ 5βἰαΐϊε οἵ ομαγαςίεσ οἵ Οοά. Ψ ἰβ ρἷ., τηακίηρ 1, ἴοο Ἰοῃγ. --- 
3 Ύ.] Ὑ οοηδεο. Ρῇ. σατγγΐπρ ὁπ ΠΑΡ τὰ] δοιίομ. 11 ἢα5 δυχί]. ἔογοε σῖτα ἱπέι, 
85 15. 551 Εχ. 365, ---λϑὲ 2.0} οἷ. νὉ. ψ ἢ ΓῸπ τοΘ328, ἣν Ἰγπ 8:4, ΤΒε 
βρᾶος ἴῃ ἢ Ῥεΐοτς ν. 88, δοοοτάϊηρ ἴο ΑἼἰαακελέ» θα Ἰῃἀοαῖεβ τῆς τη α]ς οὗ 
1με ς896 στίχοι οἵ ἡ. αερούλθβδ βιαἴεβ ἴμαΐ [μ]5 ν. δῃὰ Ὠϊ, 2858. ὅ9 2ο8 πιεστὰ 
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τεοϊϊεὰ ψβεῃ ἔοτίν 5ιγῖρεβ βᾶνεὲ οὔς νγεῦς ἱπβίοιεά (ν. ΠΕ. Οὐ». 26:.).- 
89. “)»}} 1 οοπβες, οδετγίπρ οὐ ἴδε ἱβουρῃῖ οἵ ν.3δ, Οο(᾽5 τειπεταρτϑμος ἴῃ 
ΔΌΓμεϑὶβ ἢ Ι5γα 6} 5 γεπλειηργαηοα. --- 40. 7)0}02} εἶδνν. όδ8 τοῦ! τογὲ 
θὲ 3210. ΤΒε νῦϑ. ἴῃ [μΪ8β ν. Αγε 80 ουξ οἵ μδιτποῦυ νυ] ἔπε οοηίεχι ἴδαΐ ΓΠΕΥ 
τωυβὶ θῈ ἃ τεβεοῖϊνε οἱ. Α3.5. 45 δτε ἃ ρεπίδιηεϊει εχίγδοϊ ἔγοσῃ δῇ οἱάεσ ρόεϊω. 
-- 41. γ220.}] 1 σοῃβες, ἱσαρέ. 21Φ στ αὐχῇ]. ἔογος [ο]]οννεὰ ὈΥ ̓  σομβεο. ἱτωρί, 
-- κου ΨΥ] ἀϊνίπε παῖὴς οἵ 15. δ᾽; εἶβυν. ἴῃ Ψ, 7133 80)9, --- 05} ΗΙΡΒ. 
Ῥῆ. 3 Ρ]. πιπ α.λ. Ατατωαῖβπι. 66. παρώξυναν, 3: εορεἰϊανεγηί. (Ὁ ἰταμβὶαῖεβ 
15. 5326 ΣᾺΣ ὈΝΎσΥ ΦΎ ἴῃ [86 βαπὶε ΨΑΥ, 50 αἶβο ΓΜ) ἴῃ Ῥβ, 1οῦ- 15 7410.18 ΤΟΙ], 

Τι 15 ροββίῖθ]ς [μβετγείογε ἰμαὲ ἸΣῸ2 νν85 ἴῃ (6, απὰ [δαὶ ἃ Ἰδῖεσ οοργίβὲ βυβεϊιυϊεὰ 

ἴδε Ατατηδὶς νῦ. ἔοσ ᾿ξ. Ῥατὶ οἵ ἰδς 1. 15. οτἱ ψίπαὶ ; [Ὡς νὉ. τρδῖτεβ (ῃς 1. ἴοο 
Ἰοηρ δπά τωηυδὶ Ὀς ἃ ἰαῖεσ ᾿πβοσίίου. --- 43, Ὑν7}}Ὁ} [8ς Ἰοηρεν ἔοττῃ οὗ ῥγερ. 
ἔοτ δὰ ρθοΥ. ὋΣ πίῃ. ο0]]. 53..--- 48, ὈΛΓΡΊΟΥ ΓῚΩΝ Ὁ6] ΡὮγ. εἶδν. [ε. 325, 
οἴ. Ῥ5. ἸΟΞῚΤ; ΓῚΝ 88 γείγαςίε εἶπα. ἡ ὁς9 749 [| ὈΓΡΊῸ (Ὁ. γ17) 1359; ς, οὗ 
εἶς. Εχ. 1ο3 (7) 15. 66)9. ----44, Ἴ25.)] γ οοπβες, (3023), οἱ, ΝΊρΗ. Εχ. γ17:. Ὁ 
-- Ὀπλ Κ}] 50. 3 Ρ]. τείετβ ἴο Ἐργριίδιιβ οὗ νι48,. Σ᾽ ἢ τα. εἴγέαπε ο ἐἀε δῖ 
(8 Ἐργρίίαῃ Ἰοδῃ νψογά), ἀεγίνεά ἔγτοτῃ ἔχ, 7}7: 18} (4). πορο νυ 03] [6..} 

ἡτωρῆ. 3 Ρ]. (Ὁ]1ὸς ἔοστῃ ἢ τομαῖς περ. ἴῃ ἤπ8] οἰδυβε. ---4δ. τὰ Φ}] ΡΙ, ἐτηρῖ, 
ὙΠ Βοαϊ Ὁ σΟπβεο. 15 εττ., ίοσ ἴῃς σοπίεχι ἀεσηδηὰβ 7, ἅπ]ε85 νγε τὰ. μέ. -- ὈΠ.3] 
ἷβ ῥργοβαῖς, 11 τηδῖζεβ 1. ἴοο Ἰοῃρ. --- ἔ 3} πιτὰ. ἡπσϑο στυαν δι, 858 Ἐχ. 811: 61. (1) 

Ῥβ, τορϑϊ, --- ἐγ ΎΊΟΣ] π.[. 58. ςΟ]]., «5 Εχ. 82 (7); Ρ]. Εχ. 777. 38.390 81. 8. 4.6. 1.8.9(7) 
Ῥε. τοῦ --- 48. ΟΡ] ἢ. πὶ. Κίπά οἵἁ λρεχεσί, εἶθνν. τ Κ. 851 τ- 2 ΟΆ, 638 70. 1’ 
255 15. 3.2}. --- 8 γ9»] πιπι. (1) “οὐδ, ποῖ ἴῃ Υ ; (2) γέγημδ οὔ ἰοὶί, ῥγοαΐμες,; εἶν. 
109}} 1283 Ηο. 129 ι. 2885, -- ᾧ π2 ΚΝ} ἢ.πὰ. ἃ Κίπὰ οἵἁ ρει, ἃ5 ἔχ. τοῦ Ὁ 61, 
(ἢ) Ῥε5. τοφδὲ τοὐϑβ, --- 47. γ5}] Οαἱ ἱπιρί. συἱτμουΐ ἡ σοπβεο. 8 ἱπιργοῦ. ἱπ 
1815 σοπίοχῖ. ---- ἢ Ὑ27 ἢ.τῇ. ἀσκὶ, ρίαριε ν.98, Εχ. οδ΄ 17 τ. (1Ε) Ῥ5. τος; 

εἶκνν. Ψ οὗ βἴογπι 1818.19 1.488, --- Σ10)} π.. ἦρε, 85. 1οςδδ; ἴῃ 5ίτηϊε οἵ νἱέε 
1285; Δ]]εζοτυ οὗ Ι5Ξγϑεὶ 809. 1δ ΕΖ. 15.1.8 Ηο, οἷ, -- ὈΓΛΌΡ Φ] Ρ]. ἢ, 5έ.. 3. 0}. 
[ὉΡ}] “γεαριοῦε ἔγεέ, εἶϑνη. ὈΝΌΡ 1 Κ. ἸΟΣΪΤ α (ἢ. 2738 2 (ἢ. 11 ΟἹ 15, ο9 

Ατὰ. 7}. τ 8) πι[τὰ.} α.λ. ργοῦ. Μηοτί, 85 (ὦ ἐν τῇ πάχνῃ, 3 δίρονε.-- 
48. τι2}} 50 ὦ, 3, Βαϊ ἱπιργορ. 11 μα8 θξεῃ δεβί πηϊ]αϊεὰ ἴο ν. "7; σὰ, 88 Ἐν. 

Ὁγ., Οτ., Πα., Να]εῖοπ, αἴϊετ 2 οοάά., ἢ 121 π.τὰ. (1) 2εσδέέομεε Ἔχ. κὃ οἱδΝα. 

1413 (1) Ρ8. 918: δ; (2) εαὐίε ῥίαρμε, νγγαΐη, Ἔχ. οὗ (7), 85. Βετγε ; οἵ, ν.ὅ0, 
-- ἘΓ}3] π.πι. δεασί, 88 απ. 4517 Εχ. 224 Νὰ. 20“. δ- 11 (Ἐλ. --- ξ Ὡ)ΡῸ] ἢ.τὰ. 
εαὐε, ἃ8 Ἐχ. οὗ -ἰ (7). ---ρ] Ρ]. τα ,ρν “λαγς οἵ Ὑδβνν ει, βεπάϊπρ ἀΐ5- 
ἐῶϑε δῃὰ ἀςαίῃ, 6 Ὀι. 322 ΗΡ. 35; οἴ, Ῥ5. γ64,---49. Ὁ3"Πῦ}}} οἴ, ν.4δ4 
ὉΠ2. το θην 7.1] Ρῆἢτ. οὗ 1}, 88 6936 854, ---- ΠΣ) ὈΡΤῚ ΠἼ2}] 8 Βεαρίης ὉΡ οὗ βγη. 

τούτηβ. --- ἢ ποῦ Ὁ] π.ῦ, “ρα τε, γε 09, εἶεν. Ἐο. δὲ ἀϊενιίοείομ, εἴ. οθῸ 
»εἰσείον Ἐπὶ. 919. 3, --Ὀὐι ΝΟ] (Ο ἀγγέλων πονηρῶν, 3: σριρείογ τινε »ιαῖο- 

γι, ῬτΟΡ. οοττεοῖ. ΒΚ ΎΥ ν. ἰδ ἃ Ἰδῖς ΕἾ. --- δ0. 3) Ὁ55»] Ρῆτ, αιλ.; δὃρ νδ. 

ἐευεὶ ἃ ραῖδ, εἶδβυν. Ῥγ. 455 κ6.31 15, 267, --- ξ 35) π.πῷ, ῥαχά ττο8ῦ 10. 1810 281 
4134 Ῥγ, 1238, Ἰαῖς σοτζὰ ; οἴ, ΠῺΣ π. ἢ. εατ]ΐεῦ ἔοττα 1425. --- ὈΓ.Π] 5γη. νυ ἱΒ 

ὈΨὉ), μα8 ἴῃς ὑποοπιποῦ ταηρ. ἀεὶ» ἐϊε, ἃ58 7419 1418. ῬοΞβί]Υ ΜΤ. 50 
Ῥοϊπῖεά, βυρροβίπρ ἴπαι ἰΐ τείειτεά ἴο δηΐπιαὶβ; 8Ὧ85 (5 τὰ κτήνη αὐτῶν, 

Ἐ )ωνιεηέα, οἵ ἴδε τοτὲ εχίεηβίνε ἔογμι οὗ {με ρεϑβϑί!]επος δοοογάϊηρ ἴο Ρ. --- 
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ΜΝ.49. δ0 ατὰ }1] οὗ ἰαῖς ἰεγι)β ἀπ Ἴοοποερίϊοηβ, πὰ ἀγὲ ἀουθί]εβς ρΊοβδβεβ. --- 

δ1. "}] ΗἸΡΆ. ἱπιρί. 1 σοῆβθο. 2), οαττίεβ οῃ ν. "8 ἔγσουη ψὩϊο ἢ ἰξ μδ5 Ὀεεῃ 
βεραγαῖεα Ὀγ ρἷ. --- Ὁ Ν ΓΟΥ͂Ν] ΡὮσ, εἶδνν, 1Ος δ Ὀγνκ 525 γυνα, ὅπ. 492 
ΨῬΝ σα, Ὀῖ. 2117|ῦΌκ νη, ὙΒεβῈ 4}} βυρρεδὶ γαῖ μεσ ὉΣ Ν᾽ Βετε, ἃ5 (δ. 

γοῦν πιῖ, ὀερίηηέησ, εἶδνν. Ψ, 111}0 οὐἩἨ πυ͵ϑάοῃ. ΤῊΝ Ὠκπι. εἶδνν, σέγἐρερτά 

70. 181.12 ,χο]6 Ηο. 12 15. 4036. 9 ΡΥ, 117, τοεαὐίὰ 10. 2010 Ηο. 129, Ῥγοῦ». αἰϑὸ 

ΡΒ, 495. --- ὉΠ ὉΠ Ν2} ῬὮτ, α.λιν ποῖ ἵπ Ρ5. 1ο58δ; 85 ἴξ τρδῖζεβ ἴῃς 1. Ἰοηρεῖ 
1Πδη ἴῃς οἵδε 1]. οὐ τῇς ΡῥΙαριαβ, ᾿ξ 15. ῥσοῦ. ρὶ. Βυΐ ὉΠ ΥῈΝ 1ο 528. Ὁ τοῦ, 

Εογ βἰπιῖϊας ἀ865 οὐ Ὧπν υ, 837 1205 ΗΡ. 37. ΟΠΙΥ ἴῃ [μεβεὲ Ἰαῖε Ῥββ. 15. [μῖ5 

αϑᾶρε οἵ ζπι ἰουπὰ ; εἶδνγν. Ηδπὶ ἴ5 ἴμε ἤδηὶς οὗ ἴξε 5οῃ οἵ Νοδὴ Οπ. 552 -, 
- 2. τ] π.πι. Μοεξ, ἀγα, ΟΥἹΥ Ὠδτα Ψ, θαϊ σοσαπιοι ἴῃ ΟΤ',; εἶδιν. ἴῃ 5: πεῖς 

ΜΙ. 213 76. 3110, ὙΗΐβ ν. οατγίεβ ου ἴῃε ᾿δουρῃὶ οἵἉ ν.83, ὍΤῊε ἱπιεγνεπίηρ 
τρδίοτίὶ ἰ8 ἃ Ἰοῃρ ρεπίαπιεϊεγ δ. --- ὅϑ. γἼΠ0 κὉ}} δ 3 σόσφμε “ένιογε, 88 
ΤΕΥ ἔσο ἴοπαβ πὰ 15 ἃ δ]. --- ὈΣ Π3] οἴ, 1061} Εχ, 15δ- 10 (φοηρ) 1435 (Ρ) 
7.8. 241 (Ε). Τρΐβ ν. οοποῖμάε65 πε ρεῃϊδταεῖεν ΡΌθτη. --- δ4. Ὀ5᾽2.} 1 σοῃβες. 

ΗἸρἢ. ΝῚ2 τεβυτηδβ ἴ8ε ρόεπι, δπ4 βῃουϊὰ (ο]]ονν ν. ὅ3, -- τῦπρ 75. ῬὮγ. α.λ. 
Φ 2) πτὰ, (1) δογάεγ, δομμπάα»ν, οἵ Ἰἰπιὶξ οἵἨἁ τναΐετβ οἵ δτεδὶ ἰἄεερ τοφ; 
(2) ᾿ρνγέμορν τορ8ι- 88. 1.7} ἀῃὰ Βετγε; οἵ, Σ πη) πι(, 7417, --- τι} ῥσοῦ. τεὶδ- 
τἶνς, 85 743 1τολ δ. 5, θαὶ (δ, 55, ζ΄, 3, τερατὰ ἴξ 48 ἀεπιοπβίγαϊϊνε ; ἱ 5ο ἴξ τουδὶ 
δᾶνς ἴδῃς βίσοησ Ἰρίρε οὗ ““γοπάετ,᾽" 88 ἰΐ 5 ψίβουϊ ἴῃς δγίίοϊε. --- δ. 1:0} 
Ηἰριι. ἱπιρῇ υ σοῦβεο, ΤΆΪβ μίγα 1. ἰδ. ἃ β]. --- κ᾽ Ὁ20] Ὁ ἕον “δε ἴῃ 
Ψ εἶϑυν. ΟἿΪΥ ν. 57. 68. γ43 Ἰο557 1224. 4. --- ὅθ, γὙ2.) 2] «ἢ, ν.21-18. 4041. ΤΏεβς 
ὕνο ν08. βεετὰ ἴο Ὀ6 ἃ σοπιρτεββίομ οὗ ἵἴνο Ἰ]. -“ὐπθι- ΓΝ] Ῥείοτε γῶν τρᾶκεβ 
οῃε ]. ἴοο ἰοῃρ. [1 ννὲ αἰδοῖ δΝ Τν ἴο ἴῃς ἢτβὲ γῦ. ἀπά ἱπβοτὶ ἽΨ Ψε Βᾶνα 

ἴδε ἢταὶ 1. Τῆε βεοοῃὰ αἷ5ο τεαυΐγεβ δὴ δ ἀϊπομαὶ πογά, ργοῦ. Ἰ5γῶν οὗἁ ν."], 
πονοῦν] ἴεππη οὗ Ρ, ο. "ῸΦ᾽ αἷϑοὸ 997 119}46-. 167; ᾿τοῦ, ἃ δ]. --- δ7. 2)0.»} 1 οοη- 
560. ΝΊΡΆ. ἱπιρῇ, 3 Ρ]. δεγνα ογεϑδε δαςξ, ῥγουε γα λέετς, ν. 745; εἶδα. αἰ 
Ὅν 4419. --οπιδ ΓΥῸ] Ὁ. νϑ; Ρἢτ. εἶβιν, Ηο. 15, --- δ8, γΓ}0.}5.}} 1 φοπβεο. 

Ηἰρϑν. 95, ἃς τούϑϑ, ρῇγ, οἵ Ὁ, 7ε. --- την })}}] ΗΊΡΉ. ἱχαρί, μ), 88 Ὁ, 3215. 81, 
Τῆε ίογος οὗ γ οομβεο. 58 γεαυϊγεὰ, ψΒεῖμετ τὰ βυρροβε παῖ ἴπεσε 5 θδθῃ 

ἃ ἰγδηϑροβικίοῃ οὐ ἔμδῖ [ἢ ἔογοβ οὗ ἴῃς 1 στ τ 6 πουῃ 15 οοῃΒες, --- ΓΛὉ3} ἔοσ 
λιρὰ ῥίσεες οἵ νοΥϑΐρ, ΟὨΪγ ἤετε ψ, Ὀυΐ σοπποι ἰῃ Ὁ, Η, δηὰ (ῇτ. --- 
Φ [59] π.π|. ΟΠ] Ρ]. ἑαϊοίς, α8Β Ηο. 113 15. 1010 219 3033 Ὁ. ηδ.3δ 1,8 ΕΚ ΤΆῊΪ5 
ν. 5 ἃ τεϊγατηεῖεγ ρὶ. [Ιἴ οουἹὰ ποῖ θὲ [ς τεᾶβϑοῃ ἴογ ἴδε ταὐεοϊΐοῃ οὗ 5811 

πῃ 350 εδιὶγ ἃ νεἰτίηρ; οἵ. Ὀι. 3216, --- 69. ὈμῚ] Βετα 15 βἰγικίηρ, ίοσ ἴῃς 5ὺ}- 

βεηαεπῖ οσοπίεχί βυρρεβὶβ ΕρΡὨτγαῖπι. Βαϊΐ [με ν. ἰβ ἃ Ἰδῖε ρὶ. -- θ0. νὉ 9} π. ρσ. 
Ἰοσ., 85 7. 2119 1 5. 1386 251 6, 716 -Ε ἀβαϑ}γ πο δαί, ἃ ρίαςε ἰπ ἘΡΒγαίπι, 
που οὗ Βεῖδεὶ; «8:2», ον. 24.111. δ08..- 6]. 9} 5 αϑεὰ Βετε, 85 ςοπίεχί 

ἱπάϊοαῖ 68, ἕοζ 1} 1.Ν 1328; [| ὑλΝου (728), δἰἴιγίθαϊεὰ ἴο ἴῃς ἀγὶκ αβ ἴο 186 
ἴεπιρὶε 965 15. 6οἵ 6316 6419, --- 62. ᾿βυγη] ἰδ τορετίοη οἵ ν.δ9, ---- 68, υδ0.5] 

Ρα. Ρί, θη, υ. 1πῖτ, 8. 3ς, ὁξ 2γαϊφφα ἴῃ ταιττίαρε βοηρβ; 80 ΑΔ. ὑμνήθη- 
σαν. (ὦ ἐπένθησαν, Ἔ πο» σεν! ἑανιδαίας, 80 838. ὙὐσΝ ψ2 55) ἱπιρτοῦδ]α. --- 

Θ4. "9325 Οαἱ ἱπιρί, Ρ]. 3 {. π52 (6911), ἃ5. Σ, ὦ, τουβὲ πᾶνε ἴῃς βρεοίῆς 
86η8βς οὗ ψεερίηρ ΟΥ βἰηρὶπρ ἀἶγρεβ, (6, 3, 35, ἰηϊεγρ. 85 ΝΊΡΗ. ραββῖνε Π}"23. 
-- 86. γ»} Οἱ ἱπιρί. 1 σοῆβες. Ἐ [705] ΥὉ. στυαξε, ἃ5. Ομ. 414. 1.31 (Ε) οἷ 
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2816 (1) 7. 1614.320 5 Κ, 316 185] ΗΡ, 27; φαγὶεγ ψογὰ τμδη γγ). --- }ν}} δά). 
σἐξεῤένγ, οἴ. νΌ. 375, αἷΞο 1 Κ. 1821 οἵ 48]. --- 21} ἴπ (Π15. Ῥ8. βυβρί οἴουβ. --- 
ἸρΣ 1 α.λ. ΗΝ ΒΡ. ρῖς. ἢ [15] δὲ ουέγεονις σὰ πε; κεκραιπαληκὼς ἐξ 

οἴνου (ᾷ, εὐ αρείαίμς Ἔ,, ῥοφέ εγαῤμέανι υἱριὲ 3; ΑΕ.» Αὐφ., Οε5., Ὡς Ὗ,., Ηἰ.» 

Βᾶ., Ὀυ., Καυ., Βι., Εδτ., τιοβῖ ῥσοῦ.; θυῖϊ ΑΥ., ΕΝ., θε., 808Β,, δῖϊεσ Σ, 

ΚΙ., ΕἸαπεϊηΐαβ, Ηρ. 1.0 «ἀσαρ, --- θ6. 1Γ. (09}}) ΓΒ] Ρῃσ. ὧδ ΕΖ. 22 
70. 219. --- 69. ὈΎ 02] δγοβαὶς ἔοσται ὑρσερ. νη Ὁ Οαὶ ρῖο. Ρ]. Ὁγν; (ὅ ὡς 
μονοκερώτων, 3 »ιοριοεεγοίονε Ὁ ΝῚ, 50 Ζ Ν)ΌΛΥῚ ΝΜ) 78. 11 ἰ5. Ὀεϊϊεσ ἴο σὰ. 

ὈΌΛὉ9 ὙΠ ΗΣ.; οἷ, ΡΒ. 1481, ΤὨΪβ ν. 15. ἃ ρὶ. - Ἴ1. ΓΟ] Οἱ ρίς. {. Ρ]. 

{Ὁ ν] νῦ. φένε φμοξ, εἶβνν. 15. 4011 τ 8. 617-10 ὅπ, 3318 (7). --ο κα 13}] τὴ 
δυρδεάαυεηΐ ποσὰ ἰβ ἃ φῇ. οἵ ἐπι ϑηβιβοδίίοη ; 80 αἷβο ν.72,.--- 13, γ23} Ὀ5] ῥῆτ. 
εἰδιν. 1013 6η. 2οδ.6 (Ε) 1 Κ. 95. --- 93 ΓΛ32}1] ΡὮγ. α.λ., ν. κοί; Ρ]. ἀἴξεας οἵ 
ες οὗ τρα2» εἰ πρεαἴρρ. ---- ὉΓ)}} ΗἸΡΉ. ἱπιρέ, ππΣ ΠἘἢ 5[, 3. Ρ]. τηυβῖ Βανα βεῆβε 
οἵ ρΐ. δῃὰ ργενίουβ γ ἱἢ ποὰπ Βᾶνε ἔοσος οὗ ἡ οοπβες., οὕ εἶδες ἰξ τηυδὶ Ὀ6 ἰῃ 

οἰγουτηβίαῃίαὶ οἰαυδε. 

ῬΘΑΙΜ ΙΧΧΙΧ., 2 5τκ. 65, 

Ῥβ. 79 οτ᾽ πα! τνγὰ8 ἃ Ἰδταθηΐ ΟΥΟΣ 86 ἀδδίσιοιίοι οὗ 76 1π|88- 

Ἰοπὶ ὉῪ ΝεναομδάπθΖΖζασ, [86 ἀοα]ηρ οὗ [86 [6 Π1ρΡ16 δηὰ βδισδίοσ 

οὗ [π6 Ῥδορῖβ (ν... 2), ψτῖ ἃ ρειϊεἴοη ποῖ ἴῸ τϑιθπιθοσ [86 ἐπί αυϊεῖθ8 

οὗ τμοὶσ δποβδβίοσβ, θαΐ βρθθάϊξ γ (0 πᾶνε οοπιραβϑίοπ δηᾶ βᾶνα Ἐμ6 πὶ 

(ν.3 55. 6). οοποΙυδίηρ τ] ἃ νοῦν οὗ Ῥαρϑῖιδὶ ἐμδηκθορί νίηρ (ν..5). 
Βυξ πιδην 5]08868 ΟΤῈ δάδεᾶ ὉῪ ΝΙδοσδῦθθδη δἀϊζοσβ, πιαϊκίησ [86 

Ῥϑ. δρρσορσγίδίβ ἴο {π6 ἀεδϑοσδίίοῃ οὐ 1πῈ ἴθρῖ6 δηᾶ [86 ΟΥΌΠΘΙΕΥ οὗ 

Απίιϊοομυδ (ν.Ὁ 4 Ἰθο 3). ΜΔΩΥ οἰϊαϊίοηθ ἔτοπι ΟἿΟΣ δβοσίρίυσοϑ 
ἼΟΤ6 ἰπδοσίοά (ν." 7 ὅς 105.11. 165.) τηρκίησ ἰς ἸΊΟΤΘ ΔΡΡτορτί δία ἔὸσ 

το ρίουϑ 086; ΔΙΙΒΟυΡ ἔσοπι ἃ ᾿ἰΟΓΑΤΎ Ῥοϊηΐ οὗ νἱονν ἰξ ἰδ πὸ 

ἃ τροϑδῖο. 

ΤΕ παιίοηβ ἄγε οοπιε ἱπίο ΤΗΪπε ἱπμετίίδηοα. 
ὙΠεν Πᾶνε ἀεδιεὰ ΤῊΥ ΠΟΙῪ ἰεπιρὶς. 
ὝΠΟΥ μάνς ἰαἰά }6τυβαϊεπι ἐμ ταΐη5. 
ὙΠΕΥ Πᾶνα ρίνεη ἴ[Πε ἀεδά Ὀοάϊε5 οὗ ΤῊΥ βεγνδηίς 
Α5 ἰοοὰ ἴο {πε Ὀἰγὰ5 οἵ ῃεᾶάνεη, 

ΤῊΥ ρΡίουβ οὔ δ5 ἴο ἴῃη6 νὴ] Ὀεαϑίβ οὗ ἴῃς βατίῆ. 

ΒΈΜΕΜΒΕΕΒΚ ποῖ ἴῃς ἱπίχυ 5 οὗ ουν ἑογείβί εΓβ. 

Ουἱοκὶγ ᾿εῖ ΤὨΐπε δοίβ οὗ οοπηραϑϑίοῃ Ἷοπὶς ἰο τηδεῖ 5. 
ἩΗεὶρ υ5, Ο αοὰ οἵ ουτγ 5αἰναϊίοῃ, 

Εοτ ἴδε βξακε οἵ ἴπε ρίοτυ οἵ ΤῊΥ πᾶπις. 
Νν»ὲε ν}}} κῖνε {πη κβ ἀπίο ΤΉ ἵογενογ; 
Το 81]1 σεπεγαίίοῃβ ἰε}] ΤΥ ῥὑγαίϑβε. 

Ῥε. 79 νὰ8 ἃ 58. οἵ ΑΙ͂, {πεπ ἴἀ κε ἂρ ἱπῖο ΒΗ͂ δπὰ Ἐ, θυΐ ποῖ ἱπῖο 183 

(᾽ν. Ιπῖσ. 88. 29, 31, 32). Τμαὶ Ἀρρ]ῖ1ε8 ΟὨΪῪ ἴο ἴῃς οτίρίπαὶ ΡΒ, 1πάεεά, ἴῃς 
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Ῥπε. ἴῃ ἰξ5 ργεβεηΐ ἔοστῃ ἰ5 ἃ τηοβδίο οἵ οἰϊαϊοῃβ ἔγοτῃη σηδῶν ἀϊεγεηξ πε ηρπ, 
ΤΒε οτἱρίῃδὶ Ρβ. Ββαὰ οπὶγ ἵνο {ἰτπιεῖεσ μεχδϑβιῖο 5, ν.1-3 δηὰ ν, δα. θα. Ἰδοὰώ ΤΏΉεπα 
ϑῖτβ. ἱπάϊοαϊς α ἀδῖε βοοιῦ δἰϊεγ ἴδς ἀεβιίγυοϊΐοη οὗ ἴῃς ἴεϊηρὶε ὉῪ Νεῦυςδά- 

πεζζαγ, ἴο σι Ὡ ἢ ν. 1.3 ΟἹ αΥν τείετβ, ΤΏς ὑδε οὗ ΝῸΡ ν. 18 ἴμαϊ οὗ Ὁ, Η, Ρ, 

ΕΖ., οὗ. 76. γ89 ΕΖ. 97. Ὁ} ὉΦ ν.} 15 ἀερεπάβηϊ ου ΜΙ. 1; πιῦ3) ν.3 ἰβ ἴῃ ἰ5 
εαϊϊες 56 ἴογ οοῦρϑς, ποῖ ἴδε ἰαΐεσ ἴοσ σδαύοδββ οὗ δῃϊπια]5. ὈΟΦΝ νυν. 85 Ὀϊ. 

1919 1»ν. 2646 (Η). πῸΡ) ν.10 5 7ε. 5οϑϑ 1}, ΤῊς ρἴοβϑεβ γε: (4) νυ. ἰβ ποῖ 
8 οἰϊαϊίοη; Ὀυϊ ἰδ εἶδες Βεχαιηεῖεσ οὐ ὑγοβθ. [{ ργοῦδϊυ τεΐετβ ἴο Μδοςαθεδῃ 
δΙοοάβῃεά ; (δ) ν.6 ἰ5 ἀετίνεα ἔτοπι Ῥ58. 4434, (2) ν.δ ἔγοτη 58. 8057, (4) νυ." 
ἔτοτα 7ε. :οῦδ, (6) ν.δς ἔγοσωῃ 5. 1427; (77) ν.ϑοά 15 ςοτηροβεὰ οὗ ἃ ργοβδὶο ρὶοβξβ 
Ὡς 8 δἰ υΐες ἴῃς βυβετίηρ ἴο 5:8; (κω) ν..065 ἰ5 ἀεγίνεά ἔγζοτῃ 8. 1152; 

(ἀ) ν.11αο 15 Ῥαβεὰ οἡ 10251; () ν.}1δ 15 ἃ οἰϊα[οηῃ ἔγοτη ἔχ, 1516; (7) ν.ὅ39δς. 18 
ἃτε Ἑμδγδοίεγβιϊοαν Μδοοδῦεδϑῃ, οἔ. 8051. δ, (2) ν.1δαῦ ἧς ἃ οἰϊαϊίοῃ ἔγοτῃ Ἐξ. 
1οοδ, ΤΏοβε δα ϊτίομβ ἴο ἴῃ Ῥ8. τγετε ποῖ τηδάς ἰῃ (ΖΓ, ας ἰ5 εν δηϊ ἔγοσω ἴῃς 

α5ε οὗ ΠΥ νι δ δηὰ "ΣΝ ν.13, ἸΒ2λ αἱὰά ποῖ υβς ἴΐ, ἀπά ἱβετγεΐίογε ἴμαὶ εἀϊϊος 
οουἹὰ ποῖ δᾶνε τωδᾶς ἴδε δά ἀϊτῖοθ. ΤὨε ρίοββεβ ἀουί]ε85 411 σαῖης ἔγοτῃ 86 
Μδοςάθεβδῃ εὐἀϊϊοτ, δἀαριϊηρ με Ῥ5. ἴο 5 οὐσῃ {ἰπιε5. ΤῊς 5. 15. ργεβοτίρεά 
ἰπ ἘδΌΡ  πῖοαὶ ἀ5ε ἔοσ ἴῃς ἀδΥ σοτηπιοιηογαίίηρ ἴῃς ἀεβιγαοιϊίοι οὗ ἴῃς ἰεταρὶς 

(ϑοῤλῥεγένε 185). 

ϑίσ. 1. Α 5υηίῃ. [εἰγαβιςἢ, σοποϊυάίηρ τ] τὰ ἃ σγη. σουρϊεῖ. --- 
1. Ζλε παήϊορς γέ εον!θ ἑμιῖο Ζλίπε ἱπλεγίαπος], Ἀανα ἱηναάεὰ 
ἴᾷς Ηοῖὶγ 1,Δηἀ, ψηϊοΒ! Οοά πιαά ἴακεη ἃ5 Ηἰβ ονῃ βρεοΐδὶ ἰδπὰ 
δηῃὰ ρίνεῃ 85 δῃ ἱῃῃεγίδηςε ἴο Ηἰβ ρεξορῖε, οἴ. Εχ. 1" ῥβ5. γ4ὖ 
853.π|-- 7Ζῆεν ἁσυε ἐρβα ΤᾺν λοίν ἐεγνιῥί5)η. Ἐνεη ἴμε δηίσαποα 
οὗ τῆ6 υποϊτουπηοίδε ἀηα ἀποοηβοοσγαῖθα Ὡδίίοηβ ἰηἴο [Π6 τοι ρ]6 
ψουὰ πᾶνε ἀεῆ]εα ἰτ 1.4. 1 70. 47 Νᾷἅ. 21 15. 355 5.21, ἀηὰ πᾶν 
τη ἰΐ σογεπηοηΐδ! γ ἀπο θδῃ ; Ὀυζ 1ἴ 15 δἰ ομεῖθου ργοῦδθὶε ἴῃδὶ ἃ 
Τοσα Ροβίτνα ἀεβεοσγαίίοη 15 σείειτοα ἴο, βϑυοἢ 85 ἴῃ6 ἀεβθοσγδαιίοῃ 

οἵ [ῃ6 βϑδοτεὰ νεβ86]5 δηὰ {υγηϊτασγε οὐ ἴῃ6 βϑδογεὰ ρίδοββ, ραγ!ν Ὁ 

Ρυϊκίηρ ἴῃδπὶ ἴο ῥτοίδῃθ 56, ρΑΓΠΥ ΌΥ Ὀτγοακίηρ ἴΠΘ’ὰ Ρ 85 58ρ0]], 

Δα ῬΑΙΕΥν ὈΥ τοπιονίηρ ἴἢετὶ ἔτοπὶ ἴΠ6 βδογεὰ ρ]δοαϑβ ἰηἴο ἀἰβίδης 
Ἰδηἀ5 ; 411 οὗ νιϊοἢ νγὰβ ἄοηε Ὁγ ἴῃε Βδυ)οηΐδηβ 2 Καὶ. 255 }1,.. 
2ἴ. --- Ζῆεν ἀαυε ἑαϊ αὶ γεγωδαίεηι ἐπ γεῖπς], ρῆτ. οἵ ΜΙ. 15, οἵ. 76. 2618, 
Αἶδο 2 Κα. 2:5 ,--ῷ2. 7εν ἀανε σίνεμ 1ὼ6 ἡεξαά δοάίες 97 ΤᾺν 
σεγυαπῖς ἢ 7ΤἪ»ν 2ίοως ογ651, 5δη ἴῃ ὈδΓ]6 ἀρουΐϊ ἴῃ 6 νγ4}}15 οὐ ἴῃ 

τε 5ἰγθοῖβ οὗ ἴῃς οἀρίατεά οἰΐν, οἴ, 1.4. 4151 --- ας “οο4, ἴῃς Ὀοάϊε5 
Ἰεῖ ἀπρυτγίεα Ῥεσᾶπιθ ὑσοὺ Δ 26 δίγῶς 97 ἀεαυεπ], ἴῃς νυϊΐαγεδ, 
δῃᾷ Ὁ τὴς τυϊά ὄεαςές ὁ τὴς εαγίλ], Ἔβρβοίδ!ν [δοκαὶβ, οἵ. 74} 76. 
24, ὙΤΗΪΚ βηρὶα θὰϊ ρταρῃὶς ἀεβοτριίίοη οὐ τῃ6 σταΐῃ στουρῆς ὈΥ 

τὴς Βα Υ]οηἰδῃ5 νὰ5 δη]αγρεὰ δηά δάδριεά ἴο ἰδῖεσ {1π|65 ὉΥ ἰδίεσ 
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εὐἀϊτοτβ, Ἔϑρθοΐα!ν Μδοσάθεδῃ. -- 35. Ζεν ἀαυε δομγεαά οἱ ἐλεὶγ 
δίώροα πε τυαίεν γοωκπα αὐομί ἤεγωδαίονε, απα Ἰάεγέ τας ποηξ 10 

ὄπ ἡλερι]. ΤῊΐβ τιρῃς Ὅς τεραγάεα ἃ5 δὴ δηϊαγρειηθηῖ οὗ ἴῃ 6 
Ῥγανίουβ σοηϊεχι, Ὀυὰϊ ἰ8 ποτα βυϊϊθα ἴο ἴῃς δχοθϑϑῖνα οὐ οἰ γ οὗ 
τῆς Μαοοδῦδδῃ {ἰπηε5, οἷ. τ Μδς. τ η7,-- -4, Κε αγό ὀεεοριό ὦ 
γεῤγοαεῆ “9 οἱ ποιγάδομγε, ὦ σεογη ἀπε ἀφηίδίοη το ἐλόνι ζζαἱ αγέ 
γομμα σὄομΐ ω5]. ΤῊΪ5 15 ἃ οἰϊδϊίοη ἔτοὰ 44.".---ὅ. ἴοτο ἤρηρ, 

γαλτυεὰ ἢ τοῦ Τάοω φ σ᾿} ,ογεῦεγ  ΨΨΙΔ 7ΤᾺν γεαίομον ὀμγη 

ἄξε 3γε 2] ΤΠὶβ 5 ἃ οἰϊαϊίοη ἢ 5] Πρ ῃϊ νατγδιίοη ἔτοπι 895. --- 
θ-7. ρων ομξ ΖΆᾺν τυγαϊὰ τορι “ὼς παδοης ἠλαΐ ἔπσιν 7Ζἧεε ποί, 
απά μου ἐλε ἀἰηραρ»ις ἡλαΐ ὧο πο εαἠ οπ 71» παγις, 707 τἀεν 
ἀατυε ἀευομγεα αεοό, ἀπά ἀΐξ ἀλαῤίία ον ἐαἱα τυας!]. ΤῊϊΪδ5 ἰ5. ἃ 
εἰϊαϊίοη, νῖτἢ ἔδνν δηὰ υηϊπηροτίδηϊ οἤδηροβ, ἔτοτῃ [6. τος 

8ὲσ. 11. Οτε δηιῖῃ., οης 5υηῖῃ., ἀη οἣς 5γη. σουρίεί. --- 8. Χε- 

»πεηδεν ποί 16 ἐμίφιωίζίες 97 σωγ γ,ογοίαίλενς], δεοογάϊηρ ἴο Ἰᾶν 

Ἐχ. 2οὐ, ἰμγεαϊεηΐηρ 1ν. 2615": Ὁι, 28᾽5"5., ῬτΌρΡἤΘοΟΥ 76. 112", 
δηὰ εχρογίεποα [4. οἷ 2 Κ. 2253" )45΄, ΤΠ ροβίεγν ἴῃ τΠεὶσ 
501 4ἀτὴγ οὗὨ ἱηπετίίδησς, οι οὐ ἔανοιγ δηὰ συ ῖ, ταυϑὶ βυῆδσ [Π 6 

ῬΘΏΔΙΥ οἵ ἰῃεἰτς (δι Π Υβ᾽ πλβάθθὰβ 8ἃ5 νν Ὲ}}] 25 ἱῃῃοτὶ ἴῃ 6 Ὁ] ββίηρϑ 
οὗ τπεἷγ σονθηδηῖ. --- Ουέεζ}, ἰὰ Παβῖς ; τῃ6 ἢ66α ἰ5 ῥγαβϑίηρ, --- 7 

ΖΤἀίπε σεῖς 97 εονιῤαςείοη], 80 τοοϑὲ ργοθδυΐυ, ἰπ δοοοσγάδησς ν ἢ 

υϑᾶσε, 85 ἴῃε Ρ]. νΌ. 5 υϑε, δηά ποῖ ΔὐὈβίγ. “ σοτηραββίοῃ ᾽᾿ οἵ Ρ]. 
““ ροτῃραϑϑίοηβ," “ τεηάδγ τηεσοῖθβ," ΑΥ., ΚΕ. --- εονις ἰο πιδεζ μ5], 

Ῥειβοηϊβεα 85 τιθββεηρεῖβ οἵ Οσοά, οἵ. 21 432) 8:5... ὄρ]οβδαῖογ 
ΔΡΡΕῃαδβ 85 γεάβοῃ ἃ οἰϊδίίοῃ ἔτομι 1427: ,0» τὐέ ἀγέ ὀγομρὴξ τε 
ἔστι. ---9. Το ὡς, Ο Οοά φ ομγ ταίναδοη], σατεγίηρ οα {πε 

Ρειϊἤοη, Ῥαβίηρ ἰδ ἀροη τῃ6 ψε}]- Κπονσῃ οΠδγδοῖοσ οἵ Οσοά, οὗ, 185 
245 255 27} 6τ 8:᾽ ΜΙ. γη ΗὈὉ. 3.58 15. 17} τ (ἢ. τ653 -- Δο» 2716 
σαζε 97 τ1λε σίονγ οΓ ΤᾺ» πανιε], ρῆτ. 29 66 95, ἰῃ 115 οοποθρίίοῃ 
᾿οπηπηοη δηᾶ δηοίεηϊ, ϑυοὶ ρου νὰβ ἀυε ἴο Ηἰβ Ὥδιηθ, δηά 
οουἹά Ὅς ρίνεῃ ὈγΥ Ηἰβ Ρεορὶς οὐΐγ δῃὰ ποῖ Ὀγ οἴμειβ, δῃὰ ἴῃ ἴῃε 

Ἰαπά οἵ 1Π6 Ἰἰνίηρ, ποῖ οὗ ἴῃς ἀεδά. ὙὍῇὲε βοπουγ οὗ Οοά νγ85 ἰη- 
νοϊνεὰ ἴῃ ἴῃς ϑαϊναϊίΐοη οὗ Ηἰβ ρεορὶβ. ὅϑδνεγαὶ ἰῃβθυ ἢ ΜΕΓΕ 
τοδάα Βεγε Ὁγ Ἰαῖεσ εὐϊίοτβ, ---- απο ἐἐἰἐ τε “51, βρεοϊγίηρ ἴῃς ΒΕΙρ, 
--απα ἐοϑεν Ο167 927 εἷπς 0, ΤᾺν παριεὶς σαζε]. Τῆς βἀϊῖοτ 
τᾶ κο8 ἰῇ Ρ5. τῆοτα δρργοργίαιϊς ἴοτ υ86ὲ ἴῃ [ῃ6 βυπαᾶρορσιθ ὈΥ 

ἰηβογείηρ τ 8 ρει οπ ἴοσ ἴῃς σονεπηρ ονεσ οὗ ἴπ6 5ἰῃ8 οὗ ἴδε 
. Ῥϑορΐςα τμετηβαῖνεβ, ἃ5 ἃ σμθοῖς ὑροὴ {πεῖὶγ ἱποϊ δ οι, ἀρ ράγα ΠΥ 
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υκπεὰ Ὁγ ν.5, ἴο αἰἰπραυῖς 411 ἱπεὶσ 4] οἰϊοηβ ἴο ἴῃς 5ἴῃβ οἵ 1πεὶγ 
ΔηΠΕΒἴοσβ, οἵ. ΕΖ. 18." ὙὍΤῊΘ σονογηρ ΟνΕῚσ οὗ βίῃϑ Βα ἰβ θυ ἀ θη} 

ςοποείναά 45 ὈΥ ἴῃε ρτᾶςε οὗ Οοά δἂρατγῖ ἔγοτη βδογιῆςεϑβ, οἴ. ὅς". --- 
10. Ἡράεγεζογε «ἀοωί τλε παδοης σαν: “γλογε ἐς ἠλεὶγ Οσοά 
ΤῊΪΒ 5 ἃ οἰϊδίοῃ ἴτοῃλ 115, οἵ. 425}. --- 26: ἐξ δέ νιαάς ζησιση 

ἀπιορρ τὴς παήίοης ὄφγζογε ομγ 4γέ5, {ὼὰ6 νεηρέαμες 707 2λε ὀίοοά ο7 

ΖᾺν σεγυαπῖς ἐλα τας ῥομγεα οι. ΤῊΪ5 ταβϑυσηθβ ἴμ6 ἰπουρῆϊ οὗ 
ν ψἢ ἴῃς Μδοοαθαδὴ νἱπαϊοινεηθβθ δηα ΟὟ (ογ νεηροδῆςε ; 

ΟἿΪΥ ἴῃς νυ ϑῃ ἰ8 {πὶ ἴξ τῇδυ ποῖ Ῥ6 ἀεξειτεά, Ὀὰϊ πῖᾶὺ ὃς ἴάκεη 
ἴῃ τπ6ῖγ ἀᾶγβ δηὰ Ὀείοτε [ΠδὶΓ ΥΘΙΥῪ αγα65, 580 ἴμαΐ [ΠΘΥ πιδῪ ἤᾶνα 

τε ΟΥ̓ οὗ ἴἴ; δπὰ αἷβδὸ ἴπαὶ ἴξ πᾶν ὈῈ Ὀείογε 411 ῃδιϊοῃβ, 85 ἃ 

Ρυδ]ὶς. νεηροδηςα. --- 11. 267 126 σγοαπίηρ 97 17ὼῈὼ6ὲ ῥγίδοπογ εορῃξ 
ὀφογε 7Τλεε], ἃ οἰϊαϊίοη ἴτοπὶ 1ο2 Ἷ, ἃ5 αἷβο ἴῃς [ εαμες “Ὁ γεριαῖπ 

αἶνε Ἰλοοε εοράρριηεα το δαί], σαρενεβ ἴῃ Μὰ πὸ γεῖ πὰ ἰη- 
οὐττεά τῃ6 ἀδαῖῃ Ῥϑηδὶν ὉΥ νἱοϊαιίοη οὗ βοιῃε τεριυϊδιϊοη οὗ [ῃεὶσγ 

ΠΟΠΘΌΘΓΟΙΒ ; ΘΒ ΟἾΔ ΠΥ ἀρρτορτίδίϊε ἴο ἴῃς βασὶν Μδοοδῦεδῃ {{π|65, 

νἤδη ταϊϊρίουβ δηα ρο] τς 4] το 6] οῊ τγᾶ5 τϊηρί εα ἢ δοῖβ οὗ ὰπ- 
πδίυγαὶ Εἰ Ὑ ἀηα ῬΑγθατίβπι οἡ ἴῃ ρᾶτί οἵ ἴῃς [ενγ8, ἴῃ νἱο]ατοη 

οὗ ἴ[ῃε πρῃῖβ οὗ ψᾶγ δηᾶ 7051} ἱῃουγτίηρ ἀεαῃ δῇϊεσ σδρίυσαε Τῆς 
δα! οηδὶ] οἴἰδυβε ρἰνίηρ [4515 ἔοτ ἴῃς ρ]δᾶ : σεεογϊηρ το τε σγεαύισες 
47 Τϊηε αν», ἰ5 ἃ οἰϊδιίοη ἴτοτι Εχ. 15}5.-- - 12. 4πά γείμγπ “σ 
οὉ7 πείρλδομγς φευεηγολ 1, ΔοῖΠ6Υ Ἔχ! το οὗ ἴ[ῃ6 Μδοσαθδδῃ 
νἱηαϊοτίνεπεϑα ἴο ἴῃ 6 περ θουτσίηρ, πδιίϊοῃβ, οἷ. ν. : ἃ ἀειημδηά ἴοσ 
νεηροδησα οὗ ἴῃε πιοβὲ [πΠοτουρῃροίηρ Κίηά, Ξενθηίο]ά, ἰῃ ἴῃ6 βρί τς 
οἵ τῇς δποϊθηϊ 1,διγθοἢ, οἵ. ση. 415. 3', ταῖῃοσ ἴῃ8ῃ οὗ ἴῃς ῥτορῃεῖϑβ, 

Δηά ἱπάεεὰ ἐπή ἠλεῖγ ὀοφο!], ὑπ) ϑ]}-αἰτεοῖεα, 50 τμαῖ ᾿ξ βῖ Κα ἴο 
[Π6 νῈΥῪ σεηΐγα, ἴο {ΠΕΙΓ νεΎῪ ἢ δδτί, --- δε γεῤγοασελ τυλεγεισί ἐὐεν 

γώῤγοαελεά ΤΆεε, 4ρπαν}]. ΤῊΪ5 15 ἃ εἰϊδοη ἔτοτα 5. 805. δ, .--- 
18. .50 τυε, ΤᾺν δεοῤίε, ἀπά τὼς βοεξ 9Γ ΤᾺν 2ατίμγε]. ὙΠΪβ 15 ἃ 
εἰϊαϊίοῃ ἔγοτῃ σοοῦῖ ἴο ρεῖ ἴῃ δης ἢ ε5ἰ5 ἴο ἴῃ 6 εν] πεῖρῃθουτβ, ἴῃ 

οτάεγ ἴο ραΐῃ ἃ ὑσορεσ βυῦ]εοῖ ἔογ ἴῃς ἤπα] σουρ]εῖ οἵ [Π6 οτὶρίηδὶ 

Ῥϑ5. --- ὦ φίνε ἡλαπᾷς μη Ζῆόε ἢ ἰεὦ ΤᾺν φγαϊ:ε}, [6 504] νοῦν 

ἴογ Ὀεηεῆϊβ γεσείνεά, --- ,ογέῦεν ἢ 19 αἷ σεκεγαδίοης), ἀοα 1685 ἴῃ 

ῬΟΡΙΙς βοηρ ἴῃ ἴῃς ἰδηρ]6. 

1. Ὀνπ0Ν} 15 ἃ εἷ. ποῖ τεφυϊγεά ἔογ 8επβε οἵ πιεᾶβαγε. --- ἸΝ997 ΡΙ. μὲ. ᾧ ΚῸΘ 
νὉ. ΟΔ] ὅεοονιε τρεεέξανι, ὉΥ 58οΥἸ βοΐ οἰ] άτει τοῦδϑ, ΡΙ. ἐγβέε, τεὶ!ρ᾽ουϑ}Ὺ 
ἴῃ Ὁ, Η, Ρ, ]ς., ΕΖ., 85 Βεγε. ποῦ 01 Ρδτ. 5. ΜΙ. τὸ τὸ οὉ. ΤῊ πι[πὶ.] 
γμέη, ἧφαβ ὁ γέρε, εἶδνν, ΓΤ ὈΡΡ ΜΙ, 313 -- ]ςε, 2618,."-- 9, ἐπθὩ}} π.ς 
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(1) ὠνῤιε, α5. 7ς. γ8 -ἰ 61. 7ε., ζο5. 89 (ΤΕ) τ Κ. 113 «οι, Καὶ, Ὀι. 212 
2525 15. 535 2619; (2) εαγεαςς οὗ δηϊπλαὶ ἰῃ ΕΖ. Η, Ρ, Ὀὲ, 1433, -- Ὑ52] πιαῖίκεβ 

1. ἴοο ἰοηρ. [ἰ ἰ5 ἃ ρὶ. --- γικ Ὁ] Ργ. σπ. 138 (Ρ), οἷ, τ Ἰλη ἘΞ. το φ', 
ἍΨ᾽ γῈ 5010 το4᾽, --- 8,.Α 5ετίεβ οἵ ρίοββεβ. Ὀθερίπβ ἤεζα, οἱ ΗῪ εχίγαοϊβ ἔτοσω 

ο] εν νπυτίεἴηρβ, --- 01 120] ΡΏτ, ν. 10 τοῦϑδϑ, ---- Γλ2.20] Ρ]. ἔ. 2.320, εἰϊ μετ ῥσερ. 
1813 275 899, οὐ ῥαγίς γομραῖ αδοιί, τερδεγὁς, 85. ν.".---  -Ξ .κ412, ΟὨΪΥ νατὶ- 

διΐοη ὉΝ ἔον ΘΓ ; δυϊ θη} εἿ. --- δ -Ξ 8947; νατὶατίοιβ : ὭΝΕ ἴοσ ἼΣθ, ἀπὰ 

ἜΠΙΟ (6910) ἕοτ Ἴπθπ. πνν νγὰ8 ἱπυροββίθ!ε ἰῃ Ξ; ενί θη] αἱ. --- 6-Ἴ -- 7ς. 
1οῦδ; ναγίτοῦβ: δκ οὗ Ἰαῖες βδἰγὶς ἔοσγ “;; ὨσΟΌ, ΜΙ νᾶες οὐμοοῖκ, ἴος 

ΓΟΊΟΨῸ ; δηὰ οπιϊΞβίοῃ οὗ γΠΌ5.) ἌΟΡ, --- π9Ν7 ἸῊ ἰδ εν! ἀ ῃ οττ. ἔοτ ρὶ. οἵ ὦ, 
3, 9, Ὁ, απὰ ]ς«. τοῦδ, -- ὃ. 0.) 15 ῥγοβαὶς ; τρᾶκεβ 1. ἴοο Ἰοῃρ. -- ὈΣΝ Ἢ] 0]. 

Φ κι δά). εἶσιν. Κν 8950 ἃ5 δά. Ὑ Ὦ Ὀλτοπ ; Βεῖς ἀυῦ., εἰπεῖ δά]. νν ἢ ΤΡ 85 
8ΌΒ,, ΡΒΝ., ΑΝ., ὦ, 3; οἵ 85 βυῦβὶ. σμεεςίονς, 85 Ὀϊ, 1915 1,ν. 2646 (Η), 9, 
ἘΝ. Ὁτ., Βᾶ., Νον., Κίγκ.ν ΕὮτ. --- ἼΠ] δάν. 85 6915 το 2 1437.--- ὙΜῸ Ὁ 53} τξ 
Ἰ23. ΟἾΪΥ 1 Ρ]. νΌ. ἕο 1 538.; 8 βἷ. ---ϑ. Ὀρτῦν ΠΝ Ν] Ὁ, 125, -ο τον 85 Ἐ5 455 
Οη. 2011} (Ε) Εκχ. 83 (1). - Ἰὸν 25] ρὮγ., υ. 295. ΣΦ ϑα] ΗΙΡΆ. ταν. ὅχ Ψ ΠΝ 
Ὑ δεραγαϊϊηρ ἰξ ἔτοται ργενίουβ οοηϊεχὶ ἱπ ΜΤ. 3 Δἰῖδομοβ ξ ἴὸ βυρβεαιθπὶ 
οἶδυβε. 6 Βὲ5 κύριε ῥῦσαι ἡμᾶς, τιακίηρ ἴἴ ἱπάερεπάςπι οὗ ὈοΙΏ οἰδυδε8. ---- 

Ρ "Β)] 85 7ς. 1823, ς, δος, Ῥ58. ὅςὁ γ8585, --- ἼῸΦ 19Ὸ9] 85 235 2511 316; Βετα 
εὶ.--- 10. Ὀπηποκ. .. ΠΡ] τὸ 1152; ΟὨΪΥ νατίδιίοη ἰβ οσαϊββίοι οἵ ρατγίϊοἱα Ν). -- 
ὈῚ ΓΌΡ)] οδέγ, ΟΝ]. νενησεαηες γῦγ, ῬὮτ, α.λ., θυΐ οἵ, 555} 52) ]ς. 5038 ς11]͵ --- 
11. Βαβεὰ ου Ρβ. 1025] ἴῃ ἴῃς ρθτβ. ὙῸΝ ΓΝ δπὰ ΠΓΛῸΣ 3; Ρἢτβ. δηὰ 
1 ΠΡΌΣ. π.ῖ, ποῖ υξεὰ εἶκν. Τῆς νῦ8. ἅτε αἀἰβετγεηὶ ἔγοτῃ ἴμοβε οὗ 1023]: ἼγλΣ 

ΗΙΡΆ. ἱπιν. ἢ [5] γῇ. χεριαέ οὐερ, εἶδν. Ψ ΝΙρΒ. δὲ ἐγ ουεν το6}}͵ --- 
Ἔριν 51)5] τε Ἐχ. 1515, ΟΠΪΥ 9 ἔοσ 3 δῃὰ 1) ἔογ 5), ἃ νατίδιίου ποὶ οὐνΐπρ ἴὸ 
8. οτἦρίπαὶ ἀϊβετεπος οἵ ἰεχί. ΤΆ ΐϑ ν. 158 (μεγείοτε ἃ πιοβαὶς δὶ., ἀπά ἰ5 νου 

τερϑτὰ ἴὸ πβεᾶϑυγα. --- 13, Ὁ.) οὗ τεργοδοῃξι! πεὶρῃουτίηρ πδιϊοιβ, εἶδιν. ἡ, 
νυ" εἱ. ΞΞ 4414, οἱ. 3112 8ο7 8943, --- Ὁ) }3}} «εὐερεγοδαϊ, 88.127, υϑεὰ ἔοτ νεπρεᾶπος 

Οη. 416. 3. ΕΙΟΒ ψεῖς ῥγοῦ. ἴῃ ἴδε τυϊηὰ οὗ [με πυϊξζετ, ---ο ὉΠ 55} οὗἹἉ τεαυΐϊα!, 

οἴ. 15. 6ς6.1 76. 3218, --- ρ΄ Π ἜΝ ὈΓΙΒῚΠ] 18. ἃ οοπἀεηβαιίοῃ οἵ 896]. δὅ3; αῃὰ 
ΣΝ α͵50 νγὰβ ἀεγίνε ἔγοσω ἰπδὲ ραϑβδβᾶζςε. --- 18 4 ΞΞ τοῦδ, ἐχοορὶ 2 85. 58[. ἔοσ 
3 538. ἡ ὈοΙἢ πουπ5. --- Ἵ ΠῚ} ΗἸΡΆ. ἱπιρέ, 1 οἱ. δ ; ῥᾶγ. 66 γ52 Ἐ. -α 
ἼΡΘΠΠ Ἴ00)7 ρᾷτ. 9οἷδ γ86 15 4.321 ςἔ, Ῥε. το2 3, 

ΡΘΑΙΜ ΙΧΧΧ., ς 5τε. 65, κε. 48. 

Ῥβ. 8ο ἰδ Δ ῬΓΑΥ͂ΟΙ ΟὗὨ 8.46] Φὺ1 ἃ ἀϊνὶπθ δάνεηϊ ἴοσ ϑδαϊ νδϊίοῃ, 

ΘΒρβοίδῖν ἴα Ἐπ ἘΠ. (ν." δ 155. 5); τδδῖ ἴ86 Θμδρβοσὰ οὗ 18.861 σουἹὰ 
Βεΐπο ἔοσί δοΐοτο Νοσίμβεγη [βγδ6] (ν.᾽ 5); τοποηδίσαηοα δραὶηδὲ 

Ἰοηρ-οοπείπαρᾶ δηρσοῦ, ΨΕ116 [6 ῬΘΟΡΙΘ ἰῃ ἴδασϑ ΜΟΙ Ῥσγαγίης δηᾶ 

τδοὶς ποὶσΒΌΟΌΣΒ ὅγαγα πιοοϊεϊησ (ν. ἦ ; ΤοΟΔΙ Πρ [86 ΘΑΙΙΪΟΣ, ΠΙΟΤῸ 

ῬΙΟΒΡΟΙΟΌΒ Εἰβίοσυ ἰῃ ἘΒ6 ΔΙ]ΙΕΡΌΓΥ οὗ [86 νἱπο (ν.᾽.}), ἀπὰ ἴμϑὴ 86 
βυῦϑοεαυδπηί ορρσγοϑϑίοη Ὁ Ἐσυρὶ δπὰ [86 οἴβοσ ἡγοσἹ ρόνγοσϑ (ν..21}), 



202 ῬΘΑΙΜΘ 

στ ἃ 8π4] ραϊἐεῖοπ ἰμδὶ Ὑδανοῖ νου Ἱᾶ νἱϑὶς ἀπά δανὸ τπὲδ νἱδς, 

οοποϊυάίηρς τε ἃ νὸν οὗ ψοσϑεὶρ (ν... 1599. ΑἜὕΜαοοδθεδη οάϊϊοσ 
ΔΡΡΕΠά8 δὴ ἱπιρσθοδίίοπ ὁπ ἴδ8 δπεπιΐθα (ν..7), δπὰ ἃ Μεδβδίδηὶς 
Ῥειἐεἰου (ν..Ὁ). 

ΘΗΕΡΗΕΚΡ οἵ Ιβγαεῖ, Ο εἶνε εᾶσ. 

1αάετ οἵ ]οβερῇ 85 ἃ ἥοςϊ, 

ΤὨτγοηδά ὑροῦ τῃς ΟΠΒεοτιθίπι, Ο 5δΐμα ἑοσίδ. 

Βείοτγτε Ερῆτγαίϊπι αἀπὰ Μδῃδϑϑεὶ, 
Ὁ 5εἰἶἰ τ ὃρ ΤῊΥ πιϊρῆϊ, 

Αῃὰ Ο οοπιε ἴοσ βαϊναϊίοῃ ἴο υ.85. 
γαλιυεά (.ϑαδαοίά) γεξίογε μς, 

“Ἵπὦά εακεε 7Ὰν χπεε ἐο τἀξμε λα τοῦ "πᾶν δέ σαυεά. 
ὙΔΗΉΨΈΗ ϑδθδοιβ, μον ἰοῃᾷ 

Βοβὶ Τῆου 5πιοῖα ἀυτίης ἴπ 6 ῥγάγεσ οἵ Τῆν ρδορὶε ; 

Βοβῖ Τῆου ἔεεὰ ἰδ δπὶ νυ ἢ της Ὀτεδὰ οἵ δδτϑ ; 

Αῃὰ ρῖνε ἴπεπὶ ἴο ἀτγίηὶς (ἃ πιδᾶϑυγε οἵ ννγογγηνοοὰ) : 

Μακε υϑ ἃ 5βιπΠἴε ἴο ουγ πείῃθουτβ, 
Ὑπαῖ Οοὐγ ἢ Ἂπλῖε5 σπου ἃ τηοοῖκ δἱ υ5Ὁ 

γαλιοεὰ ϑαδαοίά γέείογε κ-, 

“κά ἐαμεε 7ΤᾺν 72πεε ἐο τἀΐπε λα: τοῦ σιῶν δε ταυεά. 
Α ΝΙΝΕ ουἱ οὗ Εφγρὶ που τεπιονεαβῖ; 

ΤΠου ἀτγανεαϑβὶ ουἱ (με παιίοηϑβ, πὰ ἀἰάϑὶ ρίαπὶ ΒΕΓ; 

ΤΠου ἀἰϊάκὶ οἰεαγ (ἴῃς νγαγ) Ὀεΐογε Βεσ, 
80 (Παϊ 5ῆς ἰοοκ τοοὶ δηὰ ΠΙ]εὰ ἴδε Ἰαῃά, 

Τῆς πιουηϊδὶη5 ννεγα οονεγεὰ νν ἢ ἤδτ βηδάονν, 

Απηὰ ν᾿ ἢεγ Ὀουρῆϑ ἴῃς οεάδτϑ οἵ ἀοά. 
(γαλιυεὰ ϑαδαοίά γεΞξίονε τις, 

“κά εαμεε ΤᾺΡ γιέ ἐο τάμε ἐλαΐ τῦὐ σιὰν δέ σαυεά.) 

ΘΗΕ 56 ῃη 45 ἰοτίἢ ἢεσγ Ὀσαποῦαβ υπίο ἴῃ 568, 

Ἀπὰά υπηΐο {πε Εἴνεν Πεσ βῃοοίβ. 

ΜνῊν ἴδεπ παϑὶ Του Ὀτοίκεῃ ἄοννη Πεν νν 815, 
80 {Ππᾶϊ 411} ἔπ ῥα ϑβϑεγϑ- ΟΥ̓ τἸηΔῪ ἱγαπιρῖὶς μετ 
Τῆε Ὅοαγ οὗ (ἰῃε ΝΊ]6) ἴδατβ ἢδσ ἀόνῃ; 
Απὰ ἴδε Ὀεδϑῖς οὗ ἴῃς Πεϊὰ σταζε Ὡροῦ Ὦεσ. 

γαλιυεὴ ϑαδαοίά γετίογε μ-, 

(415πᾶ εαμεε ΤᾺΡ χπεε ἰο «ἀέπε “λα τοῦ εαν δέ ταὐτά.) 

1Ι,ΟοΚ ἄονη ἔτοπι ἤθάνδβη, δῃὰ 566, 

Απὰ νἱϑὶϊ (ἢς νίης (Του αἰαὶ γε), 
Τῆς οπς ΤῊΥ τίρδι παπὰ αἱὰ ρ]απί, 

Τῆς βοὴ Τῆου ἀϊάϑι τηαῖκα βίγοηρ ἴοσυ ΤἬγβεϊε, 
Απὰ ννῈ Ψ}]} ποῖ ἄγαν Ὀδοῖκ ἔγοπι Τῆεε. 

Ουἱοϊεῦ υ5, ἀπὰ οἡ ΤῊΥ παπια ν»}}] ννε 981}. 
Υαλιοεά δαδαοίᾷ γεεέονε ΜΣ, 

“4.4 ἐαισε Τὰν γπεε ἰο «Αἱπε ἐλαΐ τὸς νεὰᾶν δε ταυεά. 

ῬΞε, 80 ναϑ ἰῃ (ἿΪ, [Πεπ ἴῃ ΒΗ, Ξυδεεχυςην ἱπ Ἐ δπὰ ἴῃ 1838, 'ἴπ νΒῖ ἢ Ἰαϊῖες 

ἦτ τεοεῖνεὰ [Πε αἰτεοιϊίοη τυ Ὁ τφ τῶν (νυ. [πίγ, 88. 39. 81. 82, 88, 8). ΤΈς ΡΞ. 
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ἷς ςοτηροκεὰ οἵ ἔνε (τἰ πηεῖεσ μΒεχδϑιί ἢ 5, ἴο νυ οἢ ἰ5 δἀ ἀεὰ ἸΔεπίςα] ΕΒ. ΤῊϊς 
ἘΠ. ἰ5 δυβεηῖΐ 'π ραγῖ αἱ οἷοβε οὗ ϑίτ. 4 ἀπὰ δἱορεῖδεν αἵ οἱοβε οἵ 51τ. 3, οὐνϊῃρ 
ἴο ςοργίϑι᾽ 5 δου γενϊαἰϊίομβ. ὍΏετε 15 θαϊ οπα ρ]ο585, ν. 171-15, ἔγοσω ἴῃς Μδοοδθεδῃ 
εἴτηεβ. Ταῖς δῖα ΤΏϑΩΥ ἐεδίυτεβ οἵ ( : Υδῆνε τε Θμερδετά, [5γαεὶ [ἢς ἤοοὶς 
ν3, 15 γ41 γ853, ς(, γ918 Ξε τοοῦ; ἴῃς ὑδε οὗἨ Τοβερἢ ἔογ Νοζίῃ [βιδεὶ ν.2, αἃ5 γ)15 
851 816; ἴδε υ5ε οὗ ΚΣ'ρν οὗ [βεορβϑην ν.2, 5 σοῦ; οὗ ἸΦ» ἔον δηροτ ν.ὅ, 85 74}; 

οἔ ΣΌΣ) ν.δ, 85 γ852; οἵ Ὁ))) ΦΣ ν.9, δ γ855, οὗἨ Ὁ ὙΠ ν.16 τείεσγίην ἴο Εργρὶῖ, 
85 85; οὗ ὙΦ τὴ ν.1}, 85. 5οἱἹ, ὙΒεσγε τε βενεσγαὶ βρβοίδὶ ἐεδίυγεβ, 85: δ Φ 
ν.5,85 15. 4012; 1γτῸ ν.7, 85 76. 1.510; ὃκ ὙἼκ ν.1} ανλι, οἵ, ὃν τυνν 367; π)ρ ν.10, 85 
15. 405 5)}5 6210 Μᾳ]. 21. ΤὨς Δἰ]εροτγυ οὗ ἴδε Νίπε ν.9"". 15 θαβεὰ ου ἡ. 4933, 
Ἐξρεοῖδ!ν ἴῃς ὧδε οἵ 12 ἴῃ ν.}6, Τῆε ἀϊνίπε πᾶτλς ΓΊΝΩΣ ΠΛ" τγὰβ ῥγοῦ. ἀπε ἴο 
18ε ναῦς ομαγαοῖεσ οὗ ἴδε Ρβ. Τδεζε ἃγε ἴδγες ἀϊβῆουϊε ρἤγαβεβ, τ Βιο ἢ 
ννου]ὰ ἱπιΡῚν ἃ Ἰαῖς ἀαῖς {{ 38 νγετε οοττεοῖ ; Ὀυϊ 411 [με8ε ἂγε εἴτοῦβ: (4) ὥγιν 

νυ δ, 45 Οἱ. αἱ, ῬοΤΒ ῥραββαψεβ ἱποοιτεοῖ, ἘΒά. Βεγε πη. (δ) Τ)5 0.2)" να ανλ., 
εττοσ ἔοσ πὴ) Ἴπν, (2) 529 ν.16, πηδεϊςὰ ὉῪ επϊαγρεὰ 9 88 ἀυδίουδ; τὰ, 2), ἃ νὉ. 

«Βατγδοιετίβεὶς οὐ Δ, Τῆς 5ῖγ]ς οἵ ἴῃς 5. 15 οἰδϑϑὶς ἰῃ βυπῖαχ δπὰ εἰεραηι. ΤΈς 
ῬΞ. τείετς ἴο πε γτυΐῃ ψγουρῃς Ὀγ [δε ἀεβίγαςτίοη οὗ Γεγυβαίετη. Ιἱ νγαβ νυ εἢ 
ἐπ Βαργ]οηΐδ ὑπάετ ἰΒς ἱπῆμεποε οὗ Ὁ δπὰ 15.525, Τῆς {]ο85, ν.11-8,. ςοπίδίπβ ἃ 

Μδοοδλρεδῃ ᾿πηρτεοδίίοι, με Ατὐδιηαῖϑπι προ, αἶΞξο ἃ Μεβϑίδηϊς ἰηΐεγρ. οἵ ΨΝν 85 

ἽΣ Ὁ) Φν, οἷ. Ῥ8. ε1οἱ, δὰ οὗ 1) 88 ΟἽν 13, οἵ, 85, 

δίς. 1. Α πεχαβίςῃ, οἵ σῇ ϊο 1.} 5 δ. 5 ἀτὸ 5υῃ., 1.5 δι ρ ἢ δι  Δ}}Υ 
αυ8}1ῆε5 (Π6 50}]., 1.6 τῆς οὐ]. οὗ τὴ6 οἴδετ Ἰη 658. --- ῶ-3. δλεῤλεγά 
ΦΓ 1 »γαε1, δμἀδαγίηρ δορί πθῖ οὐ Ὑδῆνεῃ ἴτοπὶ ρδίγἀγο δὶ {ἰπη65, 

ς΄. σῃ. 485, ἃ ἰἀνουτίϊε ἴεττῃ οἵ ( 74' 7853") 7εα(ε7γ 97 7ρεεῤὴ ας 

ὦ βρεξ]. Νοχτίῃ 15γ86] βθθτωβ ἴο 6 ῥτοπηηθηῖ ἴῃ ἴῃς τηϊηα οὗ ἴῃ6 
Ροεῖ, 45 οἤεη ἴῃ (Τ ))}5 285 815; δι ρῃδϑίζεα ἰῃ ὀφογε Εῤλγαΐνι 
αηπα ΜίὩὨαμαςεεἦ, ἴῃ ἵνο 5οῃ8 οὗ [οβερῇ, δηὰ βἰδηάίϊηρ ἴογ ἴῃς οἰ εῦ 

{π065 οὗ ἴῆε Νοτῖῆ. Τὸ 1ἢῃϊ5 ἃ ρ!οββαῖογ 85 δά ἀεὰ 3εηγζαρεἶη αἵ 

τῆς ἐχρεῆβα οὗ [Π6 τηδαϑυγο, ἱῃουϊ ῥτοργτεῖγ, θδοάι5ε [ἢ 5 {τς 

δεϊοηρεά νῖϊῃ (μ6 ϑουίῃ ; Ροββϑί ον Ὀεοδυβα ἰδ ψγὰ5 οἡ ἴπῈ ποιίῃ 
ὈῬείνεεη Τυἀδῃ δηὰ ΕἸΡΗγαὶπὶ, ἀπά ἴῃς ρ]οββθαῖοσς [πουρὰϊ οἵ Πεῖρ 
ἴογ 7υἀδῇ 45 σοπιηρ ἴοταῃ ἴῇε Νοιίῇ. --- Εἰπήλγοησα πῤομ {δέ 

Ολεγμδίρ, ΔὨΟΙΠΟΣ δηοίεης ἐρὶηδὶ οὗ Υδηνθ ᾿ 5. 4 2 5. 6; 

ΟΥ̓ ΡΊΏΑΠγ τοίεστίηρ ἴο ἴῃς αϊνίηα ργθβϑθῆσα οἡ ἴῃ6 σῃεπιρὶο 54 Ὁ 

δῦονε [6 ατῖκ, [ἤδη ἴῃ ἴῃ6 τἤσοης τοοῦὰ οὗ ἴπε ἰδηιρὶς, δηά βυῦβε- 

υεπεῖγ ἴο ἴῃς οδατυθὶς οπατίοι ἴῃ ᾿μεορἤδην ΕΖ. τ Ὁ, 5ο ἀου 116 55 
Βεῖθ. Τῆς νῦϑβ. ἃγα 81] βγῇ. : Ο γίυέ αν ἴο ἴῃς ρεϊτίοη [[ «ἀτπό 

ρονιὰ ἴὰ ἴᾷε ὈΠΙ|]ΙΔην Ἰίρῆϊ οὐὗἨὨἁ ΤΠεορμδηΐς ργεϑεῆςς, οὗ, κοὐ 94. 
Ι 5575, ωῷ Τὰν νιϊρά 7], τοῦβα ἴο δοινιν ἴ[ῃ6 τηῖρῆς οὗ [ῃ6 ἀϊνίης ἀγπὶ 

ἷπ ἱπιογροβίοη, ἴο βϑίσικε ἄονῃ ἴῃς δῃεηλε5 δηὰ νἱπάϊοαϊθ ἴῃ 8 
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ῬθορΙε, ἢ Ο εονιὲ 70» ταῤναδοπ 707 τς, ἴχς βεορὶς Ὀείηρ ἰῃ πεεά 
οὔ τ. 

ἘΠ. 4. γαλιυεὴὰ ϑαῤαοίλ γεέρίογε μας, σπά εαμσέ Τὰν γπεέ 2 

λίπε “᾿αἱ τος νιαν ὅέ σσυε 1. ΤῊς ΕΠ νὰ5 οτὶρί μα! Ἰἀεηιίς 8] δὲ 
ἴῃε οἷοβε οὗ δάςῇ οὗ ἴῃς ἥνα ϑῖ15. Βιυῖΐ σοργ᾽δί5 οὐ τε ἰὶ Δῆδσ 

δι, 111. Ἰεῖϊ ΟΥ̓ τὴς βεοοπά ᾿ἰπα δῇεσ ϑῖγ. 1Ν΄., δῃὰ ἱπεγεῦγ οὐ- 

ολβιοηδα ἃ σοργ βῖ᾽5 εἰτὸγ ἴῃ ἴῃ ἰαϑῖ νογά οὗ ἴῃς ἤτγϑι ᾿ἴης ; οὐ ἰεὰ 

ϑδῦδοιῃ ἴῃ ἴῃς τὶ Εἰί,, αηὰ Ὀγ οοηβαίίοη Ἰηβοσίεα Ὑδηπθὶ ἴῃ (Πα 

Ιαϑὶ Ε΄. ουθι]ε85 ἴῃ 41} οαϑε5 Ἐ ομαηρεβὰ δὴ οτὶρίῃδὶ “ Ὑδῆνε "" 

85 ὑ5ι8] ἱπίο ““᾿ΕἸΟΝίπι." ὙὙΗδ ρειίοη ἴῃ 411 {656 Ἵᾶβεβ ἰ5 τῃμαῖ 
Ὑδηνεῇ ϑαῦδοιῃ, ἴ[ῃ6 αἶα Οαοά οὗ [6 Ὀανίαϊος ἀγηδϑίυ, ΤΑΥ͂ 
ἰηΐεγροβο ἴῃ ΑΓ ἀρδίηβὶ ἴῃ 6 δηδιηΐεβ οἵ Ηἰβ ρεορῖε ; ἰεὶ Ηἰβ5 δος 
βῃϊπα ψτἢ τῆς ᾿ρας οὗὨ ἴδνουγ τονατά τμεπι, οὗ, Να. 655 Ρ65. 47 31} 
6η5} ττοῖδ5; τῃδἱ ΤΠΕΥ πᾶν δε βανεά ἔοτῃ ἴπεῖσ δηθιηΐθβ ἀπ σεϑιογοά 

ἴο 1ΠΕΙΓ ΤΌΤΤΏΘΥ ΡΤΟΘΡΟΤΥ. 
δι: 11. ὅ-7. Τἴοτν ὥρηρ 7], Ὀεϊοηρβθ ἴο ἴῃς ἢγβὶ ᾿ἴπε ἃ5 δῇ 

δαρῃδῖϊς χυεϑίίοη οἵ γεπιοηβίγαδησε, δηϊαγρεὰ ἀροὴ ἰη ἴδε ἔνα 
βρθοϊβοδίίοῃβ ἰπδὶ ἐο ον, οὗ, 6' 9ο᾽δ., Α Ἰαῖε σοργίβι Ὁ σοηῆαιίοι 
οὗ Ξρρλϊνε δῃάὰ γαλινεῦδ Ὧὰ5 ἱπάυσεα ῇτθθ. δῃηᾶ ἰηϊεγργεΐειβ ἴο 

δἴϊδοι ᾿ἴ ἴο ἴῃς ββεοοπά Ἰἴπ6, ἱΠΘγΘΌΥ βθοτηΐηρ ἴο ᾿ἰμαὶϊς ἴη6 χασβείοη 
ἴο τῃαϊ Ἰΐπς δηᾶ πιακίηρ ἴῃ 6 βυδβεαυδηΐ βθηΐθῃς 65 βίδιετηθηῖβ οὗ 

ἴδει. Βαυῖ τῆς 5|}]6ὲ οὗ ἴπε Ῥ8. τηδῖεβ ἴΐ ενϊάδεηϊ [αἱ ἴΠπ6 φυσδβιίοη 
οχίεηαβ Ἴνοῦ ἴῃ6 εηῖγα 810. ----- 2257 ΖΆσμ σηιοξε], ἴῃ δηρετ ; ἴῃς 
Βαγὰ Ὀγεδιῃίηρ οὗ ρϑϑβϑίοη τϑβϑι δ] Ὡρ βίηο κα ροΐηρ ἰουτῆ το ἴῃς 
ποϑβίτ]5, οἷ, γ4' Πῖ. 29}",--- ἀμγίηρ “δε φγαγεν οΓ ΤᾺν ῥεοῤ(ε], πῖ]α 
186 Ῥεορὶς ρεγϑίβί ἰῇ Ῥγάυεγ ίου ἀ δ] νεσᾶποθ. ΤῊ 5 566 π5 ργο θα Ὁ] 8 

ἴο ΑΥ͂., ΑΥ., “ δραϊηϑὲ τῇς ῥργάγεῖβ," οὐ Γ9ἙὈἘ5ΚΥ.., “" ποιν ῃδιδπάϊησ 

16 ῥγάγθγβ,᾽"" δι Πουρὴ δὴν οὗ ἴῃ656 τᾶν Ὀὲ 75:18 64 Ὀγ [ἢ6 υϑᾶρα 
οὗ ἴτε ΗδεὉ. ῥτερ. --- 2 οο’ Ζάοι Με “άεηι ἢ ρίυς ἐάενι το Ὄγίπξ], 

ἴοοά δπὰ ἀτγίηκ πιακίηρ ἃΡ ἰορεῖμογ ἴῃς ἀδῖγ ὨουΓβῃτηθηϊ οὗ τηδῃ ; 
Ῥαϊ ἰηβιοδά οὗ ἴΠ6 Ῥτόορεῦ πουπβῃτηθηι ἐμεῖς σοά ρίνεβ ἴῃθπὶ “4 ε 
δγεαά ο΄ “καγ-, οἴ. 42) ἢ α νιέεάσωγε 7 τυογγπτυοοα . ΤῊΪ5 ἰαϊίεσ ἰ8 

ἃ σοηὐεςίυταὶ] τεδαΐηρ ἴεν [6. 8.5 9)" 23 ἰοῦ τῇς τοχί οἵ 3), ψῃϊο, 
τῃουρῇ 5βυπίαϊπεα ὈΥ ΝΎ55., ἀο65 ποῖ ρίνε ἃ ροοά 5εη86 ; Ὑμεῖθοῦ τὰ 
τεηάον “ ουϊ οὗὨ ἴδαγβ,᾽" σοηοοὶνεα 858 ἃ ορ δηὰ ἀεῆηξὰ 85 ἃ [ἴδιος 

ἴῃ τηθάβυγα, ἃ5 8 πιοβῖ ἰῃ δοσογάδηος τ ΗΘ. ῥταΠΉΓΩΔΓ ; ΟΥ 
““ψυτἢ ἴθατϑ τἰεγοθ- νῖβ6,᾽ (Π6 τατος θεῖηρ ἃ νΟΥΥ ἰᾶγρα τδᾶβυσε [ῸΓ 
ἃ ἀπηκίηρ νεβϑϑεὶ. Βυῖ ἴῃς σοηοσορίίοη δηά σοηῃβίπιοιοη σα αἰϊκα 
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ἀνϊκνατά, ἀπᾶ ρῖνε ποιμίηρ τῆογε ἤδη 8 ἰδυϊοϊορυ, βίσδηρε ἴῸσ ἃ 

Ῥοεῖ ψῇοββ 51γ}]6 ἰ5 ἴῃ οἴμεγ γεβρεοῖβ 580 ογῃαῖθ. ΕὟ". ρᾶγδρῆγαβα 
δηά οὔβουτε ἴῃς τηθδηΐϊηρ οὐ ἴδε οτρίηδὶ. Ασοογάϊηρ ἴο ἴδ6 νον 

βυρραβίεα ἀῦονα ἴῃ6 “ [ἴοσοα ᾿᾿ 5 Δὴ Ἔχρίδηδίοσυ ρίοββ ἀεβηΐηρ 1Π6 
“τοϑδᾶβυγα ᾽" οἵ ἴῃς οτίρίηα!. --- ἡ“αζε μα ἃ τ τ ον πειρλδομγε], 

8 οὐ]εςὶ οὗ σοηϊεητίοη, 85 [6. 15; 1ἴΠ6 165561 πε ῃ ουτίηρ; παιοη5 

ες Αἰβρυκίηρ δπιοηρ; [ἢ ΠΒοΙναβ ἴογ ἴῃ ροββεϑϑίοῃ οὗ ἴπε 5ρο 5 ἴάκβη 
ἴτοπι [ϑγδεὶ, ῃεῖθογ ἴῃ ἰδηά οΥ ροοάβ. ---- ΖλαΖ σὩ» ἐηενἶδς σοι 

»ιοεξ αὐ μ5], αἴ ἴῃς ψεδκηθθθ οἵ βγδϑὶ ἴῃ ΠΘῚ ἱπαθ!}γ ἴο ῥτοῖεοϊ 
Βετβεὶ ἔτοσὰ τπεἷγ ἱπουγβί ἢ 8. 

8.1. 111. Το βυῃίῃ. σουρ]εῖβ δηά ἃ 5γη. Ἴσουρίεῖ. ---- 9-11. Α 

υἱηε], εταρῃδῖὶς ἴῃ ροϑίτοῃ ; δη δ] ΘρΌΥΥ οὗἁ 15σγδεὶ Ὀαβεὰ οἡ σῃ. 495, 
εἴ. Ηο. τοὶ 15. "7 2755 }6. 23 1295“. Ομ ὁ Εργ»έ Ζάοι γέσιου- 
ἐξῇ, βταρῇῃϊς ἱπιρέ,, γεξεττίηρ ἴο ἴῃς Εχοάιτ5 ἴτοπι Ἐργρί, οἴ, Εχ. 155, 
-α Ζάοι ἀγαυεεί ομ “116 παδορς], οἴ. γ855, αἴ τῆς σοηφαεβὶ οὗ τῃς 
Ηοὶγ πὰ υηάεγ (α]εῦ δηαὰ 7οβῆυδ, δηὰ βυβεαυθηῖὶ ; οἴ, Ἐχ. 

το ΣΡ 443. --- απα αϊάεέ ῥέαπέ λἀεγ], τἰῃ6 ἤπα] σεϑυὶτ οὗ ἴθ 6 ρτε- 
νἱόιυ5 αἀἰνίπης δοιν!ϊε5. ΤῊϊΪΐδ νΌ. 15 σΟηΒΙ ΠΥ υϑ6α οὗἩ [6 ο5ῖδὉ- 

᾿ἰβῃτηθηΐ οἵ [5γᾶ6] ἰπ ἴἢς ΗοΙΪγ 1,Δπά, ἔνε σῆεγα ἴα ἱπιᾶρε οὗἉ ἃ 
ἴΓε 6 ΟΥ̓ νίῃς ἰ5 ἠοῖ [πουρῆῃϊ οἵ, --- Ζάοω “αἴ! εἶα» 1ὼ6 τοαᾶν ὀζΐογε 

ἀθ»], ταϑυτηΐηρ ἴδε ἤτϑι ρατί οἵ ν.ὃ, δηὰ ἐχρίαἰηίηρ τἰῃς ἀτίνίηρ ουἵ 

οἵ τῆς ἡδιίοῃβ ἰῃ δοοογάδησε ψῖῖῃ ἴῃς ΔΙ] ΕρΌΓΥ 45 ἴῃς οἰεαγίηρ οὗ 

ἴηε στουπά οὗὨ 4}} οἴπετν ρἰδηῖβ, [ῃ6 γτείηονδὶ οἵ βίοῃςββ δηά 41] βι. ἢ 
οἴδεσ (Ὠίηρβ ἴῃ [ἢ 6 501] 8ἃ5 ἴῃ 6 νη - ἀγεββεῦ νου]Ἱὰ τεηονα ἰῇ τηδὶ- 
ἴηρ ἃ νἱπεγατγά. --- δὸ “λα! «ἀφ ἰοοξ γοοί], τεβυτηΐηρ ἴῃε βεοοπα ραᾶγὶ 
οἵ ν.", σοπιϊηυΐηρ ἴῃς Δ]Π]Θροτῦν : ἴΠε νίηα 5ιτκίηρ μεσ τοοῖϑ ἄδαρ 

ἴπ ἴῃς ἔδτί] 6. 5011 ννἢϊοἢ δα Ὀδεη σδτεία γ ργεραγθά ἔοσ Ποτ. -- 

απά Μβιἰεά “6 ἡαϑπα , δὰ δἄάνδηοε ἰπ ἴῃς τῃουρῆϊ; 50 ρτϑδιϊγ' ἀϊὰ 

18ς νης Ηουγϑἢ τῃδὶ ἰξ Π]]6ἃ ν ἢ 115 στον ἴῃ6 δηῖῖγα νἱπεγαγά, 
τς εητῖγα ἰαηά οὗ Ραϊεβίίης. --- Ζῴς γιομη ας τῦέγέ ἐουέγεα τοῖϊὰ 

λὲν «ἀαάρινἼ, ἃ τοβὶ βιαρεηάουβ ρτονίῃ, δὴ ἐχαρβοταϊίοη οὐ ἴῃ6 
ΔΙΠΘροσυ, ποῖ ἀποοπημηοη ἰη Ἡεῦταν ροεῖγγυ. Τὴε νίπα μᾶ5 στονῃ 
50 δτδδν ἰῃαὶ ἰξ Πᾶ5 οἰπιθθα ἀηὰ σονετεά ἴῃς τηοπηίδίη5, δηα 51}}} 

τῖοτγα 4ἦε εεάανς 9 Οοα. Τῇα ρἰραηῖϊο σεάδις οὗ δ δηοῃ, ἴΠ6 
Ἰοξιεϑι οὗ 411} ἴγεεβ8, γνεσα σονογεά τυ ζῇ ἀερ ὀσμῆς]. ΤῊΘ Ὀγδῆσ 65 
οὗ ἴδε νὶπε οἰ θεὰ {π656 ρίραηϊίς ἴγεεὲβ ἴο ἴῃ6 νΈΕΓῪ ἴορ δηά οονυ- 
εγοά τῃεἰγ στοαὶ ᾿ρ58. ΤὭυβ δὰ Ὑδῆνθιῃ ῥτοβρεγθα βγᾶθὶ ἰῇ 

δῃοίθηϊ {{π|65. : 
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δὲς. 1. Το 50η. οουρίειβ δηῃὰ δὴ ἰηἰεσνθηΐηρ βυηίῃ. οουρϊεξ. 
--12-14. δλε “επάᾶς γογίά ἀξκγ ὄγαπελες ὠρΐο 1ὼ6 85:4]. Ὅῆς 
Μεάϊτεσγδηδδῃ ὅεα οἡ ἴῃ 6 νγεβὶ 15 [ῃ6 1Ἰπηῖῖ οὗ ἴῃς Ἔχίθηϊ οὗ [ϑβγδεὶ, 

δηὰ 530 οὗ ἴῃς Ὀγαηοδοβ οἵ [6 νίης ἴῃδΐ τεργεβεηΐ ἢ6Γ. --- “πα προ 
ἐλε Κίνεν ἀδρ εἀοοί»], ἴῃς τίνεσ ΕῸΡἢγαῖθβ, ἴἢς ἐχίγεμης Πἰπλῖς οὗὅἁ 

Ιβγδαὶ οἡ ἴῃε βαϑβί δοοογάϊηρ ἴο ἴῃς ἰτδάϊοῃ οὗ ἴῃς σοησυσϑῖβ οὗ 

αν!ὰ 2 5. 85 1 Καὶ. 4“, Τῆαβα οχίσγεσης ᾿ἰπνϊ 5 οὗ οσοπαιεβὶ Ὀτίηρ, 
15γ86] ἰηΐο φομῆιοϊ ψ ἢ ἴμδ6 ρτεαΐῖ πδϊΐοηβ.Ό Οἡ 115 δοοουηὶ [ἢ]15 

σουρὶοὶ Ὀερίηβ ἴῃς 51Γ. ἴο Ῥσεραγε ἴῃ ΨΑΥ ἴογ ἴτε βυρβεαυθηϊ 
ἀϊδβαϑβίθυβ. ---- γᾶν Ἰάεη λασέ Τάσω ὄγοζεμ ἄστυη ἀρ τυαίξς 9], τε- 
βαπληρ ἴῃς Γαπηοηβίγδηοα οὗ 51. 11. ἰὴ σοηηδοϊίίοη στῇ τἰῃ6 4116- 

δοῖγ. Τα ν4}15 ργο δ Ό]ν σγεΐεγ ἴο ἴῃς 1 πγ}15 οὗἨ [με ἰαηὰ ρυδτάεα 
ὈῪ τῆς ἀγηηΐθβ οὗ 15τα6]. ὙΠΟΥ δὰ Ὀδοῃ ἀείεδιθα οἡ ἴδε ἰτομ τε τβ 
δηὰ ἀγίνθῃ Ὀδοκ, ἀπά ἴπε ἰδηὰ νγὰβ ἰηνδά δα ὈΥ ἴπ6 δηθηιγ. ---- 59 
4λα αὐ τὰς ῥας:6γ:-ν νιὰν ανιδίς ἀεγ]. ὙΠεβε τὲ ἀουθι]ε85 

106 πεὶρῃρουτίηρ παϊίοηβ, νἢο ἀϑυδὶν ἴοοῖκ δἀνδηΐαρε οἵ ἴπ6 ἰηνα- 
5Ι0ῃ5 οὗ βγϑεὶ Ὁγ ἴῃς μου] ρον β ἴο ρεῖ 5Ρ01} ἔογ {μετηβεῖνεϑ ὈΥ͂ 

ἰητοδάβ Ὡροὴ ἴμ6 ἱπηρατ !]εά Ὀογάθιβ.Ό ΤΉΘΥῪ ἰταορ]ε 6 νίπα οὗἁ 
Ι5τδϑὶ ὑπάσϑτ ἰοοῖ [κα νη] Ὀεαβὶβ ὙΠ πὸ τμπουρῃὶ οὗ {πε ἀδιπαρα 

186 ἅτε ἀοίηρ. --- ΤΖΑε σαν ο΄ ἐλε ΛΔ], ἴα πηοϑὲ ὑρτοῦδῦ]8 τεδά- 
ἴηρ, τοίεττίηρ ἴδῃ ἴο Ἐργρῖ, νῃϊοβ ὈΥ ἱπουτϑίοη 50 οἴξη Ἰαἱὰ 

ψαβῖα ἴῃς ἰδηά ; Ὀυϊ [ῃ6 ἀδι8] τεδάϊηρ, “ οὗἨ ἴῃ6 πνοοά,᾽" (ἢς (οτγεβῖ, 

δῖνεβ 1ξ ἃ ΠΊΟΓΤΘ βΘΏΘΓαΙ γείθγεῃςθ, ροβϑιΌΪΥ ἴο ἴπΠ6 ϑυτδη ῃεὶρῃ- 

Ῥουτ5. --- 26 δεαείς ο΄ τάε βεϊά Ἴ, ροββίὶγ ἴῃ 6 ῬὨΙ]Ἰβιης πεῖρῃουτβ. 
-- αγς ἀερ ἄριυμ], ἀδβίγουβ ἴῃ6 ὈγΔΏΘἢ6Β. -- σγαξέ ψῥοη ἀφ], 

υϑίηρ ἴῃ νἱπεγατὰ ἃ5 1Πε6ὶγ ραβίυγθ, δηά ἴῃ ἰθηάθσ Ὀγδῆοδεβ οὗ 
16 νίπε πῖτἢ 115 (Ο]αρα 45 {εἰσ Ἰοοά. 

δέ. Υ͂. Α 5ἰηρίε ᾿ἴηθ δάνδησεβ ὈΥ͂ βίαια ράγα ]ε] 5πὶ ἴο ἴῃ 
βεοοῃά ]ἴη6, ΠΟ Ὀαρίη5 ἃ 5γηῃ. {πἰ|ρ| εἴ, ἴῃ 6 τῇο]ε σοποϊυάϊηρ ν ἢ 
ἃ 500. σουρ]εῖ. -- 15 5-16. Ζοοῖ ἐρτυη ον ἀξαῦύενι ἀπά σε ἢ απά 

οἱείτ], τεβαπηίηρ ἴῃ6 Ρ]6ᾶ ἴοσ ἃ ἀϊνίπε δάνεηϊ οἵ ϑιτ. 1. --- ἠὲ υ͵ριδ 
Ι “ε οπὲ ἢ} τε τορι, ἰῃαῖ ἰ5, οἵ ἴῃς νίηε, 5 ὅση. 4933 --- Ζάοι αἰεί 
σε], ἰᾶκε ἴο ΤὭγϑβοὶἐ ἂ5 Τῆϊπα ονη. ΤῊΪβ 5 ἴῃ 6 τηοβὲ ὑσοῦδθὶα 

τεδάϊηρ ; [ ΖᾺν γίρλέ λαπα ἀπ δία Π Τῆι ἐϊαεέ νιαζε οἔγοηρ 707 

ΖΆγ:εἴ, 411 τεβυυσαίηρ ἴμε τπουρῆι οὗ δῖτ. 111. Βυϊ 3} ἰ5 ἀουριπι, 
δηὰ τββ. ἀΐβαρτες ψβεῖμεγ (Π6 ἴοση [2 15 πούυῃ οσ νΌ., δη Ποῃ6 

γἱε] ἃ ἃ τηεδηίηρ δρργορτίαϊε ἴο ἴῃς Ἴοηϊοχῖ, οσ ἃ ἵεχί οὗ ροοὰ 
τηρᾶϑατεβ; θεῖε τ ῬΒΨ, νὰ Ῥαγαρῆγαβε ὉῪ “ρίδος οἵ ἴδε 
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νἱπεγατά," οὐ σἱἵ ΑΥ̓͂. ταϊηὶς οἵ “τῆς νἱηεγατά " 1156], οὐ νὴ 
ἘΝ. “τὴς βἴοοκ," ΤΡΟΝ. “τὲ βίεπι," 411 ἰακίῃηρ ἰξ ἂ5. πουῃ, οἵ 

σι} ΟΦ, Ἐ, νὰ τεραγά ἰἴ 45 νὉ. ἴῃ [86 βθῆβε οὔ “ργεραζβ." -- 
17. Α Ἰαἴε εὐϊῖος ἰπβετῖβ ἃ σουρίεῖ, τεαββασηρ ἴῃ6 ἀδπιαρα 
ντουρδιϊ Ὀγ ἴῃ 6 δηθηλῖεβ ἰῃ ΔηοῖποῚ ἔἴοσῃῃ : δά ἐς δωγηδα τοίζὰ γε; 
σὰς ἐς ἐμ ο71; ἴῃ ογάδθσ ἴο δῃ ἱπηργεοδίίοη: 42 “δε γεόωξε οἵ 

ΖΤὰν ἐρμπίσπαηπες ἰδέ ἑλέγι ῥεγίελ.--- 18. ΤΉς 58π|6, ΟΥ ΡΟβϑι ΟΪΥ 
Δηοῖδοι δαϊτοτγ, τη ἰκίηρ ἴο ρίνα ([ἢ6 Ρ5. ἃ Μεββίδηϊς βἰρηϊβοδῆςε, 

Τεραδίβ ν.}6 ἴῃ ἃ ἴοσῃι ἩΠΊΟΙ τη ῖτο5 ἰξ ΔΡΡ]οΔ Ὁ] 6 ἴο ἢ ῬύΓροββ : 
2: Τὰν λαπά δέ ὠῤοη τὴς »"αη 97 Τὰν γίσλέ λαπά 1, εἰἴμεγ τπϊηκ- 

ἴῃς οὗ Ι5γδεὶ 85 ρίδοβά δἱ ἴῃς τίρῃϊ δβαπηά οἵ (οά, οσ πῆογε ῥγοῦθᾶ- 

Ὁ οἵ τε Μεββίδηϊς κίῃρ οὗ ττοἰ. ---τϑὅο ἴῃ ἴῃς Ράγαὶ!. “ρον 1ὰδ 
,ϑ05 97 αν Ζάομ ἰδέ »νπαξε εἴγοηρ 79» ΤΑγεεῦ ]. ὙῊΪ5 ΡγοῦδὈΪν 

τοίετβ ἴο ἴῃῆ6 ὅοὴ οἵ τηδῃ οἵ 85, ---19. ΤῊς οτὶρίηδὶ Ῥβ. 5. ἤδῖα 
τεϑυτηε, ἴμε ἢτϑὶ Ἰης ἀερεηάϊηρ οὐ ν᾿" 16 .--- 454] τοῦ τοί ποῖ 

ἄνατν δαεξ ζονι 72:6], ἃ νον οὗ βάε] 1, --- ἀηὰ ἃ τεπενεὰ ρ]68: 
Ουτεζεη τς, ἀπά οι 7» πανις τοῖἠ τὐε εαἤ. 

3. ἸΝ 59. 25] Οδ] ρῥῖς., ποπιΐῃδὶ ίογος, 85 πῦν, 539». Τῆς οοποοριίοη οὗ Οοὰ 
858 δβερβεγὰ δπὰ οἵ 13γδεῖ 5 ἤοοὶς ἰδ ςμβαγδοιεγίβιίς οἵ ΑἹ γ41 γ853, οἵ, αἷδο 7918 
ΞΞ τοοῦ. -- ον 1 βίαπαβ ἔον Νοσίῃ Ιβγϑαεὶ, αβ8 77}Ν 785] 815, --- Ὀ)3γ: 310)] 898 
991 15. 3)}51 5. 4' 2 5. 63- ; οὔ ρίπα!γ ἴῃς σμεγυθίπι οἵ ἴῃς αὐ, Ἰαῖογ οἵ τὰς 
ἡππεττηοβὶ τοοῖη οὗ ἴδε ἴεταρὶε, 5:}}} ἰδῖεν οὔ ἴδε οβεγυδὶς ἐμβεορδδηὶς ἴἤτγοης, 5ο 
Ῥτορθὶν Βεῖς, ἃ5 ἴῃ ΕΖ. 145, οἱ, Κεν. 46 ""-, -τ- πρνρ}5] ΗἸΡΆ. ἱπιν. οοδβοτγῖ. γον 

1δεορμδηίς βῃϊηίηρ ἔοτιμ, 88 κοῖ 941. --- 8. 705)3}} πιδῖκε8 ]. ἴοο Ἰοῃρ, δπὰ 15 ἴῃ 

ἰδεῖ ἱσαργοῦ., ᾿μουρἢ ἴῃ 411 γιτ85.; ἴοσ ΨἘΥ βῃουϊὰ Βεπ)απιΐπ Ὀε δϑβοοίδιςὰ 
τ ΝοΤΙΒ βγεῖ, Μαπαββεῖ, δηὰ ΕΡὨγαῖπι} οββίὶυ ἴὰ τγαὰβ ἰπϑετίεὰ Ὀεσαυβς 
οἵ δὴ δβδβοοϊδιίΐοῃ οἵ 1)" ϑὺν οἵ ν.18 ἢ Βεπ)απιίη. --- ΠῚ] ῬοΪεὶ ἱπιν. ςοδοτῖ. 

α.λ. ΨΥ, γοιδε, ἑμεῖε 19 αοὐυϊέν, ὉὈαῖ Οδὶ] γ7 Ηἰρδ. γ:2, το πρύνν»] Ῥοεῖῖς 
Ἰεπριμεπεὰ ἔοστα ἔογ εὰρβομγ, ἱπ ογάεσ ἴο ργενεηΐ ἴνγο δοοθηῖβ ἴῃ ἱπιπιεάϊαϊε 
βεάυςηος ; ἴον πρνῦν (95) εἴ σε5.90..3..-- 4, 50 Ν] τεψυίτες ΤΛΝΣΥ 85 [15 σοτα- 
Ῥὶεπιεηῖ ἕο πιεαβυγς, ἃ5 ἰπ οἴπεν Ἐ[5. ν.δ. 16. Ιῃ ν.3), δ5 νι, ἰϊ ἰβ ἴὩεπ ῥτε- 
οεἀεὰ ὈΥ “νην, νυ Ὡς ἢ, ἃ5 ἴῃ 595 849, πιυξὶ Ὀς τεραταεὰ 458 σοπβαίίοη ; ἔογ ἱπ ]} 

ἴμεδε οἂϑε58 ἴῃς πιεδϑυγε ἰ5 ἱπηραϊγε, απὰ ομς οἵ ἴπε ἀϊνίπε πᾶπιεβ πιυβὶ 6 
τερατάεὰ 45 ἃ ρἷοββ Ὀνῦκ ἰπ 41} βυοἢ οδβ65 βίδῃηεβ ἕως δῇ οτ ῖπαὶ τινι", οἴδεῖ- 
σἶβε ᾿ἃ νου] θῈ ΓΊΝΩΥ ΟΝ, το ἼΝ:}] ν οοὔτά. ΗἸΡΉ. ἵπιν. ιν, οἵ ἀϊνίης ἕδος, 
τπεορἤδην, 47 3117 6η3 11018δ; ςἔ, Νὰ, 6535, --- πιστ2}}}} 0 δυθοτά. ρυτγροβς, ΝΊΡΆ. 
ἱπιρί. οοδοτῖ. --- δ. ὉΠ] Ὀεῖσπρα ψἱϊμ Ῥγενίουβ οοπίεχι, 85 ἴῃς τρεϑβυγα 
τεαυΐτεβ δεν [παῖ πγδν ᾿ς τργονγῃ οὐ, --- Δ) }] ΟἿ] ρέ. 1} ἀεποτι. τ «νεοξε, 

8.00]. ἣν γ4: Ὠϊ. 2919; πεῖς Οοά Ηἰπιβεῖί. Τῆς ρί, ἀοε5 ποῖ 5ἰδῖς ἃ ἔδοῖ, μυϊ 

ἷς ἀερεπάεηϊ οὔ "Δ τῷ, 85 Ρίβ. ἰῃ 4}} βυδβεαυεηῖ 1]. οἵ 8ιγ. --- γῷρῃ). Τῆς 
Ρίερ. 3 18 ποῖ 2 οἵ μοβι  γ, ἃ5 Οἵὐ., Βᾶ., Πτ., (Βς., ΚΙιτὶς,, ΑΝ., ΕΝ.; οσ ἐφ ορέϊξ 
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οἵ; ν., θυ., 580 ΤΡΘΨ. ποιτοϊλεία»αέηρ, οἴ. 7853; ὰϊ ἐπ, σμγίη, α5 Ὡς ὝΝ., 
Εν. Ηἰἱ., Ὀς., Ρε., οἷ ΡΒΝ, “τ τὨγ Ρδορὶς τμαῖ ργδυεῖῃ"; ὦ, Σ, πᾶνε ἐπὶ, 

Ἐ τπρεν, 3. σά, Ὀυὶ τπεῖγ ἐπίεγρ. ἱπιρτγοῦ. --- θ. ΠΡΕῪ ὉπὉ} Ρῆτ. α.λ., Ὀαὶ οἵ, 

423. ---- ὈΠ9}}] . σοπβες, ΗἱΡΏ. ἱπιρί. νῖτῃ τομαῖς βί, 3 ΡΪ.» ο. 2 85 υϑιδ] σῖτἢ 
νὉ5. οἵἉ ἀτί πἰκίηρ. --- ΓΡ ΟῚ] Ρ]. 15 ἀυ}., ἐβρεοίδ!]γ δεν Πρ ςο]]. ἱπ ῥσγενίουβ 1]. 
νε 5ῃου]ὰ ρῥγοῦ. τά.: ὑπ ΓΩ2, οΓ α »ιφαξεγε 97) τοογ»πσοοαῖ, ςἴ. 7ε. 815 οἈ 
231δ, 1ηε τηξᾶβυτε δεΐηρ ἀεβηεὰ ὈΥ ἃ ρἰοββαῖογ δἃ5 θ᾿, ἃ [μγὰ πιξάϑατε, ἃ 

τἴετος; οἷ, 70. 2855 ἴον δυς ἢ ἃ ὑβὲ οἵ “τὸ ἴον ᾿ἰχυϊάβ. Ὧν εἶδβιν, 15. 4013, 
Φ ἐν μέτρῳ, 3 ἐγ τρ ελίον, --- Ἷ. ΌΣΟΙ] ἱπαρί,; οδαηρε οὗ ἴδῆβε ἴο ὄχργεββ ἴῃς 

Βαθίτυ! οομαϊκίοι οὗἩ ἴδε Ρεορῖε. ---  γντο π, (1) σὐγίγξ, εονεερδίονε, ἨΌ. 15, 
εἶδνν. Ῥγὶ 15. ἴ.; (2) οὐεοϊ οἵ οοπιεπιίοη, μετε 5 76. 1510, ---- 5] δἰ μῖσαὶ 
ἀαῖίνε, αεεογέρηρ 0 ἐδεὶγ ἀδεῖγε; Ὁυϊ (δ, 3, υν ἰδ τίοσς ργοῦ. --- 9. 102} ἐπιρῆ. 
ἴῃ ρΡοϑβιτἴοι 85 ἴΒεπηε οὗ ἴδε 4] εροσΥ, νν δἰ ἢ ἰβ Βαβεὰ ου ὅπ. 4933. --- Ῥ951} ΗἰρΒ. 
᾿πτηρί. 2 55. ΡΌ); εἶδυγ. Ψ, 7852, αἶβο οἵ τεσιονδὶ οὗ 15γδεὶ ἔγοπι Εργρὶ (οἴ. ἔχ. 152) 

δπὰ γδ825 οἵ Οοά᾿Ξ Ἰεδαϊηρ ουἱ ἴῃε νὶῃά. ---- ὉΝ2 1} εἶξιγ. Ψ, γ85δ, -- ΠΡΘΡΝῚ 
γ φοβες. δεῖ ἱπιρί., ἐπιρῃ. οἤδηρε οἵ ἴθῃβε ἰπίο δοτγίβι. --" 10. Γ}}8] Ῥι. νῇ. 
“εγη ατυαν, εἶδαν ἀτυαγ, ἴῃ τὶς βεῆβε ἀ5ΌΔΙΥ [ἢ Ἵ..1 15. 405 5γ}} 6210 Μᾳ]. 
31, 80 ῥσοῦ. Βεῖε. Τθε οπιϊββίομ οἵ 11 ἱχῖ. εττ. -τϑῦὴ Ὁ] γ οοπβες. 
Ηἰρῆ. ψὺφ (427); 85 15. 275 70. κὅ, θὰϊ ἴΠεβὲ νι δουῖ ἴδε ορπαῖο 8ος., ΜΕΙΟΒ 
15. ἰμάεεὰ ῥοῦ. ἃ ρὶ. ἴο ρεῖ ἃ 500]. ἕο κὕϑῃ οἴδεν ἴδῃ Οοὰ, ἴῃς 5ιδ]. οὗ 4}} 

ΡῬτενίουβ νὉ5. Βαϊ με 808). 15 τεδ!ὶν 15). ΤῊΐβ ρίνεβ 5 Ὀεῖζετ πιεαβυγε, Ξ}) 
Εἶνεβ ἴπε ν. 85 ἴδγες αἰτηείετβ. --- 11. γ02} Ῥα. Ρέ. ον ἀβιι8] 1ὃ:, τ (721).--- 
δ᾿] (178) δος. τεπιοῖς οὐ). Οε5.2780)͵ πὰ ὙΠΝ] ρἰ απο οεάδτ οἵ Ιεθαπου, 
οἵ, ὅν υυνὰ 36. Τῆς ΒΗ ββου]ὰ οοπιὲ ἰπ μεσε.0 [τ μαὰβ8 ὕεεῃ ογιἰτεὰ ἱπ 
τυτϊ τ ρ᾽ 85 αἶδνν. (ν. [πίγὶ ὃ 12.) --- 13,  ῊΡ] ἢ. πὶ. (01. δοεερᾷς, εἶδνυ. 0. 149 

1815 2019 15. 2711; Ἰαῖε νγογὰ, ἢ ἔ [5] π.ξ, «“ἀοοί, εἶδτν. Ηο. 147 ΕΖ. 175 10. 
816 1471 580-18, ΠΛΛΝ.] Υ σοῆβθο, ρὲ, ὁαπρε οἵ ἴεηβε ἴο βεὶ ἰγτεᾳυεδηίαϊίνε. 
πον νΌ. εἶβιν. Οἱ, 51 ῥέμεξ, γαέλεγ, ΒΌΒ; Ὀυϊ 28 Οὐ., οὴς ἀοεβ ποῖ ρῥἱυοῖς 
ταυτγ, Ὀυϊ 5π|6}]} ἱξ, ἀπὰ ἢε τεραγάβ Οἱ. ςἱ χξ. δεττ, ἕοσ ΠῚ ψ ΠΥ “γιοῦ, Οὐ. 
βυρρεβῖβ πη} δες 95, γαπιρίε ἀν. ΟἸδ. ἥν», ἐὰν ἀδν δαγέ, ἰα ποῖ 80 ροοά. 

- 14. τ) 05} ΡΙ. ἱπιρί, ἔ [005] α.λ. “ταν οὔ» ΒΒ., αβΒ ΝῊ. Ιἱ 15 ἰχῖ. εὐτ. 
ἴον πΌ ΠΣ “αν ἄστυ, 80 ἴῃ ΝΊΡΆ. οἵ ν8}}5 οἵ νἱπεγαγὰ Ρυ. 2451.--- Ἴ] π.1. 
συΐπε, ὁοαν, εἶϑνν. Ὀϊ. 148 Ξξ 1». χα 15, 654 665: 11 Ῥχγ, τι, -- “5»}} ΟΥ. ,γετὶ 
(2995); 5υβρεπάεὰ » ἱπάϊοαϊεβ ἃ σβδηρε οἵ ἴῃς οὐρίπαὶ τεχῖ, ργοῦ. ἴο ρεῖ ἃ 

τείεγεπος ἴο οπηθ. ΤΈΣ οὐρίπαὶ ννὰβ ἀου [1655 Ὅν", γείεττίηρ ἴο Εργρὶ 858 ἴῃς 
πίνε ϑυγίηθ, οἵ, γι, --- δ 1} 88. 50}} ((Ζ), τείεγγίηρ ἴο οἵβεσ πδιΐοῃβ. -- 

16. ΤὨς Πτβὶ ]. ἰ5 ἃ τεϊϊςϊ οἵ τε ἘΠ. ψΒῖς θεϊοηρβ Βετε. (δ μβαὰ Ὁ3η Πετε 
4150, ἔος νοι 3Η Ν) 200 15 σοργ 55 Ἔσγοσ, Τῆς βεοοπά ]. 85 δε Ἰεῇ οὐ. --- 

Ὁ Ὁ35] ΗἸΡΒ. ἱπὶν. 8522); Ρῥῶγ. εἶβυν. 3318 15, 6316 1.4. 111-12 220 αἱ -- 
10. π)2}]. Τα επ]αγρεά 3 ἱπάϊοαϊεβ μεγε ἃ ἀουθιίυ! τεδάϊηρ. (ὅ καὶ κατάρ- 

τισαι αὐτήν -Ξ- ΟΑἹ] ἵπιν. 5[, “23 ἔγοτηι 0) δοὺς. Εἰ., ᾿ς., Ὀυϊ ταῖς '5. ἐπηρτοῦ. ; 

τὰ, ταῖμεγ ῬοΪεὶ τ)», Βαϊ 3, γασέεενε, 50 85, Ὦ, ἴακε ἴξ δα πουῃ. 8. "25 π.΄. 

α.λ. γοοί, εἰοοξ; Ὀυϊ 1ῃ18 ἀραΐῃ ἰβ ργορ. Οζ., Ὁμε., ΕὮτγ., ννου]ὰ τὰ. Ἐπ... 

ἐνοἰοσιγέ, σαγάξη. Α5 Ὁ. 5808, ΓΙΝῚ 10) 18 ππρτοῦ, ἰπ ῥγενίουβ ᾿ΐπ6. Τὶ 15 θαὰ 
τρεδβαγε δπὰ Ὀδά βγηΐαχ [{ 8 ὑγοῦ. εττ, Ης βυρρεβῖβ Ἰ)3ΓΥ. [1 18 φαϑβίεῖ, 
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Βονενοῦ, ἴο τεδὰ πλρῃ ἰπ δοοοτάδπος ϑῖτἢ (Ὡς ρτείεγεπος οὗ  ἔοτ Ὡρ. Ὑβεῃ 

ἀξ ἰ5 ρον, τμαὶ ἰδὲ πεχὶ 1. Ῥερδη υἷε ὑϑν. 1 βου] θὲ Φ"ν, δ ἴῃ ν,.δα, 
τ Ὀεΐηρ υβεὰ 45 Οη. 1570; 5γῃ. ψ ἢ 12, οὗ τῆς νίης, Οπ, 4933. --- 150] [85 

Ὀεοη δϑδὶ πιϊαϊεὰ το ν.1δ; ἴῃ 65 ΟἽἿΝ 8α5 αἷϑο θδεεῃ δάάεά, ΤῊς ὃν ἰ5 οοττεοῖ 
δίϊεν 7. Ὁ γν.18α. θὰϊ ποῖ Ὀείοτε 13 ἴδετε δὴν πιοῖς ἴδῃ Ὀείοσε Ἴθν. ΤΪ5 

Ἰπβεγιίου τηδὰς ἴῃς ἀἰβηουγ ἢ [ἢπ ρῥτενίουβ ννοτά, υτρίηρ 115 ἰπιεγργείδίίοι 

85 ὙὉ. 54. ὃν. --- πῦχον} Ρὶ. ρῇ., (Ὺ ντίτιειι 2 τὰ. γον, οἵ, 8023 15, 4414. - 
11. πρ0] Οἱ ρίς., οἵ. 610, ἱπιετταρί5 ἴδε τπουρῃϊ, [5 α Μδοοδθεδῃ ρῇοβϑβ. --- 
πΓΡΌ:] ὉΔΙ Ρῖς. ἔ { [π03] γὉ. Ατατιδίβπλ ον οὔ, οὐ στυαν; εἶδνν. 15. 3313 οἵ 
ἰδοτπδ. που] Οἱ] 7.55.; ἱπιρτεοαϊοι ὑρο {με επεπιῖςεβ. --- 18. ἀουθὶεὶ οὗ 
ν.16, ἱπιεγργεϊηρ ἰὰ ἴῃ τς Μεββίαπίο βεῆβς 85 τεΐειτίηρ ἴο ἴῃ τουδὶ Μεββίδῃ ; 

μαϑοὰ οπ 86 τιοῖ, --- 19. 20) κἢ}} βμβου]ὰ Ὀς ἔνγο Ὀεαῖβ, πίϊβουϊ Μακιοερῃ. 
ΨΥ". 5 Οαδἱ τωρί. “Ὁ || νὉ); οἵ, 5.3} ΖῥὈ. 15. 

ῬΘΑΙΜ ΧΧΧΙ. 

Ῥϑ. 8ὲ ͵ἰ8 σοπιροϑὶΐ : (4) ἃ 0411 ἴο [π6 οοἰθυγαιοη οὐ [86 Ῥαβ8- 

ΟΥΟΙ, Ὀαδοᾶ οὐ ἱἰΐβ ἀἰϊνὶπα ἱπϑιϊζυςίου δὲ ἰδὲ Εχοάμθ (ν." 2) ; 
(8) ἃ Ῥδιδρῆσαβ οὗ [16 ἀἰνὶπθ ψοσάβ ἴο 1βγϑϑὶ δ ἴπ6ὸ Ἐχοάῃ8, 88 

το ἀεἰἑνοσαηοθ ἔγσοπι Ἐρυρὶ (ν. 5), [86 ἑπηδαπιθηῖδὶ ψοσὰ 88 10 188 
ἐχοϊυπδῖν ψψοσβδΐρ οὗ Ὑδανοι (ν. Ὁ 5. 10), στοῦαϊκο ἔοσ ἀϊβοθθάϊθηοα 

(ν..5:15), δῃὰ ὀχμβοσίδιίοῃ 10 οὐθάΐθποθ ἩὙΣΓΕ Ῥτοπιΐδα οὗ νἱοίοσυ οὐὰΣ 
δποπλῖο8 (ν.}" 1). ΟἸοθθαβ δὰ νατὶθᾶ πιδίοσίαὶ (ν. "Ὁ 1.65. 1617 

4. ν᾿ δ, 2 51Έ. 5ἢ 
ἘΊΙΝΟ οαἱ γουτγ 7οΥ υπίο αοὰ ουζ 5ἰγεηρίῃ: 

5δοιυῖ ἴο ἴῃε Οοά οἵ ]Δςοῦ. 
ΓΛ υρΡ ἃ πιεῖοαν ; βξουηὰ 16 {ἱπητεὶ, 

ΤΠἢε ρῥ]εαϑδηὶ ἵγγὲ υνἱἢ 1Π6 ἤᾶτρ, 

Βίονν ἔνα ἢογῷ ου 86 ποὺ πιοοῆ. 
ΟΝ ἢς (1}] πιοοη, (8) ΟἿἷν ἐεαϑὶ ἀδγ: 

Ἐογ ἰτ 5 ἃ βίδίυϊε ἴο 1ϑγδεὶ, 
Α Ἰυάρτηεηι οὗ ἴῃς Οοἀ οὗ ]Δοοῦ, 
Α ([εβεϊνα!) τπαὶ Ηδ πιδάς ἰῃ 7᾿βθρῇ, 
Ἄν εῆ δε νεπὶ Ἰογἢ ἔτοτῃ ἴῃ Ἰαηὰ οὗ Εργρίῖ. 

5. νδοϑιϑαι δ ὦ 5ΤᾺ. 45. 

Α ΤΙΡ αηκπονι ννὰ5 ῃεαγὰ (βαγὶηρ) : 

ΦὙ ἢδνε τοπηονδὰ ἔτοπιὶ ἴῃς Ὀυγάδη ἢἰς 5ῃοιυϊάοτγ; 

ἨΐΪ5 ρα]πι5 ἔγοπι ἴῃς Ὀαϑβϑικεὶ 5ῃ4}} 5ὸ ἔγεα. 
1 ἀἰβίτεβϑϑ ἴποιυ ἀϊάϑι ο4]1, απὰ 1 ἀε!νεγεὰ [Πδ6. 

ΒΕΘΡΟΝΏ ιο ἴδεε ἴῃ ἴδε βεογεῖ ρίδςε οὗ ἰπυπάεσ: 
“Ἢξδασ, πὶν ρξεορὶβ ἰϑγδε]]} 

ΎΠετα 5}4}} ποῖ Ὀ6 νυ ἴπδε ἃ βίγδησε ροὰ; 

Αηὰ δου 58ι4]1 ποὶ ψοσβϑῃϊρ 8 ἰογείρῃ ροὰ,᾿ 
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« ΒΤ ΤΥ Ῥεορὶε ἀϊὰ ποὶ βεδύκβη ἰο πῃ νοΐςε; 

Απὰ ἰβγϑεὶ νου]ὰ ποπα οὗ τηβ. 

Απηὰ 501 ἰεὶ ᾿ῃδπὴ γὸ ἴῃ 1π6 βίῃ ὈθΟσΏ 655 οὗ (Πεὶν τοϊηὰ : 
Απὰ τδεγ Μψεηϊ οἡ ἴῃ ἰῃοἷγ ον σοι 565. 

«Ο ΤΗΑΤ πὶγ ρθορὶς μαὰ πεδγκεπεὰ υπίο πιεῖ 
ὙΤβαῖ Ι5γβεὶ ννου]Ἱὰ ννδ]ὶς ἴῃ: ΠΥ νναγϑβὶ 
[πῃ ἃ {Πππ||Δ ψν Ὡ}}ς τμεὶγ ἐποπηΐεβ 1 νου] κυθάπα, 

Αμὰ δραίηδὶ ἰμεἰγ δἀνεγβαγίεβ 1 ννουἹὰ ἰαγῃ τὴν μαπὰ." 

Ῥβ. 81 νγῶβ ἴῃ ΑἹ, [εη ἴθ Ἐ ἀπά ἴῃ 1933, ἴπ συ ὶςοἢ ἰαβὶ ἴξ τεοεῖνεά ἰἢς ἀΐτες- 

ἴοι ΓΤΩΣ Ὁ» (Ὁ. Ιπῖγ, δὲ 29, 32, 33, 34). Ιἴ 8 ἃ οοπιροβίις Ῥ5.; ν.3. 80 Ἠδς 
ὕνο {τὶ πιεῖοσ ρεηϊαϑιοἢ 5, ἀπά ἰ5 ἃ .8}} ἴο {πε ςεἸεὐγαίοη οἵ ἴῃς (εαϑὶ οἵ Ῥαβ85- 

οὐδε, οοτηροβεὰ ποῖ δαυϊϊοῦ ἴδῃ ἴμε ἰαῖὶς Ῥεγβίδῃ οὐ εϑυὶγ Οτεεὶς ρεσοὰ. Ιὲ 

85 ἴῃ ἘΞ 85 ἰβ βΒῆονγῃ ὉΥ ἀϊνίῃε παιλεβ, Ὀὰὶ ργο Δ ὈΪΥ ποῖ ἴῃ ΑΙ. ΤὨῊΪΐβ Ῥ58. νγαβ 

Ῥτεῆχεὰ ἴῃ Έ ἴο δὴ οἱάεγ "5. οἵ (Ζ, νυ Ὠϊ ἢ ἴῃ 115 οτ σίπαὶ ἔοττι μά ἔουγ ἰτἰπιεῖεν 
τείτγαβεις 5, 811 (Ὡς ννογάβ οἵ Οοὰ ἴο 15σγαεὶ. [ἰ β8εεπι8 ἱποοτηρὶεῖε δὲ ἴῃς Ὀερίη- 

πίηρ. ΤΒε ἱπιγοάυςίοτυ ϑῖτ. νγὰβ ργορδοὶν οταϊἰεὰ πῃ εη ν.2. δ γγετε ῥτεῆχεά. 

Τρ ΐβ ΡΒ. βῆονΒ ἀδερεπάεηος ου Ὁ δηὰ 76.) δῃὰ ᾿μεγεΐοτε σδπποῖ ΡῈ εαιϊϊες ἔπδῃ 

τῆς Ἰαῖς οχίϊθ. Ιὲ 15 ἃ τειηοῃβίγζταπος ὙΠῊ Ιβγαεὶ ἔοσ ποῖ ᾿εαιικεηΐρ ἴο ἴδε 

αϊνίὶπε ννοτάβ ἰῃ ἴδε τηδῖίετ οἵ ἴῃς δχοϊυβῖνες ψοσβαρ οὗ μεῖς αοὰ, Τῆς 

ςοτηπιαηὰ ν.106 5 ἃ ὕπ οἵ ἴῃς ἴγρε οἵ Ὁ, ν.10ὺ ἃ “20 οὗ ἴῃς εδιϊϊε ἴγρε (νυ. 
Βκ. εχ. 3.3. 350)... “γ Ὁν ν.ἕ0 τὸ 4451; 2) ὃν ν.10 -- ᾿τ, 3213 Μα]. 211; οὐ τῶν κ᾿ 
νυν. οἵ, 15. 119 Ἀϊ. 139; ν.18 15 ἀερεπάεηϊ ου 7ς. 733. ΤΒετε ἃγε βενεγαὶ ρίοβϑεβ : 
(1) ν.ϑο, ἃ τείεγεῃος ἴο [ἢς ἰεβιίηρ οἵ αοὰ αἱ {πὲ νψαῖετβ οὗ Μευίθδῃ, οἵ. Ὀϊ. 

338; (2) ν.115.,. ἃ τείδγεπος ἴο ἴδε ῥτγείδος οὗ ἴῃς Τεὴ Νοσγάβ, εἴ. θι. 5 )οῖ; 

(3) νι, θαβεὰ οπ νυ. 17 ἔγοτῃ Ὁ. 3218..4, (4) ν.16,. θαβεὰ ου Ἐξ. 186, οἵ. 66; 
ΠΥ, 85 3116, ΤὨὭε 5, ἴῃ 115 ργεβϑθηΐ ἔοττη νγ88 δβδίρῃε ἴο ἴῃς Βεδβὶ οἵ Ταθεῖ- 

ὯΔο165, Ὀεοϑυβς οὗ ἴῃς τείεγεπος ἱπ ἰἴ5 βεοοηὰ ρατὶ ἴο ἴῃς γψινίηρ οἵ ἴῃς ἂν’. 

ῬΘΑΙΜ ΙΧΧΧῚ, 4. 

ΘΕγ. 1. 15. ἃ 5γη. ρεῃςδϑίοῇ. --- ῶ- 8. Αίηρ ομἕ γον 70} [ τἀομ], 

Ἰουά, ταπια]πιουβ Ἔχργεβϑίοη οὐ Οὐ, ἃ5 υϑι8] δ ἴῃε Ῥἱ]ρτίπλ ἐδαϑίϑβ, 

οἴ. 4η32 66., ΤῊϊ5 νὰ8 δοσοιηρδηΐϊεὰ Ὁγ τῇς γπεῤράν οὗ 5οὴρ δηὰ 
τηυϑὶς οὗἁἨ ἰῃηβίιτυτηθηῖβ ; δι γιόγε . .. ᾧγε. .. ἀκα’ δὰ λον, οἵ. 

985, -- μπίο Οοα οῃγ τἰγνεηρίλΊ, οἴ. Ἐχ. 15 τξ 15. 122 τ-ὸ- 5. ᾿18} 
ΜΙ. 5515. 495. -- ἀε σοί φΓ 7απεοδ]Ἴ, αἰθο ν.", ἃ5. 75} 767 845. --- οπ 

{λε πσῖυ πο]. ἙΔΟῊ ΠΕῊ ποθὴ ψγᾶ5 αἰ γαϊθ ἃ5 ἃ τηΐποσ δαὶ 
τοῦ ΘΓ ΘΑΓΙῪ ἘΓΤΊ65, δη ἴῃ Ἰαῖεῦ {ἰπ|65 ἴῃ τἰῖι4] ργαϑοσ θα 586- 
τίοεβ5 ἀρργορτίαϊε ἴο ἴπ6 οοοδβίοῃ Νὰ. 281}18. τ1ῃ6 ον τηοοῃβ οὗ 
τῆς πιοηῖῃβ οὗ Ῥάββονεσ δπὰ Ταρεγηδοΐεβ γεσε Ἔβρεοίδιν βδοσεά, 

ϑίγ. 11. μα5 ἱπίτονεγίεα Ῥᾶγδ]!. : ἴἢ6 ἤτβι δηά (Ουγ ἢ ἀγα 53γη. 
Ἰἴῃ68 δῃοϊοβίηρ ἴῃς βγη. βεοοηᾶ δηὰ ἰηϊγά, ψ ἢ }]Ὲ τῆς Βἢ Ἰίμε ἰ5 
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βυηίῃ. ἴο ἴἢ6 ἰουτίῃ. ---4 δ. Οπ 1λ6 γε νιοοη]. ὙΠΪΒ ταῖρς Ὀς 
Εἰἴ μεσ Ῥάββθονεσ οὐ Ταῦεσγηδοὶθβ. Τῆς 6 ]ϑἢ γα Ἰοὴ ἰ5 ΘΙ ΓΟΏΡΙΥ 

ἴπ ἔδνουγ οὗ ἴῃς Ἰαιῖετ, ἀπά ἰζ τπ6 ῥ5. 15 ἴάκθὴ ἂ5 ἃ ψῇοϊἜ ἴῃ ἰΐ5 

σοπιροϑίϊα ἔοστῃ ἴΠῈ βίγεββ ου (ῃς ρίνίηρ οὔτε [ἂν ἴῃ ν."  σεῖ- 

ταὶηἷγ ἔδνοῦγβ ἴπδὶ ορί πἰοη δηά 1.51:1Ώ.65 ἴῃ 6 α56 οὗ ἴῃς Ῥ5. οὐ ἰῃαϊ 

οσοδϑίοη. Βαϊ ἰ ν.} ὃ ννὰϑ οὔ ρί πα]γ ἃ βεραγαῖς 58., ἰϊ 566 Π|8 ΤΏΟα 
δρρτορτίαϊς ἴο ἴῃε Ῥαββονεζ. ---- ἦς οωγ ,εαεέ 44γ}], βρεοίϊοδ!]ν, ἃ5 
οπδ οἵ ἴῃς ἴἢγεε ρτεαῖ μι] ρτὶπὶ [εαϑίϑ. ---- ὅ-Θ ὃ. 2:0», ἐξ ἐς α τἱαίμίε], 

ΔῊ ΘΑΙ ΕΣ ἴοσηὶ οὗ ἴῃς || ἡνάργιεηζ,; ὈοΤΏ ἴῃ {πεὶγ οτρίηδὶ ὑβᾶρε, 

τοίοιτίηρ ἴο ἰὰννβ ρίνεῃ ὈΥ σουζγίβ οὗ αν, Ὀὰᾳϊ ἤδτα ἴῃ ἃ ἰαίεσ δηά 

ΤΏΟΓΟ βῬΈΠΕΓΑΙ 56 η86 ἴοσ γαεϊϊρίουβ ἰαννβ σίνεῃ Ὁγ Οοάὰ ΗἸηιβε]ῇ. ---- 
4 Μεδυα!), 580 Ῥτο ΔΌΪΥ ἰῃ ἴμ6 οτρίπαὶ, τοβυπηηρ ἴῃ τῇς ΟἹ πηαχ 
τῆς δαϑὶ ἀδὺ ταῖμεσ [ἤδη “ 1θϑ Ων " οὗ ΜΤ. ψῃο ἢ ἰπιγοάυοεβ 
ἃ ἰαῖε ἴσῃ ἴογ 1.4» ἢ ἴνγο δα! 6 Γ΄ ΟΠ 65, δΔη ρἶνεβ ἃ ἰερ8] οἰ πηαχ 
Ἰηβιοδα οἵ ἴῃς πῖοσα πδῖυγαὶ {δϑιδ] οἰ τηδχ, --- Ὁ 7. γαεί || ἐπ 705 4Ὰ], 
ἃ5 υδι4] ἰῃ Αἕ, υ. 8οἌ. --- ζάεη ἀς τοεηΐ ,ογὰ ον" τὼ. ἐπα ο΄ 
Ἐρ»:], αἱ ἴῃε Εχοάυ5 οὗἉ 5:86], ἀδϑὶ ρτιαϊτηρ ἴΠ6 τἰπη6 οὗὨ ἴῃ ἰπϑιϊ- 
τυΐοη οὗ ἴῃε Ῥαββονεῖ Εχ. 125΄--ἰ4., ὙΠΪ5 15 δοοογάϊηρ ἴο 186 

τοχὶ οἱ (ῦ, Ἐ, 3, [Ο]ονεά ὃγ ῬΒΥ͂., δῃά 8 τηυοῃ τηοτα ἡδίυσαὶ τἤδῃ 
Ώ8Η, νὨϊοῦ τοίειβ ἰο αοὰ 85 βιδ]εςὶ, νυ μεῖμεῦ ψα τὨηΚ οἵ Η]5 ροίῃρ 
ουἱ σραίπεί τμ6 απ, ψιτὰ ΤΡΟΥ͂., Ὁτ., Κισκ., δηὰ τηοϑὶ πηοάδσηϑβ, 

οὐ “ ἡάγομρὰ ἴῃς ἰδηά,᾽" ΑΥ., οτ “"ουδόν ἴῃῆ6 ἰδηὰ," ἘΝ. Τῆς ἰεχὶ 

οἵ 3ῆ ννᾶβ ἀουθι1658 ἀὰε ἴο ἴδε ἰπιεγρσείδιοη οἵ [ἢ 5 Ἰἰη6 ἴῃ δοοογά- 
δος τῖτῃ (με βυρβεααεηΐ οοηίεχί, ψῃθγοαβ (5, Ῥ,, 3. ποτὲ ὑγορ- 
εἿγ σοηῃροῖ ἱξ Μιὰ ἴῃ6 ῥγενίουβ οοηϊοχί. 

ῬΘΑΙΜ ΙΧΧΧΙ. 28. 

ΘΈΣΙ α5 ἃ βγη. σου ρ]εὶ ἐποϊοβεά ἴῃ ᾿1Π68 ἰηϊγοάποίοτυ ἱποτγεῖο. 
--θ6. 4 δῥ τηπζηοιση τας ἀεαγα. ΤὨϊ5 156 ἴπ6 πιοϑὲ παίιγαὶ 
ἱηϊεγρτγειδιίοη οὐ τηϊ5 ἀἰβῆσα!ς ρᾶβθθαρα. Τακίηρ ἴῃ6 νῦϑβ. ἃ5 ρίοβ. 

θαβὶ Ἔχρίδίηβ πε ἰηϊεγργειδιίοη οἵ ΟΡ, Ἐ, 3, ῬΒΥ͂., 28 34 ρεῖβ., 
δὰ οἵ 3η [(ο]Ἱονεὰ ὃὉγ ΑΥ͂., ΕΥ͂., 85 τϑῖ ρεῖβ., κοτε 1 Πεατὰ 

ἃ ἰδησιᾶρα ἴῃδι 1 Κηεν ποῖ, οἵ “ υπάετειϊοοά ποὶϊ," τιδάθ τῇοσα 

βρεοϊῆς ἰῃ 115 τείεγσεηςε ἴο [βϑταϑὶ ὉῪ ΙΡΘΥ΄., “τθη 1 πεασά [6 

βρθϑοὴ οὗ Ηἰΐτ ἴμαῖ 1 δὰ ποῖ κπονῃ." Βαῖ [86 υβδὲ οὗ ἴδε τ58ῖ 

ῬΕΟΙΒ. 55. ἴου ἰβγδεὶ ἤεγα ἱπητηεαϊδίοὶν Ὀείογε ἴα υ86ὲ ἴογ σοά ἰδ 
ἱπαρτοῦαῦϊ6. [τ νγὰβ ἴΠε 1ἰρ οἵ {πεῖς Οοά βρεακίηρ ἴπμαὶ [5γ86ὶ 
Βεαγτά, ὙΤβουρὰ Ηδ δαὰ Ῥεδθη [ἢ Οοά οἵ πεῖν ἐλίμετβ, Ηε μά 
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ποῖ β8ροίκθῃ ἴο ϑγδαὶ ἴῃ Ἐρυρί, δῃὰ ννγᾶβ ἴο ἴβεῖὴ ἃ ἀοά οἵ νβοιι 
{ΠΕ Ὠδὰ πὸ ῥγδσῖίοαὶ Κπονϊεάρε. ΤῇεΥ πᾶ Ῥεδη δοουβίοτηεα ἴο 
16 βρεεοῇ οὗ 16 ἰαϑβικπηδϑίθιβ ; ΠΟῪ ἴδ Ὺ ἤεᾶγ ἴπε μνοτζὰ οἵ ἃ 

τοάδθιησσ. --- ΤῊ ϊβ ἰ5, ἴἤδη, ἱηϊτοάυοίοσΥ ἴο ἴῃς πογάβ οὔ Οοὰ 

ΜΠ οἢ ἕο] ον : ἤ. 7 λαῦέ γενμιουσαῖ γγονι ἐς δωγαάδη ἀϊς σλου εν 
Ι Πεἶἐς ῥαύνις ον ἐλε ὀαεζεῖ «λαΐ ρο 7,44]. Ιβ5τδεὶ ἴῃ Ἐργρὶ νγὰ5 ἴῃ 

Ῥοπάδρε υπάεσ μαχά ἰδϑἰκτηδβίειβ, γεαυϊγίηρ [Π πὶ Ἔβρεοΐδ ιν ἴο τηᾶκα 
Ὀτίο κα δηά σΑΣΓῪ ἴῃθπι ἴῃ ὈΑβ κεῖ οἡ ἴΠ6}Γ 5ῃου]άθιβ ἴο ἴῃ ρτεδῖ 

Ῥυϊάϊηρα (μὲ ψετα ἰπ Ῥγοσθβθ οὗ δγεοϊίοη; οἷ. ἔχ. τ1}5 219 το 
6 ",-- 84. 7:1 ἀϊείσεες ἤάοι ἀϊάε εαἰ{], τεξεττίηρ ἴο ἴμε ὈΙΓΓΘΓ οτθ5 
οὔ 15γ86] ἔοσ με]ρ, ἤῃδ!ν δηβνεγεά Ὀγ αοά ἰῃ ἴῃς νοτγάβ ρίνθη δρονβ, 
ΨΜΏΙΟΝ, ΤΑΥ͂ 411 Ὀ6 βαπιπηθα ὑρ ἴῃ ἴῃς βϑηΐθησα : 7 ἠξσεγε τἀεε]. 

δίγ. 11. ϑγηῖῃ. δηά βγη, σουρ]εί5. ---- 8 ὃ. 7 γερῤοπα 1ο ζάεε ἐπ 
216 τεεγε ῥέαες 97) ἐλμηα67], τμαῖ 15, ἰὴ ἴῃ 6 τῃδορῆδην δ Μουηῖ 

Ηοτεῦ, νἤθῃ ἴῃς Τα οτήβ ψγεσε βροκβη δἱουὰ ἴῃ σοπηθοῦοῃ 
ψ ἢ ἃ βἴοττῃ οὗ τπυπάογ δα Ἰρτηΐηρ, οἴ. Εχ. 19-20 Ὠϊ. 5. --- ἢ 

ταυηδϊπίηρ ᾿ἰπ65 οὗ {πῸ ϑι1. ρῖνε (8 τοϑροῆβα οὗ δῆνεῃ ἴο ἴῃ 8 

οΔ}} οὗ [8 ρῬΡεορίθβ. Α ρ᾽οββαῖοσ δά ἀβ Δῃοίῃϑυ γεβροῆβα οἵ Ὑδηνβῇ : 

7 ψίορα Ἰὰεε αἱ ζλε τυαΐεγε 9" εγίδαλ (εἴ. Νὰ. 2ο᾽ (Ρ) Πῖ. 335 
Ρ5. τοὐὅξϑ), ψῃο ἢ ἢ45 ὯῸ τηΔΠη ΕΓ οὗ ΡΤΟΡΤΕΙΥ ἴῃ τἢϊ5 σοηϊοχῖ, δηά, 
85 5118] ἴῃ 5010 ἢ} οά565, ἱτηραίγα [ἢ6 πγθάϑυτα. ---ϑ. 2724», σι} ῥεοῤί 

7 γα41), οτ8. οὐ Ἵββεηῖίαὶ ἱπηροτίδηος ἴο [5 ῬΒ., 85 8 δνϊἀβηὶ 

ἔτοτη 1ποὶγ ταρει οη ἴῃ περαῖϊνε ἔσῃ ἴῃ ν. δῃὰ δ5 ἃ νίβῃ ἴῃ ν.}". 
Α εἰοββαῖοσ βηϊαγραϑ ἴἤεπι ὈῪ 8η δα αἰτίου ἔτοπι Ῥ5. κοῖ, σημα 7) τυῖὴ 
“εν ἀραίηε “άεε, ἀπὰ ἃ σομαϊοπδὶ οἰαυβε, 7.7. ἠοῖ τοῖῖέ ἀεαγζεπ 
φρο της, ὩΘῚ ΠΟΥ οὐὗὁἨ ψῃΐοἢ ἰ5 δυο το ἴπ6 σοηΐοχί δηὰ Ὀοΐἢ οὗ 

ΜὨἰΟἢ τα ἀραίηϑι ἴῃ 6 πιεάβυζα. --- 10. 7Ζ,εγε «λα ποέ δδ τοῦτὰ “λεε 

απ αηρε ροά ἢ Α4πά λοι τλαδ κοί τυογτλῖρ α )ογείρη ροα]. ὙΤΠ656 

8τὲ ἴῃε ἢτϑὶ ἀπά βεοοηά οὗ ἴῃε Τεη ϑογάβ, οσ ἴῃ ἴννο ρατῖβ οὗ [Π6 

Εἰγϑὶ γγοσά, δ5 ἴῃ6} ἂγὰ αἰ δγεηεν οσουηϊεά, οἔ Εχ. 205  Ἀι. οἴ, 
ψὶπουΐ [Π6 τεάβοηβ οἵ βρεοϊβοαίίοηβ, πὰ ἴῃ [86 υδ86 οὗὨ [ἢ6 ἴογτλβ 
οἵ Ὠι. 4233, οἵ. Ρ5. 445 Μαὶ]. 211, ᾿ἰπυϊηρ 15γδθὶ ἴο ἴῃ6 ψουβδὶρ οὗ 

τῃοῖγ οὐ παίϊοηδὶ αοά ἴο ἴῃ6 δχοϊυβίοῃ οὗ 81} ἐογείζῃ ἀθ 1165. 

ΤῊΐβ ψὰ5 ἴῃ6 Τᾳπἀαπηθηῖδὶ τα] ρίουβ ἰανν. ---- 11. Α ρ]οββαῖογ δά 5 
1π6 ῥτείδλεες οὗ ἴῃς Τϑὴ Νήοσάβ: 7 σγεὲ Υαλευεά, τὰν Οοά, τοῖο 

ὀγομράξ δες τῷ ομἕ 97 “δε ἑαπά 97 Ἐργῥί,; διὰ 4150 ἃ οοπάϊιοηδὶ 

Ῥτοηιῖβα : Οῥέπ τυΐά ἐὰν "πο σπα 7. τοῦ Μὰ ἐξ; τρεῖς Οοά ση]]} 

Εἶνε ἴο ἴῃς []}] εχίεηϊ οἵ ἴῃ δϑκίηρ. 
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ϑῖσ. ΠῚ. Το 5γῃ. οουρ]εῖ5. ---12. βνέ νιν φεοῤίε “ϊ ποί ἀεαγζεη 
το νιν υοΐες ἢ 7εγαεοί τυοι αὶ ποπς ο΄ »6], τοίεστηρ ἴο ἴῃς ᾿ἰδίοτιο 

ἀϊδορεάϊεηοε οὗ 15τ86] ἴο ἴπ6 αἰνίηε [,ἀνν, ἀηὰ {πεὶγ τεχαεηΐ ἰαρ565 
ἰηἴο ᾿Δο]ΔίτΥ ῥτίοσ ἴο ἴῃς Ἐχὶϊθ, οἴ. 15. τ. ---- 18. 44 το 7 ἐξέ λέγε 
ο κὶ απα ἐάεν τοερ, ἰὰ τΠεἰγ οουτβε οἵ 1Πἴ6, τμεἰγ σοηάᾳοί, --- ἐπ 

ἠὰε τἐμόδογηιμόος 97 ἐλείγ νιϊπα , ἃ Ῥῆγαβα εἰβεγῆθγε Ῥθου αγ ἴο 

76. 317 73 οἱ τι 11}0 16}2 1813 22} οὐ ἀετίνεα ὅτου [6. ἴῃ Ὀϊ. 295, 
᾿ ἐπ ἠεὶγ στση εομρισες], οἴ, 7ε. 755. ; Ἰεξε ἐπε ίγεὶγ ἴο Τπθτηβεῖνεβ, 

στους ἴῃς συϊάδησε οὗ ἴῃς ἀϊνίης 1,Ὧ᾿ν οὐ ἴῃ 6 ἀϊνίης ΠΕΙΡ, ἴο ῥἴδῃ 

οὐ {μεῖγ ονγῃ [Π{ δηὰ Ἰίνε ἰῃ δοοογτάδησς ψ]ῇ ἈΠ ΟΙΓ οὐγῃ ἀἜβἰγ68. 

δ: 1. Το 5γη. Ἴοουρ]εῖβ. --- 14, Ο ἠλαέ νιν ῥεοῤίξ λα ἀεαγξ- 
ἐπε μη γῖς 7], Ῥτο δ ΌΪγ τείειτίηρ ἴο ἴῃς ραϑῖ; [ Ζλα 7Ζεγασὶ 

τυομἐᾳ τυαῦξ ἐπ τιν τυαγς], τείεττίηρ ἴο ἴῃ6 ῥγεϑεηῖ. [1 τη ϊ5 ἀϊνίπε 
νίϑῃ μδά Ὀδοη {0]4]1εἀ Ὀγ Ηΐβ5 Ρεβορίε, ἴῆεη Ηδ οὐ Ηἰ5 ρατί, ἰὴ ἴῃ 6 
δροάοβίβ, ουὰ μανα σοητϊπηυδά ἴο ἀ εἰ νεῦ ἴἤθτα ἔτομτὶ 411 ΘΏ ΘΠ 65 
δηὰ ἀϊδίγεββεβ, 85 Ηε μὰ ἀε]νεγεὰ μετὰ ἔτοτα ἴῃ6 Ἐργριίδῃβ. --- 
156. για ξήε τυλίε ἐλεῖν ἐπερνιῖθς 7 τυοιμἠά τμδάμε ἢ ἀπά ἀραϊμε 
2λοῖγ αὐνεγεαγίες 7 τυομἐα ἐεγη ταῦ λαπά], τὰ6 Πδηὰ οἵ Οσοά, 45 
οἴϊεη, Ὀείηρ θὰ ὉΡ ἴο βιηϊῖϊα ἴῃ6 δῃθηϊθβ οὗ Ηἰβ Ρβορὶοδ; οἵ. 

Αἱ. 1 15. τῇ. 
Α Ἰαῖογ εἀϊΐζοσ, ποῖ σοηϊθεηϊ συ ἢ τ 5. βἰτηρ]ε δηά βίτοηρ σοποὶὰ- 

βίοῃ οἵ ἴμε Ρ5., πηᾶκεβ βενεσαὶ δαάϊιίοηβ: 16. 271αν φἔόε λαίεγς οὗ 
γαλευεὰ ἐονι ἐγίηρίηρ ὠπίσ 4Πρι], ἃ5. 665 2 8. 2295 (ΞΞ Ρ5. 189). 
ΤῊΪΒ 8 ὑσοῦδοὶν ἴο Ὅς ἰηϊεγργεῖεά ἃ5 ἃ νυ ὶϑῇ οὐ ἴῃε σοηρτερδίίοῃ, 

δηά ποῖ 85 ἃ ργεαϊοςοῃ, οἵ 85 ἴπ6 σοπιηυδίίοη οὗ ἴῃ 6 αἰνίηα νοτζά. 

-- Βμὲ ἐξέ ἐλοὶν ζογέωμπε δὲ ,ογεῦεγ], ἴῃαῖ 15, ἴ6 ροοά {π|6 οὗ 

Ι5γδ6ὶ, ἃ5. 316, δητ ἢ. ἢ 1ῃ6 ῥτγενίουβ πὲ. ΤῊ ἴοττι οὗ ἴδε 
νὉ. 15 7ιυβϑῖνεα, δηα 1ἴ τηοβί ργοῦδοὶν μ85 ἢ1]} 7} ι5ϑῖνε ἴοσοθ, ἀπά ἰ5 

ποῖ ἴο Ὀ6 τεπάεδγβα 85 βἰτπηρ]6 ἔαῖυγα οὐ ἰὼ 6 ρίνεῃ ἴμε ἔοτος οὗ 
“8ῃου " οὗ ΕΝ". --- 17 5. ἃ ἴτεὲ οἰϊδιίοη ἴτομλ Ὀϊ. 3215} δηὰ 
ῬΙΟΡΔΌΙΥ ἴῃ τῃ 6 Πἰβιοτγίοδὶ ἔσται ψ ἢ Ὠἰβίοτίοαὶ γείεγεηος : “πα 272 
ξαῦε Ἰάσονι ὥς σα 97) “Δε γαδιεες οὗ τολεαΐ, απα ,ογε 16 γοεξ 972 

σα οβεα ἕάφρε τοί τὰ ἀοηεν}. Φῦ, 3, 95 εἶνε 34 ρεῖβ. ἴῃ Ὀοἢ οἰδιιβεβ. 
ΏΗ, (Ο]ονεα ὃγ ΕΥ"., υδε5 341 ρεῖβ. ἰὴ [ῃε ἤγβί οἰδιιβε δηὰ 1ϑί ρεῖϑβ. 
ἴῃ ἴῃ βεςοηά, ψΜὨΟἢ 5 580 ἱποοηρτύουβ {πὶ τηδηγ πιοάεγηβ οἤδηρε 
τῆς τεχὶ οἵ τῇς ἢτγϑὶ οἶδιιβε ἴο ἴῃ 6 1ϑὶ ρεῖβ. ἰπ ογάδγ ἴο τηᾶκα ἴΠῈ 

εηῦγε σουρίες 4 σοπτϊηυδιίοη οὗ [6 ψοτάβ οὗ ἀοά, δηὰ δοοοτά- 

ἸΏΦΙΥ ἃ Ῥτογηἶβα ἴο [βγδεὶ. 
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ΤΧΧΧΙ. Α. 

3. Ὁ0}} ἴοτ Ὁ}; οἷ. Ἐχ. 15 -Ξ 15. 123 -- Ρ5. 1184, ΜΙ. ςὃ 15. 405; Φ τῷ 
βοηθῷ ἡμῶν. ---- 8. 701] »ιείοαν οἵ Ῥβ4]πι, (ὦ ψαλμὸν, ν. Ιηἴτ. δ 1. --- ᾧΣη5] 
πα, Ζίρεόγεί, 88 Ἐχ. 15:0 Ῥεβ, 149} 1503. --- Ὁ) 22} “ορελν σομρμαΐρρ ἐγγέ, 

(ἃ ψαλτήριον τερπνὸν; οἵ. 2 5. 23} (Ὀτ. ἴῃ ζω. --4. 19] ἐμ τὰς πισῖν 

Ἀδάρ εν ποῖ εἶδνγ, Ψ, θυ Απὶ. 85 15. 118 Ηο, 213 Ὁ. --- ἔ Π02} με νεϑορε, εἶβυν. 
Ῥε γὉ ΝΌΞΣΣ Ὁ". το 22) Ὁ5}} ἢ ἐβ ἱπίεγρ.; ρῆσ. ποῖ ἴῃ ὁ, Ἐ, ΜὨΣΟἢ ἱπϊεγρτγεῖ 

" 85 ἷπ ϑρροβιϊίου τ ΠΌ2; ἴδ 15 γεϑ}ν ρῥγεαϊοαῖς, θα ρίπηΐηρ ἃ πεν 51τ. --- 
δ. νῦν" 5 οὗ δυΐμος, ἃ5 3, ποὶ τῷ θεῷ (΄. --- Θ 40. Γι Ψ] ἴεπα οὗ Ρ ἔος 1,Ὧνν 
“φῇ 185 τιο}6 Ὁ 122; ἱτηρτοῦ. Βετα; σά., 88 οἰϊπιαχ ἀδτιδη 8, ὙΡΊΌ. ---- 5.5. 

επϊατρεά ἔοστα οἵ πον" (ὐτεβ.8δ- ας, --- ὃ ἸΠΝΥ21 50 Α4. Σ; θαΐ 6 ἐκ, 3 ἀξ, ΠΝ 
οτἰ σίμαὶ ὑγοῦ. ἱϊμουϊ ὑτερ., ψΒῖο ἴῃ ΒΟΙΝ οαβεβ ἰ5 ἱπϊεγργεϊδιίοῃ. 

ΤΧΧΧΙ. 8. 

θ6. γοῦν ΤΡῸ] δῖ (ὦ, Ἐ, 3, ὥ, 34 ρεῖβ. ἰπ ῬοΐΒ νῦδβ. ; ῥοῦ. 4}} ἱπίετρ. 
οτἱρίπαὶ ρίοβ. νὸν γ". --- Ἰ. Ὥν Ὁ] 50 95; δῖ (6, 3, Βανε 34 ρεῖβ. βετε αἶβο, 
Ρτοῦ. Ὀοῖῃ ἱπίεγρβ. οὗ δὴ οτἱρίπαὶ “ὉΠ, ---- θ᾽ 0305} ΡὮτ. α.λ., ἢ 530 πι[πὰ,} 
ἰοαά, ὀμγάνε, εἶδνν. 1 Κ. 118 Νς. 411, ἀβδ]}ν ἢ [π030] π.1, Ἐχ, 111 κ(-δ (0) 
211 (Ε) 65:1 (Ρ); οἵ. [538] 15. 95 τοῦτ. 1.435, --- ξ Ὁ] πιπὶ. δαςξοί 76. 243.3 
2 Κ. τοῦ; εἶδυν. 2οί, ξείείσ, τ 8. 213. 2 (Ἐ, 3ς18 [0..4113, [ἢς ἔοχτωεῖ αδἱοῃς ἀρργο- 

Ρεϊαῖς Βετε. ----ϑ. ΥΣΠΝῚ] 0 σοηβεσ, ἱπιρί. νἱτ βίγοπρ 5ῇ. ἀροάοβὶς (66). -- 
Ἴ}Ν] οδδηρε ἴο ρταρῃΐο δἰ βιοτίςαὶ ἱπηρῇ. --- ὈΚῸ ἼΓΌ21 οἵ. 1813, --- ἔξ Π2ν1Ὸ Ὁ] 

88 Ὀϊ. 335 Νὰ. 2018. 3} (Ρ) Ρβ. τοδῆϑ; Βυΐ ΨῸΡ Γ2 0 Ὃ Νὰ. 2716 Ἀὲ. 3261 (Ρ) 
ΕΣ. 4828; οἵ. θϊ. 332 ΕΖ. 4719, αἶϑο Ἐχ. 177 (7) 5. 953. ---θ.. ὋΣ ὕῸ9] ὦ αἀάς 
καὶ λαλήσω σοι, ἀπιὰ ἴῃβ τηΔ Κε5 [ῃξ ν. 85 ἔα 85 Ἵ2 ἰάθηϊίοδὶ ἢ Ῥ8. κοῖ. 1 

ἷ5. ἀου 1685 ἃ ρ]. --- 11. Ὁ 3Π0] ρῥῆτ. εἶσιν. 15. 5.γ' ΡΒ. 3521, δυϊ ἴῃ ἀἰβετοπὶ 
56ῃ86. --- 18, {020 ΠΥ ἼΦ2] ΡὮτ. εἶϑιν. ς. 317 728 οἱδ 118. 1310 1613 1813 2217 
θὲ. 2918, --- ὈΠΟΊΣΡΊΌ32] ὕνο δοςεηῖβ, 88 511; ςἔ, 7ς. γ3.,---1δ. Ὁ903] φιέεξίν, 
85 213; οἵ. γ33. --τ »)}Ν} ΗἸΡΆ. ξ»)5 ΝΊρδ, δὲ ἀπφιδίεα τοῦββ, Ἡ]ΡΉ. ἀκνεδίε, 
107}32 15. 256 70. 4013 2 (Β. 2819; Βεῖε τωδαώμέ, 85 2 8. 81 -ἰ-. ---16., πΥ} ἴῃ ἃ 
Ρϑ. οἵ Δ ἰδ ἃ βυτε ἰπαϊοδίίου οἵ ἃ ρ]. ---  Ὑ9π5}] Ῥᾶτ. 66, οἴ. 2 5. 2245 (-Ξ ργοῦ. 
Ρε. 18:6). --- ».»} Ἶ.55.; ποῖ Άπα] οἶαυβε, οσ σεβϑυϊι, θαῖ ἐχργεββίοῃ οὗ νυ βῃ. ---- 

ὉΠ}] 45 3115 ιοὶγ γογέμνιδ, ---- 1. ὙΠ5ΜΝ)} 580 Θῦ, 3, δπὰ οἵβεν Ντεβ.;; Βαῖ 
! Ἴν3 νη 38) Ἰεδὰβ τηδηγ, ἃ5 Ἠθυρ., Καα., Βᾶ., ἴο τὰ. γριοννν, Ὁ οοδτά. “ΙΒ 
1ϑῖ ρεῖβ. Βυϊ (, Ἐ,, 3, τά. 34 ρεῖβ. α]5ο γπρι2 θη, ψῃὶοἢ ἰδ τηοβὲ ργοῦ. Βοῖδι 

ξο ὈδΔοῖκ ὑροῦ δῇ ἱπί. δ08. γῇ ψἰτβουΐ 5[, οὐ ἱπάϊσδιίοι οὗ ρεῖβ. 

ῬΘΑΙΜ ΙΧΧΧΙΙ,, 3 5τε. 45 

Ῥϑ. 82 ἰ8 ἀἰάδοςὶς ἀπᾶὰ ἀγαπιαῖὶς, τοργοϑοηξίηρς Οοά Ηΐπι8615 ἰῃ δῇ 

ΔΒΘΟΠΙΌΙΥ ΟὗὨ ΤΌΪΕΣΒ, ΟΔ1Πἰπρ [86 τ ϊοῖκοᾶ Οη68 10 δοσοιιπί ἔὸσ δον 

Ῥατ δι (ν.}: 2), οοπιπιδηάϊηρ Ἰμ6πὶ ἴὸ ἀ0 ἐπδέϊο6 0 Ἐ88 ῬΟΟΣΓ δηᾶ 



ῬΘΑΙΜ ΧΧΧΙ]ϊ.ὄ 215 

στοαῖς (ν.3), απ νασηΐηρ ἔποπὶ ἰμδέ, δι ἐβουσ (Πδὶγ μοϑὶτίου 18 
ἀϊνὶπο, ἸΘῪ δσθ Ὀχξ πιοὰ (ν.5 7). Α γἴο8θ8 ϑηϊδγρεδ ΠΡῸΩ [86 6Υ]] 

ΤΟΘΌΪ8 οὗ ἰμοὶς ἐπ᾿ ιδιῖοθ (ν.5) ; ΠΟΊΟΙΣ ΠΙΑΙζο8 8ῃ ὑσζοηΐ ΔΡΡΘΔΙ ἴὸ 

Θοά ἴο τἶδθ ἃ ἴο ἡπάσπιοης (ν.5). 

ΟἿ ἀοιἢ διαηὰ ἰπ ἴῃς δϑϑεπ) Ὁ] οἵ Οοά: 
Ιπ ἰδ τοϊάϑὶ οὗ ροάβ Ης Ἰυάρειῃ: 
“Ἧονν Ἰοῃρ ν"}} γε ἡυάρψα ἱπίᾳυϊουϑίγ, 

Απὰ [δὲ Ροσϑοῃβ οὗ ἴῃε νυἱοκεα γτεβρεοῖ 
« 1006 τὰ ες Ὁ]ε δηὰ οὔρβδῃ. 

Το ἴδε «α[ιοϊεὰ ἀπὰ ἀεβιίτυϊς ἀο )υ5ιϊςα. 

Ἔεἰϊνεῦ ἴῃς ἐεεῦϊς πὰ ροοσ; 

Ετοπι ἴδε παηὰ οἵἉ ἴπ6 ν]οκεὰ γεβους ἴΠ 6 πὶ. 
«1 ΒΑΥ͂: ' Τμουρῇ γε ἅτε ροάϑ, 

Απὰ 50ῃ5 οὗ 'ΕἸ γοη, 4}} οὗ γου; 

(Υε) 45 πιδηκίηα 5}8}} ἀΐβ, 

Αῃά 85 οὔε οἵ ἐπε ὑγίῃοεϑβ (411, " 

Ῥϑ. 82 νγᾶβ ἱπ ἍΪ, αηὰ ἴῃ θη ἰακεη ἀρ ἱπῖο ΒΑ͂ ἀπὰ Έ (υ. [πίτ. δὲ 29, 31, 32). 
1 ἰ5 βἰπηῖαν ἴὸ Ῥβ8. 58. Τῆς τυΐετβ. οἵ ἴῃ: παίΐοῃβ, ἀπιοηρ ννβοτῃ βγϑεὶ νγὰ5 
βοαρί[ετεὰ 88 ἃ ροοσ, ψεαῖς, δπὰ δδήοιεὰ ρεορὶς, σε ροὰβ δπὰ βοῃβ οἔ ἴῃε Μοϑβὶ 

Ἡϊφ ἴῃ τπεῖγ σαραοΥ 85 ρονεγμοσβ, ΤῊΘΥ ἅτε στουυϊοὰ Ὦγ Οοά ἔοτ {δεῖς 

ἱπ)υδίίος, πὰ τὨτεαϊεπεὰ ψἱἢ ονεγίητον. Τῆς Ρ5. 15 ργοῦδθ]γ εχῖϊῖς. 1 δὰ 
ἴδγες {τἰπιεῖες τεϊγαβιῖς δ. ΜΝ δ ̓ 5 ἃ ρίοββ οἵ ἔυσῖίμεσς ἐχρ᾽δπδιίοη οἵ ἴῃς βετίουβ 

ςοπάϊου οὗ Οοἀἷξ ρεορὶἊς. 8 15 δη υτρεηΐ ρἷεα ἔοτ ἀϊνίπε ἱπιετροβκίοη, ΤΣ 
ῬΞ. 15 δϑϑίσπεὰ ἴο ἴμε [δϊγὰ ἀδὺ οὗ ἴμε ψεεὶς ἴῃ ἀποΐεηὶ [εν 58} Πἰταγργ. 

81:.1. Τνο 5γη. σουρ]εῖ5. ---1. Οοί ἐρίὰ εἰαπά ἢ ἢ )μάρείλ]. 

Ηςε Βαῖῃ τάκεὴ Ηἰς βίαπά δηά ἰβ ἴῃ ἴῃς δεῖ οἵ ρινίηρ βεηΐβησε. --- 
ἐς 1:6 σεοεγιῤέν φΓ Οοα 7, ϑαυτηταοηδα Ὁγ Οοά Ηἱϊπιβε]ῇ ἔοσ ἃ ὑυάϊοαὶ 

5655, 0ῃ. --- 75 δὲὴδ γε 97 ξοαϊ], ἴῃ β}ββίοῃ 15 οοτηροβαά οὗ ροάϑ [ 

σοης ΟΕ οη, αὐ ογ γι ν.δ; ἴῇευ ἢανε δε δοιίηρ 85 ᾿υάρεβ, ἀπά 

βοὴ οὗ ἴδεπὶ αἱ ἰεαϑὶ ἤανε Ὀδθ ραν οὗὨἨ ρτοβ8 ἰπ)υβίςθ. ΤΉεθε 

ἡπάρεβ ἀγὲ ποῖ δν]] δῆρεὶβ, γῇο ἰπ ἰδίεσ υἀαἰβδπὶ ψεγα τερασγάθα 85 
δυδτάϊδηβ οὗὨ παιΐοηβ δῃὰ γεβροηϑβὶῦ]α ἴοὸ σοά ἴοτ ἴδε τηϊβάδεάς οὗ 
186 πιοῖβ, 580 35, οἵ. 15. 245.:.3. ὙΠΟΥ ἅτε ποῖ ψιοκθὰ συΐϊοτθ ἴῃ 
Ι5γδεϊ, Ζζ, οἵ. Εχ. 215 2255 35, Βυῖ [ΠῈ} ἅγεὲ [ῃ6 νίοκεὰ ρονθγῃοῦβ 
οὗ ἴῃ πδῆοῃβ ποϊάϊηρ [586] ἴῃ βιιδ)]εοϊίοη, οὗ. ΕΖ. 28... ΑἹ] οὗ 
ἴπ686 τὰ οδ᾽εά ροάβ, θεοϑιϑὲ ἃ5 πιϊοσβ δηὰ ᾿υάρεβ τΠΕῪ τεῆσοϊ 

τῆς αἰϊνίης τηδ]εϑῖν οἵ 1'ψν δηὰ ογάδσ ἰῇ ρονεσημῃηεηί. ---ῷ. “7οτυ 

ὄρη τοῖν γε γμάγε ἐπιφμίέοωείν ἢ ὙΠαβε Ἰυᾶρεβ μδὰ [ὉΓ ἃ ἰοηρ 

τἴπηθ οαιτεα οἡ {πεῖν ἰπ]αδίϊος 1π ἴῃ6 ρονεγηιηθηΐ οὗ ἴῃ6 Ρεορὶς 
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οἵ Οοἄ. Οοΐά οδ]1}|5 ἴποτὰ ἴο δοοουπὶ πὶ ἃ απεβιίίοη το ἢ ἴτὰ- 
ΡΙΙε5. ἃ παραῖϊνε ἀηϑννοσ, ἴμδὶ ἴξ σδηποῖ 90 ΟἹ 8ὴῪ ἰοῆροσ. ΤὨΐβ 
μία! τγᾶθ Ἔβρθοία! τηδηϊξεβὲ ὉῪ ὑπεὶγ Βῃονίηρ γέηφέε ἴο 2λε 
2εγεοης 97 Τὰς τοϊεξεα , δΆ ἰη)αδιῖσε Ἔχρτγαϑϑὶν ἑοστἀάθη ἴῃ 186 
1» δῃὰ ἴῃς Ρτορμεῖβ Εχ. 2325. δ 55 1ν. το 5 Ὁι. 17 τ6᾽519 Μα]. λ'. 

ϑίσ. 11. ὅγη. τειγαβιςο. --- 38- 4, Α σοτηπιδηᾷ ἴῃ ἔουτ ἱπνβ. : ἴὸ 
)μάρε ἢ ἐσ γμσεδίες ἴὰ ἰδνουτ οὗ ἴδε γε, ογῥάαη, αὐέείεα, ἀεεπ- 

ἀρής, 2007, ῬτΟΌΔΌΪ ποῖ ἱηάϊν!άυδ]5 50 τυοἢ 8ἃ5 ἴῃ Ῥβορὶς οὗ 
Ιβγδοὶ, με ὶ ρ1 655 ἴῃ ἴῃς μαηάβ οὗ τῃεὶσγ Ἰοτεῖρῃ ρόνεγηοτῖβ, δηὰ δο- 

οογάϊηρὶν ἴο ἐείνεν ἢ γέρος τἈδῖ ,γονε 1ὼ6 λαμ οὕ τλε τυϊεξεά, 

ἡ ῆο ψάγα τακίηρ δἀνδηΐαρε οἵ τῇεῖγ τνεδίζηθββ δηά ΔΌΣ ΠΥ ἴο 
ἀείεηά {Παπλβοῖναβ. --- ὅ. Α ρ᾽οββαῖου βἰἴαῖεβ 1 βίτοηρ ἰδηήρυᾶρε ἴδ 

βοιίουβ σϑβ]15 οὗ {Π|5 ἰη)αδῖῖος: Ζάεν οἷ ποί ἔπσιο, τὰεν μπαΐξρ- 

σἰαπά πο], 570. βἰδι επηθῃ5 ἴο δ ρῃδϑίζα ἴῃ 6 ἱρῃμόγάηςα δηά δ] ηά- 
π655 οὗ ἴῃς )υάρε5, δεοογάϊηρ ἴο ἴῃ6 υϑι4] ἰῃϊεγρτεϊδίίοη. Βαυΐ ἴῃ8 
ἰη)υβῖῆῖος οὐ ἴμεβε ἰυάρεβ νὰ5 ποῖ ἴῃ6 σεβϑαϊὲ οὗ ἱρῃογάησε : [86 

1ποτοῦρὮ Υ υπάοτθιοοά νῆδὶ ἴΠῈῪ νεσα ἀοίηρσ. Τῆδῖ ἱπιεγργεϊδιοῃ 
5 ἄυε ἴο ἴῃ (ΔΠυτε ἴο ἀΐδοσγη ὑπαὶ (15 ν. 5 ἃ ρίοββ. [{ τεδ]ϊγ βεῖβ 

Του τ[Ὠγουρμουϊ ἴῃς βατίουβ σοηϑεαυδηςα85 οὗ ἴῃς ἰη)ιδίῖςα ἴο [ῃο568 

ὙΠῸ ΨΕΓῈ Ορργεββαεᾶ. ὙΠΕῪ οοὐἹά ποῖ υηάετβίαηά ἰΐ ; ζῴφν τυαΐξ 
αὐομέ ἐπ ἐαγζηδ:ς}, ποῖ τροσαὶ, οἵ ἱρπόσγάηςα ; θυΐϊ οὗἉ τηἰδίοτϊι πε, ἃ5 

15. 833 οἱ Ἀγ, γ᾽, --- Τἠ τὰς γωπάκσηοης 9 ἐὴε εαγίὰ ἀγέ «λαζεπ]. 
Τῆς σΟ]ς οἷν! οτάεγ ννα5 ἀϊβιυγθεάᾶ, ρυῦ]ο σοπῆάδησς ἀεβιτογεά, 
δηά 4}1 βοςΐδὶ δηά Ἴοιωπηεγοῖδὶ σγαϊαϊοηβ τα υηβοῖεὰ Ὁ τπῈ 
Ἰη)υβείςα οὗἩ [ῃ656 ροόνδγῃουβ, οἵ. ᾿τὸ 75΄. 

δῖσ. 11. Απίϊῃ, σουρ]εί8. --- 6-Ἴ. Υξ ας νιαπζιπά «λαἤ 46], 
ποῖ 85 1 ΜΕΙῈ βῇῃδγίηρ ἴῃς οοτητηοῃ ἰοΐὶ οὐ πιδηκίηά ἱπ ἐνεηῖαδὶ 
ἀεαῖῃ ; Ὀυϊ 85 ἢ ας ομό 97 16 φγίπεες γαδ, ΌΥ Ὀεΐης οαβὶ ἀἄονῃ, 
ἰδίῃ ΌΥ δὴ δάνεδβασυ ; ἔοσ ἴς ἀδαίῃ ἤθε ἰβ Ἔν θη ἃ ῬΘΏΔΙΥ 

᾿αρθηάϊης ὑροῦ ἴπ65ε ἀπ͵υϑὲ Ἰυάρεβ οα σοά Ηϊμπβεῖ, Τϊ5 
ῬΕΏΔΙΥ ΠΥ οου]ά ποῖ ὀδοᾶρα, τπουρὴ ἐχδ]ιεα ἴῃ {ΠῚ Γ ροϑιΟῺ ἃ8 

ξοάϑ δηὰ β8οηβ οἵ Ἕ]γοῃ. ΤἬΘΥ μέσα ηοΐ τε] ϊγ ἀϊνίηθ, Ὀὰϊ Πυπηδη. 
ΤΏΟΥ ψετα ποῖ Ἵχαϊῖθα ἴο Ὀε διποηρ ἴῃ6 ἰτηπηοτίαϊβ.Ό. ὙΠΕΥ γα 

5111} τηοτίδ]5, βαθήεοϊ τὸ ἴῃς ἀδαιῃ ῥεπαὶ]ῖν. --- 8. Α Ἰαΐοσ βὐϊίογ, 

ἰϑῃϊηρ ἴο τηᾶΐζα ἰἢς Ῥβ. βυ δῦ ]6 ἔῸΓ ρα θ]ῖς νουβηΐρ, δά 5. ἴῃς 
Ῥεπ τοι ἀρΡσορτίδϊα δἱ 81} {ἰπ|ὲ5: Ο γί, Ο σοί, Ο γμάρε 1ζ6 

ἐαγίλ], ἃ ῬΙεα ἰῃαὶ σοὰ νψουἹὰ ἀο 75 ναὶ Ηδ 85 Ὀθβθῆ τερτε- 

ββηϊεά 5 ἀοίῃρ ἴῃ ἴῃε Ρ5. ; Ῥαΐ Ῥσορδὶγν αἰβὸ ἴῃ ἴ86 τῶοσγε σοϊαρτδ- 
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Ἠδηβῖνα βθῆβα οἵ ἃ ἤη8] δάνεηϊ, 45 ἴῃ 9ο4᾽ " οὐἷ". 983. --- πες 
ΖΆσι τοῖδ' ἑαζε 2οςφεςείον οΥ αὐ παήσης ας απ ἱπλεγίίαπες). Ι5τδθὶ 
νᾶ5 ἴῃε βρεςίαὶ ἱπῃμεγίίδηςε οἵ σοά ἔτοπι ἴε τηοβὲ δησίθης {{π|68. 

Βαϊ ἴῃ τῆς υῃϊνοσβδ βγη οὗ ἰδοῦ {Ππ|65, 41} ἡδίίοηβ ψογα οοησαϊνοα 

85 ὑπάοσ ἴῃ6 αἰνίης ρονεγημηθηῖ, βυδ]θοῖ ἴο Ηἰ5 ᾿υἀρτηεηΐ, δπὰ 

διανίῃξ ἃ βῆδγε 4150 ἰῃ γεἀειηρίίοῃ, οἵ, Ρ5. 87) 15. 19. 

1. ὑκ] 50 3, ἐδνουγτεὰ ὉΥ τηξδϑυγα, ννΒἰ ἢ ταυΐγεβ οὩς δοοεηΐ ἔος ὉΠ; 
αὶ Θ εὔν, Θεῶν 15 ἑδνουτεὰ ὈΥ |] ον ἀπά ὉΥ 1)» 3 ν.δ, 580 Α4. ἰσχυρῶν, 
Ὁ αρρεῖς --- 8. ὈχῸν 1], (Ὁ ἰτᾶπθροβεα πουῃβ.--- δ. Απ ἐχραπεῖὶνς ρἷ. --- 
6. "ον 5Ν7} ργοποῦῃ επιρῃ.; Ὀυΐ ἀππεσεββαγυ, τοᾶῖςεβ ]. ἴοο ἸοηΡ. --- [Ὁ 23} 
ῬὮγ. α.λ. ἔοτ τυΐετβ ; θυΐ πὸ βουπὰ τεάβοῃ δραϊπβὶ ἰΐϊ, {πὶ ψουἹά ποῖ δα ]}}Ὺ 
ΔΡΡΙΥ ἴο Ὁ 2 οσ ἴο ὈΟΝ 3. τς Ὦ. 12Ν} δὰν. αββενεγαϊίοῃ, οἵ. 9,33 6619, 50 
3; Ὀαὶϊ (ὃ Ὀπιν ποτε Ῥσοῦδθ ]α. --- 8. Α εἰ. οἵ ρε[είοη. 

ῬΘΑΙΜ ΙΧΧΧΠΙΠΙ., 4 51. 85, 

Ῥε. 83 '6 δὴ πσρϑηΐ ἱηνοοδείοη οὐ Οοᾶ ἱπ 186 εἶπι6 οὐ ΝΟ οπιδα, 
ἔοσ ἄοιίνοσαποθ ἔσοπιὶ Π6 ἙΟΠΘΡΙΓΘΟΥ͂ πιδὰθ ἀραὶπδὶ [βσϑοὶ ὈῪ {86 

πεϊσπρθουσίπρ᾽ πδιῖοη8 νι ἘΠ6 Ῥύτροβο οὗ ἐχιοσπιϊπδιΐηρ πὲπὶ (ν.5 ), 

δηυπιοσαίίηρ ἴμ6πὶ 10 80 [86 ΘΧΊΓΘΙΩΪΥ οὗ (86 ἈΕῚ] (ν. ἢ), ἔπη 

ἐτηρσοοδιϊηρ προὸπ ἴπθπὶ [86 ἀδδίσυοιίίου [μαι Οοά πδὰ ϑεηΐ ὩΡΟῚ 186 

δποὶοπὶ Θποπιΐο8 οὗ Ηΐ8 βεορῖε (ν.. 5.15), δηὰ ἐμαὶ τ πὲο 16 ττουρσδὶ 

ΒΥ͂ ἴμ6 στοδὶ ἔοσοθθ οὗ παίιιγε (ν.}" 175... ΟἹοββθβ τπῖδῖζα {μ6 ῬΒ. 
ΤΆΟΤΟ ΔΡΡτΟρσίδίθ ὸσ ΡῈ 11. οσβμὶρ ὈΥ͂ δοξιεπὶπρ 186 ἱπιρσθοδίίου, 

τλδικίηρ ἰΐ8 514] ῬΌΣΡΟΒΘ [86 σοηνοσβίοῃ οὐ 186 πδίΐοηθ δηὰ [86 

τοοσσηἑεου οὗ [86 ΟΘοἅ οὗ 1ϑγαεὶ δβ {86 Θοᾶ οὗ 411 186 ϑασί (ν.}75.). 

ΟΟ 902, Ιεὶ ἔβεγε θὲ πὸ αυϊεὶ ἴο Τῆες; 
Απὰ 6 ποὶ 511}, Ἐ!: 
Εοτ ο! ΤΗΐης ἐπεγηΐεβ ἃγα ἰῃ ὈΡτΟΑΓ, 

Απα ἴδοβς ἴπαὶ παῖς ΤΉεε ἀο Παρ τἰῃς Πεδά: 
Ακαΐηϑβι ΤῊΥ ρεορὶε ἴἢεγ ἰακα Ἵογαίιγ οοιυηϑεὶ, 

Ἀπὰ [ΠΕ σοηϑρίτε ἱορεῖπεῦ ἀραϊηϑὶ ΤῊΥ ἰσεαβυσγεὰ οἕδϑ: 
“'Οοπια, δηὰ Ἰεὶ ὰ5 ουἱϊ ἴῃεπιὶ ΟΗ͂ ἔγοτῃ Ὀεΐηρ ἃ μαϊίου, 

Τπμαὶ Ι5Γαε] ΠΥ Ὀε Τεπι πι ετεὰ ΠΟ πιογα." 
ἘΟΚᾺ {πεν Βανὲ οοηϑυ! εὰ νυ] οἠς πιηὰ; 

Ακαϊηβὶ Τῆες ΠΕΥ πηᾶκα πὶ δ] δηςε : 
Τῆεα ἰεηῖς οὗ Εάομι, απὰ ἴῃ 15 πιο} 1165, 

Τῆς (ἰαπ 4) οὗ Μοδῦ, ἀπὰ ἴῃς Ηαρτίϊεϑβ, 

(ΤὮε Ἰογάς οἵ) Απιπιοη, διὰ Απιδίεκ, 
Τῆς ΡΒ ]Π511η 65 νυν ἴῃς ἀννε!!ετβ ἰῃ Τγτα; 
(ϑαπιαγία) 4150 5 ἰοϊπεά ν ἢ ἴῃ πὶ, 

ὙΠΕΥ ᾶνε ὈδοΟΠΊΕ 8 ἃγτῃ ἴο ἴῃε 50ῃ5 οἵ 1 οἱ. 
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1Γ)0 ιο ἐδεπὶ 85 ἰο βἴβετα, 
Α5 ἴο ]αδίῃ αἱ τμε Ὁτοοῖς Κίββοῃ, 
εὶ ἰθεπὶ Ὀς ἀεδίτογεὰ (45 Μίαΐδη) δἱ Ἐπ (Ηαγοα). 
[εἰ ἴδτη Ὀεσοοσηε ἀυηρ ίοσ ἴῃς στουπά, 

Μὲαν {ἰπεὶγ ΒΟΌΪε5 Ὀεοοπιε ἂἃ5 Ογοὺ δηὰ Ζεοῦ, 
Α5 Ζεῦρδῇ δηὰ Ζαϊπιυππα τ εἷν ργίηςθβ. 
ὙΠΕΥ 5αἱά : “1μεῖ υ ἴακε ἰϊ το ουγϑεῖνεϑ ἴοσ ἃ ροβϑεξβίοῃ. 
1,εἴ υ5 εη)ου τῇς ἀννε! πρ-Ῥίαοες οἵ αοὰ."" 

Ο ΜΥ͂ Οοά, πιαῖκε ἰεπὶ |κε νυν ἰγ ηρσ ἀυδί, 
Α5 5000 ]6 Ὀείοτε (ῃς νἱηὰ, 

ΑΒ ἔτγε δαὶ Ὀυγπεῖδ υρ ἴῃς ἰοταβί, 

Α5 ἤσπιε (ῃδὶ Ξειϊει ἢ δΌϊαζα ἰὩς τηουηίαίηϑ; 

80 πιαγεβὶ Του ΡῬιυγβιιε ἴδ πὶ νὰ ΤῊΥ Εἰσὶ νἱηὰ, 
Ἀπὰ νη ΤῊ ἰεπιραϑβὶ ἰοστὶ ἐν ἴμεπὶ. 
ΕΠῚ τ εὶτ ἔδοαϑ υνἱἢ Ἰσποχαίηγ, 

Απὰ Ιεἰ ἰδεπὶ Ὀ6 οοπέουπαδὰ ἰοτενεσ, δηὰ ἰἸεὶ ἰμεπὶ ρογὶϑἃ. 

ῬΞε. 83 νγᾶβ οὔς οὗ ἴδε Ρε8. οἵ (Ϊ. 1ὶ ννδβ οαἱἱεὰ ἃ Ὑν, ἔου σαὶ τεάϑοι ἰξ ἰ5 
ἀϊθίουϊ το ἀεϊετπιῖπε. Τῆς ἴεγτη ψγὰ8 Ῥοββί]Υ αἰϊδοβεὰ (ο ἴῃς β. Ὀείογε ἰὲ 
ὙΑ5 ἰδζεη ἀρ ἰηῖο ΑἸ, Τῆς, Ῥβ. νγᾶβ β ρβεαυθηιν ἴῃ ΒΗ͂ ἀπὰ Έ, Ὀυϊ ποῖ ἴῃ 
ἘΒ8 (υ. Ἱπίτ. 88 24, 29, 31, 32). Ιἱ ἷἰβ σοτηροβεὰ οὗ ουτ {τϊτιεῖοσ οοΐα- 

δι ϊς Β5, ἴῃς ἢτβὶ ραῖς ἰπ ἀπε  μεβὶβ τι τας 1αθῖ, ΤῊς ΟἿΪΥ ρίοββεβς αἵτε αἱ τῆς 

οἷοβε οἵ {δε Ἐβ., ν. 178. 19. ἴῃ ψ ΒΊΟΝ (ῃς ἀϊνίπε παπὶς Τὴ 15 ῥγομηϊπεηῖ. [π 

τδε οτἰ χίμαὶ Ῥβ. [με (οἸ]ονίηρ ννοτὰβ δπὰ ρῆγαβεβ δτὲ ποίςνοσῖῃυ: Ἵ» "Ὕ ὃμκ 
ν.3, οἵ, 15. 625: 1; γοθπν ν.ἢ, 85. ΡΒ, 467; ΓΙ ὨᾺ νι δ, ρῆτ. 1, Ε, Ὁ, 15. 615 Ἑ; 

ὉΥν ὑτν ν, οὖ, ΗΡ, 37; Ὁγ τύ) ν.9 ανλ., εἶδιν. ο. ὃν 6π, 295 (Ὁ) Ἐ; 6. ὃν 
Να. 183.4 -ἘἘ;, γρ0ὺ ν. 1], εἶδνν. 76. 4 ἴ, 2 Κ. οὗ; Ὀ52 ΝῺ) ν.13, δς Ῥββ. 47}0 10 740 
1138:8 1189 1465; Ὁ"2)Ὁ) ν.}3, 458 705. 1351 ΜΊ. κ6 ΕΖ. 3259; ΓΝ) ν.}δ, 28 1.4, 22 
76. 2ς87, γ0λ) νι16, 85. 15. 118, οἵ, Ῥ8. 7719) ὈΛΣ ὈΠΌΓ ν δ, α5. Ὁϊ. 3223, Τῆς 
ἰδησυᾶσε δηὰ ρῆγαβεβ δῖε ἴβοβε οἵ ἴῃς ἰαῖς εχὶϊε δηὰ δαὶ Ἐεδιογαίίοι, 
ὙΒοτε ἅτε ΠΊΔΩΥ ανλ.: ὙΌ ἸΌΛΡΥ ν.ἢ, ἼΣΟΣ ν.β, ἼΩΝ 20 ἸΧΡῸ ν.δ, Ὁ)0 ΜῦῸ ν. ἱἹ, 
4}1} σταρῃὶς ἀπά ογὶρίπαὶ, υἱτηουϊ υβς οὗ 1αῖϊς ψογάβ, Τῆς παίϊουϑ τηεπιϊοπεὰ 
ν.19 ἃτὲ οΒΙοΗῪ ἴῃς πεὶρῃρουτα, ΤῊΣ πιοβῖ ργοπιϊπεπὶ ἃτε ἴῃς 8οῃ5 οὗ 1,ἵ, 
Αὐπιοι δηὰ Μοαῦ. Τὸ ἴδεβε ψεσε Ἰοϊπεὰ Εάοαι, ΡΒ ]5118, ἀπ ναγίουβ Ατᾶ- 

Ῥίαπ ρεορὶεβ. Τῆς Αταδίδῃ ρεορὶεβ ἃτε Ἰοϊπεὰ, ᾿βῃπιδεῖ ἴο Εάοαι, Ηαρτίϊες 
ἴο Μοαδῦ, Απιδὶεἰκίϊεβ ἴο Απιπιοῦ, Τῆς πδπὶοβ ἃ οἷὰ οὔμδοβ δηὰ γρεποταὶ 
πῃ ἐμαγβοῖετ, ΤΉΕΥ ἀο ποῖ ἰπάϊσαϊε ΔΩΥ βρεοίῆς πε. ΤΆὨΪ5 5 11 πε τότ 
ϑἰριιϊβοαηὶ (μὲ ἰς ΜΙ|άϊδηΐτεβ ἄγε 50 ῥτοταίπεπὶ ἴθ ἴῃς Ἰδαῖον ἱπιργεςσδίίοῃβ, 
Αἰἰδοδςά ἴο ἴδε ῬὨ]15επε5 τὸ ἱπῃδὈ  Δηῖβ οὗ Τγτε. ὙΠεβα ἂτε αἶϑο ὑπάουδῖ- 

εαϊγ βυδοτάϊπαίθ. Α 5ἰγηῖαν τεΐεγεηοε ἴο ἴῃς Τγτίδῃβ 85 βἰανε- ἀβα]εῖβ 5 ἴῃ 
70. 4Γ56. Τδετο 5 πὸ πεεὰ ἴο μη οὗ ἴΒϑτὰ ἰπ δΔῺΥ οἴδμετ γεϊδϊίΐοη. ΤΈς ἀϊβῃ- 
οὐγ τ ἱτἢ ἴῃς ραββαρα ἰ5 (αὶ 4::ἀπρ' 158. οα] δὰ [ἢ δτγπὶ οὗ ἴῃς 8005 οὗ [οἵ. 
ΤῊ 8. νγὰβ ἴῃ 15εἰ Γ ἱπιροββίδὶς αἱ ΔΗΥ͂ ρεγὶοὰ οἵ βίου. ΤῇἜ Αββϑυυῖδῃ Δύση 

νγῶβ πνεῖ αἵ (ἢε ἀϊβροβαὶ οἵ ἴῃ 4}}1ε8 85 ἃ σγεᾶρου αρδϊπεβὶ [τἀ δἢ. “Αββθας" 
τηυβδὶ Ὀς 8π εττοσ. ἽΝ Ϊε ἴδ ἰβ ροββϑί]α ἴο βϑῦρροβε ἴπδὲ Αβϑῆυς πιὶρδὶ βίδπα 
858 18:6 5γτιῦ0] οἵ ἃ στεαὶ νου] ῬΡΟΕΙ Οἵ ΒΌΡΓΕΙΩΘ ΦΠΕΙΩΥ͂ δἴ ΔΗΥῪ ἰαίοτ ρεσγίοά, 
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Ὑβεῖδες νὰ ἰδἰηὶ οἵ Ῥεγβία, Βαρυ]οηΐα, οὐ (ἢ ς Οτςεεὶς ϑγγία, γεῖ πομς οὗ ἴἢε56 
ςουϊὰ ενεῦ μανς Ὀεεη ἴδε δγηὶ οὗ ἴῃς 5οῃ5 οὗ [οἱ, Οεβδυτ, βυρρεβιεὰ Ὀγ Οτ., 

"85 πενεσ οἵ βυβηοϊεηι ἱτηροτίαπος ἴο ὈῈ δι οἢ ἂπ ἄγπι. Αββῆυγ πιυδὶ ἰΠετοίοτα 
Ὀε ἃ τηϊβίδκε ἔος βοῦς οἴμεσ ρονψεῖ οὗ ἱπιετσηθάϊαϊε ἱπιροτίαπος. [1,εανΐηρ [ἢ 15 

ἔος ἴπε τιοσηεεΐ, [ἔτεα οί εἴ [μϑοτῖε8 μᾶνα ὕδθῃ ῥγοροβεὰ ἴο δοοουπῖ ἔος ἴῃ 

5ἰιυδίοη: (1) ἴΒς φανεῖ νίεν 5 παῖ οἵ ἴῃς οοπέεἀδετγαιίοι ἀραίηβὲ [Ὁ μοβἣδ- 
ῬΒαΐ 2 Ὁ}. 20; 50 Ἂς. Βυῖ ψΒ}}ς ἴθε Μοαδίϊεβ ἀπὰ Ατωπιοηῖίεβ βεεπὶ ἴο ἤν 
θεεῃ δἱ ἴδε μεαδὰ οἵ [818 Ἰεᾶρυς ν.ἷ, αηὰ Εάοτι βεεπιβ ἴο δανε Ὀεϊοηρεά ἴοὸ 
τ ν.ῖθ. Ὁ ἀηὰ ἰξ 18 ργοῦδῦ]ε {παῖ ΤΠ ετα δοοοτηρδηΐθα Ὁ. Ατγαθίδη 8118, 
γεῖ τῆς ΡΠ ΠἸπιῖηε5 δηὰ ἐβρεςΐδ!γ ἴῃς Ὑγτίδηβ ἂτὲ ὑοΐ πιεηιϊοπς, απὰ ἴῃετα 

15 ποῖῃίηρ ἴο σογγεβροπὰ ψἱἢ ἴῃς ἀἰβῆουε γεῖ ἱπιροτίαπὶ Αββῆυσ. Μοσβϑονογ, 
ἴι 15. ἱπιροββιθ]ς, ἔοτ οἴμεσ γεᾶβοῃϑβ, ἴμαὶ [Ὡς 5. οου]ὰ ὈὲῈ 50 δβαῦ]γ. (2) Τῆς 

τοοβῖ σοτησηοη τηοάστῃ νίενν, σοΐπρ Ῥ80Κ οὐ Τπεοάοτγε οὗ Μορϑυεβίϊα, Ὠϊ]οάο- 
τυ5, ὕαη Τί] ἀπὰ Βεηρεὶῖ, Ηἱ., ΟἹ5., Οτ., Βᾶ., αϑϑίρτιβ ἴῃς 5. ἴο ἰἢς {ἰπῖς οὗ 
1: Μας. 5. ΜΝ ΏΠε ἴδς πεῖρῃθουτίηρ παῦους ψεγα ἴθεπ Βοβί]ς, γεῖ μετα ννὰ5 
τῸ δοῖυ δ] ἰεᾶσυς, ἀπά Εάοπι, ποῖ ἴδε βοῃβ οἵ 1 οἵ, νγὰβ ἴῃς ῥτγίποῖραὶ. [1 ἰ5 
ἔπιε Ἴγτε δηὰ ἈΠ] βιΐα ἀρρεαγ, θαϊ Αββδῆυς βπἀ8 πὸ βυϊδῦ]ε εχρίαπδίϊοι ; δπὰ 
ἴῃ οἴει τεβρεοῖβ ἴῃς Ρβ. Ὀεΐγαυβ πὸ ενϊάεπος οἵ 50 Ἰαΐε ἃ ἀδίς. (3) Το νἱεν 

οἵ Ἐπν., ὈΪ., [θαι [τ Ὀεϊοπρε ἴο ἴδς {ἰπῆς οἵἨ Νεβειηΐδῃ, 8 Ὀεβὲ βυδίαϊποὰ ; ἕοσ 
ϑδηθα]]αῖ, α Ἡοτοηΐϊε οὗ Μοαρ, δπὰ Τονίδῃ, ἴἰΒς Απηπιοηϊίο, ἀγα ἴδ ἔνο οἰ οὗ 

ςοπδρίγδίοτβ. Τὸ ἴπεβε ψεγα Ἰοϊπεὰ ΟἽβῆε, δες Αταρίδῃ, ἀπά Αβμάοαϊτες 

(ΡΒ πεῖπ 5) Να. 219 41 61:3, Τῆς Ἑάουιΐϊεβ δπὰ Τγτίδῃβ, ἰὶ 15. ἴγυθ, ἂτεὲ ποὶ 
τηεηϊοπεά; δῖ ἰξ ᾿5 ουϊάθηϊ ἔσοπι ΟἹ. ἱπαξ [ΠΕΥ̓ “ψεζε πιοδὲ οβιΐὶς αἱ (ἢ ΐβ 
{πις, δηά ἔτοτῃ 70. 45 ἴμαὶ τῇς Τγτίδηβ νεῖς βἰανε- ἀθαΐεγβ, μοβὶὶ]ς τὸ Τυ δῇ 

διὰ ρτεεαν ἴο βεἶζε ἴμεπὶ 88 βίανεβιυ Τῆς ἀἰϊβῆουϊ! Ατεάδ τὰν Ὀεδὶ Ὀς δχ- 
Ρἰαἰπεὰ αἴτεν ἴῃς δηοίεηὶ Τβεοάογεϊ 85 τεξοττίπρ᾽ ἴο ἴῃς ϑαπιαγίϊίαηβ. 11 νγὰ5 
ἱπάεεὰ ὑροὴ [86 διτὴγ οἵ ϑαιπαγία [πὶ ϑδηραὶϊαὶ οἰ ΘΗ τεο]ϊεὰ 85 ἢἰβ ἀττὰ 

δραϊπεὶ ἴῃς 7εννβ Νε. 42. Τῆς ψ Βο]ε βἰϊαατίοη βυΐϊϊ8 ἴῃς τἴπις οὗ Νεἢοπιίδἢ, 
ὙΠ θη δε τγ85 θυ] ΐπρ υρ [ἢ ς τν4}} οὗ Τεγυβαίεπι, ΤῊς τεέεγθμηος ἴο (ἢ βίοσγίεβ 
οἔ 7α. 4-5, 7-8, ᾿χηρ|1ε5. ἃ Κπονϊεάρε οὗἩ πε ῬοΟΪϊκ ἱπ Ἔββθηιία!ν 115 ργεβεηὶ 
ἔοττω, σοσῃ δἰ πίηρ [, Ε, Ὁ ; δῃηὰ 4]1} (ῃϊ5 ἔανουτγβ ἴῃς βατης ρετίοά. Αἱ ἴῃς Ξδπις 

ὕπιε, ἴδε Βίδίοτίςδὶ βεῆβε οἵ [8 δυΐδοσ ἰβ ἰῃς ϑᾶπιε δ5 ἐμαὶ σῇ ΐο ἀρρεαῖβ ἱπ 
Φ ξεπευα ῖγ, δ5 ἱπιεττηεάϊαίς θείνεεη Ὁ δὰ Ρ, 

517. 1.0.4 5γη. σουρ]εῖ, [Ο]οννοα ὈΥ ἴἢτες Ξγῃ. σουρ]εῖβ ἴῃ ϑἰαίγ- 
Ἰκ6 δάνδποα.---1. Ο Οοά, έ λεγε δε πὸ φμίϑί τ Τῆξε ἢὶ δδ γιοῦ 

“0, διαρμαβίζεά ὉΥ ἃ ρίοββ, δραίηβ [6 τηθᾶβυγα, ζω ποί 
σέδσποε, δὴ ἱταρογυπαῖα ρ]θὰ ἴμὶ σοὰ ψου]ὰ πὸ Ἰοηῆρεῖ τείταϊῃ 
ἔτοτὰ ἰηϊεγροβί οη οἡ ὈεΠ Δ] οὗἩ Ηΐβ ρεορὶβ, Ὀαϊ ἱπηπιθαϊαῖεὶν δςὶ, 

ψτπουΐ ἃ πγοτηθηῖβ σαεβί, ἰη {ποῖγ ὈΘΒ ΔΙ, οἴ, 15. 62) 57, .--- 2, 2ὺ» 

ὄρ, Τλϊης ἐπορεΐθς ἢ τάοος ἐλαΐ ἀαίε 7ΤΑεε)]. ὙΠΘΥ τὰ τῆς δηθπλΐεβ 
οἔ σοά ΗἰΪπι5ε1} 85 νε]} ἂ5 οὔ Ηΐβ5 ρξορ]ε; ἴῆδν μαῖθ Ηΐπὶ 5 ὈΪϊ- 

ἸΟῪ 458 {ΠΕΥ δίς 15Γ8ε]. ---- γέ ἐπὶ μῤγοαγ]. ὙΏΘΥ ἅτα ραϊπεγεά 
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ἴῃ ἃ τὰυπιυ]αουβ, ΠΟΙΞΥ Δ55οπι ὈΪΥ, ρἰνίηρ νεηΐ ἴο {μεὶτ δηρογ ἰη Ἰουά 
οτἶ65. --- ἦν ἄχ μΊ 46 δα 1, ἰὰ ἀττορϑηΐ Ποβ Ὑ δπα τοδάϊηεββ 
ἴον ρϑτεββίνε δοίίοῃ.--- 4. 774» ἑαζέ ἐγαζέν εσεριϑεί ἢ ἐλεν ἐοποῤίγε 

ἐορείλεγ]. ὙΒεὶγ ρδιμογίηρ 15 ἴῃ βεογεῖ, ἀηὰ {ΠΥ σοηβρίγε ποῖ [0 Γ 
ΟΡ, Ββοπουγαῦϊα νναγίαγα, Ὀὰϊ ἔοσ οσαῆυ, ἰγοδοῆθγουβ τονεπιθηΐβ, 

ἀουθῖ|ε55 τείεστίηρ ἴο {πεῖς Ἰοςσιι65 ἂἵ ἴῃ6 οουτί οὗ ῬεΓϑία ἃ5 νε}]} 

85 ἢ ἀἰδαβεοϊεα τρθιρεῖβ οὗ [6 [εν] ἢ σοτητηθ 1γ. --- σσαίνς 

ΖΤᾺν ψεαεμγεα ογ651}, ἃ Ρἢτ. αλ. [ 71) δεοῤέα, ἱλάϊςαιίηρ ἴπαῖ σοά 
ναϊοῃεά ονεῖ ἴῃδθτι δηὰ ρυδτάεα ἱπεπὶ 85 Ηἰ5 ἰγεάβυγο, οἷ. τ γ5, δηά 
ἰπ τἴπια οὗὨ ττουῦ]ε Κερὶ πεῖ 5δἴς ἔγοπι [Ὦεὶγ ἜΘ μ 1165 275 3 1, --- 

ὅ. Οονιε απᾶ ἐξέ τις εμέ ἕλεηι οὐ γον ὀείῃρ ας παοη)]. Τῆς ἐπε- 
ΤῊΪε5 Ὀτοροβε ῃοϊῃϊηρ 1655 ἴδῃ ἴῃ 6 δχιθτγηϊδίίοῃ οὐ 1βγδεὶ 85 ἃ 
παϊΐοῃ, δῇ δχίεγηγπδίίοη 50 οομιρίοεία ἴῃ Ζεγσεὶ νίαν δέ γέριξρε- 

δεγεα πο γιογε]. ΤΏΘΥ ἀαδῖγα ἴἢδὶ ἴῃς Ὠἰδίοσυ οἵ Οοά᾽β ρεορὶἊε 
ΤΩΔΥ Ῥᾶ55 ἱπῖο Ἔνευβιϊηρ ΟὈ]νίοη, οἴ. ο΄. 

Βίσ. 11. 53γη. ςουρ]εῖ, ἃ 5γη. (οἰ γαϑ ἢ, δηά ἃ 5σγῃ. σουρὶεῖ. ---- 

6. 20» ἐλεν λαῦε εοηεμἐεα τοίὰ ὁπό τιμαὶ, ἴῃς τηοϑὶ Ῥγορδῦὶςα 
τεδάϊηρ, δηϊαγροά ὉΥ Ἴοπῆδιίοη οὐὗἨὁ ἵἴνο τεδάϊηρβ ἴῃ 38, ᾿ἰτοσα 
“τορεῖπεσς νι ΟἿδ τηϊηα,"" ρδταρηγαβεά ὃν ΕΝ". δ5 “τορεῖῃεγ 

ἢ ομα σοηβθηῖ." --- λέν »παζέ απ αἰίαπεε], ἃ ἴτεαῖγ οἵ σοηίεά- 

ΘΙΆΟΥ ἴῃ Μασ, οἴ. ΕΖ. 165 20 Ηο. 12 ΟἹ. ; ἴο δὲ ρτείειτεά ἴο 
““φονδῃδηῖ᾽" οὗ ΕΝ. ἡ ἢ ἀοα5 ποῖ ἴῃ Οτ ὭΔΤΥ ἀϑᾶρα σΟΏνΕΥ ἴδε 

οοττεοῖ πηδδηΐηρ. ΤΏ Ὡδίοηβ δαὶ ἰοοῖκς ρατὶ ἴῃ [15 δ᾽ }ΠἸᾶπσα τὰ 

εηυπηοταῖεα ἴῃ ἰδ τοπγαϊηΐηρ ᾿1π65 οὗ ἴῃ 5ιτ. -- -Ἴ. 726 ψχπές οῦ 
ΖΞ αν», ροεῖίς ρῆγαβε ἔοσ πε πδϊίοη (εΐ. 785 τ 2οῦ), γι ῃϊς ἢ ννὰ5. 50 
Βοϑβῖ]ς ἴο Τυάἀδῃ ἱπ 115 ἀεοϊης δηά ἰῃ ἴ[ῃ6 δηῦτε ρεγοά οἵ ἴδῃ 

Ἐαβιογαϊίοη, οἷ. 127. Αββοοϊαϊδὰ στ ἙΔοπὶ οΟἹοβεὶν μετα 2 
ἡ λνιαεξέος, ἃ ΒΕ ΉΕτΑΙ ἴοττα (ογ [π6 Βεάουϊη {65  ὩΙΟἢ Παταββεὰ 

7υάδῃ ἔτοπι ἴπε βουῖῃ. [Ιἰ βῃουἹὰ Ὀ6 ταπιθιθεγεά τῃδὶ (ἢ6 πιὰτ- 
ἄετεν οἵ σεάδιδῃ 76. 4ο᾽ 4. νγᾶβ δὴ [5ῃῃπιδε]116. --- 7.16 (πα πά οὗ 
“Μοαδ]Ί. ΑὮ ΘΑΥΥ σοργίβι οὐ 6 “ ἸΔηά,᾽᾿ ΟΥἿ 50η16 οἴπδι βυςἢ 

ψοτά, δἱ ἴῃ οοβῖ οὗ ἴῃς πηδεᾶβαγο. Μοδὺ ννᾶβ8 4150 ἱῃϊθβε]Υ Ὠοϑβίϊα 

ἴο ]υαάδῃ. ϑαπθα!αὶ, οης οὐ τς οἰ ἰοῦ δηεηιεβ οὗ Νεμεηνδῃ, νγὰβ 
ῬτορΔΌΪγ ἃ Μοδδιῖθ. Αϑββοοίδιεὰ στ Μοαὺ νψεγα 24 “ἤαργίζες, 

ΔΙΠΟΙΠΕΙ βΘΏΘΙΑΙ Ὡδῖὴδ Ὁ Ατδ ίδη {0 65, ργΟΌΔΌΪΥ σοποαίνεά 85 
διἰϊδοκίηρ [5γ86] ἔσοπλ ἴῃς τορίοη οὗ ἴῃς ἴονεσ Τοτγάδῃ. ---- ὃ. ΖΖε 
ἐογαἶς φῇ Ανινιοπ], ἴῃ πε πγοβῖ ργοῦδοϊε οτὶ ρπαὶ, ἰοσ ἢ ἢ, ὉΥ σοργ- 
δι᾿ 5. τηϊϑία κα, δῇ εηϊρυηδίϊοαὶ “ ΟεὈ δ] " ἀρΡρθᾶτβ ἰῃ 3Η, νἱτἢ ἃ νᾶτὶς 
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δηὶ ““ ΝΑ10 41" ἴῃ 65, ψῃῖοἢ ἰδ ἢοῖ οἠἱγ ἀϊ βίου: ἴο Ἔχρ δίῃ, Ὀαΐ 15 ἃ 
ἀερασίυγε ἔτοσῃ ἴΠ6 ἀϑᾶρα ἴῃ [5 ραββᾶρε οὗ ρἰνίηρ ἃ ῥγϊηοῖραὶ δῃὰ 
8 5υθοτγαϊηδίε ΘΙ ἴῃ δϑοἢ ᾿ἰη6. Τορίδῃ ἴθ6 Απηπιοηϊΐα νγᾶ5 

ος οἵ ἴπ6 οἰϊοῦ δηθηλθβ οὗ Ναβοτγηϊδῃ. ---- για], ἴῃς δῃοίθηϊ 
ΘΏΘΙΩΥ οἵ [Ι5γδ6], ἰ5 δἰϊδοῃδα ἴο ΑἸΏΠΊΟΩ 85 δαϊρίηρ ἧι. [1 ἰ8 

ῬΓΟΌΔΌΪ υδεᾶ 845 Δηοῖμει βθησσαὶ ἴεσηὶ ἴοσ Βεάουΐη {065 ; ἴοῦ 

δησίεηΐ Απμδ] εἷς γᾶ5 ἴῃ ἴῃς ϑουτῃ σουπίτγ, δηὰ δα Ἰοπρ ᾶρὸ Ὀδδῃ 
Ῥτδοιίςοδι!ν ὀχίθγηηδίβα. --- Ζ.ς ῥλίδεηηες), ἴὰ6 δησίθης δηθτηΐε5 

Οὐ ἴδε οοδβί οὗ ἴῃς Μεαϊϊοτγαηεδῃ. Τῆς ΡὨ σης Αβμάοα ἰ5 
Τηδηῃιτοηδα 85 οης οὗ ἴπη6 δῃθηῖθ5 ἰη ἴῃς της οὗ Νεμοτϊδῃ Να. 4. 

ὙνῈ τῃεπὶ τα δϑβοοίδϊεα “λέ ἐυείζεγς ἐπι 7γνγεἼ, Ῥτοθδν 85 5ἰᾶνε- 

ἄἀξα]εγβ, οδτηρ [Ὁ] ονγοῖβ, οἵ. 70. 45 3. ---- 9. δανιαγία]. ΤῊΐβ 566 Πὶ5 
ἴο ανε Ὀδθῃ ἴμ6 οὐ ρίηδὶ σεδαϊηρ ἤθγα ; ἔογ ἰἴξ Ὀεϑὲ Ὄχρίδίηβ ἴῃ 6 

βἰταδίίοη, δηὰ 15 ἰὴ δοοογά ψἢ ἴῃ Ὠἰἰδίοιγ οἵ (6 {ἰπ|65 οὗὐἠ Νεῆε- 
ταῖϊδῃ. ὍΤῇε τεδάϊηρ “ Αβϑυτία " οἵ 38. σαπποῖ Ὁ6 Θχρ᾽ δἰ μθα ἴῃ 1} 15 

ςοηίεχῖ, Ἔβρθοία!]ν ἴῃ βυςἢ ἃ βυθοταϊηδία ροϑβιΟη 85 15 ἰηνοϊνεα ἴῃ 
ῖμε Ρῆγαβε : ὧϑμ' αγηὲ 10 216 τολῖς 97 297], ϑαηθα]} αὶ δηά Το ἰδῆ. 
ΤὨδ ΔΓῺΥ οἵ ϑαπιδγῖία τνὰβ 58 ἴῃδιὶ ἀροὶ ἢ ἢ [ἢ 656 ΟΠ ΒΡ Γαΐουβ 

τε] εὰ (Ὸγ δῃ διίδοκ ὕροὴ }6γιβαθπι, Νε. 43. 
δὲσ. Π1. ΑἜ 3γη. πεχαδϑίςῃ δηὰ ἃ βγη. ἀἰβιίςῃ. -- -10-12. 29 Ὁ 

ΖλενιἼ, Ἰγωργθοδίίοη Ὡροὴ ἴπε δῃθπλ 65 οὐ αἰνίηθ δοῖϊοῃ ἱπιθηββϑα 
ἴῃ : 222 “λεσι δε ἐξεγογεά, ἐξέ ἕάθνι ὄεεονις ἰμηρ 79» “246 σγομηπά Ἵ, 

τΠ εἰν ἀεδα Ὀοάϊε5 τοϊτπρ ἃροη ἴῃς στουπα δπᾶ Ὀδοογαΐηρ (ατΈ Π]Ζ6γ5 
οἵ ἴῃς 50]}, εἴ. 2 Κ. οἷ 76. 85. ὙΠα δυῖμοσ παρσεοδῖθβ ἴΠ6 58 π|6 
ἀεδιγυοιίοη 845 [παι ψῃϊ ἢ μα σοτηα οὐ ἴῃς δῃοίθηϊ Θῃθπλ65 οὗ ἢ 15 

ῬΘΟΡΙςΕ. ---- ας Σ .51᾽ς:6γ41, ἴῃ6 σοτητηδηάθσ οὗ ἴμ6 διττὴν οἵ Μγαόϊη, 
Κίηρ οἵ Ηδζοσ, ἀείδαϊεα Ὦγ ἀϊνίηε ἰπτεγροϑίτοη αΖ ἦε ὁγοοῖς Αἱδλοπ 

ἴῃ ἴῃς ρῥἱαίη οἵ Ἐβάτδθίοῃ πεᾶῦ Μερίάαο, 70. 4--9, 1 5. 12. --- Ας 
ΜΙάϊαη αὐ Ἐπὶ 7αγο4]. ΤὨυ5 τἴῃ6 τεχὶ βῃου]ὰ Ὀε τεοοπβίσιοϊοα 
ἴῃ δοοογάδησθ ψίιῃ 7ὰ. ἡ. Α ἰαῖα σοργίδε ΟΥ̓ ΕἸΤΟΓ ἰτδηβροβθά 

Μιίάϊδη το ἴῃ ἤτϑι ᾿ἴπὲ ἴῃ ν.», ἰὰ τῆς σουρ]εῖ ἢ δίβεγα δηὰ 7 Ὀΐῃ, 

δηὰ οπδηρεά Επη ΗἩδτγοὰ ἱηῖο ἴῃ6 τόσα ἔδυ τ Επ- ἀοτ, ἢ [Π6 

τεϑαϊ τα τῆς ἀδσδιγασίοη οὗ ἴπΠε Μ|Ιαάϊδηϊε5 ἰ5 βεραγαῖβα ἔγοτη ἴῃδϊ 
οὗ τὴς ῥγίηςεβ οὗ ΜΙάϊδη ν.2, [{ α͵ϑοὸ ἀδβίσογβ ἴῃ τηθάϑυσα οἵ ἴψο 
Ἰη65, δηά [ἢ6 ρῬάγα]] 6] 5πη. Μογδϑονοσ, ἴῃ αϑϑιρηΐηρ οὗ ἴνγο ρδοθβ 

ἴο 186 ἀείδαϊ οἵ 5ἴβετα δηὰ δίῃ ἰβ δϊορείῃεγ ἱπηρτοῦαθὶς, δηά της 
τηδηϊίοη οὗ Ἐπ-ἀοσ μα5 ἢο ἢἰβίοσί δὶ οΥΓβεορταρῃϊοδὶ ῥτορτίείγ. 

--ας Ογεὺ απά Ζεεδ]), ρτίποαβ οἵ ΜιΙάΐδη 70. 5 15. τοῦ --- ἧς 
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Ζεόαλ σπά Ζαζπμηηα], Κίπρβ οἵ Μίάΐϊδῃ 7. 85. 3. --- 18, 7Ζᾷφγ 
σαί .Ἴ, ἰηϊογργειθ ἃ 85 τοϊδῖῖνε οἰδυβε ΟΥ̓ δῃοίθηϊς Ἴοργίβι, δηὰ 

50 ἴῃ τοϊδίῖνα τνᾶβ ἰηβεσίε δραίηδί ἴῃ6 τηθᾶβυγθ. [τ τῇδῪ Ὀ6 
ἰηϊεγργοῖθα 85 ταϊαίϊνε οἴδυβα νι ϊθους τῃ6 τεϊδιϊνα, ψῃοΒ. ἰ5 

ΠΟΠΊΩΟΠΥ͂ οἸαϊεα ἴῃ ΡΟΕΌΥ ; ὃδυῖ ἴξ ἰδ τῆογα δἰμρμδαῖίς 85 8Πῃ 
ἱπάερεηάεδηϊς βεηΐδηοα. --- 292 κα ταξέ 1: Ιο ομγεφίνες 707 ὦ 20:- 
σἐρείοη ἢ 24: “5 Φη70}}. 8.0. ῬγΟΌΔΡΙΥ ἴπ6 ῥτγοβαὶο βθηΐθηος οἵ ἴπ6 

ἰεχὶ 5Βῃουὰ 6 στεοοηβίτυοϊεα, Μιὰ ἴθ6 τάσα νῦ. “" εη)ου ̓̓  ̓Ἰπβιϑδὰ 
οἵ ἴδ 5ίρῃ οἵ ἴῃς ἀεί. δος. --- δε ῥαςίμγές 97 Οσα, ἴπ6 επτίῖγα 
Ιαηά Ὀεΐῃρ σοηςεῖνεα 85 ἴ[ἢ6 ραϑβίυτοβ οἵ σοά, ψἤεγα 85 ἃ 58ερ- 
Βεγτά Ηδς ραβίυγεβ Ηἰβ ρεορῖίθβ. Τῆς σείδσχεῃοθ ἤετα ἰ5 ἴο ἴδ8 

ςοηΐδάογαϊαβ οὗ (ἢ6 ρῥγενίοιβ 517. ροὴ ψῇοτῃ (ἢ6 ἱτπηρσγεοδίοη 18 
ταδάδ ἴῃ [ἢ 5 δῖ: 

δίς. 1Ρ. Το 5γη. σουρ]εῖβ, δηο]οβίηρ δὴ δ ἰεπηδίῖς τες γαβι ἢ, 

811 οἵ ἱπιρτεοδίίοη. ----14, Ὧν σοι εταρῃδϑιζίηρ ΌΥ 5[. ἴῃ6 ρεῖ- 
50η8] ταϊδίίοῃ. --- “αξζέ τάενε ἤξε τυλίγίδηρ ἄμε ἢ ας τἰμόδίς δεογε 

Ἴλε τυΐη 4, οἴ. Ῥ5. τ΄ 685 15. 17}3 6. 12. ΤῊΕ “ ψῇεε]" οἵ ΡΒΥ͂., 
ΑΥ͂., τῃουρὴ 4 Ῥοββί]ε (τδῃβ]αϊίοη, σδηποῖ Ὀ6 75:1 866 α ἴῃ [Π15 σοη- 

τεχῖ.---1δὅ, Α΄. γε "|| ας ἥα»ιεἼ, ἰὴ 5γῃ. Ῥδγδ] δ! 5) σι πη 85 
ἃ ἀοϑιγυοῖνε ἀρθηὶ, --- διεγγιοδὴ τ 26 ἥογεσί ἢ τοίείά αὐέπεε 1ἀδ 
»ισερ αΐμς}, ἴῃς (οτγεβῖ-οἰδα τηουηίβίηβ. --- 16. ,δο ψιαγεε ΖΤῆσι 
2ηυγεμε ἠάσρε ἢ ἐγγύν περι]. Τῆς ροΐηξ οἵ σοπηρατίβοη ἰ5 μοί ἴ86 
ἢτε δπὰ τὴς Ὀυτηΐηρ, θὰ (Π6 ταρί αἰτγ οὗ τὴς ἀεβίπιοϊίοη νγουρῶϊ 

ὉΥ ἃ ἰογεβὶ σε, ἀπ 50 ΝΘΣΥ ῬΓΟΡΕΥ͂Υ σοτηραγοα ψἱἢ τμαΐ στοῦρῆςϊ 

ὉΥ τυλίγμυΐπα 1} ἐενιρεςί. --- 11-18. ΤῊδ 5[π}}}65 γα ποὺ Ἔχρ ἰηδὰ 
ἴῃ ἴῃς οἰϊτηαχ: Ζ}}) Ζλοὶγ ἡαεες τοί ἐρηοηιην ἢ πα ἐκ ἡλορι ἐξ 

εοηγοιραξ γογευόγ, αηα ἐξέ ἡάενι ῥεγίελ], ψὰὰ [ῃ6 βῆδπια οὗ 

ἀείδαι, τὴς Ηΐσῃς οἵ ἃ ραηϊς-βίτίἽςκεα δγῖγ, ἀπὰ ἴῃς δραπάοη- 

τηθηΐ οἵ πεῖς ἀθδδά ἀροὴ ἴμ6 4ι||6- πο] τὸ νυϊΐατε5. δπᾶ ͵δοῖκαὶβ. 
᾿ΑᾺ ρ᾽οββαῖοσ. δῃ ασραβ [15 ἱπηργεοδίίοῃ ν.δ ὉῪ ἴῃ6 ἰηβετίοη οἵ 
ἴνο νὍβ. ἐγεαυ θη υβοᾶ ἴῃ βοῇ οοπηθδοίίοηβ, οἵ. 25 4ο᾽" γοἦ 

15, δὲ ἥέενι δε σελαπιεα δἀπὰ ἐξέ Ἰλοι δε αὐαελέεά. ΑἸῖοτ 

εὐϊῖος ρῖνεβ δῃόῖμοσ ἴυτῃ ἰἴὸ ἴῃε τπουρῃϊ, ἴο πιᾶκα ἴῃ6 5. 

ΠΊΟΓΘ Δρργορτίαϊε ἴῸγ ρυῦ]ῖς νουβρ, δηὰ ἢ ἃ πηίνογβδ  ἰβ[ϊο 

βρί τς ν. ο, --- αν τον σιαν σεεξ ΤᾺγν παρις, γαλευεὰ || 19. “λα 
ἤλεν "παν ἐποῖν τὴ κα 1: ἐς ΤᾺ» παρις αἰρπό, γαλευελ, οπϊατρεα ἴῃ 

1η ὉΥ ἴῃε τρδιρίηδὶ ἀουθ]εῖ, Ζζοι --- Εύνοη αὖσουε αὐ 46 εαγίλ, 

οἵ. 915. 
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3. τ οσυἉ] ὋΣ ἢ.[π|.} φαείοί, 8. 15, 625:1; δαϊ Θ᾽ τίς ὁμοιωθήσεταί σοι, 
Ἔ φιῖς εἰνειδὲς ἐνὶ εἶδέ, ΠΟ Ὁ 85 801, 5ο 35. (Θ τουδὶ Βᾶνς τοδὰ "Ὁ Ὀνποκ. 

ΤΒε βεςοπὰ 8 ἀϊιῖορ. οὗ ἢτβῖ, οσ εἶβε ογί ίπαὶ δῃὰ ουν τε Ὀγ Βαρίορ. Τε ν. 

ἷβ ἴοο Ἰοτρ ίοσ ἰτπηεῖοσ πιεαϑυγε. ὉΠ ὋΝ ἰ5 ῥγοῦ. ἱπίετρ. δ]. --- ὅκ] δ8 οἴϊεῃ 
ἴῃ ΑΙ. ----ὃἃ. 1»)0501 ροεῖίς ἔμ]]ετ ἔοστα ; οἵ. 467. --- 4, Ὁ 505} ΡἈτ, α.λ., οἴ, 
5516 ὁ [Ὁ}} νὉ. δὲ «ἀγετοά, εγ αν. ΟΥα] 1 5, 223, ΗἹΡΆ. εἶδνν. 1 5. 2333 Ρυ, 1ςὅ 
1935 (4}1 Οδὶ δος. 6 ε5.5 63. 5., Βα.). --- ἸΧΡ.Γ})] 1 οοῦτά, ΗΠ ΠΡ. ἐρρεβίγε αραΐρμσί; 
α.λ. ἴῃ [ὨΪ5 ἔοται, Ὀυϊ ἔοτ οἵδε ἔογιῃβ υ. δῖ. -- ὍΡΟΥ] Ομ] ρῖς. ρα55. ἸῈΣ ; υβὺ- 
Αἰἷγ “εατηγεα οπές. ὦ Ὑ, 5ο Ἔ, ἰηϊεγργεϊαϊίου ; δαΐϊ Α4., Σ, 55.; 3 σγεα- 

μένε ἔαρ, τείεττὶηρ ἴο ἴετηρὶς. --- δ, γγ0Ν] 5].» πιαϊκίηρ 1. ἴοο Ἰοῃῷ ; υβιδ}}Ὺ 
οπτῖεὰ ἴῃ ΡοΟΕΊΓΥ. --- ὈὙΠ5)}}] 1 οοδτά, οοδοτῖ. Ἵπ9 (4011), 856 Εχ. 2338 (Ε) 
1 Κ. 138 Ζο. 118. --ο  }}} ρῥγερηδηΐ, ἡ ταδῷν, Σ μὴ ὦσιν ἔθνος, οἴ. 1ς. 483 

15. γ5 17}; ν΄. ας5. 1}19.8. ἀν 1 μου Ο9] ον ἰ5 αἱ. οἵ διρ] βοδιίοι, πιδῖτε5 
1. ἴοο Ἰοῃβ. ὋΨ ἷδο ἰ5 ἱπιεηϑιβοδιίου οἵ ρ]οββαῖου. ---θ. ΥἹΠ5 2 Ἴ7}}}} ΡΒ. 
α.λ., θὰϊ νἰϊβουὶ 20. 7110 15. 4521 Νε, 6ἴ, ΤΉτε ϑεθιηβ ἴο θὲ ἃ ἐοηβαιίοι οὗ 
ἵνο τεδάϊηρε: ἴδε οἣς ἴμε υδυδὶ] οπς, ἴῃς οἴμεσ σῖτα πον 25, ψὨΙοἢ ἰδ ἀρρτονεὰ 

ΕΥ̓͂ τιοβῖ τηοάετηβ, Οἷς., Ὠγ., ΒΙ., Βᾶ., Νον., Πα.; ἴῃς ἰαϊζετ, δ [ς ὑπυδυδὶ 

ΡὮτ., '5β ἴο Ὀ6 ῥγείειτεὰ ἴο Ὑγν 25, νεῖ ἢ ἰ5 ποῖ δυρμοηίς, ---ο } ΓΛ 2] ΡὮτ. 
οἴ], Ε, Ὁ, Ῥε8. 5οδ 894 7ε. 1119 Ὁ. --- Ἴ, Ὁλν ὍΣ] ροεῖ, ρἈτ, ἔοτ ἴῃς παιίου, 
οἵ, γ851 120ὅ, -- ἢ οὐδ γΌν"), ἴδε ΔΑπεαοίἑμεε, ἃ βεηεγαὶ πᾶπις ἔογ Ασαθίδῃ 
τήρεβ, οἴ. Οη. 3735 7. δᾺ, -- 3.10] δ5 6οἷθ; πεεὰς ἃ σοτῃρ]ετιεηίασυ ψογὰ ἴος 
τοεᾶβυτε, εἰἴμος Ὅτ δ5 ῥσενίους ]., οἵ ΓΑ Ὀϊ. 341.8 705. 123 Ὁ, οὐ γὴν 

θὲ. τδ 7. 1116 7ς. 4824. -Ἐς -- ξ Ὁ. 25] Ρ]. π. ῥγ. βεῃῖ., εἶβυγ. 1 ΟΠ, 510. 19.30.4 
Εεπετγαὶ πᾶπὶς ἕο Αταδίδη {γῖθεβ, ἔτοπὶ Ηδρᾶγ, ταοῖβετ οἵ 1βῃπιδεὶ. --- 8, 05)} 
Ὁ3ΌΔΙΠΥ ἢ. ῥγ., αιλι Οσεόαί, Οεὔυαϊεμς τιουπίαϊπουβ τερίου βουῖῃ οὗ Πεδὰ ὅ:εᾶ. 

(Βυῖ τη 15. 15. πρτοῦ. νὴ σεσιση. ΤὮγος Ὡδτηο5 ἱταργοῦ. ἰῃ 1. 5σγῃ. ἩΠῈ 1]. 
ψίετε ἴνο ἃτε υϑεὰ, Οπε πᾶπις ἰπ δδοῦ οὗ ἴῃς οἵμεῖ 1]. ἰ5 ργεςεάδὰ Ὦγ ἃ 

που ἴῃ οβῖτ. Υε πιΐρδὶ τὰ. Βετα ὍΣ; οἵ δῆτες ὃ Ναιβὰλ -Ξ 53 2.2 οΥ ὉΡ2 .)2, 

ἃ σοηβαϊίου οὗ "2 ἀπὰ τ», ἴῃς Ἰαϊξετ ῥοῦ. οογτεοξ, --- ᾧ Ῥ5ῈΡ7 ἢ, ῥγ. τι. ἥσρα- 
ἐεξ, διοϊεης Ἂπεπιὶεβ οὗ 1βγᾶαὶ, υβυδ}}γ ἰπ ἴῃς Νερεῦ Εχ., 1γ8 7. 2181 5, 1448 

3018; υὑβεὰ Βετε δ ἃ βεηεγαὶ πᾶτὴς ἴος Ασγδρίδη ἰωνδάευβ. --- ᾧ γι} τ, Ρτ. 
ἴεττ, λέ πεῖσ, εἶσιν. Ὑ, 6010 ΞΞ χοϑβ10 8.γ, ---- ἋΣ 530} ῥοῦ, ταβίτίοῖβ ὋΣ ἴο βοτης 
οἵ 115 ᾿πβδοϊ δηίβ, ἴῃς 5ἰανο- ἀεαίετε; οἵ, 70. 45. Φ ὍΣ υϑ08}}}γ ὙΣ ἢ, ῥζ. ἴος. 

ΤΎγε, 85 4518 874.---θ0.  ὍσΝ] ἢ. Ρτ. ἴειτ. 4-γγία,; ποῖ εἶβυν, ψ, ᾿ἰτργοθ. 
Βετε. Φῖ ραγαρῆγαβεβ ὉΥ ϑεηηδοθετ, Κίηρ οὗ Αββῆυτ. Αἱ πὸ ρεηοά οὗ δί5- 
ἴοτΥ οου]ὰ Αϑεγτῖα μανς θεέ τερδγάεὰ 858 8ο ἀερεπάςῃξ ὕροῃ ἴπε Ατωπιοπῖτεβ 

διὰ Μοαρίϊεβ. [δρ.» Οσ., τὰ, τ), 88. 2 5. 29 (ἐπι. ἰχὶ.),) ἃ 51|8}} [δγγί[ουυ οα 

Ἡέεσου ; ὑὰῖ {8 γ88 ἴοο ἰπϑίρτιίβοδηῖ ἃ ῥἷαος ἴο ΡῈ τεραγάεά 85 ἴδε σγγὲ 
οὗ ἴδς οἰϊάτει οἵ [οἱ. Ἐν. ΓὨΐπ κα οἵ Ῥεγϑίδ, δπὰ Ηἰἱ., Οἱβ., θυ., τη οὗ 

ϑγτία, 85 ποδᾶτοδὶ Αβδγτία ἴῃ ἰδίεσ {ἰπιεβ; Ὀὰΐ πεὶῖ πεῖ Ῥεγβϑία ποὺ ϑγτία Ἵοου]ὰ 

ενεῦ ἢανε Ὀεο 50 ἀερεπάεηϊ οὐ Μοὰὺ ἂπὰ Ατηπιοθ. Τπμεοάοτγεῖ κυρρεβίεά 
ϑαπιατία. ΤῊΐβ 8 τηοβὶ ὑγοῦδῦϊς, Ἄβρεοίδ}ὶν ἱξ ἴῃς 8. Ὀεϊοηρβ ἴο ἴδε {ἰπὶς 
οἵ Νεβδβεζοίδα, ἔοσ ἰϊ τννγαβ υβὲ ἴῃς ϑαπιδγίϊδῃ δΥΠαΥ ὑπάεγ Θδηθα] αὶ, Νε. 41 ".., 

Ὑ ΒΙΟἢ σουϊὰ τὶ ργορτίειυ ῬῈ οδἰ]εὰ “πε δίτὰ οὗ ἴδε οί ἀτεη οἵ 1,.οἱ." -- 
τ} 5} ΝΊΡΒ. μέ ᾧ πὸ νῦ. δὲ )οίμοά, Οα] ομἱγ Ἐς, 816, ΝΊΡΆ. εἰἴμεν τεβεχίνε 
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οὐ Ραβεῖνε : 6. ὉΡ ΟὨΪΥ Βετῖε; εἶϑυν. ς. ὃν 6η. 295 (1) 15. τόδ ]ς. τοῦ Ζε. 216; 
ς. ὃ» Νὰ, 185. 15. 14} -Ε. τοῦτ} ΡὮτ. εἶσιν. Πε, 29. 19,.-- 10. Σ 1.1Ὸ} ἢ, ρτ. 
τὰ. ἰῃς ἔτῖρε, 85 15. οὗ 7. 6-8. --- ᾧ κι Ὁ.0] ἴῃς σοτητιδηάες οὐ ἴ8ε διων οἵ 
7αυΐη, 7. 4--5,1. 5.129. ΤΉΪΒ ἰ5 Βεγε ἃ ἀουθ]εῖ οὗ ξ 735, ἴῃς Οδηδδαητῖϑῃ Κων 
οἵ δζοσ, [υ. 4. Τῆεβε ἴδγες πᾶτηεβ ἴῃ οἷοβε ῥὑγοχίγα! εν τπαῖτε ἃ ὑτοϑε βεηΐεπος. 
Οπε οἵ ἴδεπὶ Ὀεϊοτρβ νἱ ν.}15, 11 15 ργσοῦδοϊς ἰμαὶ ἡ7Ζέα κ᾽: 85 Ὀεδθη Ὀγουρπῖ 

τουνατα. ---- ἔ 7.7.0} αἰνναγβ “Ρ ὍΠ) 70. 47:15 ς21.31 7 Καὶ 1840, χίνος οὗ ρἱαίῃ οὗ 
Ἐβάτδεϊοῃ, πιοάεγη λίσλν-οἰ- λ7μξαξία. --- ΤΊ. Τα Ὁ }] ἃ. ργ. ἴος., εἶδυν. 705. 
17}} 1 5. 287, ἃ νἱΠσὲ οα ἴδε ποῖ 5:ἀς οὗἉ Πἰπ||ὲὸ Ἡετπιοη. Οἵ. ψου]ὰ σμδηρε 
ἴο ὙΠ Ὁ}, ἴδε ρἷδος οἵ Μίάϊαη᾽β ἀείεασῖ. [1 ἀοεβ ποῖ αἰϊορεῖπεσ βυΐῖ [Ὡς ρἷδος 
οὗ ἴδε ἀείεαϊ οἵ 5΄βϑετα. 1( ννὲ διδοῖ 7έαίαρ ἴο τι ϊβ εἴδυβε, ἀπὰ τμΐηκ οὗ 

ὙΠ ΤῊ 88 ἴῃς ρίδος οὗ ἀείεαϊ, [Ὡς σι βοῖς Ὀεοοτηεβ οἷεασ. γε ψουἹὰ ἜἼχρεοῖ 

Μιάϊδη᾽5 ἀείεαϊ ἴο ῥργεςεὰε ν.13, δῃηὰ ποῖ ἴο Ὀὲ βερδγαϊεὰ ἔγοτι ἴξ ὮΥ ἃ τείοσ- 
δπος ἴο {δε ἀείεαϊ οἵ 5ἴβεγα, ἡ] οἢ ὀσουγτεὰ δὲ αυΐϊὶς δποῖβεν ἰπης. ---- 7 15 Ἢ] 

πιὰ, αἴἈΡηΡ᾽, ΑἸνγαγ5 οὗὁἨ σογρβεβ ᾿ἱγίηρ οὐ ἴδε στουπά 88 οὔδὶ 2 Κ. οΣ 7ε. 83 οι 
166 2533 ---12. ΛὈΓ"Ὶ ἱτην. ροεῖ, βί., οὐ). ἀεβπεά ὈῪ 8351); δαὶ 1ξ πιδῖκεβ 
1. ἴοο ἰοῆξ. Εἰς πουῃ οὐ Ὁ. τηυβῖ ὃς φἷ.; ῥγοῦ. ἴῃς ἰδίίες ἔτοπι ν.}9, ---- 
21», 2], ΠΣ» γΌΟΣ] 41} ἢ. Ρτ. πὶ,» ῥγίποες οἵ Μιάΐδη, οἵ. 7. 7--8. --- Λ83)}} 
υ. 28.305] Εἰ. οἵ ἱπιεπβιβοβιίοῃ, --- 18. γὴν ΡῈ] τη ῖκε5 ἃ Ρῖοβε βεηΐεῃςς. 
Ὅν εἰ. Τὶ ν. ἴῃ δητδ. ἢ ν.δὶ τι ΓλᾺ) ΓΝ] 5. ῥγοβδὶς πὰ ἱρτοῦ. ; Ἵδῃ- 

ποῖ πᾶνε ἴἵννο ἴοπεβ, (ὅ θυσιαστήριον 8 ἱπίεγρ., ἀοε5 ποῖ ἱπιρὶν ἃ ἀϊβετγεηὶ 

ἰεχῖ. ΤΒε εἴτοῦ 8 δποίθηῖ, Ἐά. ΓΝ) ΓΙῸΣ; ΓΝ) ΝΊΡΒΟῚ Ρ]. Ττκ νυ. οὶ 

ΝΊΡΒ. ἐργερερ, αργέε, Ομ. 34.5.32.38. 2 Κ 125; Βετε 88 ΝΉ. ερῦον. τὰκ) Ρὶ. 
οϑῖτ, [τ] ν, 273..--- 14. Ὑ10Ν ἴακεβ [86 ρίδος οὔ οὐτῦν, ἀουθε]εβ5 οτἰεἰπαὶ, - 
202} σ, 7739. -- ἡ Θ0] πιπὶ, οἐμόόἑε, ἃΔ8. ἀτίνεη ὈΥ νμὰ ; εἶβυν. 15. 4039 415 Ἰς. 
" ψ4.ι --- 35] τεϊδεῖνε οἴαυβε. δὶ οὐἱγ Βεγε ἴγδῃβ. ς. δος, : τὰ, ΡΊ. 808. -- 
10. ἘΠ ΡΙ52}] μα8 ἵγο Ὀεδίβ; οἴ, 550. --- 17. ὉΠ} 0] Ρῶσ. α.λ., θαϊ οἵ. 
Ὃ "ΌΣ9 416 695. --- Ὁ] ν. 388, ̓ ππνπ] ἰβ ενίάεπος οἵ φὶ. ἔοτ ἴῃς βεπίεηος ἢ 
νδῖςἢ ἰδ ἰα σοππεοίεά, --- Ἴο Ὁ 1Φ03"] Ρτ. ανλι ἔοσ 2 “3. ---- 18. 253}}} 0 οοδτά, 
ΝΊΡΒ., δ5 68: 4.11 γοῦ 485; οτ ἈῚ, ν.}6 χό, ΤῊϊΪβ νὉ. ὑπυβυδὶ πὶ ἱπιρτεςδιϊοῃ, 
διὰ ργοῦ. οτί βί μα] ; 50 αἶβο ΥἹΣΝῚ, --- ἽΡ 510} 85 925132}3.1.-- -γ93" δῃηά γἹ0Π}} 

δίοββεβ, πιακίηρ ἴῃς ν. ρεῃϊαιπεῖεσ Ὑθοθς ἅγα υϑυ8] νὉβ. οἵ ἱπιργεοδίίοῃ, οἵ. 
3555 4ο1δ γοῖ 713. ---1θ. γ»ν}} βπα] οἴδυβο, υϑ0.8}}γ 54. "3, 85 4" 207 4113 4611 

5610 ςοἱδ - --- ΔΝ] νᾶβ ποῖ ἴῃ (56. [Ιἱ ἰ5 ῥγοῦ. ἃ νατϊδίίοῃ οἵ Ἴον. ---- γ}} ἰ5 

δἀάϊεϊομαὶ ενίάεποε οἵ ρὶ. --- γνπ 9 Ὁ» 70}} ΡὮτ. ἕτοπν 979, νοεῖς ΠνῚν ΓΝ 

ΔΡΡεδζξ α͵βο. 

ῬΘΑΙΜ ΙΧΧΧΙΝ,, 3 51. 6ὅ, ΒΕ. τῦ, 

Ῥβ8. 84 ἰδ ἃ Ὀἱϊστίπι ϑοηρ, οοπιροδοά 718[ Ὀαΐοτο {πὸ ἘΣΘ: 

(1) Ἰοασίῃς ἴος ἴ88ε βδοσοὰ ρίδοαεβ ὙΒΈσ Ὑαμ ΒΒ Ὁγαΐβα 18 

οοπείπυοιβ (ν.᾽ ὅ) ; (2) Ἰδοῦ τμ6 ὈἱΙστίπι ὑδπὰ Ῥϑβ868 βσοῦ ἢ 

ἃ ν416 οὗ ψοορίηρ, ἰξ 18 ἰγαπδέοστιθᾶ ἰηΐο Ὁ] βϑίηρβ 48 ΠΟῪ δάνδποθ 
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ψὶμ Ῥσάγασ ἴο 186 Ῥσγεϑθποα οὗ Ὑδανθι ζν.5}) ; (3) οπθ ἄδγ οὗ 
Ῥγοβίσαϊίίου δὲ ἴπ6 βδογοὰ {πγϑϑμο]ά, ἰπ Ἰονα ἴὸ Ὑδποι, [π6 ὅπ 

διὰ Θμ1ε14, ἰδ το Ὀ6 ὑγεέξεσσεὰ ἴο δῇ δϑὲ ἱπ τπ6 τοη8 οὐ ἴΠ6 τὶοϊκοὰ 
(ν πὶ 

ΗΟ ϑεϊονεὰ ἂγε ΤῊΥ ἰΔΌετηδοῖε5, Ὑδηνγεῖ ΘαΌδοιἢ " 
ΜῪ 5Ξουὶ ἀοίἢ Ἰοῃς, γεα, ἀοϊῃ ρίῃς ἕοτ ἴῃς σουτί5 οἵ ΥὙδηνε ; 
ἍΝ Ώετε ΠΥ πη ἀπὰ τὴν ἤςϑῇ ᾿υὈ δῖε ΕἼ, τς αοά οἵ πιγ ᾿ἰξε. 
Υεᾶ, ἴδε Ὀϊγὰ ἀοιῃ βπὰ ἃ ἤοπια ἔογ Πογβοὶ, 
πὰ δε 5ννδῖϊονν ἃ πεϑὶ ἔοσ μδγϑαὶί, νἤεγα βἢδ ΠΊΔΥῪ Δ ἴδ γουην. 
Αἱ ΤΊΙν αἱίατβ, ἴεν ργαῖβα Τα Ἔνεσ, Ὺ Κίηρ δηὰ πὶ οά. 

γαλισεὰ ϑαδαοίᾷ, Δαν αγε ἑάεν ἐλαΐ ἀπτοε! ἐπ Τὰν ἀσμδε) 

ΤΠΒΕ Βίψῆνναγβ ἀγα ἴῃ ἴῃε πη 5 οὗ ἴποϑα ννῆο Ρᾶ55 οἡ ἰῇ ἴῃς να]ε οὗ ψνεερίπῃε. 
Ηςε πιακείῃ ἴἱ ἃ ρίδος οἵ βργίηρε; γε, [6 δδιΪν ταΐῃ οἰοι μδιἢ [ὶ νυ ἢ ὈΪεσβίηρϑ. 
ΤΉΘΥ 50 οἡ ἔτοπι Ὀδι]επηεηὶ ἰο Ὀδι]απιεηὶ 'π ογάθγ ἴο ἄρρεᾶγ Ὀείοσε Οοά, 
Υδῃν θῇ ἰῃ Ζίοη, Υδηνεῦ ἴῃς σοάὰ οἵ Ηοβῖβ; 

(ϑαγίπρ) “Ὁ ϑᾶγ ΠΙῪΥ ὑγάγεγ; Ο γίνε εὰσζ, σοὰ οἵ Ϊδςοῦ " 
566 ουκς 5ῃϊε!ά, ἀπηὰ Ἰοοῖς οἡ τῃς ἴαος οὗ ΤὨϊπε δποἰπιεα," 

γαδλιυεὰ «αδαοίά, ἀαν αγε 14ἐν τυλοσε εἰγοπρλοία ἐς ἐπ Τάεε. 
ΕΑ, οὔς ἀδγ ἰῃ ΤῊΥ οουτγί5 ͵5 Ὀειίετ ἤδη ἃ ἱπουδαηά, 

1 Ἄ“ἤοοβε ἴο Ὀς Ῥῥτοβίγαϊεὰ αἱ ἴῃς 1Ὠγεβῃοϊά οὗ ἰε ἤουβε οἵ τὰν Οοά, 
Βειῖοσ ἴδῃ δῇ σε ἰῃ ἴῃς ἱεηῖς οἵ (6 ν]ἱοϊκεὰ 5 ἰο ἰονε ΥὙδῃνεῆ; 

Ἐοτγ ἃ ϑυῃ δηὰ ϑῃϊεϊα ἴ5 Ὑδῃνεῆ πὶγ αοά; 

Κιπάπεϑϑ δῃὰ {811} πε55, ὅταοε δηκὶ ρίογγ, Ης γρίνειῃ. 
Υδην ἢ πο ει ποὶ ΔηΥ ροοὰ τΠΐπρ ἔτοπι ἴμεπι ἐμαὶ να ς ἰπ ἰηϊεστίγ. 

Υαλισοεὰ “αδαοίλ, λα αγε λέν Ἰλα ἐγμσί ἐπ ΤΆφε. 

ῬΞ. 84 νταϑ ἃ οἰ ἱρτίπι βοην, τεβεῖ Ὁ] ηρ ἢ 6 στοὺρ οὗ ΓυρῸ ὋΦ Ῥβ. 120-134; 

οἴ, τ οῸ (ὅ ἀναβάσεις ν.5. 1ὶ νψγᾶ5 ἤἢτβὶ ἴῃ Ἐξ, (Βεπ ἰαίκεη ὺρ ἱπίο ΔΠΕῶ[,Ἠ; πὰ 534, 

ἤδη ἰϊ τεοεϊνεὰ τῆς ἀϊτεοιίοη τυρ)π ὉΡ (ν. 1πἴτ, δ 28, 31, 33, 34). Ι[ἱ ννα8 
ποῖ ἰπ ἘΞ, ἴῃς 5Ξεἰεοϊίοη ἔγοπι νυ ἰσἢ οἷοβεβ ν τ Ρ5. 83, δ βουρὴ ον ἰ5 υϑεὰ 

8 (ογ πνῖν ὉΥ αἰίγαςιίοπ ἴο ρτενίουβ ὃν ν.9 ὉΥ εἴτοῦ ἴοσ ὑτὖν (δ; δηὰ ν.}0 58 
Ἰαῖς φίοββ, ἴοσ ἴδε Ἰἴπε ἰ5 [αβὶ τἷ8 'νοτά ἴοο Ἰοῃρ ; 850 αἷβο νυ.}3 οὐπδμ ἰ8 ῥγοῦ. ἔοσ 

ον, Ὡς ἢ ἰβ οδατγαοίετί εὶς οἵ (Ὠὶς Ρ5., οἵ, ν. δ 11, Ῥς, 84 τοβθπιθ]ε5 42-43, πὰ 

ΡΟ. παά ἴῃε βᾶπις δυΐμος. ΤΈε βάτηςε ἀενοίΐοῃ ἴο Ψψογβδῖρ ἰπ ἴἢς βαογεὰ ρ]δςεβ 
5 πιδηϊίεβι, που ρἢ ἴῃς ἰαϊῖες Ῥ8. νγὰβ ἴῃς Ἰατπεηΐ οὗ δῃ εχίϊε, {με ἔοσιπεσ ἴῃ 6 

βοηρ οὗ οπε Ψῆο ββατεὰ ἴῃ ἴῃς ρἱ]ρτίπι ῥγοσεββίοῃ ν.δ, οἵ. 425, ἀπὰ ἱδβεγείοτε 
Ἄοοπιροβεὰ Ρεΐοτγς ἴδε ἀεβιγυςτίοη οὐ ἴδε ἰεπιρῖθ. ΩΣ ΦῸ ν. τῷ 425, οἵ, 465; 

()ηϑιὸ νι τὸ 43}; (0) ὃκ νι: 4259, οἴ, 4210 4.33.8; ὃμ πμκν νι: 423; ψὸὦ 
ν.13, οὗ, Ὃν 435) 44. Μογεονεσ, ἴμεϑε 585. ἢδνε ἴῃς βατης ρεηίδιηεϊε τιθαϑυγα 

δηὰ ἴῃς β8ᾶπιεὲ ογρϑηϊβαϊΐοῃ, ἴῃ ἴῃγεε ϑίγβ. νυ ἘΓβ., δ βουρἢ ἴῃς πυτῶροτ οὗ 

Ἰπεβ ἰ5 ποῖ {86 βαης, ὙΤθεῖε ἃγε 8130 γεβεπι]δηςεβ στ ἢ οἴμετ Ῥββ, οἵ Ξ3ξ : 
2075 τὸν νι τε 4695.13; γυκυ συμ) ΠΥ ν.3. 4. 6.9..18 -- 468. 13.,89; Ἴῦῃ οἵ ὙΔΏννἘἢ 

νυ." -- ,μ" 4η5.1.5. 9. 88, 0), Ῥτοῦ. οὔ πε Κίηρ ν. 19 [| πυΦῸ τεταίμάβ οἵ 8915.31, 
Τῆε ρϑβϑαϊ γαΐβι᾽5 ργαγεγ ἔοτ δ᾽5 ἱεὶηρ 85 ἴῃς αποἰηϊεὰ οὗ Υδνγεῃ δηὰ βῃϊε]ὰ οἵ [ἢ ς 
Ὡδίοι ἱπιρ} 165 [ὯΕ ἸΠΟΠΔΥΟῊΥ 85 51}}} ἴῃ εχίβίεπος ; δηὰ ἴῃς ἰεπιρὶε τγοσβῃΐρ, ἴὸ 

Ω 
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νι ΕΙΟΣ ΡἱἸρστῖπι απ ά3 ἀβοεπά, ἱπιρ]1ε5 εἰμεν τῆς ἤτδὶ οσ ἴῃς βεοοπὰ ἰδρῖε. ΤΉς 
ἔνο ἰορεῖμετ ἱπιρὶν [86 ἢγβῖ ἴεπιρῖς. ὙΠετε ἰ5 πὸ βυβιοϊεπὶ τεάδοῃ ἴο ἀουδὶ 
δαὶ ἴῃς 5. σοπιεβ ἔγοτω ἴα τἶπια οὗ ἴγουδὶε δῃὰ δηχίειυ (ν.7) 1υ5ῖ Ὀείοτε [86 
ΕχΙ]ε. ᾿ 

ΘΓ. 1. μᾶ5 ἴνο 5γη. σουρ]εῖβ, ἐηοϊοϑεαὰ ὉΥ ἴνγο βγη. [ἴη65, ἔο]- 
Ἰονγεά Ὁγ ΕΖ. ---ῶ. “οευ δείοτσα, ἴῃς οὈ]εςί οἵἉ βἴτοηρ αἤξοϊοηαῖα 
Ἰονβ, ον ]ε, “" Ἰονεῖγ,᾿" ἘΝ... ΤῊδ δηοίθηϊ τπηϑδηΐηρ οὗ “ Δπιδθὶς ᾽" 

ΕΜ". 5 ποῦν ργδοιίοδ!ν οὐβοϊοῖθ. ΤῊϊΪβ ἰ8 ἃ5 ΠηΌ ΓΟ 85 ἴο 54Υ ἴπαί 
ἴῆς “πδεγπαείες, ἴῃς βαστεὰ ῥγεοϊηοῖβ οὗ ἴῃς ἴεπιρὶα οἵ γαλτοε 
͵ϑϑαῤαοίά, τῇς σοά οἵ ἴπα Ῥαῖ]6 ἄτταὺ οἵ βγδεῖ, τς σοά οἵ ἴδε 

ςονεθηδηΐ δηά οἵ ἴῃς ἀγπαϑίγ οἵ Πανὶὰ (οἴ. 24.2) ψεσα ὑεϊονεὰ σὴ 
ἃ ἶονε [δῖ ννὰ5 ἴοο ρτεαῖ ἴοσ Ἔβχργεβϑίοη. --- ὃ. Αὔβεηςς ἔτοπι ἴῃ 6 
βϑοσεὰ Ὀσθοϊῃοῖβ νγᾶ5 ἱῃ το] γα ]6. --- 2» σομἦ ἀοτά ἦρηρ], δταρβδιὶς 
Ῥτγεβθηῖ, ἢ Ἰηΐθηβα ἀΘβῖγα, 50 ἰηΐθηβα ἴπαΐ 1 ομά λίπε διὰ τγαβῖες 
ΔΥΑΥ, 156 σοπϑυπηθα, Ὀδοουη65 δίηϊ δηα 5ἰοἷς ἰῃ δηχίουβ ἀδβίσε, Ὁ 7 

4: εομγής 97 γαλτυεά, ἴο ψὨϊο ἢ της ἔδϑίαὶ ργοςεββϑίοηβ ΕσῈ πηδάα. 

- ἥσλεγε νι) ἀεαγέ απα μιν 325}, εταρῃδῖῖς ἴῃ ροβι οη, [6 ἵπῆθγ 

δηὰ ἴῃς ουΐετγ τηδῃ, εἴ, 16, ἴῃς Ὀοάγ 5γπιραιῃϊζίηρ νῖῖ τλ6 5ου] 

ἴῃ 1ῃ 18 ουβῆρ. Βεοδυβα οἵ ἴῃ οἤδηρο οἵ ἴδηβε ἔγοπὶ ρῇ. ἴο ἱπηρῇ. 

δηά τῃ6 δἰ οὗ Ἰοηρίπρ οἵ ργενίουβ [ἴπ65, ἰξ 15 Πδοθββαγυ ἴο 

ἱπϊογργεῖ 115 ᾿ἰη 6 85 ἃ γαϊαῖϊνα οἰδιιβα ἢ ἃ ἐτεαυδηϊδίνα νεγΌ, --- 
7εδία εἼ, δοσυβιοτηεα ἴο ἴακε ρατὶ ἴῃ ἴῃ β8δογεᾶ βῃουϊίηρ, ἴῃ 6 

ΤΌΔΓ οὗ τῇς Ρἱ]ρτίπι Ὀδη 45, οἵ. 42ὅ. --- 2), “δε σοά 97 νιν ἤ721, 85 
425; τοϊδγεδὰ Ὁγ ΜΤ. δηὰ Ὑῖχββ. 85 “ ὑπο ἴῃς Ἰἰνίηρ σοά,᾽" νψῃϊοἢ 

ΤΆΔ Κ65 ὉΠΕΧΑΙΉρΡΙ Θα ϑγηίαχ, δη ἃ βεηΐθηοα ἀἰβῆουϊς ἴο Ἔχρ δίῃ ἴῃ. 
δοσογάδῃος τῇ τη6 ἀϑᾶρε οὗ [6 νετῇ. ---4-Θ 8. γζα, 26 ὀί»γ 4], 

ἃ βεῃογαὶ ἴθγηι, οἵ. 85, ννῃϊοἢ σδηποῖ Ὀ6 στρ ἢ ΠΥ τεπάθγεα Ὀγ “ ϑρατ- 
τον," ΕΝ". ; τῆς βρεοϊῆς ἰδτῆι ἰ5 ἴῃς εὐσίζοιυ --- ἀἐοἵὰ βηα ὦ ἀονιδ 

Ι πες, Ὀοΐὰ (οἸ]οννεά Ὁγ ,»γ λεγο, 5 ἴῃς τηδάβαγα σεαυΐγεβ. 

Τῆς ᾿π||6 Οἰγάβ Ὦανε ἴῃ ἔτες δηὰ μαδίϊτυδὶ δοοθβθβ ἴο [πε βδογθὰ 
Ῥτθοϊποῖβ [Πδί [Π6 ΒΡῈ. 50 γσθδιν ἀδβίγθβ. Ηδ δηνίδβ ἴπεὶγ Ὀγὶνὶ- 

Ἰερε, δηὰ οουἹά αἰπιοβὶ γίϑῃ ἢ6 ψεῖα ἃ Ὀϊτά. Α5 ΤΥβίΓΑΠῚ 58 γ5: 
“511 τὴ6 ϑυγαίϊονν 566 ῖκβ [ῃ68 τϑτηρ]α ἐποίοβυτε δ [οτιβαΐθηι, δηὰ 
ἴῃς τιόϑαις οὗ ΟἸΏΔΓ, ἃ5 ἃ βεουγα δπά 5δδ γεϑιηρ- υΐδοα " (ΔΑ 

Πἶρή. Βιδίε, Ὁ. 206). --- 41 Τὰν αὐΐαγε “λέν 2γαίδε 7ΖΆεε εὐεγ]. ΤῆΘ 
Δἰϊᾶτϑ ἄτα ἠοῖ ἴο Ὀ6 αἰϊδορμ δα ἴο ἴῃς ρῥγενίουϑβ οἷδε, ἃ5 Ε "., νἢ τῆς 

νἱεν ἰῃδὶ ἴῃς Ὀἰτάς ῃδὰ {πεὶγ παϑῖβ ἐνθῃ ἴΠΈΓα, ἴοσ 4] [85 γοσα ὉΪΔ 65 

ἴοσ βδογίβοθς τπηδάβ ὉΥ ἤγε, δῃὰ ποῖ ρίδοθβ ἴο ψ βίοι Ὀἰγάβ νουἹά 
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τεβοῖῖ. Τῆς τηδδηΐηρ 5 μαγαϊγ ἴο θὲ ᾿γδαϊκεηθα ἰηΐο “115 πεῖ ρἢ- 
Ῥουτῃοοά," Κιγκ. Ι{ ερίῃβ ἃ ποὺ Ἰης, 85 ἴῃ πηδᾶβισα σοαυΐγαβ. 

Οὐοηδιβίοη μᾶ5 Ὀδθῃ πιδᾶὰς ὉΥ δῇ δηοίθηϊ σοργίβι, οβα ἐγα [ᾶ5 
τγδηβροβά ἴο ἴῃς πεχῖ ᾿ς ἴπε ἵνο νοσάβ ψῃϊο ἢ οσὶ ρίῃ4}}γ ΤΟ] ον θὰ 

Βεῖα. Τηὶβ ρίνεβ ἃ ῬγΟροσ ρδγδ] 6 15π|. Α5 ἴῃς Οἰγὰς ἀγα δνδὺ ἴῃ 

ἴῃς βδογεα ῥγβοϊῃοῖβ, ἴῃ βδἰῆρεγβα ὙΠῸ 5ἰηρ ἴῃ ἴμ6 ἴδπιρὶς Η4116}5 
ΔΓΕ ἐνοσ ἴπογε ἴῃ σοηζίπυδὶ βεσνίςθ. (Οὔ, ἘΠ, ΡΒΝ., τιον ἱηϊογρτγεὶ 
1818 ρῆγαβα ; Ὀυϊ 3Η, 3, Όγ πιϊϑροϊητίηρς τεδὰ “ 51}}},᾽ ψιἱο ἰ5 αἰβῃ- 
οὐὲ ἴο υπἀοτβίδηά ἴῃ [ἢ 5 οοηϊεχί. --- Ζ. Αἱηρ απ ιν σοα]. Τῆς 
Ῥοτβοηδὶ σοϊδιίοη 15 ἐπι ρῃδϑίζεά Ὁγ ἴῃς 5ῖ., Τὴ Οοὰ οἵ 1βγδεὶ ἰ5 
ΒΪ5 Κίηρ, Ἃ5 υδυδὶ ἴῃ 32; ἴῃς ἴεπιρ]Ὲ ἰ5 ΗἾβ8 ραϊαοθβ. ΤῇὴοἊ Ἐξ, 85 
τεοοηβίτυςίεα, 5 ἴῃ : γαλτυεά ϑδαδαοίλ, λαῥν αγέ ἔλεν “λα: “ιυεῦ 

ζη 7λν λομδε], ἴῃοβε {πὸ τῆ Οἰγὰβ μανίηρ Ἴοοηβίδηϊ δοαβ5 ἴμεῖα, 

δῃά Ιἴκ6 τῆ Ὀἰγὰ 5 αἰϑοὸ βἰηρίηρ Ἷοῃβίδμαυ ἴῃ ἴῃς βδοσεὰ ΗΔ]16]5. 
δίς. Π1|. 65 οὔς δηιῃ. δηπὰ ἴνο βγηίῃ. σουρὶςε(5. -- θ 5--. Αἢ 

. Θαυῖγ 5οτῖρε τονε της ΕΓ, οἵ τἢ}ϊ5 51. ἔγοπι [18 οἴοβε ν. τὸ τῃ68 
Ῥερίηηίηρ. Τα 51τ. βΒῃου!ἃ Ὀερίη νι: Ζάς λίρλτσαγε αγέ ἱπ λέ 

φϊ παῖς οὐ “λοςο]. Τῇα86 ἂτα {π6 Ὠρῆνναγβ ἰοδαάϊηρ ἃρ ἴο [Θτυβαίθσω, 

οἡ ψὩϊοἢ ἴῃς οἰϊρτίπι Ὀδηα 5 ρὸ ἃρ ἴο ἴμ6 ἴῆτεε ρταδῖ ρΠ]ρτί τη ζεαϑίβ, 

Ῥαββονεγῦ, Ρεηϊθοοβῖ, ἀπά Ταῦδεγηδοῖὶεβ. ΤὭςβ6 δῖα ἰῃ [6 τιϊηὰβ οὗ 

ΒΟ ἢ ΡΠ] ρτίπι5, ἰῃ δοοογάδηςα ψ ἢ ἴῃ 6 Ιοηρίηρ ἔογ ἴῃ6 αἰνίπε Ῥγεβ- 

ἐης6 ἴῃ Τεπιβαίθπι οὗ [ῃ6 Ῥτενίουϑβ 510. -- τὐὴσ ραςς οπ ἐπὶ 116 ναΐξ 
ΦΓ τυεεῤίηρ)]. Οη {πεῖσγ γὰὺ ἴο [6πυβαίθπὶ ἴῃ 6 Ρἰρτίτα Ὀαπαᾶβ 0455 
τατγουρῇ ἃ ν]]εγ. ΤῊΪΒ ἰ5 ἰηϊεγρτεῖθα ΌΥ πιδην 85 ἴῃ νδ]6 οἵ Βδοᾶ, 
ὉΠΚπονῃ, ἰς 5 {πι|6, ἀηὰ γεῖ Οηδ6 50 οδ᾽]δὰ ἔγοπι ἴῃ6 Ὀδἰβᾶπὶ ἴγ6 65 
ψΠοἢ οΠατγδοίετβε ἰἴ : “ ϑοπὶῈὲ ἀτυ, οἤθοιῖεβ8 νδ] θυ," στ. Βυῖ 

411 ψτεβ. ἱπιεγρτεῖ [86 ἀπυϑυά] ἔογπι 45 δαυϊναϊεηΐ ἴο ἃ 5 πὶ ϊαγ ψοτὰ 
τηδδηΐηρ “ ψεαρίηρ ᾽"; τεβεοζίηρ ἴῃς ἐχρογίθπος οὗ βούγοῦν ἴῃ ψ Ὡς ἢ 

τὴς οἱ στίπιβ ἀρργοδοῦ ἢ βδογεα ρ͵δςεβ, ἄτι6 ργορδΟὶν ἴο ἴ[μ6 Ρδτὶ 5 
ψΒΙΟἢ τηγοαϊθηδα τΠδῖὴ 5ῃποτῖν Ὀείοτα [6 Εχὶ]θ. ΤῊΪβ ἰοροῖβ ἴδ 6 

Ἰογουβ ργοβρβοῖ δηά τῃεῖσ ἰηΐθηβα Ἰοηρίηρ. (ΟἿ. τῃ6 να]6 οὐ ΑἼἽῇοσ 

Ηο. 2.5, απὰ της νδ]]ον οἵ ἀξηβε ἀδγκηθββ 5. 23. -- 76 νπαζείλ 12], 

50 (9, ψἰτἢ ΟΟά δ5 50}]., νη ϊς ἢ 15 Βεϑὲ βυϊεὰ το οοπίεχί. ΜΤ,, 3, 
ἘΧ"., εἶνε τς 44 ρ]., πιακίῃηρ τῆς ΡΠρτίτηβ [πε 500]. --- ὦ δάσες οὔ 

φῥ γέρε], οαττγὶπρ οἡ ἴῃ6 ἤριυτε, [ἢ τειγεϑῃίηρ βργπριναῖοσ, ἕοσ [88 
ἀϊνίῃς Ῥγθβϑθῆςθ δηὰ ἔδνοιτγ, βαιἰϑίγίηρ ἴῃ 6 τλἰτϑῖ αἴεσ σοά, 85 4125 ὃ. 
- δε εαγίν γαίῃ], ψὈϊ ἢ ἴῃ τη 6 δαϊαπηη, ἰη Ῥα]δβίίης, τείγεϑθβ [8 ε 

801}, δηὰ ἴδιι5 ΠΕ τεργεβεηῖβ ἴῃς ἀἰϊνίης ἔάνουῦ ἀδβοθηαίηρ ἔτοτι 
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Βεάνεῃ, οἴ, Ὀϊ. 3252 5. 23 Ηο. τοῖ --- εὐρηλοίὰ ἐξ τοὴὰ ὀἐκεεέπρε], 
80 Φῦ, ὅ, ΕΝ., 45 ἃ πα] ἱηςογρτοιδιίοη οἵ ἴῃς ἤρατο, δηῖιῆ. τὸ 
“ψροορίηρ᾽" ; ἴο θὲ ρῥτγείεττεα ἴο “ ροοἱβ,᾽" ΡΒΥ͂., ΑΥ. ---8-9. Ζ2εν 
20 οἡ γον δα έενιοης 10 δανιεῖ), 5 Β. Τεῆυάα, ΑΕ;., Ησοτβίου ; 

πο οἠς νι] δὰ ἴοντι ἴο δποίμεσ, οὔ δοοουηΐῖ οἵ ἴῃς ρε6Π] οἵ τὰς 

Ἰούγπαυ, οἵ, οουπηΐηρ ἴο ἴῃ ραῖε58 οὗ [6γυβαίθηγ, [ΕΥ̓ Ρᾶ55 ΟΠ οπα 

Ῥι]οηθπὶ ἴο δηοίμοσγ, οὗ, 48,5, ου τῃεῖγ νὰν ἴο ἴῃ6 ἴειηρ]ε, ---- ἐπ 

ογεν Ὁ ἀῤῥέα» ὄφγογε (4, εἴ. 425. 'ΓῊΪ5 ἰδ ἴο Ὀς ῥὈγείεττεᾷ ἴο 
“(τοῖὴ βίγεηρίῃ ἴο βίγεηρίῃ," ΕΝ". δἴεσ δησίθηϊ 71β5., θεσοιηϊησ 

ΠΊΟΓΘ Δηα τηογα ἰηνὶροτγαίθα 85 ἸΠ6Υ Δρρτοδοῃαά Ζίοη. ΤῊ ἐγδάβιγε 
τοαυΐγεβ τ[μδὶ ἴε ᾿ἴπ 6 ϑῃου]α οἴοβα ἤδθγθ, ἴῃ 6 ἡδχῖ θιρῃδϑιζίηρ ἴῃς 
δοαὶ οὗ ἴῃς Ἰουτηογ, ἴδε ἀϊνίπα Ῥγαβεῆςθ, ΟΥ̓ Πεδρίηρ ὉΡ ἴειτβ : 

γαλευεὴ ἐπ Ζίοη, γαλευεὰ 16 Οοά 47 “7015. --- Ο ἀδαγ νιν 2γαγε7], 
σΟΠοτΙῖ. ἱτην., υσροηΐ ΡΟ. ΠΟἢ ἴῃ ἴῃ 6 Ῥσγάγθσ, νυ ἢ ]ϊοἢ πον Ὀερίηβ ἢ Ο 

φἴσυέ 447, ἰδττὴλβ σοῃϑίδ ΠΥ υϑεα ἴῃ ρα] ας ννοσβῃΐρ, οἴ. 4' 5". ---- σά 

4 7αεοδ, ρῆγαβε οἵ επάδαγιηβηϊ 2οἷ 465 13 Ὁ η67 815. 947 15. 4 
Ξε ΜΙ. 43. ---10. δε [ φοξ ὁ], Ῥγερῃ. μι οοηβίἀοταίοη - ἀπά 
ἔλνουΓ, --- ΘΜ» εἀϊοία, ἴῃς Κίηρ, 45 895, οἵ. 47.  7Ζέπε σποπέρά, 

οὗ. χ᾽ τ88᾽ 80 3.88 1.,.210 16 Κίηρ οἵ [6 Πανίάϊς ἀγῃαβίγ. “ϑῃ:εἰά " 

5. ποῖ ἴο θὲ τείεσγθαὰ ἤετε ἴο αοά, 85 ἘΝ". αὔεγ φῦ, 3, 2, Αᾳ., Σ, 
Ὀεοδιιβε οὗ ν.}3, δραίηϑὲ [6 ρᾶγα]. Τῆς ΕΓ νι" 5ῃουϊὰ (οἸ]ϊονν, 

ΨΙΟΏΡΙΥ τοπηονθα ὉΥ δηοίεηϊ οοργίϑε ἴο ἴῃς Ὀερίπηϊηρ οὗ ϑί:. : 
γαλευεὴ ϑαῤασίλ, ἀαῤῥν» αγε 1λεν τοὐστο σἰγοηρλοία ἐς ἐπ ΤἈεε], οἴ. 

8᾽ 465, Τῆε Δ 5ίγ. “βίγεηριῃ ᾽" οἵ ΕΝ", ἰἴβ ποὶ 80 βυϊεᾶ το τῃς 
οοηίοχί. 

51. ΠΙ. πᾶ5 ἴῆγεθ ϑγῃ. σουρὶβίβ. --- 11, γα, ἰῃτεηβῖνα, 885 
θερίπηΐϊηρ ϑ8ιῖτ., 15 Ὀεϊῖοσ ἴδῃ οαυ54] “ ἔοτ," ΕΥ̓͂". --- οπέ 44}], 50 

ὦ, 2, ῬΒΝ.; “οπδἊ᾽ ἰ5 πϑεαβά ἴοσ πηδᾶβυγε δηά δηζῖῃ. σττῃ 
Ζομεαηά, τπουρῃ οπεά Ὁγ 386, ΑΥ͂., ΕΝ. --- 7 ελοοςε], φῇ. 
επιρμαῖῖς ρσγαβθηῖ, ἀεἰθεγαῖς Ἵἢοίςε, -- Ὁ δε 2γοτ γαϊφα αὐ “λέ 

ἐλγεελοία 1, ἀος. ἴο (5, οὗ τε ΠυτηὈ]αβὶ ροϑίτίοη ; τόσο βυϊϊθαὰ το 

ἴῃς οοηΐεχι ἴῃδη [ῃ6 ραγαρῆγαβα οἵ [5 πποχαπιρὶ δα δπὰ ἀϊβῆουϊε 

ἴογῃι, “" ἀοοσκβερεσ," ἘΔ". --- βοήν λαη απ αρε], ἰπϊοτρταιίηρ 38 

8ἃ5 ἃ 5118] ἰογπι, Ὀεβῖ βυϊεα ἴο [ῃ6 οοηϊεχί. --- ἐπ 26 “μές 97 τὰ 

τὐἱεζεα7], ἃ5 ΟΦ, ἴο Ὀε γτγείεισεα ἴο ἴῆε δρϑῖγ. “ ψοκεάπθϑβ " οὗ 

ΜΤ'., 3, ΕΝ". Τῆς Ἰἴης ἰ5 ἀείδοῖϊνο. Ἦ᾽ε πιυβὲ ΞΌΡΡΙΥ 85 53:0]. 
οἵ βεηΐεηςοα, Ὁ ὥυε γΥαλτυεῖ, νὨϊοἢ, ἢ }]6 ρίνεη ἴῃ Οὔ, 15 ὙτΟΏΡῚῪ 

αἰτδομθα δηὰ ἐχρ᾽δἰηθὰ. Τηυβ ψὰ ρεῖ ἃ Ὀεδι αι] σγῃ. ρᾶγα}]. τ τὰ 
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τ: ῥτοβισδίίοη δὲ [6 τὩγοϑῃο]ά, δηὰ δὴ ἰἀ68 Παγιηοηίοιιβ ψ ἢ ν.Ζ, 
--12. γα μη], ΟὨΪΥ Βετγε οἵ σοά ; ναὶ οἴ, “ἸρΏι,᾽" 25 υϑεὰ οὗ 
(οὐ ἴδςε, ἐβρεοῖδ!ν ἴῃ ἘΠδορμδηΐς ΟΥ στδοίοιιβ πηδηϊξεβιδίϊοηβ ἴῃ 

τῆς ἴδρὶε ἴο ψγογβῃρρεῖβ 47 27} 36} 4.35 44) 805. --- σπα δἀίοία 
ἧς γαλευεᾷ »ν Οσοα , ἃ5 ἴῃς ἀοά οὗ Ηοβῖ5, (με ψαιῖκε αοά, νῃο 

ἀείεμαβ Ηἰβ ρϑορὶε ἔτοτῃ {πεῖγ Ἔποιηΐθϑ, οὗ. 3 γ}} 185 8..38. 287 4.29 

59" -. -- ῥπάμεςς απ γαϊ λγμέπεςς, ἴῃ (Ὁ, δἰ μουρῇ τηϊβρίαςεά ; 
ποῖ ἰῃ 32, 3, Ουϊ πεεάεά ίογ πηθᾶβυσε || ργες αρια ρίο᾽γ, 411} οὈ]εοῖβ 
οὗ τῆς ἀϊνίπηε Ὀεπείδοτίοη. -- 7. ρτυείλ || τυϊλλοίάερἠ ποῦ, ἴῃ658 

ἔανουτ5. --- “άενε ἡλαΐ τυαζξ ἐπ ἱπέζργ ν}, εἴ, τ55, ἴῆοβε ἴῃ σοιηρ]εῖα 

δεςοσζὰ ψ τ Ὑδν ἢ ἴῃ εἰσ οουγβε οὗ σοπάιπεοί. --- 18, ΤΗΐ5 (τὰ 
ἘΠ. εἰρ ἢ αϑἰΖεβ {Πεἷγ ἴσυϑῖ η Ὑδη ἢ, 85 [6 βθοοηα ἴῃαΐ Ὑδηνθῃ 

τνναϑ {(Πεὶγ βίσοηρῃοὶά, δηὰ (ἢ6 ἤγϑί [εἰς ἀνθ! ηρ ἴῃ [μ6 ἰθιηρὶς 

Ῥτεοϊηςίϑ8. 

3. τλην ΟἹ δά. Ρ]. δεῤουεαῖ, εἶδον. οὗ Ῥεῖβοῃβ Ὠϊ. 3312 15. 51.1 7ε. 1116 Ῥβ8, 6οἵ 
ΞΞ Ἰοϑῖ 1273 δηὰ γον ἐρ λααπείενε, οἵ. 451 (ν. Ἰηῖγ, 8 24). --- 8. Ὁ}} 

τοᾶίκε 1. ἴοο Ἰοῃβ. Θ΄, Κ, 1 ΟἾΪΥ. --- ΠὉ9] ΟΔ] μέ, 3 {. Π02 δὲ φρεμί, ἴῃ ἴῃς 
5εῆβε οὗ δέμε, αἷ5ο 694 1195} 82. 128. ῥ5, (οὐ ἐτηρδαῖίς ργεβεπηῖ. --- ὃν 2,0] ΡὮἈτ. 
α.λ. ς. 86, ἴΒεπις 5115 5017 1457; ς. 3 205 331 635 8018 ο25; ς. ὃ 95). ὅᾳ, ὦ 
ἐπὶ; Ὀυϊ ῥτοῦ. ἀϊϊῖορ. 3 ἰαμάαὀμν ἄξει. ΤῊΣ ἱπιρέ. 15 (γεηαεηϊαῖῖνε, ἵπι- 
Ῥί γίπρ τεϊδεῖνε οἴδυβε. --- Ὁ} 5Ν] τὰ, ἡ πὶ ὃν 8 42:9, πὰ ἴΠεῃ ταδᾶϑαγε ἰ8 σοπι- 
ΡΙεῖς νίεβους ὅν, --- 4, Γ}2] ἴῃ (Θ΄, (ο]ονγεὰ Ὁ τὸ, θεῖος ῥᾶγβ]]. τ 15, δπὰ 
ξἶνε5 Ὀεξῖετ τηεϑϑυτεα. -- ὙΓΛΠΣΙΌΤΤΝ]. [πὸ ΔΩ οᾶ8ς [86 ἴνγο ἴοπεβ ται ]. ἴθ 
Ἰοηρ. ΓΝ ἰβ δὴ ἰηϊεγρτγείδιίνε ρὶ. Τῇΐβ ννοτὰ Ὀερίὶῃβ ἃ πεν ᾿ΐῃε. ΒΥ ἴχί. δῦ. 

ἰδεῖς [65 Ὀδεπ ἃ ἰγᾶπβρ. οἵ ΓΊΝΩΥ Ππὴπν πὰ οῦτν Ἢ», ἀοδίγογίην ΚΙ, -- 
δ. ὙὋ»] 80 3 σαλες,; Ὀὰυὶ (ὃ Ὑ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, νν ὈΪσἢ Ῥεῖϊζετ 5υ115 

οοηίεχῖ, ἐβρεοῖδ!γ ᾿Γ ἰγαηβροβεά ἴο ργενίουβ 1. δ8 ἴῃς τηεᾶβυγτε δηὰ ἴῃς Ἐξ. 
τεαυΐτα. ---α. νὉΝ] οἵ, 121, ὈῪΝ Βετε δηὰ ν.}δ ῥοῦ. ρὶ. οἵ ἱπΐετρ.; ποῖ πεεάεὰ 
δηὰ πη] υτηρ τηϑᾶϑυσα. [Ιἱ ἰβ ἴῃς ΕΓ, οὗ 5ιτ. 11. δ {πε Ὀερὶπηΐηρ ἰηϑιεδά οὗ δἱ 

τὰς επὰ ὉΥ σοργ δι᾽ Β τηϊδ᾽ ιἀρτηςηῖ. --- Ὁ] ἀεῆπεβ τεὶ., ψψῃΐο ἢ τταβ οταϊτεἀ 85 

ἀ508] ἴῃ ΡΟΕΙΓΥ. --- 9} α.λ. Ψ, θὰξ οοτήπιοι ἱπ ΟΤ, (ὃ ἀναβάσεις, Ἐ σεεενεὶ- 

ὁριές τε Ὁ, Οοτῖ, Βᾶ., Πα., ἰ5 τεπιριηρ, Ὀαϊ ΕΘ πιδὺ ραγαρβγαβε. --- Ὁ353} 
[0]] ἔοτπι; οἴ, ν νιδ; [85 το βυβῆοϊεηϊ τεάβοῃ δηὰ ἰ5 ἱπηρτοῦ, Τῆς ἀουθ]ε 3 ἰ5 

ἀϊιῖορ. 45 288, ( ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Ἔ ἐν εογἄε τέο, ϑυσρεβῖβ ἴϑαῖ οι 5[8. 

ἃτε ἱπΐεγρ. δά ποῖ οτίρίπδὶ ; τὰ, 253. -- Ἶ. 5.2} Οἱὶ ρίς. 85 3, Ὀυι (ὅ διέθετο, 
τουρἢ ἴπ Ῥ58. εἶδνν. ἕο Γι, ΠΔῪ Πεγε ΡΟΒ5ΙΟ]Υ τεργεβεηϊ δῃ οτἱρίπαὶ 2} -- 
Κ225 Ρ5:]. ΘΟ ἐν τῇ κοίλαδι τοῦ κλαυθμῶνος, (ὅ ὁ: ο. 5. ΑΟὙ εἰς τὴν κοίλαδα, Ἔ 1» 

ναλϊε ἰαεργνιαγιπι, 5. ἴτε υαιΐο Μείτες, 50 ἐββθυτῖ δ ΠῪ 4}} Ὑτββ. ἀπά Μαβ. -- 2 
τυεεβίπρ. 808. τἈϊπῖκ5 οἵ κ93, ὀσέσαγι, οἷ, ὈΝΝ22 2 5. 523, δῃηὰ 50 ἀεβετῖ Ἰδπά. 

πτνρο] 3.2 Ὀμέονι, 8οὸ. Α4., Σ, Ζ, 5 γ41δ 817 το 415; Ὅυϊ ( τόπον; 580 Ἐ. ὥ 
ἩΡῸ απυεί ένα 2ίἰαεε, 5ο Ἠχ., Βᾶ., ΝΥ ε., Βετε δπά 877. -- γπλλν}] 3. Ρ]., 50 3: ὕυι 

Θ' 5. ὃν ἔθετο, ὋΠ γμερε ῥοστί τότε ὑΓΟΌ. -- ΠΣ} ΘΔΙΥ ταίῃ, 89 Α4.; Ρυϊ ὦ 
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ὁ νομοθετῶν, 3: «ἰρείογ, ἃτα 5πυβιαἰπεά ὉΥ Φ, Σ, ζ, Ἐ, Ουἱϊηΐϊα, ϑεχία. --- π9}}} 

Ηΐρβ. ἱπιρῇ. υ. 7118, ᾧ δώσει Ῥτοῦ. ραγαρῆγαβε. -- 8. ὕ)π0] 80 (ὃ ἐκ δυνάμεως, 
3 ὧε γονεμαέκε, ΒΌΒ., Ὀὰ., Πτ.; Ὀὰϊ ΒΕ, ]εμυάα ἰπ ΑΕ, Ηοτβῖευ, Βᾶ., ὑπ 
7) νι τυαῖ! οὐ γαπεβαν, οἴ. 481, --- τιν] ν. 428. --- ογτῦν ὉΝ] δὸ Σ, 3; νυ ὦ 
ὁ θεὸς τῶν θεῶν ΞΞ ὈῸΝ ὃν, 8ο 35, Ῥ, Α4., ἰσχυρὸς θεός. Οοτῖ, Βᾶ., Πα., τὰ. 
ὃμ, Τρ ἰβ δεβὲ βυδιαίπεὰ, Ὑμεπ 1, Βμου]ὰ οἷοβε σῖτα ὃν, ἀπὰ Ὀλπον ἴοσ δ 

οτρίπαὶ πγπν βΒῃουὰ Ὀερὶη ἴῃς πεχὶ 1]. --ο θ. ΓΊΝΩΣ ὈὐῦΝ ΔΥ} 8 ρτορ. (ὖ 

ΓΥΝῺΣ ΟΝ ἰδ τηοϑὶ ῥοῦ. Τὴε τηεᾶβυτς τεαυΐτεβ ἰῃς τῆτος ἔοσταβ, πὰ 18εγ 

στ ΤΟΥΣ ΠΥ σοπδείζαϊς ἃ 1. --- 11. ἡ ν Ὁ} βῃου]ὰ ῥργεοεάς Ἴ"ΧΠ2 ἕο δεϊϊετ 
τηγίμτη. Τῆς ρῥγεβεηΐ ογτάεν οὗ ἸΏ ἰβ5 ργοβαίς. 6 μία, 5ο “5, τὰ. τιν δἴϊεσ ὃν, 
ψΠο ἢ ἰ5 ἰπάεεαὰ πεεάεὰ ἔοσ τιθάβυζε. ---- 0.05} α.λ., ΗΠΏΡ. ρῦ ἀεμοτι. ηρ 

“αν"α αἱ ἐλγεελοία ας ρμαγάΐ, οὐ ἐρε τεγυίεε,; (ὃ παραριπτεῖσθαι, Ἔ, 3, αὐγεείκε, 

βεεῖη ἴο ἱπηρὶγ προσ, ΗΠ ὮΡ. προ ξῷ πὸ ῥγοσίγαίε, ΝΊΡΕ, ]ε. 4618, Αποῖδετ 
νοτὰ ἷἰ5 πεεάςά ἴοτ τηεᾶβυγε. ΤὨς οτρίηδὶ νγὰβ ὑγοῦ. ηὉ ἡπγθῦ, οοτηρτεββεὰ 

ἱπῖο ρυτδη, --- 0] α.λ. ΟΔ] ἱπί, 1 Ἢ ἀπυεί, α8. Ατδν,, οἴ. αςη. 65, σβεζγα βοιὴς 
τὰ, γὴν ἔοσ 17γ0), Ῥυϊ ΒΟ Αταπιδίβσηβ ἂπὰ ἀα}., ὨΟυΡἢ βυβιαίηεὰ μετα Ὁγ Θ 

οἰκεῖν, 3 λαῤίέαγε, ΒΌΒ., α., Βᾶ., αἱ. Ι{ 8 θεϊίετ ἴο τὰ, Δ φέρ στον, αρέ. 

--τ Ὁ] 50 3, πιοτε ργοθ. σοπογεῖς γϑγ ψῖ Οῦ, --- 13, ον πνθ ΩῸΥ ΘῸΡ᾽ 5] 

80 3, Σ, Α4. Ὀαϊ ποὶ (ὅ, ν ΕΟ Βαὰ ᾿πβιεδὰ ὅτι ἔλεον καὶ ἀλήθειαν ἀγακᾷ 
κύριος, ὁ θεός, Βο Θ ΞΞ ΓΌΝΥ ᾿Ὅπ ὈΌΜ ΠΥ 2ππ 5. Τῆς 1]. ἀτὲ ἀείεςϊϊνε ἱπ 
τοεαϑυγε ἰῃ εἰϊ μεσ οαϑ6. Βοίἢ ἰεχῖβ ἀτεὲ ἡδεεάεά. Τῆε οπιϊββίου οὗ ἴδε ]. οὗ Ὦ 

ἘΥ (ΘΟ ὑγουρδϊς ΓΟΝῚ ποΠ ἐπηπιεάϊαἴεῖν δίϊεσ πλὴν 35ν, ψΒϊσἢ ἰαϊῖεν 15 τς δ }} 

πεςάεὰ ἴο ςοπιρϊεῖς ν.129 ἀῃὰ ρῖνε 5υ18}0]ς ρδγα}}ς 5πι. Ἐά. τβεγείοσο : --- 

πλδν 2ΩΝ ΚΟῪ ὌΤΝ2 ὍΟ 
ΟΝ ΠΥ ὨῸΥ ΦῸΦΨ Ὁ 
ΠΥ ὝΣΣΥ ἸΠ ΠΌΜῚ ἼΠ 

ῬΘΑΙΜ ΙΧΧΧΝΥ;., 4. 5τ. δδ, ἘΕ. δἢ. 

Ῥβ. 85 ἰδ ἃ ῬΙΑΥ͂ΟΣ οὗ 186 σοηρτοραίίοα οὗ 186 Ἐξοδίοσδιίϊοῃ : 

(1) τοδβοασβίηρ 186 ἔδνουσ Ἔχρετίθποθᾶ ἰπ ἴμ6 βδϑὲ (ν.᾽2) ; (2) ρεῖϊ- 
ἴοι ἔοσ βαϊνδιϊοι ἔγοπι Ῥσϑβεηξ ἰγουῦ]ε8 (ν.“ ὅ) ; (3) οοπδάεποο (δδὶ 
βαϊνδιϊίοηυ 18 πϑὰσ (ν." Ὁ) ; (4) ἴδε ἀϊνίπο διἰγίδαεβ Ὀγίπρ βαϊναϊίου 
διὰ φεδοβ (ν.}}}5). Ὑ8ὲ ΕΞ. 18 δῃ δασγηδδὲ ρει τἰοα ἐμὲ Οοᾶ Ὑ}11 
τάχη ἔσοπι Ηΐ8 νοχδίϊοη δπὰ βάν ἴμ6πὶ (ν.). γὙι.5 16. δῇ δχρϑπδβὶνε 

1088. 
του ἀϊάκι ἔανουγ ΤΥ Ἰαπά, Ὑδηννεἢ ; 

Του αἰάϑι τεβίοτε ἴπε ργοβρεσίγ οὗ 7δςοοῦ ; 
Τῆου αἀἰάκι ἰογρῖνε ἴπε ἰπίχφυϊγ οὗ ΤῊΥ Ρεορὶε; 

Τῆου ἀἰάκι οονοσ 411} ἰῃ οἷν βἰπα; 

Του ἀϊάκι ραῖθεῦ ἀὐΔῪ 4}} ΤῊΥ ταρε; 
ΎΤΒου ἀϊάϑι ἴὰαγη ἀννὰγ ἴπε δαὶ οἵ ΤὨΐης δῆρεσ. 

Ζμρη ἰο με, Οοά ογ σε» ταὐναίίοῃ, 

“κά γενιουε Τὰν υεχαζίοκ ἐοιυαγ αἷς '“. 
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100Τ Του ἔοτενεσ Ὀ6 δῆρτυ ἃραϊηβί υ5, 
Ὅταν ουἱ Τΐπε δῆρεσ ἴο 4}} ρεπεγαῖίοῃβ ἢ 

νη Τῆου ποὶ ἀραΐη αυΐοϊκε 15} 
Αῃὰ 588}} ποὶ ΤῊΥ ρεορὶε Ὀδ δὰ ἴῃ τῇδε ἢ 
51εν υ5, αν εἢ, ΤῊΥ Κι μά 655; 

Απὰ ΤῊΥ 5αἰναίίΐοη ρῖνε ἴο υ.. 
ΤῊ ἴο μα, Οοά ο7) ον τα ναΐϊον, 

“Ἵ5πάώ4 γεένιουε Τὰν νεχαήήον ἐοιυαγ αἷς μ5. 

ἌΝ ΒΑΤ νἹῖ! οά βρεακ} 

Μεγ Ηε ν}}} βρεαὶς ρβεᾶςε, 

ὕπο Ηἰβ ρεορὶς δπά υπίο Ηΐ5 ἱανουγεὰ οῃββ, 
Απὰ υπίο ἴποβα ἴπαὶ τατῃ τμεὶγ μοατὶ ἰο Η πὶ. 
ϑύυτεὶν Ηἰ5 βαϊνδίίοῃ '5 ἢεᾶγ ἰο ἴπεπὶ ἰῃδἱ ἔδασ Η τὰ, 
Ὑμαϊὶ βίον πᾶν ἀνε] ἴῃ οὖν Ἰδηά. 

7 γη ἐο μος, Οοά ο7 σεν ταἰναέίοη, 

“κά γενιονε Τὰν νεχαίίον ἰσιυαγαῖς μ5. 
ΙΝΌΝΕΘΘΒ δηὰ δἰ! 655 ἀγα πιεὶ ἰορείῃεγ, 
Εἰρῃϊεουβηε55 ἀπά ρεδοε [κ1835 εαοῖ οἰθοσ; 

Ἑαιμδιϊη655 βργουίεῖῃ στῇ ἔτοπι ἴμε εατίῃ, 

Απὰ [εἰ ηε55 ἀοϊῇ Ἰοοὶς ἀονγι ἔγοπι ἤδᾶνεῃ ; 

Εἰκιιϊεουπηα55 σοοῖῃ Ὀείοτε Ηΐπα, 

Απὰ ρεᾶος ἀοίἢ τπδγοῖ ἰῃ Ηἱ5 ἰοοϊβίερβ. 
7Τωνγη ἰο μς, Οοά ο7 ον" ταἠναΐίον, 

“κά γένιουε Τὰν νέχαΐίοπ ἰστυαν οἷς 5. 

Ῥε. 8ς νγᾶβ ἴῃ Ἐξ, ἴση ἴῃ ΔΗ͂, ἀπὰ 5 ρβεφυθηιν ἴῃ 1838, (νυ. Ιπἰτ. 88 28, 31, 
33). [« Ἰοοῖκβ Ῥδοῖς ἀροῦ ἔπε τεβίοτγαϊίοη ἔγομι εχὶϊε ἃ5 ἰοῃρ μαϑβῖ, ν.3 4; ἰΐ 
ῬταΥβ ίογ ἀεἰΐνοεγαπος ἔγτοτα ἴγσουῦ]ς, ργοῦδὈΥ παῖ οὗ ἴῃς ἰαῖε Ῥεγβίδῃ ρετὶοά, 

βυρβεηυεηὶ ἴο Νεδβεπιίαῃ. 5, ὃς γεβειῃῦ]ε5 44, Ὀυϊ ἴΠε ἴγουῦ]ες νγ88 ποῖ 80 

οτἰεῖςα!. Τς ρετβοηϊβοςίίοη οἵἉ ἀϊνίπε αἰτγί θυῖεβ γεβειη Ὁ} 65 435, ΟἿΪΥ ἴδε 5ϊτὰ- 

αἴίοι ἰ5 ἰαῖες δῃὰ Ὀεϊϊετ. ΤὮε ἰαηρυᾶρε δηὰ 5ιγ]ε δε βίτηρὶς δπὰ οἰδϑβϑὶς : 
γ.2 20»5 ΓΦ τ-- ΕΖ. 3925; ν.ὃ γινῶπ πο, οἵ, Ρβ. 325; νιδ Ὁ}9 οἵ Υδῆνει, 85 

Ἀι. 32᾽9.37; ν11 220), 85 Ῥγ, 222 2015, ΤὨς ἘΠ. νι δα5 Ῥεςῃ οπιξιεὰ, ἃ5 οἕεη 
πῃ Ῥ588., ἔτοσῃ 8}} ϑῖγβ. Ὀὰϊ οἕε. 

Θίσ. 1. Πᾶὰ5 ἴἤγεθ 9γη. Ἴουρ]είβ. ---. Ζάομ ἰδέ γαυον» 7ΤΆνγ 
ἐαπά 1, Ὀεβῖονν ἔδνουσ ἃροὴ ἰΐ, ἴῃς ἰαπὰ ἴογ [ἢ ῥβοριῖβ. --- γαεοδ], 
ἴῃ ἴδττῃ οὗ δῃαάδδιτηθηὶ ἴου ἴῃ6 ομόβθη θθορὶς οὗ γδηνεῦ. ὍΤῇδ 
νὉ. 5 Δη δοσίβὶ ἀπά σείειβ ἴο ἃ ἀεῆηϊΐϊε ἐνεηῖ ἴῃ [ἢ 6 ραβῖ, ὑγοῦδΟΙΥ 

δε τευ] άϊηρ οὗ Τεππιβαίθτα ὉΥ ἴῃς τεϊυγηθα οχίϊεβ, δηά [πόδα οὗ 

1016 ϑυγνίνοιβ ἴῃ ἴῃς Ιαπᾶ, ψῇῆο υπἰτεὰ ψἢ τε. Τῆς 5γη. ἰ5: 

Ζάοι αἰϊαεέ γεείογε 1λε 2» ρέ» 1 }}, εἴ. τ4ῖ, δῃὰ ποῖ ἴῃ βρεοϊῆς 

“τὐτηοα τπ6 Παρ ν!ν,᾿ τεϑίοσεὰ τοῦ οχίϊα, δ πουρῇ βυβιαϊποά 

Ὁγ Φ, 3, δῃὰ οἴμεῖ 7 58. ---- ὃ. Ζάοι ἡϊάεέ γογρίυε7, ὉΥ ἰακίηρ ἃρ 
6 ἰηϊ αὶ οὗ [6 ρεορὶβ δ5 ἃ Ὀυγάδη, ἀπά ρυζηρ ᾿ἃ (ΔΓ ΔΑΥ 

ἴτοῦλ ἴματὶ δῃὰ ἴοπὶ ΗΪπι56]Ὲ --- ἐσέ], ἰὰ ἴμ6 τίταδὶ ὈῪ [δῈ 
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οἰεδηβίηρ δἱοοὰ οἵ [ῃε 5ἰη- οἤετγίηρ, ἀρρὶ δὰ ἴο ἴῃς ἀϊνίπε αἰΐατβ ἴὸ 
ΟὈ]τογαῖα ἴῃ 5ιδίῃ οὗ ρὲ δά πογίηρ ἴο ἴδ. Βυΐ ἤεσθ, 85 32, 
ΘηΠγεὶν ἀρατὶ ἔτοτα ἴΠ6 τἰταδὶ, ἴῃ 6 5ἰῃ5 δια σδῃςοῖςα ὈΥ ἴῃς νου 

οἵ Υδῆνεῃ. ---4. Ζάοι ἰδέ αζλέεγ σευαγν]1, τακὶπρ ἴῃ 6 ΔΏΡΕΙ ἃρ 
85 βοπηδιΐηρ οὐ͵δοῖνα ἴο ΗΠ ΠΊ56], νΠατγανίηρ 11 ἔτοπὶ ἴῃς 5ἰηίαὶ 

Ῥυΐ ρεηίϊεηϊ ρεορῖθ, δηπᾶ τεπιονίηρ ἰξ τ τ 1ἢ6 51}8. ---- ἥεγη σῖσαν 

2λὲ ἀεαΐ οΥ Τάϊηες αηρε7], ρῖνε ἰξ δποίμεγ ἀϊγθοϊίοη, 80 [μα ἰηβιεδα 
οὗ βρεηάϊηρ ἴξ ἀροη Ηἱϊ5 ρεορΐβ 1 ν}}} ανῈ δῇ ορροβὶϊε ρυγροβε. 

--ὅ. Τῆς ΒΓ, οὐ τεὰ Ὁγ ἰαῖεσ βουῖθεβ ἔτοπὶ οἴμεγ ϑῖτβ. ---- 7Ζμγπ 
ἴο “51, ἴμᾶῖ 15, τ[ὴ6 ἀϊνίπε ίδος ἰῇ ἔδνοιγ, 85 ν.ἦ. ---- γενισυε 7ΤᾺγ 

φνέχα πο», 50 (ῷ, ἴον 3η “ ὕγεαὶς οὔ γῆ οὐ ρίμαϊθα ἤδσς, 5 

8055, ΌΥ τιϊδίακε οἵ 4 Ἰεϊϊεσ ; ραγαρῆγαβθα Ὁγ ΕΝ". Ψεχαιίοῃ νἱἢ 

(6 ΡΘΟΡΙς σᾶττίθ5 οἡ ἴῃ6 ἰάεδα οἵ ἴ6 ῥγενίουβ τᾶρθ δηᾶ μεαῖ οἵ 
ΔΏΡΕΙ ἰῃ ἃ τ 6 Γ ἔοστῃ, ἃ5 Δρ ] ἃ ἴο (ῃ6 ῥγεβεηῖϊ 5ἰτυδιίοη, ἢ ϊς Β 

ἴῃς ροβῖ οοποϑῖνθϑ 845 [655 βρι ΠὙ ἴἤδῃ ἴῃαὶ ἔοσ ἢ] ἢ τῆς πδιίοῃ 
Βαά Ὀεβη νἱβιτθὰ ἰῃ ἴῃς ρτϑαὶ ΕΧΙ]α. ---- σα ὁ οἱ ταέναζίον], ἴῃ 6 

Οοά ν}ο ᾿ιά 30 οἴϊξῃ βανϑα Ηἱἰβ ρβορὶβ ἴπαὶ Ηδ οουϊὰ θὲ τεραγα εα 
ἃ5 Ὠανίηρ βαἰναίϊοη ἃ5 ΗἾβ οδατγδοίεσίβιίο, οἵ. 1:85 245 χ) οὖ 27} 6ς5 

19". 
δῖ... 11. μὰ5. ὕνο 5γη. σουρίθῖβ, Ἔποϊοβίηρ ἃ ϑυῃίῃ. σουρϊοῖ. ---- 

6. ,ἴγατυ ομξ Τλίπε σηφέγ), Ῥχοϊοηρ ἴξ 50 ἴπαῖ ἴξ ψ}}} Ἔχίεπά ἴο 
4}1 ρεμεγαδίίοηβ, δῃὰ 50 ἰῃίθηϑν ἴη6 οοητηιδηος οὗ ἴΠ6 δηροσ ἴοτ- 

ἜνῈσ ὉΥ Ηἰβ οὐη ἀεὶ! θασαῖα ρυγροβε δηὰ ϑβυβίαἰηθ εβοτί, ΤῆςἊ 

αιεϑίίοη ἱτρ]165 ἃ παραῖϊνα ΔΠΘΊΘΓ, ἴοῦ βοῇ ἃ τὨϊηρ ψὰ5 ἱπογαάϊ- 

Ὁ]ε ἴο ἴδε ρεορὶε οἵ γδῆνε, ἴῃ νίενν οἵ [η6 ραϑῖ ἐχρεγίδηςς οἵ ἴῃ 6 
πδιίοῃ. --- 7-8. ἩΨΙ Το ποῖ αραΐπ φιίεζεη μς 9), ἴἰῃ6 φυδβίοη 
ἱπιρ  γίηρ ἃ ροϑίτἶνα δϑεῦ ; ἴογ ἴῃ6 “δραίῃ ᾿᾿ 15 Ὀαϑθὰ οἡ ῥγενίουβ 

εἐχρεπθηςα οὗ αυϊοϊκοηΐηρ, [παῖ 15, [Π6 τενίναὶ οἵ ἴῃς παϊΐοη Ὁγ ἴδς 
ἱπηρατγίδιίοη οὗ πον ᾿ἰδ δηὰ νίρουγ ἴο ἴβεη. ϑιοῃ ἃ φυϊοκοηΐηρ 
ΨΠ] τὰκ Ηἰβ ρθορὶε ρίσα,; ἴξ ψἢ}} Ὀς ἃ Ἰεϊ[ηρ [Πεπὶ 8εῈ Ηἰ5 ζίμδ- 
πόδες Δῃα Ὀεδίονίηρ ὉΡΟη [ἢ 6πὶ βαἰναίίοη. 

δὲς. 11. μὰ5 ἴἤγεθ βγη. σουρίείβ. --ϑ. 247} »ιό ἀγα], σοδοτί. 

ἱταρί,, ἰ5 [ῃ6 ροβ5 οἵ δὴ ἱπιραβϑϑοηδά σεδάδσ, νη ϊο ἢ ἢᾶ5 ογτερῖ ἰηῖο 
τῆς τοχί δηά ὕτοιρῆι ψ ἢ 11 ρτοαὶ αἰ βηουγ οὗ ἱπιεγρτγειϊδιίοη. [ἰ 
8 ρσοῦ. τᾶ 1 56. γου]ᾶὰ ΟὨΪΥ ἤεγα ἴακε [ἢς ῥἷδος οἵ 1 Ὁ]. -- 

Ῥλαξ τυ σοά «ῥεαξ 7]. Τμὰα αυδϑίίοη 15 ρυΐ ἰπ ογάδσ ἴο [ῃ6 
εἰρἢδίϊο τεβροηβθ, ἤέγιδν 276 τοῖν ςῤέαξ 2εαεε), ποῖ ρεδοθδῦΐυ, ἴῃ 
ΔΒΓ 655. τῖτ νεχαϊΐοη δηὰ δῆρεσ, Ὀὰϊ ρεᾶσς ἔοτὰ ἰγουδ]θ, ἴῃ 
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δοςσογάδπος ἢ τῃ6 Ῥγανίουβ ὈγΑΥΘΓ δηᾶὰ ἴῃς βυρβεαιθηΐ οοπῆ- 
ἄεηςε, ν.", ὍΠοβε ἴο νβοπὶ Ηδ βρεᾶκβ 50 ἀνουσαο!Υ ἃγὰ δε ρἢᾶ- 
5ἰΖεὰ ἰπῃ ἴῆτες ἀεβογρενε ρἤγαβαβ: φρο ΤΠ ῥεοῤίς, “715 ανοωγεί 

οπές, Δα Ἔβρθοίδ!ν 2956 “λαέ ἔμ φιεῖνγ ἀσαγί το ΗΠ γε, 580 Ῥτορ τὶν 

Φ, ῬΠ; ὃυϊ 39 ὉΥ εἴτοσ οὐ ἰγδηβουρίίοη 50 τεαιύδηρθβ ἴῃς ἰεἰίοτϑ 
85 ἴο πηαΐζα Δἢ ΘΠΏΓΟΙΪΥ αἰἤδγθηϊς βθηΐθηςθ, ψὨϊοἢ 15 ποῖ ΟὨἱΥ ἀἰΠ[ι- 

οἱ Ἡροῦτεν ϑγηίΐαχ, Ὀυϊ 4150 ᾿ἰπίοσγιρῖβ ἴπ6 δᾶϑυ ον οἵ ᾿πουρῃῖ 

ομιατγαοίογβίίς οἵ (5 Ρ6. [Ιἐ 15 16 νατὶουϑὶν τοηάεγεά, εἰἴμεσ 
“16ῖ 1Π6πὶ ποῖ ἴυγῃ δραΐῃ ἴο (ον, ΑΥ͂., ἘΝ.., οὐ “απο 5εἸοοηῇ- 

ἄεπος," Ὁτ., Κιτκ. ---10. Ζλα ρώρν» πσιᾶν ἐπεί ἐπ οων ἰαπά 7, 
τῃαῖ [86 ρίοτγ οὗ ἴῃς ἀϊνίης [Πεορῃδηΐς ργθβεπος τᾶ  ἀραΐη οοτηα 

ἴο ἴῃς Ἰαπά, 45 'ῃ δηοϊθηξ {{π|65, δηὰ ἀνε }} 85 1:6 ϑῃθκίμδῃ ἴῃ τῇς 

Ηοῖὶγ οἵ Ηο]ῖε5 οὗ [π6 ἴδθτωρὶθ, ἴπ6 ραϊαςς οὗ ἴῃς κίηρ Ὑδῃνεῃ. 
δὲν. Γ΄. [85 ἴῇγεε βγη. σοι οί. ---11-12. 14. ΤῊς ἀϊνίης δτιτί- 

Ῥυΐεβ Ζ)πώμεες απ γα πγμέμεες ἅτε σΟΠβίΔΏΠΠῪ δϑϑοοϊαϊεᾶ, 25 Ὁ 
401}..3 ςγ" 61 ττοὶ 1285; γιρλλοκδηεες σπα ῥέαεέ, ΟὨΪΥ δϑβοςοϊαϊθα 
Βεσα, Ὀεοδιιδε οἵ {Π6 ἐπα ρ ἢ αβὶβ Ὡροη “ ρεδᾶςε,᾽" ν., νος τά Κα5 ἴῃς 

Ρίδος οἵ ἴῃς ἴθστὴ “516 6,᾽" υϑυδ!γ σου ρ]εα τ τῇ “ στἱρῃϊδουβηε55.᾽" 

ὙὝΠΕδα ἔουτ αἰττ δα ἴ65 ἀγα ρειβοηϊῆεα 45 δηρεὶ τηθββθηρεῦβ οὗ ΥὙ4}- 
ψμεὶ, οἷ. 4.32" 895. ΤΠεν μάνα Ὀδδη Οἡ βορδγαῖθ τηϊβϑίοῃβ ἴῃ αἰ εγ- 
δηΐ ἀϊτεοϊίΐοπβ. Ἐδίυτηϊηρ ἔτοπιὶ {Π656 τι βϑίοη5. ΠΟῪ 411 τηθαὶ ἴῃ 

ἴῃς ΗοΙγ 1,Δηὰ ; τῃε ἢἤγϑι ραὶγ “γέ γι “ορείλεγ. --- Αϊπάπεες, Μ᾿ Ἀϊσ ἢ 

ὉΥ͂ ἃ σοργίϑι᾽5 πιϊδίακε, δὲ δῇ δαιὶγ ἀαΐθ, 85 Ῥδεη γαρίδα ὈΥ 
“Τρ τδουβη6585," ἀεβιίγογίηρς ἴἢ6 Ῥδγα]]εὶ, ὐρμὰ ὅρος ἀἄρτυπ ὕγοσι 

λεαυέη, οἴ. 465, ἐχρεοιίηρ δηὰ ψαϊτηρ ἴο τηθεῖ μαὐγμίιοςς, ἩὨΙΟἢ 

φῥγονήείλ ,ογέλ ον 116 εαγίλ, τἰϑὶηρ; ἰοναγὰ ἤδανθῃ ἴο πιδεῖ δ 
δἰϑίεσ, ἴΠ6 τ ββθηρεῦ ΠῸΠι μεάνεῃ δηὰ ἴῃ ΠΠΘΒΘΘΏρΡΟΙ Γεϊυσηΐηρ 

ἴτοτα δῦ σομληρ ἱορεῖμεῦ 85 ἰξ ψνεῦα τοὶ νυ ἀῦονα ἴῃ6 Ἰαηά. 

Τῆς βεοοπά ρμαὶγ ζίες εαεὐ οὐλδν ἴῃ αβεοϊίοηαῖς διηῦγαοθ, νἤθα 
{86 Υ πιεεῖ ; [Π6 οηθ, γίρλεομεηπεες, ροεί ὀφγογε ἶσι, ἴὰ ΗΪ5 δάνεηϊ 

ἴο Ηἰξ5 ἰαηά δηὰ ρβορῖε; [ἢ6 οἵἴμοσγ, ῥεσες, “οίά »"αγεὰ ἵπι ΕΠ ]ς 
))Ρροἐείεῤῥε, ἰῺ δοσογάδηςα ἢ τῃ6 ῥδγδὶ οὶ. Βυϊ δὴ δα Ὺ σΟργὶϑῖ, 

ὉΥ δἰϊδομίηρ 5 τὸ τῆ6 τυ]ονίπρ ἱπβίβδά οἵ ἴο 186 ργενίουβ νοτά, 
τηδᾶδ δὴ δἴτοσ, (οἱ οννθὰ ὉΥ 411} τ55., συ ἢ 15. νᾶτὶουϑν τεηἀεγεὰ 

δηὰ δχρ]αϊπβα : ΡΒΥ͂. “ ἀϊγεοΐ 5 ροίηρ ἴῃ 1ῃ6 νᾶγ,᾿" ΑΝ. “5εῖ ὺ5 
ἴῃ (ἢ6 νγ οἵ ἢἷ5 5ἴερβ," ἈΝ. κ'πηᾶκθ ἢϊ5 ἰοοϊβῖερβ ἃ ΨΑΥ ἴο νναὶκ 

ἴῃ," δηὰ τῆ κε; πο οῃς οἵ νῇῃϊςἢ ρῖνεβ Δὴ ἀρρτγορσίαϊε τηεδηΐηρ, 

ΟΥ ἃ 501{40]6 εἷοβε ἴο {Π158 Ὀδαυεα} ἀπα ἀτιϊϑτῖὶς ῥ5. 
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18 5. ἃ ρἷοβϑβ, ἱπιοιτυρίηρ ἴῃς τῃουρηϊ δηά τηδϊκίηρ ἴῃς ϑίτ. 50 
του ἢ ἴοο ἰοηξ. 

Υελ, Υαμνεἢ νν}}} γίνε ργοσρετν, 

Απὰ ουν ἰαπὰ ν}}} γίε!ὰ Βεσ ἰῆογεαβα. 

Τῆς ἀϊνίπο δἰτί θαϊο5 ψ1}}} αἷϑο Ὀσίηρ ἃ Ὁ εβϑίηρ ἴο ἴῃς 501] οἵ τῇς 
Ι4πά. -- δνοςβεγέν ἢ} ἱπεγεασε]. ὙΠ ἐσμά, (τ ]Ζεὰ Ὁγ τμς ἀϊνίπς 
ΡῬτθβεῃςς, Μ]}] γέσἀἑ ἴο 115 ΟὐΏΕΓΒ, 

2. ΓΔ] ΡΙ. δοτίβδι ; ποῖ επιρβδιίς ργεβεηὶ ῬΒΥ͂., ργορεῦ ρί. ΑΥ., ἘΝ. οἵ 
ΡΙαρετί, Βᾶ., τ. ; ς. δος., 88 444 147}. --- Γλῶ 839] Κι., γ᾽ Οτ., νυ. γαῖ. 

- 4. Ἴοκ 1.1] ῥᾷγ. οἵ 7 (ἔχ. 3212 Νὰ. 255 - Ῥὲδβ. 6936 7849, α]ςὸ ῥγεῦχὶ!ς 
Ῥτορδεῖβ, εβρ. 7ς. ; υποοιθσηοῃ ἴῃ ἰδῖε τ τοτβ, --- Ὃ ΓΛ 0] 5.ν. Ῥτεβ., 5300- 
Ρἰγίηρς 7ΤΑγεο, 85 Ὁτ. ; Ὅ.0 Πα.» θαϊ ἱηρτοῦ. ΤΈΘ ὑδυδὶ σοπδίγυσίίοι ἴ5 τι μ 
ἃςς., ἣν 7858, αἷδο ΔῸΠ 1τΟΟΞ3, 10 ρεῖβ. “Ὁ Ργο. τεργεβεηῖβ δῃ οτἱ ρίῃδὶ Ὁπ, Βαϊ 
τπδῖ τρρῖκοβ ἰἢς 1. ἴοο Ἰοῆρ. 11 ναβ ργοῦ. ἂῃ ἱπίεγργείδιίνε γὶ. Θῦ, 3, ἴδε 

νὉ. 85 04]. 1ἰ ἰ5 ἀϊβῆσυϊε ἴο εχρί απ ΗἹΡΒ. οἵ ἘΉ. --- δ. “ρ5] ΗἱρΆ. ἴτων. [ὙὉ] 
ὀγεαξ, νἱοίαίε, τοὶ βυϊϊεὰ ἴο ἴῃς οοπίεχί. (ὃ ἀπόστεψον, 5ο Ἔ), κυρρεκὶ τοῦ, 

ννΒῖςο ἢ νγα8 ἀουθι}655 οτὶρίπαὶ μεῖς πὰ 805; 50 Βὶ., Πα. --- Ὁ93] νέχαέΐονε, οὗ 
Υδηννεἢ ; ποὶ εἶβιν, Ψ ἴῃ 1η5 βεῆδε, μὰαϊ Ὀΐ. 3219. 1 Κὶ, τοῦ 2133 2 Καὶ 223 

--τὶ πρὶν νθ5] 80 3, ΖΦ ; θυϊ Θ' πγὰ ὅπδ, 5οὸ Ἐ,, αϑβί πι]αϊίοι ἴο ν.3. πτκ 5 
ἃ δἷ., τιδκῖηρ 1. ἴοο Ἰοῃν. --- 2) 1 μα8 δυχὶ!. ἔοτος Ὁ] οννεα ὉΥ βυδοτὰ. ἱπιρέ, 
- 9. προνκ] οοδβοτῖ. ἱπιρί 1 58.» ΟὨΪΥ Ἔχδπῖρὶς ἱπ ἴῃς ποϊἀδὶ οὗ 1 ρῖ5., '5. ἴτω- 

Ρτοῦ. ἴξ ἰς ποῖ πεεάβα ἔου πιξᾶβϑυτε δηὰ ἷβ ἃ εἰ. οἵ δῇ ἱπιραεβίοπεά, ἱπιραϊίεηϊ 
ςορΥΪβὲ. -- νῦν ὉΜ5]. (Ὁ ἱπϑεγίβ ἐν ἐμοὶ, Ἐ ἐγε πιδ, δι ἰπίετρ. αἱ. (οἰ ]οννεὰ ὉῪ 
ῬΒΝ., ῥοββί!γ ἱπβαεποεά ὉΥ ΗΡ. 23. τὴν 5 ἃ ρὶ]., 85 ἰδ τιδῖκεβ ἷ'. ἴοο ἰοῃᾷ. 
ΤΆ 1.85 σοτθτηοα ὉΝΩ ἰδ τῆοτε ΡτΟΡ., Ἔβρεςῖδ!]ν ἴῃ Ἐξ. --- Οὐ ν᾽ Ἴ2}}} ΡΒτ. α.λ. 
οἵ ρεᾶςα ψ Οοά; Ῥυϊ οἴ. 288 3520 76. οἿ δι. τοῦ, ποῖ ἴῃ6 βᾶσης δ8 ὈὉ Ὁ 
Οπ. 37} (7). τ-τ ον 557]. ΤΗΐβ περβίϊνε τοηυῖγεβ 7.158. ἔοττα ; Βαϊ ἴξ 15 ἱπαρρτο- 
Ρτίδϊε ἴο ἴπε οοπίεχι. Αᾳ., Σ, 85, 3, 811 πιακε ἰξ ἤπαδὶ οἴδυβε μι, --- ἢ πϑ035} 
π.,, τοὐεονβάνεε, εἶν. 10. 46; 858 00) 4919, απὰ ποῖ γοδίν, τε ίασε 3, Αἡ.» 
Σ, οτοϊτιεὰ Ὁγ 35. ( καὶ τοὺς ἐπιστρέφοντας πρὸς αὐτὸν καρδίαν, Ἔ εἰ ἴ ἐος 

φιὶ εονον ἐμ } ἀα 407 τε τ 2} νγὉ ῶμν, 80 ϑιίγεεῖ, Βᾶ., Νον., Πα.» ἰ5 
ἀουθί!εβ5 οοτγοοῖ, ἢ [68 ἴῃ {ἰπὶς οὐ Ἐργρίίδῃ Αταπιαὶς βογὶρι πυϊβίακεμ Ὁ3 
ἴον Ὁ9 δῃὰ ψΓΟΠΡῚΥ διταηρεὰ ἴῃε Ἰειετβ οὗ (ἢ βεπἴεηςε. --- 11. 7. γυ9.20)] ΝΙΡΏ. 

Ῥέ., εἶσιν, Ῥτ, 222 2018; Οδἱ ἐμεομμίθγ, ποῖ ἴῃ ψ. --- 18. 15) γῆν Ὁ]. Θ΄ καὶ 
γὰρ, 3 «εὐ εἰ. ΤῊϊΪς δάἀάἰτοπαὶ ᾿άε] ἰπιετταρῖβ ἐπε ρετβοηϊ βοαιίοη οἵ ν.11-13.. 

ΤΒε ν. ἰβ ἀουθεῖεββ ἃ ρἷ., α5. ἴξ πιαῖζεβ ἴῃς ϑίγ. 7γυδὲ ἴῃεβε ἵἴννο 11]. ἴοο ἰοῃν. --- 

14. ὙῸ Ὁ05.}} ἰ58 ἱπιργοῦ., 85 ἰΐ φῖνεδ πὸ ῥὑσορεσ ραγβὶ. Ἐάὰ. νὴ Ὦγ., γε.» 
Τα,» ὙἹ ὄῦθ. ὮΉ ἰταπβροβεβ Ὁ ὃγ ἴχῖ, εἴτ. 
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ῬΘΑΙΜ ΙΧΧΧΥῚ., ς 5τ. 4". 

Ῥ6. 86 ἰδ ἃ ῬγΑΥ͂ΕΙ (Ομροβοᾶ ΤῸΣ ῬΟΌΙΟ ἩΤΟΣΒΕΡ ἱπ (86 Βγηάᾶ- 

ὅοσυοσ, οηϊτοδίίην ὙΑμ ἢ 10 Δηβυνοσς Ηΐβ αὐδίοϊθά βοσγαπὶ (ν." 3), 

ὙΠΟΒ6 ῬΓΑΥΟΣ ΟΟΠ ΕἾ Π.68 411 ἄδγ Ἰοπρ (ν.5 3), Ρ᾽οδάϊηρ Η8 σοοάποββ 

1 ἐογρίνβηβββ πὰ ΗΪ8 ἱποοιιραυθῦ]6 ἡτΟσῖτΒ οὗ ἀδἸΐγογαποα (ν.ὅ δ 15), 
Θεἰκίηρ ἕοσ ἰπβιίσιοτίοι (ν..} 2), δἀπὰ οοποϊυάϊπρ τὶ Ἐδβδηϊκϑοί νης 

οι ἀοϊἑνογαποθ ἔσο Θ'8601] δηὰ δρυπάδηϊ Κίἰηάη688 ἀπά ζαὶ ἘΠ 1688 

(ν..5}ὺ. Ο΄οθβδβεβ ψοσε δάδθὰ οὗ θηϊσγεδοῦυ ῸΓ δὴ δῆβνγοσ (ν. 7), 
Θχρτγοδαίηρ ἴ[Π6 Δβϑῦζαποα [δΒαῖ 411 παίΐοῃβ ψουἹὰ ονοπίυ δ} τοσϑεὶρ 

Ἡΐπι (ν.2), βέδεϊπρσ Ἐμ6 Ῥοσὶ] ἔσοπι ἰθυσὶ Ὁ]6 δπθπιίθδ (ν.), δῃὰ δηδ] 
ἐπιροτίαπαῖο Ρ]οδάϊηρ (ν.. 67), 

ΙΝΟΙΙΝΕ ΤὨΐηα δαγ (υηΐο πις), δῆ εἢ, 

Απϑνεσ της; ἴοΥ δ οιεὰ δηὰ Ροοσ δπὶ 1. 

Ο Κεαρ τὴγ ἴε ; ἔογ ρίουϑβϑ 8πὶ1. 

ϑανε ΤῊΥ βεγνδηῖ, ννῆο ἰγυβίειἢ ἰῃ Τῆεα. " 
(Ο τΤΗΟῦ πὶγ Οοὰ)! Ὀε ρτδοίουβ ἴο πε, Ο 1οτά: 

Εογ υπίο ΤῆΘΕ 1 οΔ}} αἱ! {π6 ἀᾶγ. 
Μαῖε δὰ {ἱε σοὺ! οἵ ΤῊΥ βεγνδηῖ, Οογά: 

Ἐοσ υηίο ΤΏδε 1 Ἰϊῆ Ρ πὴγ 5οὰ]. 
ΥΈΕΑ, Τῆου, Ο Ἰμοτά, αὶ ροοὰ δηὰ γεδαγ ἴο ραγάοῃ, 

Απὰ δρυπάδηι ἴῃ Κη ἀπ 655 ἴο 411} τῃδὶ οδ]] ἁροη Ὑἤεε. 
Τῆιεγε ἰ5 ποτε {ἴκὸ ΤΠεες, δηὰ ἴπεγα ἀγα ποῦς κα ΤῊΥ ἀοίηρβ; 
Ἐὸσς Του δτὶ ρτεαῖ πὰ ἃ ἀοεγ οἵ ψοῃάδγβ. 

ἙΑΟΘΗ πιὸ ΤῊνΥ νγ: ἴ ν}}} νας ἰῃ ΤῊΥ αἰ πε 55. 
[κεἴ τὴν Ὠεατὶ ταϊοῖσς ἰπ ἔεαγίης ΤῊΥ πᾶπια. 
1 ν}}} τῆδηκ ΤΠεα, Ο 1,οτά, νυν τ 41} πὴν μετ; 

Απὰ 1 Υ»ἱ]] ρον ΤῊΥ πᾶπια (πιγ 6οἀ), ἔοτενεσ. 
ΟΝ ΤῊΥ Κίπάπεβ8 ἰβ στεαῖ ὕροῇ πι6, 

Απὰ Τῆου δδϑὶ ἀεἰϊνετοὰ πιὸ ἔγοπιὶ ἴῃ 6 ποίπεν 5ῃδοϊ; 

Εοτγ Του, Ο [οτά, ατὶ ἃ ασοἀ οοπιραϑβίοηδὶα δηὰ ρταοίουβ, 

51ονν ἴο ἄῆρεσ, ἀμ δουηάδηϊ ἰῃ Κίπάπε55 δηὰ αἰ Ὠζαϊηε55. 

Ῥε, 86 νὰβ ἃ πῦργ, [{ νψὰβ ποῖ ἱπ Ἐ οἵ 1833. Ιἰ ἰβ ςοπιροξεὰ οὗ ἔνε 
τεϊγατηεῖεγ ᾿εϊγαϑες 8, δηὰ ἰ5 Πἰρῶϊ ἀπὰ στασεία! ἴῃ πιονετηθηῖ, [15 ρἤγδβεϑ δῖα 

ΤΙ εΗ ἴμοβς οὗἉ 18, ἀπε ῥγορδὈ]Υ ἴο δηλ] ατῖτγ ῖτὰ ἴῃς Πανιαϊς Ρε8. 11 ἱπι- 
Ῥ εβ Εχ. 15}1 ἴῃ νι, Πϊ. 3233 ἴῃ ν. 1δὲ. Ἐχ, 245 ἴπ ν.ὕ1δ, 11 5ϑῆονβ ἀερεηάεπος οῃ 

15.2 ἴῃ 118 τβὲ οὗἉ 12} ἔογ 15Ξγϑεῖ ν.3. ὁ; δἀπὰ οῃ Ὁ ἴῃ ἰϊ5 αϑε οὗ 320 νυ.11- 13, δπὰ οὗ 

ὉΦ πκν ν.}], ΤἘε αὐἴπον νναβ, πονενοτ, οτἱρὶ παὶ, δῃ ἃ 568 8Ἔύεγαὶ ρὮγαβεβ 

α.λ.: νι 2 ὉΝ ὙῸΠ 12; νιῦ πῦργ 2.9; νι ἬΦΡΌΣ ΓΝ; νδ' 13 οΦ Ἴ29; ν.}8 ὃ ΟΥῚΣ Ὄπ, 
11 νγὰβ οοτηροβεὰ οτ ρυδ]ῖς υγοσβῃϊρ ἰπ ἴμε βγπαρορας, ργοῦΔΌΪΥ αἴτεον 18 δὰ 
Ῥεεη εὐϊϊεά, Ιἐ 8 Ῥγοθδθῖς, [μετείοτε, ἐμαὶ ἴῃς 5. ψὰβ ποῖ ἴῃ 38, θαϊ τῃαὶ 

Ὁ ἴῃ τὰς {Π|Ὸ| 85 ἴῃ ῬΒ. 1οϑ, νγαβ ἀὰς ἴο ἴῃς τεβειυδίαπος οἵ 1815 Ρβ. ἴο Ῥ58. 
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οἵ 38βθ. Τδετε ἂῖε βενεσαὶ ρίοββεβ : νυ.δ, δῇ ἰηίθῃϑε ρει ἴοη ἴῃ ἀϑδυδὶ ἴεγηηβ ; 

νυ, ἃ βἰαϊετηεηὶ οὗ Βαδὶϊ οὗ ργαγεῖ δῃὰ δπϑγεῦ; ν.9, Δῃ δβϑυγδῆςε οἵ ἴδε υἱ- 
ταδῖς ννουβῃρ οὗ 8}1 παιίοῃβ ; ν.16, ἔγοτῃ 54 ; ν. 1511, ἃ ρει τοι Βαβεὰ οἱ 1 16|6, 

δῖσ. 1. ὅγη. Ἴουρ] οί. --- 1-. )ποϊΐπε Τϊπε ἐαν προ »16], ἃ5 
41: η1τ᾽ τογῦ || σηϑῶυεῦ 7:4] ἃ5 υϑυ8] ἱπῃ ὈΓΑΥΘΙΒ ; Ἔχρ᾽αἰηθδα Ὁγ Ο 
ἄσοῤβ νιν 74], 85 255 ἴτοπι ἴῃς ρε1} οὗ ἀδδίῃ, οἴ. ν.}5. || «συ6]. Ἡδξτα 
8ἃ5 υϑ8] ἴπε ΡΕΟΡΙΘ ῥΓΑΥ ἰῇ [86 1ϑἴ ρεῖβ. 55. ἴῃ ἴῃ 6 σοῃϑοϊουϑηε 85 

οὗ τμοῖγ ὑηΠὺ Ὀείοτε οά. Ιβγᾶε] οοποεῖνεβ ἢϊτηβεὶῦ ἴο 6 ἴῃς 

σεγυαρέ οἵ Ὑδην ἢ, 85 ἴῃ ἴῆς Ἔχις 1σαϊδῆ. Α5 δυσῇ ἢθ 5 φέρως 
(Ὁ. 49), δηά φγιμείοίλ ἐπ Ὑδιννεἢ, οἵ, 46 41; τῃουρῇ αὐηιεϊεα ἀπά 

20ον, οἴ. 35" 31. 40}. 
8ιγ. 11. ϑγηῖῃ. σουρ]είϑ. ---3-4. Ο 7ἤσοι »':»} Οοα]Ἴ, ἀϊϑρίδοεά 

ἴῃ οὐρίῃηδὶ ἰοχὶ δηά ρυΐ ἰηΐο ρῥγενίουβ 511. [11 δι ρῃδϑιζαβ ἴῃς ρεῖ- 

50η4] τεαϊαϊίοη ἴο σοά ὃγ ἴδε 5{. ; ἱπιβηβῆβά ὈὉγ Ο Ζογα], ἃ οβδτ- 

δοϊογιϑεῖς ἀϊνίηθ πδίηθ οὗ [5 Ρ5., υϑϑὰ α͵5ο ν." ὁ ̓Σ 156 Βαϑίας ἴῃ 6 

δίοββεβ ν." 3. --- ξ ργαείος 10 »ι6], ἃ ἴΑτΩ ΑΛ Θχργαββίοῃ, οὗ, 4ἦ; 

τοοσα βρεοι συ, --- αζε ρίαα ἐἀε τοι οΥ 7. τεγυαπῆ, ρῖνε ἴῃς 

Ἶογ οἵ 5αϊναϊίίοη. ὙΠ ΡΘΟρΙα ἅτε πον επηρᾶρβά ἰῇ ῥγᾶγεγ: 2 

πο Ζάεσε 7 «αἰ ἢ ΔῊ τ πῖν σοι, ἴῃς 5οὺ] δϑδοεηάίηρ ἴο Οοά ἰῃ 

Ρτγᾶγεσ ἢ ἴῃς υρ!οα Παηάς, οἴ, 25}, δηά ἱπάδεα αἠ “δε 44», 
Ἰοῃρ, οοπτίηυουβ ρ]εδάϊηρ. 

ϑίγ. 111. ὅγη. ἼἽουρ]εῖ8. --- ὅ. γα], ετρῃδίϊς δϑβουιίοη οὐ ἴῃς 
λοῖ, ἴο Ῥ6 ρῥτείθιτεα νυ ΤΡΘΨΝ, τὸ “ογ᾽" οὗ ΕΝ"., ρἰνίηρ δῃ 
δααϊκίοηδὶ γεαϑοὴ ἔοσ [6 ρῥ]εδαϊηρ. --- Ζοω αγί ροοά απά γεαάν 10 

2αγἄρη]}, Ῥἢτ. α.λ. ; “ βοοά ᾿" ἴῃ (ἢ 56πη86 οὗ “ δείηρ ρψοοά ἴο᾿ 
ΗΪ5 Ρθορῖε, δπᾶ 50 [[ σόωπάσρη ἐπ Ζιμάμεςς, τεδὰγ ἴο ραγάοῃ {πὰ 

βἰῃβ οὗ ἴῃ ρβορῖε, οἴ. ν.δ Εχ. 345 5. το3Ἂ. ---ὃ. 7Ζεγε ἐς πιορδ 
ἐζο ΤΑσε], σουυράγαθ]ε ἢ ΤΉΘο, οἵ, Εχ. 15, ὙΏεΙα οδῃ ὈῈ ΠΟ 

οἴπεσ τπουρῶϊ [Δ “ ἀπηοὴρ ἴῃς ροάϑ᾽ οὗ οἴποσ πδίϊοῃβ ; Ὀαϊ 1 
ν5 ὩΟΐ ὩΘΟΘΒΒΔΤΥ ἴο ΘΧΡΓΟΒ5 [ἢ 5, Δηὰ ἴῃ6 ρ]οβϑαῖοσ ψῇο δάάεὰ 

τ {ποτε ΌΥ Ἰηαγεα ἴμ6 πχθάϑασθ. Τῆς βεοοπά ἢ] οὗ ἴῃς τεἰταϑι ἢ 

ἀεῆπαβ ἴῃ6 ἤτβθί Παὶῖ τηογα οἰοβεῖὶν ὉΥ 2ῴεγε αγὲ ποπὸ ἤἄξε ΖΤᾺν 

ἀἰοίρρς}, ἃ Ῥῆγ. οὐρίηδὶ δηὰ ρεου αγ ἴο [ἢ!]5 Ρ5., Ὀὰαϊ ΨΘΙῪ ΡΓΟΡΕΙ 

85 δῇ ἰηϊτοἀποϊίοη ἴο 104. 20», Ζάσοιω αγὶ ργεαΐ απά ἃ ἡρεγ ὁ 
τυοηαδγ:], οἴ. Ἐχ. 15}, ΤῊ Ῥβ. δϑβειῖβ ἂἃῖ οὔσα ἴῃ6 Κίηάηβββ οὗ 
Οοά ἴῃ ἴῃ ραγάοῃ οὗ 5ἰη ἀπά Ηἰβ ρτεαΐηθββ ἴῃ ψοηάθγβ οἵ ἀε]ὶν- 
εἴδῆος οὗ Ηἰβ ρεορῖε ἴῃ ἴῃς ραϑῖ. ΑἹ] {ῃ15 θεϊοηρβ ἰορεῖμεσ δηὰ 

15 βίσοηρ ἴῃ 115 5 πρ οἱ ν δηά Ὠἰϊδίοτίς σείεσεποθ. 
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ΑἸοβϑαΐοτβ ρτεαῖὶν ε]αγρεά [ἢ5 ϑῖγ., Ὀγεακὶηρ ἰπίο 115 θενεγαὶ 
11π65 δηά ἱπιεγγιρίίην τΠεπι. ---- Θ. 5 ἃ ρ]εα ἴοσγ ἃ μιδαγίηρ, ἰῃ ἴῃ 

504] 5116 : Ο σίυε ἐεα», γαλευεά, μπίο τ» ῥγαγογ,; απα Ο ἀεαγξερι 
τε» 1ἠπ υοἱες οὕ γ»ιν τωῤῥῥεαδοης, οἴ. 283 τ,οἷ --- 7 5. Δῃ Δϑϑουτοη 

οὗ ρεπεγαὶ ἐχρεήεξηςα: 795 26 (αν 97 νιν ἐγομόζξ 7 εαὐ οπ ΖΤΆσε, 

.»»» Τάοι αηειυεγεεί νι6], οἴ, τ} η75. --- 9. ἰδ ἃ απίνεγβαὶ ἰβτὶς τοΐετ- 
Θῆςα ἴο ἴῃς ἐνεηΐυδὶ] σοηνοτβίοη οἵ ἴῃς πδίϊοῃβ : ΑΖ) παονις τὐλονι 

Ζάομ λας νιαοΐς τοῦδ] ἐονῖσ σπα τυογελὲῤ ὀεΐογε 7Ζ΄εε, Ο 2Ζογή, πα 

σώγν Τὰν παρε], οἴ, 2253,--- 102. εἰηρμαῖῖς τερεϊοη οὗ νιν 

845 ἴῃ Οῦ, Ζάσμ, Οοα, αἰρης αγί ργέαί, Οὐ Δῃ δϑϑεττιίοη οὗ ἴπε ὑη 1 

οἵ Οσοά 845 3Η, “ Τῇου τὶ Οοἀ δἰοης,᾽ 50 ΕΝ". 

δίς. 1Υ. Το 5γη. σουρ]εῖβ. --- 11-12, 7Ζαεὰ νις ΤᾺν τυα»], εἴ. 
27}; ρΡϑιτίοη ἕοσ ἀϊνίης ἰηδίιγαοιϊΐοη δηὰ ρυϊάδησς ἰῃ {πε ἅν, 
ςοηςεϊνοα 85 ἃ ὙΑΥ ΟΥ σΟυ86 οὗ ᾿ἰ6. Ὑηθη ἴἢ6 δροάοϑὶβ οἵ ἴτων. : 

77 τοὴῖ! τυαΐξ ἐπ ΤᾺν γα γέμπεςς], οἴ. 2651} 2εέ μιν ἀεαγέ γο)οϊεεΊ, 
80 ῦ, ῷ, Ἐ), εἴ, ν-; ἴο θὲ ῥσείειτεά το 3η, 3, Α4ᾳ., Σ, Ζ;, (οἹ]ονεὰ 
Όγ ΕΝ". : “αηϊΐε ΤΥ Πεᾶτί,᾽᾿ ἃ Ρῆσ. α.λ. δηά ἀϊβῆου!: ἴο ἐχρ]δίη ἱπ 
1τῃ15 σοηϊεχίῖ, --- ἐπ ,αγίηρ Τὰν παριε], ἴὴ6 τενεγεηῖαὶ ἔδασ οὗ ψοτγ- 
5], Μῃ]Οἢ ἰβ δβϑοοίδιθα ψ τῇ Βοηρβ οὗ ὑγαῖβα δηὰ τα)οϊοϊῃηρ ; ΡὮγ. 
Ὧι. 2858 Ρ5. 6τὸ το ϑ᾽ό -". --- δο 7 εὐ Ἰλαπξ Τῆεε ἢ 7) τοί ρώγῶν 
ΖᾺν παριδ], ἀου 1655 ἴῃ ρα ]1ς τνουβῃρ ἴῃ ἴΠ 6 ἰδιρ]6. 

ϑιτ. Υ. ϑγηῖῃ. σουρ]εῖβ. --- 18. 2.0») 7ΤᾺν ἀίμαάπεες ἴἰς ργεαΐ μῤοπ 
»:67, Ῥἢγ. α«λ., δαϊ οὗ, το37, [1 15 σοηοείνεα ποΐ ΟἿΪΥ ἃ5 στεαῖ ἰῇ 
ἱπιθηβιγ, 1455 Νὰ. 145; δηά ἴῃ εχίθεηϊ, ἐνεῦ ἴο ἢξάνεη, Ρ5. 57} 

τοδϑὅ ; θυϊ ἢετε 85 εχιεπάϊηρ ἴο πμεϑλεγ ϑλεοί, οἴ. Ὁι. 3253, (ὴ6 ψουἹὰ 

Ῥεῖον, ἴε δροάβ οἵ {πὸ ἀδδά, ἢ Ποῖ 15γ86] 85 ἃ ἡδτίοη δα ροὴς 

ΜΠδη εχ ϊεά ἔτοην ἴῃς ΗοΪΥ 1πὰ. Ὠἰνίης Κίπάηεβα ἀεβοεηάεα 

ὑροη Ὠΐπι ἴῃεγα ἴῃ ογᾶεγ ἴο Ὀτίηρ Ὠἷπλ ῸΡ ἴπεποθ, 580 ἴπδϊ ἢ ΤΠΔΥ 
ΠΟΥ͂ 584Υ: 7ὅοιε ἀαεί ἡἰοἰϊυεγεα γι6 ἡγογι ἴ, ὌΠ οτὶρίπὶ Ρ5. σοη- 

οἰυάεά νίῖῃ 1δὅ, δὴ επιρῃαῖίο δϑβογιίοη οὗ ἴῃς Κίπάηθϑθα δηὰ (δ 1ἢ- 

[α]πε85 οἵ σοά ἰη τῃε οἰϊατίοη οὗὨ ΤΠμε οἰαβϑίς ραββαρε Εχ. 445. 
Α ρἰοββαῖογ ἱηβεγίβ 14 ἔγοπὶ Ρβ. 54", ἰῃ ογάεσ ἴο σον ἰῃδὶ [ϑγδεὶ 

μδά Ὀεδδη ἰῇ τηοτῖδὶ Ρ617}} ἔτοπλ [οιτὶ ὉΪε ἔοαβ : Ο σοί, Τὼ6 ῥγομα 
γ056 μῦ ἀραίΐηεέ σις, ἀνα 1ὴς εοηιργέρα ποῦ ΟΣ τὰς ἐγγιὀές σορὰδ τὶν 

ἤἔὔε; αμῷ ἐῶὴεν αἰαὶ ποΐ το 7Ζλεε ὀφγογε λέγηι. Α Ἰαῖε εὐϊζογ ἴῸΓ 
Ἰἰταγρίςαὶ τεαβος δάἀεά 16-17 ἴῃ ἀϊβεγεης τηθάβυγεβ: Ζεγη πο 
»η6, οἵ. 2518, απο δέ ργαείομς 0 »|6, τεϑιλὶηρ ν.ἧα, --- Ο ρθε ΤᾺ 
σδεμρίὰ ἢ Ο γίνε «αἰναδονι, τεϑυτηϊηρ ν.2, Δ ΖΔ» τογυσρ ἢ} 10 106 
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“ογη 97 7Τλΐπο λαπάνιαϊά, οἴ. ττο, --- Μαζε τυ δὰ νὶθ ὦ τήρνι 70» 
Φοο41, ξῖνε βοπλθ ἀϑϑδύσγδηςα ἴπαὶ Ηδ νὰ5 ροοά ἴο Ηΐβ ρβεορίες. 1 
5 ποῖ ΠΕΟΟβϑαΎΥ ἴο (Ὠϊηἰς οὗ ἃ τηΐσαοὶα ογ ἃ ἱπθορἤῆδην, ψῃϊοἢ οου]ὰ 

ΒΑΓ μαννα Ὀδθῃ ἰῃ ἴἢ6 τηϊηα οὗ [Π6 δάϊογ οὐ {Πἰ5 Ἰαῖθ ρᾷββᾶρα ; 
Ῥαϊ οἵ βοῖηα ῥγδοῖίοδὶ Ἄχ ἴοῃ οὗ ἔδνουγ ἴῃ ταὶ 11ε, εἴ. ΕΖγ. 85 
Νε. 5} τ25,-- ραν τάεν ἐλαΐ λαΐε νιό μίαν τες τοί «ἀαηι6], οἴ. 611 
35, --- Ζαῇ), ἴπ6 ἔδοϊ βεεη, δῃὰ ποῖ “ Ῥβοδιιβε " οἵ ΕΧ"., ---- Ζάοω, 

γαλευελ, λαεί ἀείῤῥεά νι απά ἀαεΐ εονογέφα πε], οἴ. 15. 405 15, 

1. ἼΣΝ 595] εἶδθιν. οἵ Οοά, αρ8. 2 Κ. 1916 τ-Ξ 15, 3717 Ππ. οἶδ; ἴπ Ψ εἴϊμες 
56.Ὁ τη 888 1162, οὐ ὃν 313 712 1Ἰο25; 50 Βετγα, πεεάεὰ οτ τιεᾶβυγε, 85 Ἀυ. --- 
ΤΊ] 15. ἀουθι]ε85 οτἦρί πα]. -τ- 3 ὩΡ 5] Ρῆγτ. Ἰοοῦῦ; υἱπουῖ 9» 3510 3714 
4018 (ΞΞ 705) 1ο916, 411} 18, ἀπὰ 7421, --- 3, νῦν ΠΓΝ] ποᾶκκοβ 1. ἴοο Ἰοηρ; ἰ5 
πεεάβά ἴο οοταρϊεῖε ἤτβι ]. οἵ ν., --- 8. »)1Ν} οβαγαοιετγίβεὶς οὐ [μἷβ ΒΒ.) αἷϑο ἴῃ 
ν." δ: (8). (9). 13, 1δ,. ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἰῃ οτρὶπαὶ τηηρ. μι» Ζογά [] νι») Οοά, --- 4. γδκμ 

κῦν .90)} Ρἢτ. εἶδνν. 251 1438, ὈθοΙΒ 18, ἀηὰ Ὠϊ. 2416 -ξ, -- ΣΝ Ὀεϊοηρβ ἴο 
Βτβῖ 1. ἴο οοταρίεῖς τῃς πιδαβυγα. --- δ. πρΌ. 3.0] Ρῆγ. ανλ. ἐ προ ανλ. δὐΐ. γεσάν 

το ῥαγαίογε, τὰ, ταῖμεν ρίο. γιοῦ, 88. 1038. --- ποτ 3] Ρῶγ. Νὰ. 1418 (1) Νε. 
917 (οτ«.) 70. 218 7οῃ. 42 ῥβ. 1035, οοπῖσ, ΓΌΝΥ ἼΟΠ 2 ν.δ Εχ, 445 (1, Ε).-- 
θ. ἸΛΣΠΙ] ανλ. ἔοσ ὍΣ Π 283 -. ΤὨΐβ ν. ἰ5 ἃ {ππιεῖεσ οουρ!εἰ ἀπά ἃ ρ]. --- 

Ἴ ἰβὰ εἷ. οἵ ἤνε νογάβ, Ῥτοβαῖς ἴῃ ἔοσση ; οἵ, 175 778. --- 8. "ΣΝ Ὁ ΟΝ] τηδῖζεβ 
1. ἴοο ἰἸοῃρ δῃηὰ ἰ5 ἃ ρἷ., ἰπίετρ. ψνῃαῖ 15. ρἰαΐῃ Ἑἐπουρὴ αἰτεδαγ. πο }09 γΝ] 

Ρἢτ. α.λ. ἰπιεηβιβοδιίοη οὗὨ Ἴ)09 ὉΝ, οἵ, ἔχ. 1511; ΠΦΡῸ ἴοτ ἀδεάς οὔ γαδνθὴ 

ἴῃ ἀεἰΐνεταποε δηὰ Ἰαάρτηεπί, οἴ, 334 Ὁ. --ϑι ἩΠΓΦὉ]. ΤΆΘ 115 εἰμεν ςοῦτά, 
οἵ ἱπίγοάυςεβ ἃ ἤπα] οἴαυβε, --- ἼρῪ 7129] οἵ. ν.13 νίβουι Ὁ; εἶθινν. Οοά Ηἰπι- 
5610 222 ςοἱδ. 3. ΤῊΪ5 ψΒο]ε ν. 18. ἃ απ νετβα! βεῖς Εἷ., ποῖ βυϊϊεὰ ἴο ἴδε οτὶρὶ- 
πὶ ῥγαγετ. ---- 10. ΤῊς Ἰδβὶ 1. ἰῃ 3} 15 ἀείεοιίνα. (δ ΞΌρρ]165 ὅν, Ραϊ 1. 18 ρτοῦ. 
8ὶ. --- 11. γπ}} πιδῖκεβ 1, ἴοο ἰοπρ πὰ ἰ8 δῇ ἰπβεγίϊου ἔγοτι 27}}, υβεσγα βᾶπια 
ῬὮτ. ἰβ υϑεά. --- Ἴ)5.Ν] δροά. οἵ ἴπην. ς. ΠΌΝ3, ρῆτ. 265 1 Κ. 24 352 Κ. 205 158. 188, 
-- 0] ΡΙ. ἱπιρί ζᾧ Ἴπο τρρεῖζε, 88 Α΄. Σ, Ζ;, 3, Βᾶ., θυ. ; Ἀαϊ (ὅ εὐφρανθήτω -Ξ 

πὸ ΟΔΙ ἱπιρί. ; 80 “5, Ἐ], Οτ., Βὶ., πτῷ γοοῖεε, 85 Ἔχ. 189 70. 35, ΡΊ. Ῥξε, 217, --- 
5330] [}} ἔοττν 85 ν.ἷ2; Βοῖὰ ἀουθῖ]688 οτρίπαὶ, ἃβ ἱῃ Ῥ85. 15, 20, 24, 25, 1ΟῚ:, 
139 (5). ---ον : προ] Οἱὶ ἱπί. υῖτα Ὁ, 45. Πι. 410; ρῆτ, Ῥβ5. 615 10 216 ὉὨϊ. 
2858 15. 5919 Μα]. 320 Νε. 111,--- 12, ὑῦν ΣΝ} ἃ Ῥτοβαῖς οοργίβε [88 οοζῃ- 
Ῥἰπεὰ {Πε86 ἀϊνίπε πᾶτλεβ, Ὀὰϊ ομε ἰ8 πεεᾶεά ἔογ βδοὶ ]. --- 18, πρΏΠ ὉΔΝΨ] 
ΞΞ θι. 3253; οἵ. τι γὴν ΕΖ. 3114. 16.18 «,τὐκοὺ ΓΌΏΠΓ Ρ55. 6919 139}, ΒΕ 

δὶ. ἴτοπι 5456. Τα οἱἱὺ ἀἰβεγεποεβ ἅγε : Ὁ ἔου ὉΝν, δὴ εττοῦ ; {πε ἰπϑεγίίοη 
οἵ ΓῪΨ ; 58{, ἴον ὈπΌΝ, --- 1δ. 1.)Ὲν ὈΥγν ὉΝ7 ῥἢτ., 48 ἔχ, 345 (7) ΡΒ. το 3δ, εαυ]οσ 
ογάεν ; ἴδε Ἰδῖθσ ὈΥΠΝ ΤΣ 1116 1124 1458 2 (Β. 309 Ἐ. -16 Πα5 ἴῆτεε {γίπιε- 

ἴετβ, ἀπ ἰ5 ἀουι16585 8 ρ]. --- ΠΡΌΝ 12] ΡὮτ. εἶβυν. 11οὶό, --- 1, πϑοῦ ΓΝ] ΡἈσ. 
α.λ., οἵ. Οεπ. 416 7οβ. 213 (7) 70. 2139. --- γκ}} δροά., οὐ ἤπδὶ οἴδυβα, οσ 758.) 
85 ἴξ 15. νΑΥΪΟΙΒΙΥ ἐχρ] αἰ πεά. --- γ0}3.}} 5 βυδοτάϊπαϊς ἴο ἴῃς Ῥγενίουβ ν}., ἀπά 
44} 865 ἴξ ἢ δάνετθία] ἔοτος, 5οὸ ἱμαὶ ἴξ ἄἀοεβ ποῖ ἀϊβίυσο με ἴογος οἵ "2, 

ἩΠΙΟΙ 15 της οὐδ] εοῖϊνε ἐσ, δπά ποῖ [Βς οδυβα] ,“γ. 
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ῬΘΑΙΜ ΙΧΧΧΥῚ]., 3. 518. 535. 

Ῥβ. 87 ἰδ ἃ Ἀγπιῃ ἴῃ ῥγαΐβα οὗ Ζίοῃ. ᾿ (1) Ζίοῃ ἰ8 δεϊονθά οὗ 
ὙΔΆΜΕΣ δηὰ σἹοσίοιβ (ν.  ; (2) Ἐδ6 στοδίοσ δηᾶὰ πιΐῃοσ πδίΐοπβ 
ΑἸ ὈΘΟΟΠΙΘ ΠΕΣ Οἱ Ε]ΖΘΏ8Β, 886 πο ὶγ πιοίμβοι (ν. "δ 5) ; (3) ὙδΆν ΘΕ 
Θδίδ δ βμθῖ Βασ, δηᾶ 411 ΠῈΣ ἱπη δὶ πίβ ἱκθορ ἐεβεῖναὶ (ν." 7). 

Η! 5 [ουπάἀδιίοηϑ οη ἴῃς βαογεά τηουπίαὶῃ5 Ὑδην ἢ Ἰονοῖῃ ; 

Τα καῖεϑ οἵ Ζίοῃ πιοτε ἴῃδῃ 4}} τῆς ἰδ Όεσγηδοὶθβ οἵ δου. 
Οἰοτγίουβ ᾿ἰηρ5 Ηε ἰ5 βπρεαϊείῃρ οἵ ἴῆες, Ο οἰϊγ οἵ σοά. 

Ι ΜΑΚΕ πιεπιίοῃ οἱ Κδῃδὺ δηὰ Βδθεὶ: ΤῊϊβ οὔε Ὀεϊίοπρϑβ ἴο ἰἤδπι ἴμαὶ ποῦν τὰς; 
1., οὗ ΡΠ 54 πὰ Τγτε: ΤῊΪ5 οηα ννὰ58 Ὀοσῃ ἴπετσε; 

Απὰ Ζίοη 1 ν}]} πᾶτε: Μοίδεγ. Ενθῖυ οὔς 85 ὈΟγῃ ἴῃ ἢοΣ, 

ΝῺ Ηε εϑβίδὈ]} ]5ῃειἢ ἢοσ, ᾽ΕἸ, Ἑ]γου, Ὑδηνεῆ ; 

Ηε οουπίεια ἴῃ ἴμε τε βίον οἵ ρεορίεβ : ΤῊΪβ ὁπ νγαὰ5 θόγῃ ἴῃεγα. 
ΤΊΕΥ 5ἰ:ρ 85 ννε]] ἃ5 ἀδηῆςς, 41} ννῆοβε ἀννε! ηρ 5 ἰη ΤΠεα. 

Ῥβ. 8) νγὰ8 οὐἱρίπα! Υ ἃ τ’, τμθὰ ἴῃ Ἐξ δπὰ ΔΗ͂ (ν. Ιηἴτ. δ 24, 28, 31). 1ἰ 
ἷς ἃ βοῃρ οἵἉ ῥγαῖβε οἵ Ζίοῃ. ΤΈε ἴονε οἵ Ὑδνε ἴο Ζίοη ν.} βῃοινβ ἀερεπάεηος 
οἱ Ϊς., ΖΡ. Τῶθε υὑβς οὗ 23Π0 ον Ἐργρὶ ν." ἰβ δ5 15. 3ο7, ΤῊς πηδπιίοη οὗ 
Βαδυΐου ν.Ὁ ἱπιρ!ῖε5 ἴῃς Βαθυ]οπίδη ρετοά; οἵ ΡμιἸβιῖα ἀπὰ Ὑγτε ν." ἱπηρ]ε8 

1.656 δ8 ἴδε πιοβῖ ῥγοπιίηεηὶ πεῖ ρῃρουτβ. ΤῊς οἷν 8 ἃ ρἱοτίουβ ρΐαςς, {πε 

τεβοτῖ οἵ Εργρίίδηβ δπὰ Βαυγυ]οπίδης αἰΐκε, δπὰ οἵ Τγτγίδηβ δπὰ ῬἢΣ]Ἰἰβιϊπ 68. 
ΤῊϊΐ5 τ ρ 1165 ἃ ρεδοςίι] {ἶτης, βυοἢ 85 ἴῃς δβυγὶγ τεῖση οἵ [οβίδῃ. ΤΈς (πη α]1- 

Ὧ655 ἴο ἴῃς πδίίοηβ τεβεῖη} }]ε5 158. 19. Τοῖς ἰβ ΠΟ ἰπίεγῃδὶ ενίάεπος οἵ ἰαῖα 

ἀαῖε. 

δίς. 1. 15. ἃ βυηῖῆ. {Πρ]εῖ. --- 1, "ἐς γωπάήσηοης, ἴῃς βδογεά 
εἰϊν οἵ Υδηνθῆ ν.Ὁ, Ἰουπάεα Ὁγ Ηΐτὰ 45 Ηἰβ ἀνε! ηρ ρἰαοα δηά 

ΠΑΡ ΟΪ. --- οα 26 «ἀεγεα »ισμμίαϊ57, ῬτορΑὈΪν τοίθστιηρ ἴο ἴδε 

βανθγαὶ ἢ}}15 οἡ ψοἢ 6 γιβαϊθπι, πκὸ Βοπα, (οοηδίδηςηορ]ε, δηὰ 

ΟΙΠΕΙ ρτοαῖ οἰτ65, ννὰ5 βἰ[υϊεὰ ; Ἐβρεοίδιν ἴῃ νίενν οὗ ἴῃ 6 ρτεαῖ 

ἰπογθᾶβα οὗ οἰζεηβ ἱπρ]εἀ ἴῃ ἴῃς ϑυθβεααδηὶ σοηϊεχι. ὙΠαθ6 
Ἀ1115 ἅτε 41} τεραγάεα 85 βαοσεὰ Ὀεοδυβε ἴΠδῪ ἀγὰ ραγίβ οὔ [ῃ6 οἰἴγ 

τηδάβ Ξβδογεά Ὁγ ἴῃς ἀϊνίπε τεϑίάθησα ἴῃ [πε ἰδ ρ]6Ὲ οἡ οης οὗ ἴῃ δπη, 

εἴ. 76. 3.618. 4188 Ζρῃ, 453. (Βι.ἈΡ. 55 κα. 912 α. 564.) 2, γαλτυσὴ 
ἐονείλ, τῇς σοτηρ!οπηθηὶ οὗ ἴῃς ῥσανίουβ {τπηθῖεσ, τη κίηρ ἴῃς 

Ῥαηϊδιηεῖεσ σοτηρίεῖθ, δανίηρ [15 ἀϊτεοϊ οὐ͵εοῖ ἴῃ ἴῃ ῥσγενίουβ σοη- 

ἰεχί, 88 ΕΝ", δηά ποῖ ἴῃ τῃς (οἸ]ονίηρ, Αἰ πουρῇ ἴῃς Ἰαιῖεσ 15. 505- 

ταϊηοα Ὁγ 3Η πὰ Ατ58. ἀποϊεηϊ δηὰ γτηοάετσηῃ. --- 714 σαδς οΥ Ζίοη], 
85 ἴῃς ρυῦ]ϊς ρ͵δοαβ οὗ σοησουτγθο, ἔοτ ἴδε οἰϊγ ᾿15ε][; δηὰ 50 Ῥδγᾷὶ]. 

““[ουμάδιοηβ " ἀῦονε, δηὰ ἴῃς βεοοῃμαᾶ σομῃρ]ειηεδηΐδιυ οδ)εςῖ οὗ 
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ἴδε νεῖ “Ἰονε." Ττῆεβε τε Ἷςοπιρατοά, 85 ἴῃς οὐ͵εοὶ οἵ ἴῃε 

ἀϊνίηε Ιονς, τὰ αἷ τὰς Ἰαδεγησείες οΓ )αεοδ], οἴ. 855, ἃ ροεῖς 
ἴοττα ἔοσ [6 οἴπεν οἰκία. οὗ ἴς Ηοὶγ 1.3η4, νῃϊοἢ ψετε πάθεα 

Ιονεὰά Ὁγ Υδηνθῇ, Ὀυϊ ποῖ 50 τηυοῖ 85 Ηἰβ5 τόογαὶ 5εαΐῖ Ζίοηῃ. --- 
3. σ ογίοως ἐλέηρε], δτωρῃαῖϊς ἴῃ ροβίοη, ἴῃ 6 οὐ]., ποῖ [ἢ 6 500).» 
οἵ νῦ. ; τείεγτίηρ ἴο ἴῃς ῥγεάϊοιϊίοηβ οὔ τῃ6 ργορμεῖβ, Ἔβϑρεοίδ!! 
7ε., ΖΡ., 15.52, ὕροὴ μος ἴμε ροοὶ ἀδρεηῃάβ, βυτιιηθα ὰρ ὈῪ Πίπι- 
56] [ν.Ὁ 7. --- "7ὲ ἐς «ῤῥεαξίη], [ῃ6 ραββῖνε νι ἢ ἰηἀεἤηϊῖε 50]. Πετε, 

85 οἴη ἰη Ηδ., ἴο ὈῈ τεηάεγεὰ Ὀγ δοῖϊνα ἱῃ ΕΏρ] 15}, τείεγγίηρ ἴο 

αϊνίης ψογάβ, 45 ἰῇ βϑυ ρβδεαυθηῖΐῖ οσοηϊεχῖ, ἀηὰ ηοΐ ἴο ψογάβ οὗ τὩξῃ, 

τερεδῖϊηρ ἴο {Ππεπηβεῖνοβ δηά οἴ οῖβ ἴΠ 656 ῥγοπηΐβαϑ. 

ϑίγ. 11. [5 ἃ 5σγη. {τρίει. -- 4-ὅ 8. 7 νιαξε νιεπδοη 971, Ὑ διε ἢ 
Ηϊ 56] βρθακβ, σδὶ ηρ ἴῃ 6 τοῦ] οὗ ἴῆρϑβε Ηδ [85 εηγο]]εα 45 οἰ ΠΖθϑ 
οἵ ΖίΊοῃ. Τῆδβα ἃγα : (4) ἡάερι ἐλαί ἔμοτν σι]. ἰὰ τῆς ταὶ ρίουβ 
56 η56 οὗ ῥτδοίίςδὶ δοαυδίηΐδησα ἴῃ ψογϑἢΐρ, δηά ορεάϊεηςε ἴο ἴδ8 

ἀϊνίης 1,ἅνν, οἵ, οἷ 361} 95 οαἶ"; (ὁ) ζάοεε ὀογπ ἐπ ἀφ], ποῖ ἴῃ τῇς 

561186 οὗ ρηγϑίοαδὶ ἀδβοεηῖ, θαϊ οὗ ποσὶ δηὰ τεϊϊρίουβ δάοριίοῃ ὈΥ͂ 
Υδῆννεἢ, 80 {παὶ [ΠΥ ἅγα 85 {γυ}γ τερασγάςα 85 οἰ Ζε 5 ἃ5 ἴῃοβε γῇ 

ΜΕΙΘ ΔΟΙΌΔ}]Υ Ὀοτγη οὗ οἰτίζεηβ. ΤῊΪβ5 ἰδίτεσ ΡὮγ. 15 ἵνῖσς τεροδῖθά 

ἴοσ εἰ ραβὶβ ἰῇ ν.᾽ δῃηὰ δραΐῃ ἰὴ ν᾿. ΟἾΠΕΓ πδίίομβ ἀγα ἤεσα δῃ- 
το εὰ νἱϊῃ Ι5γεὶ 85 ἴῃ 6 ρεορὶς οἵ Ὑδηνει, οἵ, 15. 19. 5, ΤΒεβα 
ἅτε Ααλαό, δι ἐπ ] επιαῖίο πᾶπλε οἵ Εργρῖ, 85 15. 207, οοηςεἰνεα 85 

ἃ τηοηβῖασ οἢ δοσουηΐ οὗ ἢεΓ οἵϊ-τερεαῖεά ἀενουτίηρ οὗ [ϑγᾶε] ; δηὰ 
Βαδεί, τὰς δποίδηϊ οδρ᾽[4] οὗ Βα γ]οηΐα οα ἴπε ΕἸΡγαῖεβ Ρ5. 121}. ὅ. 

Ιβγδεὶ, ἴῃ ἴῃς {ἰπ|ὲ οἵ Τοϑβίαῃ, ννὰ5 ἱπάβεά ἃ {{π||6 βἴαϊς, βεραγαϊίηρ 
ἴθεβε ἴνο ρτεαΐῖ νγαυι κα ρόνγοτβ, Ὀοτῃ ταρτεϑεηϊθαὰ ὉΥ ραγίϊθ5 ἴῃ 

7ετυβαίθηι, βιιρρ] ηρ ἴοτ ἴῃ ε τηδϑίοτυ. --- Ζο, οὐ δέ εδα ἀπά 1)νγε], 

τῆς. οἰϊοῦ οὗ ἴῃ τοῦ παϊίοης, οἡ ἴῃ 5θα-οοδοὶ οὗ 6 Μεάϊζογ- 

ταῃθδῃ, ἴῃς πδαγοϑὶ Ὠδίϊοηβ ἴο ἰϑγδδὶ, δηά ἴῃ ἃ [{κ6 ϑἰτυδίϊοη στ ἢ 

ΒΕΓ ἴῃ τεϊδίίοη ἴο ἴῃς ἴννο ρτεαῖ νου] ρονγεῖβ.0 Α ρ]οββαῖογ ἰηβεσίεά, 
δἵ ἴῆε Ἔχρθῆϑβε οἵ {πὸ πηδάϑυγε, ἃ γείδεσεηςς ἴο (ἢ, ἃ σου ῃίτγ βουϊῇ 

οἵ Εργρι. Ηε νὰβ ριοῦδοὶν ἱπῆυεποεά Ὁγ ΖΡ. 3.5, νῃεῖθεσ με 

τηδδηΐ ἴο 5γ, “ ψπἢ Ουὴ,᾽ 1Η, 3, οτ, “Ῥεορὶε οἵ συ," . Βυϊ 

1015 παιίοη ψουἹὰ ρὸ ταῖμεσ σῇ Εργρὶ ἴδῃ ἢ ΡΠ 56 δηά 

Ἴγτα, δηὰ ἰῇ Δ}Υ οα56 ἰἴ5 ἰηἰτοάποτίοη ἤθε ἀεβίγογβ ἴπ 6 ϑυτη τ Εἴ ΓΥ 

οὔ τῆς Ραΐτβ οἵ πδίίοῃβ. --- “πα Ζίοη 7 τοί πάρις: Μηολεν), 5ο (ῷ, 
εἰνίπρ δῇ ἀρρτορτίδϊε οἰϊπηαχ ἴο ἴῃ 51τ., τεργεβεηϊτίηρ Ζίοη 5 ἴῃς 

τηοῖδοσ οὗ 656 Ὡδίϊοῃβ, Ψῃϊοἢ ἀγα ὈΟγη ἰῇ Π6Ὶ ἃ5 6 οἢ] ἄγῃ ; 
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σδττυϊηρ οπ ἴπε ἰάοα οὗ 76., ΖΡ., 15.7, ἴμαϊ Ζίοη ἰ5 ἴῃς ν]ς οἵ Ὑδῆνεῃ 

ΔΕΑ πιοῖμεσ οἵ 811 ἢδτ ῥίοιιδ ἱῃμανιϊδηῖβ. 36, (ΟἸ]οννγεὰ Ὁγ οἵἴδμεῖ 

Ὑτβ58. : “Οὐ Ζίοῃ ἰξ 5841} Ὀὲ βαἰ ἀ,᾽" 15 γαῖ μεσ ἴδπηβ, ββρβοίδ!!υ ἴοσ ἃ 
οἸϊπλαχ. 

ϑ1ς. 111. [5 ἃ βυῃίῃ. {ρ]εῖ. ---ὅ δ. 4πώ 72], εταρμαῖὶς ἀεπιοη- 
βίγαϊίνε, τείειτίηρ ἴο Ὑδῆννθῃ, ἀεῆπθα ὈΥ ἃ πεαρίπρ ἃρ οἵ ἀϊνίπε 

ὩΔΙΊΕ65 [ὉΓ Εἰ ρμϑὶ5 ἴῃ ἴῃ6 οοπῃρ!επηθηΐ οὗ ἴῃς [πε : ̓25ὴ ᾿Ξ ϑζοη, 
γαλευελ, ἴμ6 ἴοτεβ οὗ νῇϊο ἰ5 Ἰοϑὶ ἰπ 3η δηὰ Νγβϑβ. Ὀγ αἰϊδοῃίηρ 
Ὑμεῖς ἴο ἴῃς ησχὶ Ἰηα δὶ ἴῆε ἐχρεῆβε οὗ ἴῃς τηδάϑυγα οἵ οὶ ἢ 
᾿ἴπ6β, δηὰ Ὁγ {πε οπηϊββίοη οἵ ᾽ΕἸ. ---- λα ελοία λεγ], τμ6 βιγεηρίῃ- 
εηΐηρ δηὰ δηϊαυρίηρ οἵ ἴῃς οἰΐγ, ἃ5 48", ἰη δοσογάδηοθ ν τῇ 115 ἴτὰ- 
Ῥοτγίδῃος 85 ἴῃ τηοῖποσ οὗ ἴῃ6 ηδίϊοῃβ. ---θ. 2.76 εοιμρήο ἐπ “ἦ 6 

γέρίείεγ 97 φεοῤῥες:, τεϑυτηϊηρ ἴῃς τῃουρῆϊ οὗ ν."ὅ5, Τῆς ἴονς 
οὗ Ὑδῆνθῃ ἔοὺυ Ηἰβ5 οἷἵν ἰβ 80 ργεαῖ ἴμαὶ Ηδ ἰδκεθ ἃ ραγιςυϊαγ 

ἱπίδσγαδὶ ἰὴ δῦ οἠς οὗ ἰϊ5 ἱπῃδοιϊδηῖβ, ροΐπρ ον γ δᾶοῇ πᾶῆλδ 

ΘηγοΟ]]εά ἴῃ ἢΟΓ τερίϑίεγ ἀπά σουπιηρ ἰξ, τηακίηρ, 85 ἰξ ποῖα, ἃ 

ΠΘη588. --- Ἴ. ΖΦ οἰπρ ας τοοὴ ας ἀσπεο], Δ4., 3, ΕΡ.; Κεορίηρ 
[ἐϑεῖν8] ἰῇ βδοσθα ἄδῆςεβ δηα ῥγοςεββίοῃβ, οἴ. 202 1405 15οὐ, ΤῊΪ5 
15. ταί ἴο ὃς ῥγείειτεά ἴο “ ἱπιιηρείοιβ," ΡΒΝ,,, ΟΣ “ ΡΙδυδῖβ οὔ 

ἰῃβιγαπηεηΐβ," ΑΥ͂., Ἔχρ]ἰηίηρς Ηεὺ. νὉ. 45 ἄϊοτῃ ἃ ἀϊδβεγεηϊ βἴθπι, 
τηδδηίΐηρ, “ ῥἰαγίῃρ οὐ ἴῆς ρὶρβ," ΟΥ 655 βρεοίβοδ]γ, “ πηακίηρ 

ΤΩΕΙΤΥ," 85 (ῦ, Ῥ.. --- αὐ τυλοτε ιοείίρρ ἐς ἐπι ΤΑδε], αἴϊεν οῦ, Ἐ,, ἴῃ 
δοοογάδησα ΜΙ ἢ ἴῃς σοποεριίοη οὗ ἴῃ6 ἠδν ὈἰΓΠ, εητοϊπιεηΐ, δηὰ 
οἰΠἰΖεηβῃρ οὗἨ 18ὲ ρῥσγενίουβ σοοηίεχι. Ε'., τη κίηρ οὗ δῃοῖθοῦ 

ΗδεΡ. πογά, σβῃάθσ “411 τυ ἰουηίαίηβ ἅτ ἰπ Τῆδε," ψῃΐο τεη 

τηῦβῖ Ὀὲ τεραγάθα 85 ἴε ψογάβ οἵ ἴῃ 6 του - τη  Κο β, δηα ἰηΐεγ- 

Ῥζγεϊεά 5 τείδγγίηρ ἴο ἴῃς ουηϊαίηβ οἵ 5αἰναίίοη, οἵ. 15. 1.25 Ρ5. 16), 

1. γ05] α.λ. ἕο ἀϑυ] το" ΜΙ, 16 ΡΒ. 1377; 58..50 3, Βαϊ (ὅ Ρ]. θεμέλιοι 
αὐτοῦ. --- 8. 15] ῬΡα. ρῖς. νῖἢ ἱπά εξ, 308].» ἴογ δοῖῖνε; (ὅ ἐλαλήθη, 3: αἴεία 

σμρΐ; 30 (ὃ περὶ σοῦ, 3 ἐνὶ 16, Ῥτοῦ. 2 νγᾶβ5 οὐ ρίαν δἱ ἴῃ ἐπα οἵ ]., 85 ν.ἴ, 

-- 4. "157 ΗἱρΒ,, 8ο 3; θὰϊ (5 πϑτκ 04]. --- ξ 35] π.πι.» τιγίΒῖςα] 8: ταοῃ- 
βἴεν 80}1 15. κ19 70. 918 2613, Βαϊ ἀπ δίετα Ἐργρὶ 15. 307; 80. Βέζξ. ποῦ] 5 
858 Ὀεϊοηρσίηρ ἴο [ἢ οἾ455 οὗ, ψίτῖἢ Οαἱ ρίο. Ρ]. 5[. 1 86. 1.ιΡ. Α ψογὰ 18 πιὶββ- 

ἴῃρ τοῦ τηεᾶϑυσγε; ργεῆχ πὶ, 88 ν, δ). 5, -- τ: 2;}} 80 3, Αᾳ., Σ, θυϊ (ὅ ὃ». 
Τῇῆε Ρῆγ. ᾿π εἰμεν ςαβὲ 9 ργοῦ. ρὶ. ἔτοπα ΖῥὈ. 319, αϑ ἴἴ πιακεβ 1. ἴοο ἰοπρ δπὰ 
ἀεβίτουβ ἴῃ: βυτωπηεῖγΥυ οὗ ἴδ ἔτγο ραΐτβ οἵ παιίοῃβ, ταδ)οῦ δῃὰ πιΐπου. --- δ. 7005} 

50 3,44. Σ, ἵΓ}} Ῥγνο, ὁ Βεϊοηρίησ ἴο ; Βυΐ τ}]8 ποῖ βυϊϊεὰ ἴο γνὉ. (ὅ μήτηρ 
Σειών, 80 Ἐ,, Αὐγ., Ολεοϊοά, ΞΞ ὉΝ ΥὺῪ σίϊδουΐ 5, 18 πλοσα Ῥγοῦ. 85 βυϊϊδῦ]ς 

οἰἴπιαχ. ΤῊς οτἱ χίῃδὶ τᾶς ὍἼὉΝ ὉΝ 105, ὉΝ Ῥείΐηρ οτηϊεἀ ἰῃ 38) ὉΥ Βαρίορ.» ἴῃς 

Ε 
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Ῥτερ. δῃά ἱπιρί. νὉ. θείην ἰπίετργεξαϊίνε. Ῥοΐπὲ ὋΝ σῖϊα μὰ ταηρ. πᾶσι, 85 
Οη. 222: (Ε). πὴ ἰ5 [με 5υῦ). ἢ Πα.» 85 υϑ08] ἴῃ ὑ. Βᾶ., Εεΐκοτῖ, δέϊεν 
Εἰεἰά, Ηεχαρία, τη μήτηρ Σειών ἱχῖ. εττ, ἔος μὴ τῇ Σειών, Ἔ κῶν φιερέά, 
ας [15 18 ἱπργοῦ. (ὅ δἰίδομεβ ἢγβὶ Φν ἴο ργενίουβ νῦ., (ες βεοοπά ἴο ἴῃς 

[ο]οννίηρ. ΤᾺ Ϊ5 ἰ8 ἀὰς ἴο 1 Βεΐνγεε ἴμεα. [ΙΓ ὉΝ ἰα οτἱρίιαὶ, ϑονν οαπηοί Βα. 
Ἀά. Ψ'Ν ΦΝ, --- θ,, 2)0237 ΟΔ] ἱπῇ, οβέγ. νι 3, 8οὸ Αᾳ,, Ζ; Βαϊ (ὅ ἐν γραφῇ, 
50 Θ, Ουἱϊπία, ὁ; 3. «εὐ έδενες, 50 Σ. --- Ἴ80)] ΟἹ], 5δο “5, 3; θυϊ (δ διηγήσεται, 
Α4. ΡΙ. --- Ἴ.. 5} }}] Ρῖς, ΕἸ. Οδ] γίνν σέρσ, αὶ (δ λαῶν καὶ ἀρχόντων τού- 

τῶν τῶν γεγενημένων ἐν αὐτῇ τ 2 Ὁ ΤΙ ὈΥΎΦΥ ὉΝῸΡ ἰΔ1κε5 ὯΙ 85 Ρ]., 85 ἰξ ἀ065 
ἴῃ ν.", ἀπὰ ρῖς, ἔοτ ρῇ.; 2 ἰ8. δββι τα] διίου ἴο νιδ; ὈδῪῦ 2γέμεες, γμίεγς. Βαϊ 
τη ῖθ ἀοα5 ποῖ βυἷἱξ ἴῃς οοπίεχί, δηὰ ἀδβίγογβ ἴῃς πιεᾶβυγε οὗ ἴῃς εηΐῖγε δι. --- 

Ὁ 55] (ὅ εὐφραινομένων, Ἔ ἠαείανεδέμν, ῥῖο. ΡΙ. ν ὉὍπ ἀδποιι. αν δᾷε δέῤε. 
Βυϊ Α4. 3, ἐπ ελογὶς ῥῖς. Ῥοϊεὶ, ν' πὶ τολέγι ἐπὶ τὼς ἀἴαρες 7ὰ. 2138; 5δὸ Ρε., Ὀς., 

Βᾶ., Ὁτ., Πα. τ} 8} γὴν «ῤγίηρε, νοτὰβ οἵ βίπρετβ, Αα., Σ, 3, τ. Ῥα.; υῖ 

(ῦ κατοικία, Ἔ λαῤῥἑαξτο το }ϑῸ ἐἐτυελῥέτρ, νυϊμουϊ 8[., 8ζ, οὐ ἘΠ Ὀεΐπρ, 85. οῆςῃ, 

ἱπιεγργεϊδξνε ; 45. ὩγῸ ἀηηιδδεά, οἴ, 15. 5.35, ἱπιρζοῦ. ξξ Ῥα, ρίς. τ». Ηπ, 9, 

Βό. )0 ΗΙΡΒ. ρίς. τε ποῖ ᾿υϑιἰθεὰ ὈΥ ἀυβᾶρε. ὃ 18 θεΐοτγε ἃ τεϊαίϊνε οἴδυϑε, 

τε οοραϊα δηὰ τεϊαϊϊνε Ὀεΐηρ ομϊττεὰ. 

ῬΘΑΙΜ ΧΧΧΥΝΠΠῚ., 3 51Ε. τ2ἢ. 

Ῥβ. 88 ἰβ ἃ παίξοπαδϊ Ἰαπιθηϊδίίοη : (1) οσὐυίηρ ἴοσ ΒεῖΡ ἔσοτι 186 

58601 ἱπίο ΕΟ [86 παίξοῃ μ888 Ὅδ6π Ὀτοιρμί ὉΥ ἀοέοαὶ δηᾶ (δρ- 

Ενὶεν (ν.55) ; (2) εχροδβιυϊδιίοῃ ἕο Ἰοανίηρ ἴμαπὶ ἰῃ ἐπὶθ δβίδίε 
οὗ ρσίοοπι δηὰ τηΐβοσυ, ΨΠΕΤῈ ἸΠΕΥ͂ οδηποῖ οσοη διὰ {μεὶς Οοὰ 

(ναι τιν, (3) ΟἿΥ δπὰ οχροβίυϊδίίοη, ἰπιοπδίδοὰ ἱπ ἴπ6 6χ- 
ἘΓΘΠΙΘ ΡΟΣῚ] ἱπίο ψΕΐοΒ Ὑ δα ο μ᾿ 8 τοϊθοϊίοι δἀπᾶὰ ττδῖμ μάνα ὑσουρες 

ἔδοπι (ν..5 1), ΟἸοδββθθ ψεσὲ δἀδοὰ (ν."515), 

ΜΥ Οοὰ (1 οἴ ἔογ Πεῖρ) ὮῪ ὅδ; 
Ι ον ἰπ ἴΠ6 ηἰρῃι πη ΤῊΥ 5ἰρῃῖ: 
1 ΤῊΥ Ῥγαγοσ οοπῃα Ὀείοσε ΤΏδο, 
Ιποϊῖπὸ ΓΗΐπε δᾶσ ὑπο τὴν γε], 
Μὲ 5ου] ἰ5 βαίδα νυ ἢ ἐν] ]5, 

Απὰ «αἱ 5δεοὶ τὴν [πὶ [45 αττίνοὰᾶ; 

Ιδπὶ οουηίεα ν» ἢ ἴΠεπὶ τηαἱὶ σο ἀονῃ ἴο ἴῃς Ῥίξ; 
1 τἀπὶ Ῥεσοπῖα ἃ τηδη νἱπουϊ (6οἀ). 
Ἀπιοηρ ἴῃε ἀεδὰ 8πὶ 1 85 ἴῃ 5]αίῃ, 

(ὟΝ ἃγε οαϑὶ ἔοσί ἢ) ἴο 116 ἀόνῃ ἰῃ (ἢε ἄταν; 
Ἄν οσ Του τοπιοπιογαβῖ ΠΟ ΤΟΤΕ, 

ϑεείηρ ἴῃαἱ ἔτοση ΤῊΥ παηὰ (ΠΥ τε οὐ ΟΠ. 

Ι ΟΑΙΙ, ἀροη Τῆρε, Ὑδηνεῆ, ἐνετγ ἀδγ ; 

Ι Ξβρτγεδὰ ἔογιἢ πὶν Ρραὶπὶβ υπίο Τα. 

Το ἴῃς ἀεδὰ νὴ: Τῃου ἀο ψοηάθγβ ὃ 

ΜΗ τς 5ηδάεϑ5 τίβε ἃρ ἴο ἰἸαυὰ Τῆεε ἢ 
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Ὅπου δαβί ρυϊ πε ἰπ ἴῃς Ρὶῖ Ῥεΐον, 
[π ἴμε ἀατὶκς ρίαςεβ, ἰη ἀεηϑε ἀδυῖζπεβ8. 
ὕρου πὲ ΤῊΥ νσαΐῃ Βδίῃ ἰαίὰ 115 βαηΐ, 

Απὰ 41} ΤῊΥ Ὀγεαΐεσβ ΤΠου παϑὶ Ὀτουρῃιὶ ρου πα. 
ΤὮου αὶ τεπιονεα πηΐῃς δοαυαίπίδῃοαϑ ἔγοπι τη ; 
Τὔοαυ Ὠαβὶ πιδάς πιεὲ ἂῃ δροπιϊπδίίοη ἴο ἴΠεπ}. 
1 πὶ 5ῃυϊ ἃρΡ ται 1 σδῃηποὶ σοπιε ἰοσίἢ ; 

Μίπε εγε νδϑίει ἢ αινᾶὺ ὉΥ τεᾶβοῃ οἵ αῇῆιςιίοη. 
υ ΝΤΟ Τῆρσε, Ὑδῆνεῃ, 1 οὖγ ἔοσ Βεῖρ; 

Απὰ ἴῃ ἴδε πιογηΐῃς ΤΥ ὈΓΑΥΕΙ ΚΌε5 ἴο πιεεὶ Τα. 
ΜΝ, Υδῃνῃ, τεὐεοίεβὶ Τπου της ὃ 
Ἡ!άεβὶ ΤΥ ἔδοε ἔτοπι πιε ὃ 
ΑΠηςϊεά δπὰ τεδὰγ ἴο εχρίτγε ἔγοπι τὴν γουΐῃ, 
1 ἐπάπτε, 1 ἂπὶ Ὀγουσῆϊ ἰονν, 1 ἂπὶ ἰαγηθα Ὀδοϊεννατά; 

Τα ουϊθυτβίβ οὗ ΤῊΥ ᾿ ταὶ ἤᾶνε σοῖς ΟΥ̓ ΥΓ πη6, 

ΤῊ ἰεττοῦβ Ἔχίεστηϊπαῖς τη ; 

ὙΠΕΥ ἢᾶνε ἐῃποοπηραϑββεὰ πε 85 ἰΐϊ γεγο νὐ ἢ νναίεγϑ 41} ἀδγ ἰοῃρ ; 
ΤΟΥ εἐποϊοβεά της δῦοιϊ αδἰορείπετ, 
Του Παϑὶ τεπηονεὰ ἔτοπι πιὸ πιὶπε δοαφυδὶπίδῃςαϑ, 

Ἐνδϑῶ Ἰονοσ δῃὰ ἐτίθηά, ἰπ ἴῃς ΡῬίδος οὗ Πδυίζηθβ8. 

Ῥε. 88 [α5 ἃ ἀουθδῖςε {{|6: (1) ΠᾺΡ 2520 ὍΟΙΌ ὋΨ' ἰ5 ργεῆχεά ἴο πυροῦ ἀραϊπϑὶ 
ἴδε ὑβαρε εἰβενῆετε. ΤῊΪβ 5 δὴ ενϊάεηος [μαὶ ἴδε Ῥβ. νγὰβ ποὶ ἀεγίνεαά ἔτγοπι 
Ἐς Ὁγ 1938, ὕὈυϊ τμδἵ {858 {π|ὲ νᾶβ ργεβχεὰ το 831. 1813. ἀϊὰ ποῖ ἀετίνε τῆς 

ΡΞβ. ἔτοτῃη Ἐξ, δῃὰ {πεγείογε ἰξ 'γ88 ποῖ ἴῃ Ἐξ 88 πὶ δἀϊῖογ Κκπεὲν ἰϊ, ΤΒὲ 5ίδῖε- 

τοεῆῖ νγ85 ρὑιεῆχεὰ ὈῪ ἃ ἰαῖεν εὐΐΐον δῇεν 1933, ἀπὰ ἱμπεγείογε ἰξ πιυδὲ πᾶνα 
οοπῆς ἱπῖο Ξὲ δεν 1923 υβεὰ ἱΐ, οὐ εἶδε Ὀς ἃ οοπ)εοΐαγαὶ πηϊβίαϊςς (ν. 1πίτ. 
8 28, 33). Τῆε Ρ5. ἀϊθετβ ἔγοσῃη ἴῃς βίγ]ε οὗ Ἐξ 50 τως (δαὶ ἱπίεσμδὶ ενὶ- 
ἄεποε ἔδνουτε ἴῃε ορἱπίου μαῖ ἴῃς 5βἰαἴοσηεπὶ ἰ5 ἱποοστεοῖ. ΤῊΘς οτίρίπαὶ {{|Ὲ 

Δβουθο5 ἴῃς Ῥ5. ἴο λήεριση, “δε Ξεγαλίξε, τραμη Ἰοντο, τ Ἡ ΕΟ τνα ΤΩΔῪ 
ξοπρᾶγε ἸΓΉΝΕ Ἰρκῦ ΡΒ. 89. Βοιῃ δζὲ Ὁ οΦΌ. δ, 88 νγῶβ ἴϑίζεαῃ ἃρ ἱπίο 
183Ά, απὰ τμε πιυβῖοαὶ ἀϊγεοιίοη ρίνεα τὺ» Γῦπο ὃν (Ψ. [πῖγ. 88 26, 30, 34). 
Ἡειιδῃ ἰ5 πιεποποά διηοηρ ἰδς 297 οἵ ϑοϊοιωοῃ 1 Κὶ. 51} (431), θυϊ Βε ἰ5 

ἴδετε οἰακβεὰ νἱἢ Οα]ςοοὶ ἀπά ᾿θαγὰα ἂβ ὉγπῸ 5), Εἰδαπ αἷοῃς δείῃρ ὙΠ ΎΝ ἢ, 
1 ΓΒ. 25, βονενοσ, ρίνεβ Ζίτητὶ, ΕἸ δη, Ἡδτθδη, Οαϊοοὶ, ἀπὰ Παγάβ ἂς ἔνε 

ΓΤ "2 οὗ [με πε οἵ Τυάαῃ. Βαϊΐ 'π τ (Ὰ, 618 το. (δ8 κα.) 1 “Ἶ7. 19 Ἡφγηδη, οἵ ἴῃς 
ἰατηῖγ οἵ Κομαιῖῃ, Αβαρῇ, οἵ ἴῃς ἔδῃγ οὐ Οεγββοηι, Εἴθδι, οὗ [Ὡς ἔδταγ οὗ 

Μετγαγῖ, ψεζε 4}} Κοσαδμίξεβ οἵ ἴῃς {τῖρε οὗ ἵενὶ. Ασοοταΐης ἴο 1 (Ά. 25δ 
Ἠεϊαδη νγᾶβ ἴδε ἰκϊηρ᾽β βεεσ. [ἰ 8 ενϊάεηϊ τμαὶ τῆς {π||ε οἵ 15. Ῥ5. 15 ἰπάε- 

Ῥεπάςπὶ οὗ ἴδε βἰαϊεπιεηΐ οἵ 1: Κ.' 511, δῃὰ ἴβ ἴῃ δοοοτά ψιπ ἴῃς Ἰαῖος Οἢτ. 
Τῆς 5. οουἹά ποῖ ἢανς Ὀεϑῃ ντίτεη εἰἴμες Ὁγ ἴμ6 βᾶρβ οἵ ἴῃς βίηρετ, Τῆε 

δυΐδοτ ργοῦδὈΥ υϑεὰ τῇς παπια οἵ ἴῃ ε δῃοίεμε ὑνουτἣν 88 ἃ ρβευάοηγτη, Ἰυϑὲ 88 
Εἰμδῃ ἰβ υδεὰ ἰπ 89 ἀῃὰ Μοβεβ ἴῃ 90θ. ὙΠετῖα ἃΓα 50 τηΔῊΥ τοβετη δηςαβ νἸἢ 

70. ἰδεῖ ες. τπόυρδι οὗ ἃ οοιαπιοῦ δυΐποτ. Βυῖ ἴμεβε δγὰὲ τῆοτε πυπιετουβ 

ἴμδῃ 53:τ|κίηρ, ἀπὰ ἀπε Ἰδυρεὶν ἴο 8 σοπηπιοπ ἴβεις. Ν' δ 'ζρῃ, οἵ. Τὺ. 3,9, θυϊ 
ἀυδίου ἱπ ΡΒ. ἀῃὰ ῥγοῦ. Ἔττοῦ ἔοσγ 0) ; ν.10 δκ νὉ., οἵ, ΠΩΝῪ ἢ, 70. 41}} α.λ., 

Ὀυϊ νῦ. 7ε. 3113. 35; ν.1} Ὀνκρ΄, 70. 2όδ, Ὀαϊ «150 15. 149 Ῥχυ. 218 -ἰ ; νυ.13 γγ2ν, 
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10. 268 2833 2113. εἶσνν. Ῥτ., Ὀαϊ [85 ν. ἰ8. ἃ ρἷοββ; ν.1δ “γὴν, οἵ, 10. 3325. 161. 
εἶδνν. Ρτ. 2921, ποῖ πδοεββαυν οτίρίπαὶ ἴῃ [0., Δῃ ΘΑΞΥ βυρβιϊ αἴας ἔοτ ὈΥΨΣ; 

ν.16 ἼκΝ, οἵ. 70. 2οϑδ, Ὀυϊ ( ἼοΝ πιοῦε ῥργόῦδθὶε ; ν.ἹἹ π}5, ς, 70. 64 γ1, θὰϊ 

δἰβο 5. 186. Τα ενϊάεησε ἔου οοπηιοι δυῖμοσ οὐ ἀερεπάεῃος ἰ5 ἰηπυβηοϊςϊ. 
Οἱ ἴδς οἴμετν παπὰ, ν.δ "2 Ὑν" 18 ρῇγ, οὗ ΕΖ.; ν.", οἵ, 15. 1419; γ2), οἷ, 15. 535; 

νἾ ΓΌΓΠΓ ὍΣ τὸ [4. 4206; ν.1:19 (0) )ηϑπο, οἵ, 1.8. 325; νι 19 »γν 2“ν τΞὸ- Ῥβ, 2812, 

Τῆς τεβειαθίαποε 5 οἰ οΗῪ ΜᾺ εχὶϊο ΓΔτ, Τῆς Ῥβ, ἰ5. θεβὶ εχρ]αϊπεὰ ἃς ἃ 
παϊϊοηδὶ Ἰαπηεηῖ ἀυτίηρ ἴπε εχίγεπης ἀἰβίγεββ οἵ τῆς Εχίϊς, δηὰ ἰξ γθβθη} 65 22, 

69, οἵ 18 ἴπ 5ἰτυαϊίοη. ΤῊ Ϊ5 ἰ5 ἴμε νίενν οἵ 55, δ᾽, Ὑβεοάοτε οὗ Μορβαεβίία, δ., 

Κι. δὲ Ν"., Βᾶ, 

Βίγ. 1. μᾶ5 ἴἤγϑα ἰεἰγαβϑι δ, ἴῃ 6 ἤγϑθι σγη., ἴῃ6 βεσοῃά ἰἱπίσο- 

νεγίεα, ἴῃς [Πἰγὰ σγῃ. ραίγβ. --- 2-3, 24» σοκΠἝ, ἴε ρεγβοηδὶ τεῖδ- 
Ἑοη ἴο (οά ἰ5 ἴῃς βίτοηρεϑβῖ ρ]6α, ἰηἰδηδπεα Ὀγ ἴδε ρ]οβ5 “ Ὑδῆνεη, 

τῆς πάπα οὗ (6 ηδίίομαὶ αοά, τιακίηρ ἴῃ 6 ἴῃ6 ᾿ἰπ6 ἴοο Ἰοῃρ, --- 7 

, 47} ,ον λε{], 5ο ὉΥ επηδεπάδιίοη οὗ ἃ ρῆτγ. α.λ. ἴῃ δοοοτὰ νὴ ν.}5, 

δηά {17 ἐγ», ἀεβπθαά Ὁγ γι} 274)67 δῃά ἰηϊθηβιβεα ἴῃ »» γε, τῇς 
5111, ΡΙ δυο Πρ ΟὟ ἜΧργοϑϑῖνα οἵ ἰηΐεηβα δηχίειν δηά -Ῥαΐη, οἴ. ᾿7}. 
ΤῊΪβ οοπίϊηαεβ ὅν αν δηὰ ἐπ Ζὴ6 πίρλ, 411 τε {ἰπλς, σοπεη Δ], 

αἰπουΐ σεαβίηρ, οἴ. 225. ΤῊΣ ΡῥγΑΥΕΙ ἰδ τηδᾶθ ἴῃ ἴῃς εἰρῃξς οὗ 
Υδῆνεἢ 80 αγ ἃ5 ἴπε ρεορὶε ἴῃ τπεὶγ δχὶὶα σδῃ σοσῆς ἴῃ ἴτοηΐ 

οὗ Ηἰβ Ἀδανθηὶν ἴῆτοης, βθεκίῃρ ΕΥ̓͂ ΟΥΕΙῪ τηδᾶῃ5 ἴο αἴίγαοῖ Ηἰΐβ 

διϊεπίοη ; ἢ }]6 (ΠΟῪ δαὶ τμαϊ βουηθιϊηρ Οὐβίσιοῖβ ἴΠ6 νὰν οὗ 
{ΠΕΙΓ ΡΓΑΥΘΙ ἴῃ 115 ἀβοεηὶ ὀφίογε αοά. ΤῊΪϊ {Ππεγ νουϊὰ Πᾶνα 

τεαπλονεά, 50 ἴηι Ηδ νν"}}} Ἰοοῖκ ᾿ροη 1τῃεὶγ ον δἰυδίοη, ἀηὰ ἐμεδπε 
τε δα», ἴο ᾿δᾶγ ἴῃδπι, οἴ, τη. --- 4-ὅ, δα τοὐά εὐἱδ}. ΜΙ8- 
[οτίμηθϑ5, οδ δηλ 165, ἤανθ σοπΊα ΡΟ {ΠΕ ἴῃ δυο υπῦεΓβ, δηὰ 

ἴο 80 ρτεαῖ δὴ δχίεηϊ, ἴ[παϊ ἴΠῸῪ ἤᾶνα μὰ τόσα ἴπᾶῃ εἐπουρῇ, 

τόσα ἤδη ἴΠῸῪ ἀγα δ ]Ὲ ἴο δηάιτγα. ---- 7 σηὲ δεζοηις ὦ γπαρὶ τοὐτᾳ- 

ομί ΟοαἼ, ἴῃ 4 ΒοΙρ᾽εθ5 σοπάϊοη, νῖτῃ ἢο Οοά ἴο δεΪρ. -- 47 

,δἀδο ], δπιρῃδίίο ἴῃ ροβίτοη, (ἢ δροάς οὗ ἴῃ6 ἀεδᾶ, Ἔνθ οὗ 

παῖίοηβ, οἵ, 9᾽5, --- ῖν ἐζέ λας αγγίσεα 1, Ἀανίηρ; ταδᾶς [6 ᾿ΟΌΓΠΕΥ 

τονατγά ἴἰ ἀηα δοίυδιν ἀγτίνεά ἴῃετσα. --- φέσι ἐλαί ρο ἄρτνη 19 τλε 

}Ιῆ, ἀεβοεηάϊηρ ἴῃ ἀδαίῃ ἴο ἴῃς δροάβ οὗ ἴῃε ἀδδά, δηὰ ροίηρ 
51} πιστοῦ ἄονη ἰηΐο ἴῃς ΡΙζ, ἰη 5860], τς δροάς οὗ {πε ντεϊομεὰ 

ἀεαδά, οἵ, 28' 20 1447. ὙΠΕΥ Μέγα δἰγεδαγν ἐρμρἤα, ΟΥ Ἔα πλΕΓ- 
δἴοά, διηοηρ 56, 85 ἰξ ΤΠῈῪ γατα διηοηρ ἴῃς ἀδ84. ---6. 77, “ΤῊ 

50], 30 Πα., Ὦγ., ἃ5 νι δ. 30, ᾿ῃουρῃ ϑυπιαϊηεα ὃγ Θ΄, 3, “ Ετεβ 
διροὴρ [πε ἀδαά,᾽" ΡΒΥ., ΑΥ̓͂., ἄοες5 ποῖ βαΐϊξ τῃ6 σοπίεχί; δηά [86 

ΡὮΓ., “ οαδὶ οὔ ἀιηοηρ ἴμ6 ἀ644,᾿" ΕΥ͂., οδπποῖ Ὀὲ βυβίαἰηεα ὈΥ 186 
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Εἴγη). ΟΥ ἀϑδᾶρο οὗ ἴδε Ηδεὺ. νογά. Τῆδ δχὶϊεβ ἴῃ ἴῃ 6 560] οἱ 
σΑρτνὶν δηὰ ἡδίϊοῃδὶ ἀεαῖῃῇ σψγεῦα ἰῇ ἃ σοπαϊοη {με τένεγβα 
οὗ ἔτεα. --- ἐς 26 σἰαίπ], σοῃπϑοϊεα ἢ ἴῃς ργενίουβ σοηΐοχὶ ἃ5 
τῆς τηθαϑῦγε τεαυΐγεβ, δηα ποῖ ψι ἢ [Π6 ϑυρβεαυεδηῖ, 85 ΕἾ. ΤῊΣ 

᾿ βἰαὶῃ ἀγὲ ἴῇοϑβε ἰδίῃ ἴῃ (ἢ ναγίατε ἴῃδϊ γϑϑυ θα ἴῃ ἰῃ6 σἀρίυτα οὗ 

7επιβαίθαλ πὰ ἴῃς βἰδυρῃῖζεσ οὐ σδριν!ν οὗ 115 ᾿Ἰῃῃδδηῖ5. (ἢ 
ΕΖ. 317 ἴογυ τῃ6 ψογκίηρ ουἱ οὗ [ἢ 8 5) 50}. --- άο αγεέ κατέ 

,ρονιλ], 380. 06 ; υπίοττυηδίε!]γ οἠμτιεα ἴῃ 3η, Ὀυϊ ἠεεάεά ίοτ {16 

τηξᾶβυσγε : οἵ 15. 14} [ς. 1415. --- ξ ἀρτυπ ἐπὶ ἠλε γγαῦε), 88 ἴῃς 
οἰΐπιαχ οὗ ἴῃς ἀεδβοτιριίοη, οἷ. ΕΖ. 22.353, Ιῃ τῃ 15 σοηῃάϊτίοη οὗ 
πδίϊομαὶ ἀδαῖῃ δηὰ Ὀυτγίαὶ, ἴἢ6 τηοϑδὶ ἢϑαγίγεπαϊηρ ταῆδοιοη ἰ5 : 
Δῦβαεπος ἴτοτὶ {πεὶγρ σοά. Οηἡ ἴδε οἠἌς 5ιάε ἰΐ βεδπὴηβ 85 ἰΐ Ηξςε 
γεγιεριδεγείδ πο μνιογέ, ἢδ5 αἰϊευγ ἑογροίίεῃ {Πεπὶ, εἴ, ν.δ; δἀηὰ οἡ 

«ἢς οἴδον ἴμδὶ ΗἾ5 ρβορὶε ὧγέ εμέ οἱ ἴτουη Ηΐπι, 5ο ἴῃδϊ {πεν σδη 

ΠΟ ἰοηρεγ τεδοὴ Ηϊπὶ; δηα Ἂβρβοίδ! ν το Ηἰ5 ἀσμά, ἴμ6 ρυκίηρ 
(οττῇ οἵ ἈΙο ἢ ἢᾶ5 50 οἴξῃ ρίνεη ἴῃ6 ἡδίίοῃ νἱοΐογυ δηά βαϊναίίοῃ 
ἴῃ (ἢ ραϑῖ. 

ϑέγ. 11. 85 αἷ5ο ἴῇγες ἰειγαϑιοῃβ, ἴῃς τε οὐ ψῃϊοῆ, ν δ ἢδς 

Ῥαδεὴ ᾿ταηβροβεά αδἴϊεγ ἴῃς βεοοηά δηά τῃϊγά, ν.ῖ 5, 411 μανίηρ ἴνο 

57. οουρ]εῖβ. ---102. 7 αὐ μῤοη ΖΆσε, γαλευεή, ευόνν 44}, 

τεηενίηρ ἴπ6 ρἷεα οἵ ν.3, [| 7 “φγεαά γονὴ νιν ῥαΐ»ς57, εχιθηά τπ6 

ΟΡδὴ παπᾶ υρνατά ἴῃ ογάσυ ἴο τϑοεῖνε, ἃ βρεϑίαγα οὗ ὈγΑΥΘΓ Ἔβρε- 
οἰ} ἴῃ τῃ 6 ἔοσίῃ οὗ ἱηνοσαίίου, ρεϊϊτοη, οὐ ἱπιογοθϑβίοι), οἵ. 1.8. 

45 Ῥβ5, 443 63) τοῦ 1413. -- 11. 70 δῖε “ξα4, ετωρμαῖϊς π 
Ροβίεοη, || δε «ἀαίσς, ἴῃς ρῃοϑβῖβ οὗ ἴῃς ἀδδά, πανίηρ ἃ ψθακ 

Θχίϑίδηοθ, ἃ βδήάονυ τεβεοιϊίοη οὗ {πεὶσ ἔοσπιεσ [ἰε, οἵ. 15. 14 

2643.  Τῆσι ἀο τυοραδ7:}, ποῖ τεϑαγγεοϊίοη, 85 πιοβί ἰη- 

τοτργεΐοσβ, μὰϊ ἀϊνίηε δεῖβ οὗ Ἰυάἀρτηθηῖ ἀροη ἐπειηΐεβ δηὰ γεάειῃρ- 
ὕοῃ οἵ ΗἸ5 Ῥβορὶβ. ϑυο ἢ πιᾶγνεὶβ δα Ῥθθη ψγουρῃϊ οἴδη δηουρῇ 
ἴῃ τῇς Ὠἰδίοτυ οἵ Ιϑ5γδεὶ], οἵ, Εχ. 15}} 15. 25} Ῥ585. 77. 78,2, Ὀαῖ ἴο ἃ 

παϊϊοη πανίηρ πδιϊοηδὶ οχἰβίθησα ἴῃ {Π6]γ οὐγῃ ἰδηά. Βυΐ ἢονν σδῃ 
δυο νομάθυθ ὃ6 στουρῆϊ ἴοσ ἃ παίϊίοῃ δἰγτεδαγ ἀθδά δηὰ Ὀυτγθαῦ 
ΤῊϊΚ ἰ5 νῃαῖ ῥσγαϑ865 Ὡροη ἴῃ 6 ροϑῖ᾿β πη]ηα. Ηδ Δρργθητν Κηονβ 

Ποῖ, ΟΥ 885 ἰοιροίϊεη, ΕΖ. 37, πα εχ γ ἢ88 ἤενοῦ ᾿εατά οἵ 

15. 2613, Οη ἴδε οἴπεγ ἢαπά τῃε αἰβεπιθοάϊεα 5μ!δἄε5 οδηποῖ γίσέ 
- το ἰαμά Ὑα,Νεῃ. Τῆς σοηοερίοη ἤεΓα ἰ5 [ῃ6 βᾶῃη6 85 15. 385 
ΡΞ. 66, (ῃαῖ ᾿ῃ 5ῃεοὶ ἴῃ ἡγοσβῃρ οἵ Ὑδηνθῃ σϑᾶβεβ, Δηα 80 50 ἴῃ 

της 5160] οὗ παιίοῃδὶ Ἂχὶϊθ. ΤῊ ἀοθϑ ῃοΐ πηθδῃ ἴμαΐῖ ργάγϑῦ δῃὰ 
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Ῥ.αῖβε οἵ ἃ ρειβοῃδὶ Κἰηὰ ἀγὲ ἱτ ροββί]α ; [ἢ 5. [1561 15 ἃ ὑγάγατσ; 

Ῥυϊ παῖ παιϊϊοηδὶ τνοσβῃρ ἰῃ τῆ ττυΔ] οὗ [6 [ΘΙ Ρ]6 σδῃ ὩΟ ἸοΏΡΕΓ 
ῬῈ οαττίεὰ οα. Τῇε ἀεδά οουϊά ποῖ τεμάογ [πὶ τγοσβῃ!ρ ἱῃ 5860]. 

Ηον οδῃ ἴμεν σίβα ὉΡ ἴῃ γΓαβυσγθ [0 80 ἴπαὶ [ΠΟΥ τηᾶῪ ἀ0 ἰτ 
ΤῊΐβ ροεῖ Ἰοηρβ ἴῸΣ ἃ βρεθαυ ταϑβϑίοσαϊΐοη, Ὀθοδυδα ἢς 568 ἴο 
ἸΠΩΡΙΥ ἃ πορϑῖϊνα δῆϑινεσ ἴο ἢΐ5 αυδϑβίίοη, δη ἴο βιρροβὲ ἴῃαὶ ἴ{ τῆς 

Ὡδίίοῃ σε] ἀΐε5, ἃ πδίϊοηδὶ σοϑυστθοῖοη 15 ποὶ ἴοὸ 6 1πουρῃξ οἵ, 
Απά γεῖ {Π|5 νγὰ8 ΘΧΔΟΙΥ ᾿αΐ ἰΔῖοΓ Ῥοδῖβ ἰθαγπθὰ ἴο θῈ {Π6 Ῥυτγ- 

Ῥοβε οἵ {πεὶγ σοά. --- . Ζάοι ἀσεί ῥυέ σιε]ῆ. ΔἸΈΒουρ της σαϊάτη- 
1 δὰ οομθ ὑροη ἴπ6 παίϊοη τὨὩσουρῇ [ΠΕΙΓ Θπογηΐθβ, ἴῃ6 Ρτουα 
δηά 4]}-ρονεγ Βαθγ]οπίδηβ, γεῖ ἴἤεθε εστα Ὀὰὺΐ τη 6 ἰὨϑ ΓυτηΘ ἢ ἴ5 

ἴογ ἐχεουϊίης ἴῃς ἀϊνίπς ὙΥΊ]]. --- ἐπ “6 ΣῚΡ ὀείοτυ , ἴθ ἴῃ. Ἔχίγοπηβ 
ἀερῖ8 οἵ ἴῃ6 σανεγποὺβ υηάδγνου]ά, ἴῃ 6 ΡΣ ἴῃ 5160] επηρμαϑϊζεὰ 
45 1,8. 305 ΕΖ. 265 31.} 4.2)8, ἀου 1655 δἱ ἴῃς θαϑὶβ οὔ τη6 Ὀοιϊίουη θ55 
ΡΙὲ οἵ εν. οἱ ττὖ τη} 20, --- ἐπ ἰδηδό ἀαγάηεν:]. ὙὯδ6 οτρίπαὶ 
ταρδηΐηρ οὗ 4 Ηερ. νοτά, τεηάδεγεὰ ἤεσγε Ὁγ (5, 35, ἘΠ, “"βῃδαάον οἵ 
ἀεαῖῃ,᾽" ονίηρ ἴο ἃ πιἰϑἰητεγργεϊδιίοη οὗ [πε ἰογπὶ (Ὁ. 23.). 32, 3, 

ΕΨ"., “ἴῃ ἰῃς ἄξδερβ,᾽ 15 δαβεὰ ἀροὴ δηοίμπει Ηεῦ. νογά, ἀπε ἴο ἃ 

ΠΟΡΥ 515 ἰγδηβροβί θη οὗ Ἰεϊ[εγβ, νϊοἢ σδῃ ΟἿΪν Ὅ6 πηδεγβϑίοοα οὗ 

Βυ ιοΙτδηθδη τναΐοσβ ; ῬΟδϑὶ ΟΪΥ ἀπε ἴο Δὴ δβϑί πη] αϊίοη ἴὸ νος -- 

8. ὥϑοη νιὲ 7}ν τυγαίὰ λα ἠαϊα ἐς λαπμ47. δνταῖῃ 15 βευβοηϊ βεα 
Β6͵α, 85 ἴμε ἀϊνίηε δἰ θυῖεβ εἰδενῆοτγα, οὗ. 8.5}, ἀπ 45 50 ἢ ἴα γ5 

115 απ ὕροὴ [πε παίίοη. ΤὨΘ υϑ08] ἰπϊεγρτείαϊίοη οὗ ἔπ νὉ. ἃ5 

ἰπιγδηβιῖνε “ ΠἸεἴἢ μαγά ἀροη," ἘΔ". 15. ποῖ υβ πε ὈΥ ἀβαρό. --- 
“4 αὐ Τὰν ὀγεαζεγς], ἢ. οὗ ἰτου}]65, οἴ. 425. Ὑδην ἢ 5. θδσδυβα 

ἴπεθε ἰγου]ε5. σαπης ἔγοτῃ Ηΐτη. ---- Ζάσω ἀατΐ ὄγομρλ ], 85 (5, 9, 
Ἐ. ἮὮ, 3, Δ4., Σ, (Ο]Ἰονν δηοῖμοσγ Ης Ὁ. ψοσά, νυ ῃϊοῃ ἰ5 αἰβίσαϊε ἰὸ 
Εχρ δίῃ ἰῇ ἴῃ6 οσοηϊοχῖ, ΑΥ,, ἘΝ.., ““ήῆοιο τὴς νὴ 41] ΤΥ 

νάνε5." ---ϑ. 7Ζάοι λας γεμιουεα γνιὲπε ἀεφμαϊηίαηεες γονε 754}. 

ὙΤΠεβα ψεσα ἴῃς {ΠΟ ΠΥ παίϊοηβ, ἃ5 41... ΤῊς ΡὮγ. ἄοεθϑ ποῖ ἰπ|- 
ῬΙΥ Ῥούβοηδὶ σοϊδιίοηβ Ὀεῖννεθ ἰηαϊνίἀυ41]5. Τῃ οχῖϊθ, Ἰϑγαθὶ νγᾶβ 

ψἸάΕἸγ βεραγαϊθα ἔγοτῃ ἢ 5 ἔπ 6 ΠαΪγ πεῖ ρῃ ΟυΓΕ ἃ5 νν 61] δ5 ἴτοτα ἴῃ6 ἢ β- 
116 Ομ 65.---σπ αόοριίρμα ον το 12ηι|]. ΤῊΪΒ ἀο65 ποῖ ᾿τρὶν, εἰτπ δῦ 

ἴῃ ἤρυγα οἵ σεδὶ ἵν, ἃ Ἰοδι ἤβοσηθ ἀΐβθαβε ; σὲ παίομδὶ οδ]ατηϊτῖο5 

80 στεδῖ παῖ Ἔἐνεὴ τῃε {ΠεηαΪγ παιίοηβ σου] οὐἷν Ἰοοῖς ἸΡοη ἰϑγαοὶ 
μὰ ΔΌΠοττεηςε, ἀγεδάϊηρ δηὰ ἐδαγίηρ ἃ ϑἤαγα ἴῃ [5 τηϊἰβίοτί 65, 

οἵ. 3112. --- 7 αν» τἀμέ “], ἰὰ ἴῃς. ἀυσηρεοη οἵ σαριεϊνίεν, Ὧ5 ζζ, οἵ. 
7ε. 2255, ἱηνοϊνίηρ, αἰ5ο ἰῃ6 ἤφχιυγε οἵ 5:60], ἴτοτι ἡ ἢ ἴξ νγὰθ ἵπι- 
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Ῥοββίδὶς ἰο εσρη ,ογέλ, ἴο Ἔβοᾶρε, οἴ, 1.8. 47. --- 10 4. Βεδοδυβα οἵ 
τιϊ5. τεττί 8] 6 βτυδίοη δηἔέπε ἐγε τυαείκίά αιναν ὃν γεαφορ 97 αὔϊε- 
Πομ], ἴῃδῖ 15, ὈΥ̓ σοπίίηυα! ψεθρίηρ, οἴ. 6. 

Α Ἰαῖοσ βδἀϊῖογ ἰπβετῖεά ἃ ρεπίδιηειεσ δηὰ ἵνψο {πΠηλεῖοειβ ἴο 
ΔαΡ ν (ἰ5. ἰάφα, ν.15:15͵ 

5411 ΤῊΥ Κίπάπεϑς Ὀς τεοουπίοα ἰῃ ἴῃς Οτανς, ΤῊΥ ἐδ μι] πε85 ἰῃ Αὐδάάοῃ ἢ 
58)4}} ΤῊΥ ννοηάεῖβ Ὀς Κηονῃ ἴῃ ἴῃς Ὠατῖς ΡΊδος; 

Οτἵ ΤΥ στ βῃίεουΣ δοίβ ἰῃ ἴ1ῃ6 1 ηὰ οἵ Εογρείδι! 655 ὃ 

ὙῆῈ τεαὶπὶ οὐ ἴῃς ἀεδὰ 5 ἀεδβοτίθεά ἰῇ ἰουγ βγη. ἰθιπιβ: 
(1) σαυε, ἃ5 ἴτε ρῥίδος οἵ επϊομηθημεηῖ; (2) “δααϊονι, ἃ ἴδττὰ 

εἰβενῆεγε ἯΙ, 85 ἃ βγη. οἵ “ Ρ᾽᾿,᾽ ἀβυδ}ν ἱῃοοττεςι Υ τεηάεσαά ἴῃ 
ἘΧ". ἃ5 αὐβίγαοϊ, “" ἀδϑίσυοιοη " ; ἴ τείετβ ἴο τμδὶ ρατὶ οἵ 5160] 

ἴῃ νῆϊοῖ [μ6 ψο κε ρὸ ἴο υἱἵίεγ σταΐη ; (3) 4“ε 2αγᾷ δίσεξ, 85 ν.ῖ, 
1.4. 35, τέξεττίηρ ἴο ἴῃς ἀάγκηθββ δῃὰ ρίοοτι νῃϊο ἢ οΠασγδοῖθγίβα 
1ῃ15 β [οττδηθδῃ, σανοτηουβ τερίοη ; (4) Ζαμα οὕ δυγρεζμζηεες, 

ἃ Ῥοεῖϊς ἴθσῖὰ ὑῃκηοόνῃ εἰβεῇοσα, βυρρεβίίηρ ΡγΟΌΔΌΪΥ ἴπαὶ ἴῃ 6 

ἀεδὰ πεσε ἰοσροίζεη Ὀγ ἴῃς ἀνε! ]εῖβ Ὡροη εατίἢ δηά 4150 Ὁγ σοά, 
85 ν.δ, ταῖμεσ τπδη {πὶ [ΠΥ ἀγα ἐοτρεῖδιϊ οἵἉ τ εἰν 116 ἴῃ τη 5 του]ά, 

70. τ4, ΤῊϊ5 εὐϊῖοσ φυεβιίοηβ τ μεῖμετ ἴῃς ἀἰνίηα δἰςγ θῖ65 ξέρα 
πόδς ἀῃπὰ γα ἠγμείιδες, ἃ5 ἜΧρτεββθα ἴῃ τυομαΐδνς δηὰ γίρλεομς είς, 

514}} Ὀ6 πλδάς Κπονῃ ἰῃ [15 γθαὶπὶ οὗ ἴῃ ἀδ6δά, ἱῃ]Ρ] γἱηρ ἃ περᾶ- 
νΘ ΔΏΒΨΕΙ,. 

δι:. ΠΙ. Πα5 ἴἤγες ἰεἰγαβιίοἢβ, εδοῦ οἵ ἴνο βγη. σουρ]εῖβ. --- 

14. μι 7Τῆεε, γαλενελ), τερϑαϊϊηρ ἐββϑεητίδ!ν ν. ὙὍΠῈ εἀϊίοσ 
ἰῃβοτιεα “85 οσ τὴβ,᾽ τηδακίηρ ἴῃε Ἰ᾿ίηε ἴοο Ἰοηρ ; ῃοῖ 5014 }]6 ἴο 

τς οοηίεχὶ δεν ν.Ὁ, θὰϊ τηδάδ ὩδοαββατΥ ΟΥ̓ ἰἴ8 ργεϑεηὶ ροβ [Οἢ 
δἴϊτεν ν.5, -- 1) 2γαγεν σοῖς 10 γιεεί 7244), ἃ βϑ:οηρεσ δῃὰ τίσ 

Ἐχρσεβδίοῃ ἴπαπ΄ ν.ὃ, ψ ἢ Ρετβοηϊβοαιίοη οὗ [πὶ ῥσάγεσγ, νῃϊοἢ ἰ5 

τεργαβθηϊεὰ 85 ροίηρ ἔογίῃ οὔ ἃ Ἰούσηου ἴο πηεεῖ Ὑδηνεϊ, γῇο 15 

ςοηςεϊνοά 85 οἡ Ηἰβ νγᾶὰγ. ΤῊΪϊβ5 ἰ5 ἰο]]οννεὰ Ὁγ βἴσοηρ Ἔχροβίυ]α- 

ὕοη: 15. Ἡνὰν γύϊεείεεί Τάσοι σις 7], οἴ. 3 443 80. ΤῊδ παϊΐοη 

οδημοῖ υπάοτοίδηα τ 6 τϑάϑοη ἴοσ [8 σοηῃτπυδίίοη οὗ τε)εοτίοη. 

--Ηἱάρεί Τὰν γαε6)], δ. 132 225 2η) 60,5, 580 85 ποῖ ἴο 566. --- 
16. Αιείεα ἀπά γεαΐν ἐρ ἐχῤίγε]. 80. δένεγε ψὰβ ἴῃς δ] οιοη 
τῃαῖ ἴῃς παϊίοη μὰ Ὀδδη ἴοσ ἃ Ἰοὴρ {{π|6 οὐ ἴμ6 ὑστίηκ οἵ ἀεδαϊῃ, 
δΔηἃ νὰβ Ποὺ νἱγίυ δ! ν αἰγεδαγ ἀεδά, δ5 ἰὴ [ἢ ρτγενίουβ Ἵοηϊεχί. 

Οὐΐϊγ ἴμ6 ροεῖ σοῃοεῖνεβ 1ῃ͵5 βἰζιδι!οη 85 μανίηρ ἃ ἰοὴρ ἢ βίου 
λδ΄. 
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Ῥδοκ οἵ ἱϊ. Ιἰ εχίεπἀδά ὄνθὴ ἴο ἴῃς δαιὶν Ὠἰβίοτυ οὗ ἴῃ 6 παϊίοῃ, 

ἔτοῖλ 118 γον δά. ὙΠ δυΐποσ ὑγοραῦὶν Ὠδὰ ἱπ ταϊηὰ ὮὈϊ. 265. [Ι͂ῃ 
(Δεῖ, Ι5γ86] αἰνναγβ ἢδὰ Ὀξδῃ ἃ 51:η4}} δηὰ ψγεὰῖκ παίΐϊοηῃ, ἰῇ σοηϑβίδηϊ 
ΡΕΣ] ἔσοῖὶ ἴῃ ρτεαῖ ννου]ά μονγθῖβ. Βυῖ Ὀγ ἴῃ 6 ψοπάτουϑβ ἀε]νετ- 

8Δσ65 στουρῃς Ὀγ Ὑδῆνεῃ, ἰς Πδὰ δβοαρεά αἱίεσ σταΐη δραΐῃ δπὰ 
ἃραίη. Τῇδ οἰϊπιαχ πδὰ ποῦν Ὀδεῃ τεδεπαά ἰὴ ἴΠ6 Εχιϊθ. ΤῊΪϊ5 

σδῃποῖ ὃὈ6 ἐχρ αἰηεα ἴο 5υἱϊ ἃ τεΐβσθηςβ οἵ ἴῃ 6 5. ἴο δὴ ἱηάϊνιἀυ4] 
βυβετγει, δῃἃ 50 πΊΔηΥ υῃϑυσοαβϑία! ετηθηάδιίίοηβ ἤᾶνε Ὀδεη 5υρ- 
Βεβιεά, νὶῖπουϊ ΠΕΡ ἔτοπι δηοίϊθηϊ 755. --- 7 ἐπε, 7 ανᾳὶ ὄγομρὴξ 
ἔσευ, 7 α»νι ἐεγηεα ὀσεζιυαγα 7; ἴτας νῦβ8. ἴῃ δοοοσάδπος στἢ 

ᾧ, Ἐ), 33, αἰϊπουρὴ τπεν ἰηϊεγρτεῖ ἴῃς ἢγθὶ 85 'π δῃ Πα 5ὶβ τ τ τὰς 
Οἴδεσ ἵνο, δηά ἰγδηϑβίαϊε 1 “ Ἵχαϊδα." 17η, (Ὁ]ονεὰ ὃγ ΕΜ". ἰη- 
ἴεγργεῖβ [6 βεοοῃά νοσζά 85 ἃ πουῃ, ἴῃ6 οὐ͵εοῖ οὗ {π6 ἢτϑι νῦ., 
“τοττοῦβ,᾽᾽ δηά {π6 {πἰγά νογὰ 85 δηῃοίμογ νῦ., α.λ., νη οἢ ἰ5. τεη- 

ἀετγεὰ “ ἀϊδιταοῖεα," ΑΚΥ., ΕΝ., ““Ῥεπαπιρεά,᾽" 308Β., ὕυῖ νπουϊ 

βυβηοίεηϊ εν άδηςο. --- 17. ΖΑ ομδμγεῖ οΓ ΤᾺ τογαλ], Ρἢτ. α.λ., 

Ὀυϊ ψνῃϊο ἢ ἴῃ δοοογάδησα ἢ ὑϑᾶρα οὗ ῥΡΪ]. τουδὶ πηθᾶη ψταῖῃ ἰὴ 

δοίίοῃ ἰῃ βενεγαὶ τηδηϊ εϑίδιϊ οἢ5. οὐ ἃςῖβ, ὑσοῦδὈΪΥ τεπενίηρ τ86 

ἤρυτα οὗ [πΠ6 Ὀγραίκετβ, ν.ὅ; οἵ, ν.᾽8. --- Τὰν “εγγογς ἐχέεγρείπαΐε »:6], 

ἃ Ῥἢσ. αλ.; δυϊ ὈοΙᾺ ψοτγάβ, (πΠουρῇ ἀπυβυαὶ], 5 ΒΠοἰδητν εν! ἀθηΐ 

ἴῃ πηρδηΐηρ. Τῆα παϊΐϊοη ἰ5 ἱπάδεὰ ἴῃ ἴειτοῦ, δηὰ οὐ ἴἢ6 Ὀγηκ 

οἵ οχιογηιηδίίοη. ---18. Ζ.εν λαὺε σπεοριῤῥαςεσά ἢ ἐηεέοςεα »ι6]. 
ΤΠδβα ουὐἱϊδθυτοῖβ οὗ νταϊῃ ἂτὸ |ἴκὲ τυσίδρς  ἰδύσουβ ; ἴῃ τἴπη6, σῷ 

Ὧα»ν ἐρηρ, πὰ ἰῇ ρίδοθ, αὐορείδεγ, 50 ἴδαϊ ἔγοπλ ὄνεσυ ροϊηΐϊ οὗ 

νίενν τῆς δἰζτυδίίοη 8 εχίσγευλ αὶ οὐ οΑ]. --- 19. ΤῊΣ ἤγθι ᾿ἰπα ἰβ 
Ιάδηῦσαὶ ἢ νι ἴῃ τῃ6 σοττεοϊεα τεχῖ. 3Η [ᾶ5, ΌΥ Εἴἰτοσ οὗ 

ττδηβροβιτίοη, βεραγαίεα υεν τοι ,ητσπα, τἰμ6 ὑνο Ὀε]οηρίηρ ἴο- 
Βεῖμεσ, 45 4815, δῃα εἰ ρῃδϑβίζίῃρ σεφμαϊμέσπεες. ὙὮαβ6 ἀγα δἱΐ, ἃ5 
ν.5", ΠΠΘηαΪγ παϊίοηβ. ----- 7, δὰλε δίαεε οὐ ἀαγἄπες:}, ἃ Ἰος8] δοουβα- 
ἔνα ἱπάϊοαιίης ἴπ6 ρἷαος οὗ ἴῃ ῃαϊΐίοη, ἰπ εχῖϊε 85 ν.ἷ, δηά ἠοῖ 
οὗ 186 οἴδοι παιίοῃηβ, ἃΞ Α. Αποίεηϊ γτβδ. ρίνε νϑγίοιϑ οἴει 
ἐχρ ηδίίοηβ, ἡ ῃϊοἢ ἅτε, ἤΟΜΈ ΝΟΣ, ἀη5815[Δ ΟἴΟΥΥ. 

ἢ. ΠΥΜ] ἰδ ρ]., 88. (ὃ νδ, Ιτ πιαῖκεβ 1. ἴοο Ἰοηρ. --- ὩρυΦη ἡὑπῦ Ν} Ρ]. ανλ. 
Ἐάὰ. πρεν 858 ν.}35.,. ΤῊΣ ἱπιτίαὶ " 15 ἀϊῖορ. ; 390 Ηδγε, Κεπῃ., Οτγ., Βῖ., (Βε., 

Βᾶ., ΕἸ τ, --- Ὁ. ἴχῖ. εττ. ἔογ 98)", (5, Οτ., ΒΙ., (ἢ ς., Βᾶ., θα. ; ςἴ, 228 429 οτῦ 

1215, ΔΙ} || πους, τι δ. ὅδν 1)Ν] ανἷλ. ἘΝ πιπὶ, ἀεί, ΒΒ. δἴτεγ [35., Ἰοαᾶπ ψοτὰ 
Ατδῖῃ. (ὃ ἀβοήθητος, Ὀαὶϊ 3 ἑπυνσίίαίμς, τοϊλομ σἰγεηρίά. Ἐπ. τάβ. ὅν, ψῃίοι 

ἰδ ῬΓΟΡ. --- 3.2]. ΤΒε 3 ῥγοβ. δ]. ; τρδὶκε8 1ϊ ἃ βίπιῆϊε ἀπ ἃ υνεαζεηβ ἴῃς τβουρῆϊ, 
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---Θ. Σ᾿ νγ] αάΐ. ) εξ, 5 3ἰανε ἔτοπι τηδβϑίεγ Εχ, 215. δ (Ε) 70. 39, ἴγοτα. σὰρ- 
εἰν! 15. 585; 50 6, 3, θυϊ ἀραϊηϑὶ ςοπῖεχι. Εὰ, "60, 88 Ὀγ., Ὀτ. --- οὐδϑπι 183] 
δτε πεεάεα ἔογ πιεᾶβυγε οἵ ργενίοιυβ ]. ; Ὀυΐ τδη τά. ὉΝ 555), ἴμε ροεῖϊς ἔογτι 

οὗ Ρζερ. ἴῃ δΔῃγ οδ8ε ἱπιραῖτβ ἴῃς πιεάᾶϑυγε. (58 ἐρριμμένοι, οτηϊϊἰεὰ (6 ὁ.“.5.4. Ὁ 

ἐσωρ τε5 Ὅρο τ 7ς. 141}, ψῃϊςἢ, ᾿Βουρἢ ποῖ ἴῃ 38), ἰ5 πεεάεὰ ἔογ τβεέδϑυγε, ἀπά 

ΦΏ8Ὁ]ε5 υἱβ ἴο δγγδηρε |]. ἰῃ Ὀεϊζεγ ρδγβὶ]. ---- γ2)] ΝΊΡὮΕ, μή. ζ 2. Οδὶ αἐνέωε, 
εμ ἦρε ἔσο, 136,8, ΝΊΡΗ. δέ ἐμέ οὔ γον, Ἀδτε 88 15. 535. ---Ἴ. ΓΌΓΠΙ Ὃ2] ρὮγ. 
ΞΞ 1,8. 305, οἵ, Ρ585. 631) 8618 ΕΖ. 263) 3114 16.168. 3218. 34 1ς 4435, -- -ὈΦΠῸ] οἔ, 
1. 35 ῬΒ. 1435; 50 ῥτοῦ. ν.19 ον ἡῦτιῦ, δῃὰ νυ.18 (ογ ἼΦΠΣ, υ. 7.439. --- ΟΣῸ] 
«οἴ. δ: 16 συ], οὗ ἄεερ Βοῖε [| ΡΞ. Βυῖ Φ, Ἐ, 2, Ηουν., Κεπη., σῃε., ΕὮτ., 

τινος ταοσῖς ῥτοῦ. --- 8, Γ.}} ΡΙ. Ρέ, "2 αγήέεί, οἴ. φοῖδ, Α4., Σ, 3, δἀὰ 5, 
Ὀυϊ τ 15 15 ῥργοῦ. ἰῃΐετγρ. ΤῊΪ5 νῦ. 15 ποῖ βυϊϊεὰ ἴο Ἴ"ΦΟ. (ὃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἐπήγα- 

γες, [ο]υνεὰ Ὁγ 45, Ἐ,, 18. Ὀείῖετ. Οτ., Βᾶ., θ., τὰ, ΠΝ, 88 ἔχ. 2112 Ρβ. οἱἹο, 

11 ἰ5 εαϑίεγ ἴο τὰ, [Ὺ1). --τϑι ΓΑΣΡΓ] Ρ]. βεεπιβ ἀππεοεβϑαιγ. (δ, 3, τὰ. 55. 
Ἴδε ἴεγτι ἰβ υϑεα ἴῃ ἰεραὶ βεῆβε ἰῃ Ὁ, ΕΖ., δῃὰ ἰ5 εἰῃϊοαὶ ἴῃ Ῥσ. ἂδπὰ βυ086- 

ἀυθθῖγ. Τα οοποερίϊΐϊοη οὗ Ιϑγδεὶ 43 βἰδὶῃ βυρσρεβὶβ ἴῃε δοοτηϊπαιίοη οἵ ἴδε 

ἀεδὰ Ὀοάν. --- "Ὁ5] ροεῖίο 5, ἔοσ ξὑρβοην. -- 10. π9Ν 1] ρὲ. Οἱ 3 ἢ; νὉ. ἢ 3 Ὺ 
εἶϑυν. 76. 3112. 29 δεεοηις τυέανν, ἰασίτά, ἢ ἸΣΝῪ ἢ. 70.414, ᾧ, Ἐ, ἠσθένησαν, 

3. ἐππνπιαίμς. Βαϊ Σ, ὦ, 33, 485. Ασϑτη. 2 Μστο. --- 5} δγομβαῖς ῥτερ. ἴοσ εὰ- 
ῬΒΟΙΥ. --- 2} 1.0. 5»), Ὁ. οἱ, τ 83 ὭΠΟ] ΡΒ. ανλ. Σ ποῦ, ΝΡ. Οδὶ «ῥγεααὶ 
Ομ, ἴτι 5686 οὗἉ «ἐαή2, αἰἶεβεγεε, 7ς. 82 70. 1222 Νὰ, 1133. 83 (7) 2 5, 17}9, 
Βετε οἠΐν ΡΊ. οὗ ἴῃς ραϊπιβ; οἴ. ἢ) Φ 5. 4421, η5 ΝΘ) 635 11945 1413. --- 

11. Τ35Κ0.] π.πὶ. Ρ]. «ἡ σας, ἴῃς ννεὰκ ρῃοβὶβ οἵ ἴῃς ἀεδὰ ἴῃ 5860] 15. 149 
2614. 19 Ῥγε, 218 οἱδ 2116 10, 26Ρ, Οτίρί πδὶ τωπρ. ἀυ}.; ἐδ ἰατροί -- Ὁ 5΄ ἱπιργοῦ. 
-- 12. Ρεηϊατηείεν ρὶ. γε ταῖρι μι ΒΌΡΡΙΥ “ὉΠ δῃὰ τῆ ἰΐ ἃ ἰταιεῖετ σουρϊεῖ. 

Βαϊ 185 ἀπὰ ν.}δ βεεῖω ταί ῃετ διῃρ] γὶπρ ρίοββεβ, ἀσδιγογίπρ ἴδε βυτηταείσυ οἵ ἴ8 6 
51τ. -- ἢ Ῥ2 1] πιί, ἴδε ρίασς οὗ γαῖ π᾿ 5860] [} 2 δπὰ πενεγ δρϑβῖγ. [0. 265 

2855 3112 Ῥγ, 1511 2η30 (0γ.). -- 18. ἘποΣ γΝ1 Ρῆτ, α.λ.--- 14. 2Ν}} ἃ 6]. 
τα Κίηρ 1. ἴοο ἰοηρ. --- 16. ἢ 7}} πι.πι. αρϑίγ, γοιζὰ Ῥτ, 2021 70. 3126 3614, (οτ 
δε ἀϑιδὶ Ὁ5Ύ7). ---- 7Ν] οἵ, 58. ςςὅ; δυϊ ΘΟ, 5, Ἐ, ἼοΝ ΝΊΡΕΆ. ἐ 1:0 νὉ. Οἱ 

δε ἴστυ, ἀκρνεδαίεά, οὗ Ῥετνεῖβε 1βγϑεὶ 1οδφ8; ΝΊΡΗ. οὐρᾷ ἐρε ἄδεαν, οἵ τἰπαβδεῖβ 

οὗ Βουβς Ες. τοἶδ; Ηρ. δὲ ὀγομρὴΐ ἴσιο 70. 2433. --- 0 Ν} α.λ. Β0Β., Οα] 
ἱπιρί. σοδοτῖ. 1} Ξξ 20 ἃ5 389, 5ο Ο]5., Ηυ., Ὀγ., Οτ., ε., θυ. ; οἵ, γγ5, Βιυῖ 

6, 5, Ὑ, 3, τγον, Ησρῇ. ἱπιρξ. 1 8586. νίτ)ρ, ὁ ἐμγρεσαῖ ὀαοξ ἴῃ σοπίυβίοπ, οἵ. 
7-. 408.--- 11. ἬΓΨΔ] Ρ]. 56. ἐ [Ὀ 092] π. Ρ]. ἡγγοῦς 70. 66 ψΠ}8 νὉ. σύεγ- 
τολεῖνε Ῥ8. 185, ἐεγγ τ 70. 713. ττο ῬΠΡΌΘΣ] α«λ. ἱπιροββῖθ]ς ἔοσπι. ΗἹ., Βᾶ. τά, 
ὍΓΘῸΣ δ5 119158; Ῥὰϊ Ρτοῦ. 88 (5.355: 3, ΡῚ, 3 Ρ]. 56. ρος (1881) ὀχέεννεΐμαέε. 
Α νογὰ ἱβ τηϊββῖηρ; τὰ. γν. ἘΠ ἰ5 σοπῆδιίοη οἵ ") δῃὰ ὯΝ. --- 19. »Ὸ 2πν} Ξξ 

3813, (58 οπιίί5 γν, δὰ ἴξ 5 πεεάςἃ ἔογ πιύᾶϑυγε, ἀπά ἰβ ρίνεη Ὦγ (5. ...5.4.8 Ὁ 
ἮὮἮ τταπβροβεβ γτ. -- Ἴ ΠΣ] ῥγοῦ. “4ὲ αἰαγα ῥίαέε, 85 ν.ἷ, Ὀαὶ (δ ἀπὸ ταλαιπω- 
ρίας, Ἔ α νιἱξεγία, 50 Τα μον ἱπίογργεῖβ Ὁ 85 ὑσερ. 33. μοίος ριδος αὐεῤμέ οί, 

{εϑηϑδῖεβ ἡσπ Ὁ»), νὉ. στη γέσίγαΐ», 858 1914; 80 Βᾶ. 
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ῬΘΑΙΜ ΙΧΧΧΙΧ. 

Ῥϑ. 89 ἰ8 οοπιροδίϊθ. (4) Α Ρβ. οὗ ῥγαΐβε βεῖβ ἕοσί {π6 ζδι ἐ- 
υ]1π668 οὗ ὙΔΆνΘἢ δηὰἃ Ηΐ8β ἀδοὰβ οὗ [κἰπάποββ, Ἔδρϑοὶδ!ν ἱπ [86 

οσθδίίοῃ δηὰ ρονοσηπιθηΐ οὐ 86 ᾿ψοσᾶ, 88 πὸ ἴποπιθ Οὗ Ὀγαΐδε ἔοσ 

[86 ΡΘΟΡΙ6, [Π6 ΒΟΙῪ δηροῖβ, δῃὰ {86 στϑαῖ οδ᾽θοϊβ οὗ πδίυσο (ν᾿ δ 1), 

σἱ ἃ Ετυτρίοδὶ τοιγαπιθῖοσ {εἰβιίοι δἰϊδομοά (ν..5 1). (8) Α Ιδπι- 
οπἰαιίοη ἐπ ἔουσ Ῥαιίϑ σίνεθ ἃ Ῥδσδρίσαδε οὐ (86 Ὀανίάϊς οονὸ- 

πδηΐ, (4) ἱπ 18 ἐπβεϊτυκίου (ν. Ὁ “Ὁ, (2) ἱπ ἐξ ὑσοπιῖϑεβ (ν. 5. Ὁ), 
(6) ἱπ 186 οοπάϊτίομβ αἰίδοβθάᾶ δηὰ {88 οοηϑϑαυθῆςεβ οὐ {πεὶγ 
υνἱοϊδιίοα (ν. 3. 5), δπὰ βοὴ ἀδβοσὶθδεθ ἴμ6 Ῥϑῃδιτίθδ οπάυσοὰ ἱἰπ 

[86 Βυπι]διίοι οὗ ἃ κίὶπρ, ῬΓΟΌΔΟΙΥ ]εμοϊδομὶπ (ν 5. (Ο)ὴ Απ 

οὐΐῖος, ἱπ Ἰγουθδιουδ {ἰπ|68, οοπιδίποὰ [π6 Ῥ58., δῃηἃ δρροπάδὰ δὴ 

ἐπιρδιίϊθηϊς Ἰοησίηρ ἴοστ [Π6 ἱπίοσροβί(ίου οὗ ὙδενοΒ ἱπ Ὀ68416 οὗ 

ΒΪ86 Βυπιὶαϊοά ῬΘΟΡΙΘ, δῃὰἃ ἔος {86 τοδβίογαϊΐοῃ οὗ [Π6 ΠΟ ΔΓΟΕΥ 

(ν.“ 5. 

4. ν,5. 3 615 6 51Ε. 4". 

Ἐ κί πάπεϑβϑ, Ὑδηνεῃ, ννἢ]} 1 5ἰηρ ἔογενοσ, 

Το δ8}1} ξεπεγαιίοις Ψ}}} 1 πιαῖκα ἱσποννῃ ΤῊΥ απ 655; 
ΒΥ ςοπιπιδῃὰ Κίπῃε55 ἴ5 Ὁ} αρ' ἰογενοσ, 

[ὴ τε πεάᾶνθηβ ννῆεγε Του Ἔβί Ὁ] 5ῃεϑὶ ΤῊΥ [αἰ Ὠζαϊη 655. 
ΝῸ τῆς Πεάνεῃϑ ςεϊεῦγαια ΤῊΥ ψψοπά  Π]π655, δῃνςῇ, 

Υεδ, ΤῊΥ αἰ πα πα 55 ἰπῃ [ἢ 6 ἀ55ἜπΊΌ]Υ οὗ ΠΟΙΥῪ Δῃρεῖϑβ. 
Εοτ νῇῆο ἴῃ 1η6 βγ σδῇ Ὀ6 οοτηραγεὰ ἴο Ὑδῆνεῃ ἢ 
Βε Ιἴκε ἴο Ὑδηῆνεῃ απιοηρ ἴδε 5οη5 οὗ ροάϑ ὃ 

ἜΓ Ὁ ινε-ἐπβρί τίπρ ἴῃ ἴα οἶγο]ε οὐ μοὶγ δηρεῖβ, 
Απὰ ρτεαῖὶγ ἴο ὈῈ τενεγεὰ αὔονε 41} τουπὰ δρου] 

Υδῆννεῃ, αοἀ οἱ Ηοϑί5, ννῆο ἰ5 κε Τῆς), 

ΤῊ Κἰπάπεξϑ, δῇ, δῃὰ ΤῊΥ [αἰ πη 655 ἀτε τουπὰ δρουΐ ΤΉεε. 
Τῆου Ατί ταϊεσ ονοῦ ἴῃς βιυνε! Ὡρ οὗ ἴῃς 568; 

ἍΜ ΏΘη [5 ννᾶνεβ ἤδανε ΤΏου 51|εϑὶ [Πθτη. 

Του ἀϊάκι σγυβἢ ἘΔΠΔΌ 85 οης ἀεβδαϊγ νουπάςὰ; 

νὴ ΤῊΥ 5ίγοηρ ἀτπὶ Τῆοι ἀϊά κι βοδίίεσ ΤῊΐης Ἔπεπιῖεβ. 
ΗΙΝΕ ατε ἴῃς ἤδανεηβ, γεᾶ, ΤὨϊπε ἰ5 ἴῃ δεαυὮ, 

ΤῊΝ νουτ]ὰ ἴῃ ἐξ ἤ]πο55, Τῆου ἀἰάκιὶ ἰουπὰ ἰἢσπι. 

Νοιἢ ἀπὰ ϑουῖΐῃ, Τῆου ἀϊάκι οὐεαῖς [ἢ ΘΠ. 

Ταῦοσ δπὰ Ηεγπίοη ἰπ ΤῊΥ πᾶτε τίηρ ουΐ Ἶογ. 

ΗΙΝΕ ἰ5 δῇ δἵτὴ (1ῃαἱ ἰ5 επάεὰ) νυ τιϊρὮϊ. 

Του 5ἰγεηρίπεπεϑὶ ΤῊΥ παηά, ἐχαϊεϑὶ ΤῊΥ τίρηϊ παηὰ, 
Εἰρδίθουβηεββ δηὰ ᾿υπῆςε ἃγὰ ἴῃς ἰουηάαιίοι οὗ ΤῊΥ ἰῃγοηα; 

Κιπμάμπεβϑ δῃὰ (δἰ πέμ] 655 οοτας ἴο τηεεὶ ΤΥ δος. 



ΡΒΑΙΜ ΓΧΧΧΙΧ. 

8. ν. 533. ἐδ. 25:16. ΡΊΞ., 4 5Τ1Ά. 4 

1, 

ἩΟῦ αχι ἴῃς βίον οὗ ουὖγ βἰγεηρίῃ, 
Απηὰ ὃὈγ ΤῊΥ ἔδνουγ Του Εχαϊιεϑὶ οὐγ πόγη. 

Ἐοτ Υδῆνθῃ 5 ἰ5 ουὖ 5ῃϊεϊά, 

Απὰ ἴο ἴῃς Ηοὶγ Οπε οἵἉ [53γδε] Ῥεϊοηρϑβ ουὖγ Κίῃρ. 
ὟΠΒΕΝ Τπμου ἀἰάϑι βρεαϊς ἴῃ ἃ νἱβίοῃ ; 

Το ΤῊΥ 50οη Του ρβανεβῖ ἃ νοτγὰ, 

(ϑαγίῃ) : 1 ἢανε Ἰαϊὰ μεῖρ ου ἃ ἢετο; 

1 πᾶνε Ἴχϑϊεὰ οπα οἤοϑβεῃ ἔγοπι ἴΒῈ Ῥϑορ' 6. 
Ι ΒΟΥΝῸ Ῥανίά Μὺ 5εγνδῃί, 

ὙΠ} Μγ ΠΟΙΥ Οἱ! 1 ἀποἰπιεὰ Βἰπι. 
ΜῪ Βαῃὰ ἰ5 εϑ]} }5ῃεὰ υνἱἢ ΐπι; 

ἕξει, Μίπε στὴ ἀοίῃ 5ίγεηρσίῃδη Ὠΐπι. 
ΜΑΔῈΕ ἃ οονεηδηὶ νἱἢ ΜῪ οἤοϑεῃ, 

153νᾶτε ἴἰο αν Μγ βεγνδηῖ: 

Ἑοτανεγ Μ111 6ϑ Δ] 5ἢ τΏγ βεεά, 

Απὰ Ὀυϊά τῃγ ἰἤτομε ἴογ 4}} σεπετγαιϊϊοῃβ. 

1. 

ΗΒ ἐπε 5}|4}} οὶ οοπια ἰγεδοβθγουϑὶν ΡΟ ὮΪπι, 
Απὰ {πε 50ῃ οὗ ψγοηρ 5}4}} ποῖ ΔῪ τῇοζγε δή ἰοὶ ἢ ΐπι. 

ΒαῦῚ Μ1] Ὀδαὶ ἢΐ5 δάνεγβαγίεβ ἴο ρίεοες Ὀείογε Ὠἰπι, 

Απὰ ἴπεπὶ πὶ Παίς Ὠϊπὶ νν1}} 1 σπιϊε Ὀεΐοτε ἢΐπι. 

ΟὨἹ]Ι Μὺγ {Αἰ έυ!πε55 ἀπὰ ΜῪ Κίπάηεϑβ 5ἢ4}} Ὀς νυν ἢ ἢ ἢ πὶ, 
Ἀπὰ {πγτουρῇ ΜΥ πᾶπιε 5}8]} ἢἷ5 βογῃ Ὀς δχαϊιεά, 

Ϊ ν}}} 5εῖ ἢἷ5 ῃαπὰ αἷβο οῃ ἴδε 8ςᾶ, 

Απὰ Π5 τίρμι μαπὰ (Ὑ}}}1 ρα) οἡ (δε τίνες. 
ΗΞ Μ1}} 9411 Με: Μγ δίμεσ, 

Μγ 6οά, δηὰ ἴδε Εοοϊκ οὗ πὶγν βαϊναϊίοῃ. 

Υεᾶ, 1 νἢ}} πηᾶκα ἢΐπὶ Μγ ἤγϑι-θοσῃ, 

Μοὶ Βίρῇ δῦονε ἔπε κίηρϑβ οἵ εατῃ. 
ἘΟΒΕΝΕΚ ὙἘΠΠ1 Κεορ Μγ ἰκἰμάπε85 ἔου ἢΪπὶ, 

Αμὰ Μγ οονεπδηῖ 5}4}} Ὀὲ ἤτγπι ίοσ Ὠΐπὶ; 

ἈΠπᾺῚ ν]]] 561 ἢἰθ βεϑά ογενοσ, 

Απὰ Πὶ5 ἰἤσγοῃς δ5 ἴπ6 ἀδγ5 οἵ μεᾶνβῇ. 

ΠῚ. 

ΤῈ δἷ5 5οπϑ ἔοσβακε ΜῪ [υἂνν, 

Απὰ νὶκ ποῖ ἱπ Μγ Ἰιμαρτηεηίβ ; 
{πὸ νγ ρτοίδῃε Μγ 5ἰδίυίεβ, 
Απά Κεερ ποὶ ΜΥ οοπιηπιδηάβ; 

ἨῈΕΝ νηῖ!} 1 νἱϑῖῖ (ἢεἰν ἰγαπβρτεβϑίοηβ νυ ἢ 84 τοὰ, 

Απὰ (οἤαϑβ[156) {Πεἷνγ ἰπίαυϊῖν νυν ἢ βιγίραϑ : 
Βυϊ Μγ Κίηάπεϑ55 1 υν}}} ποὶ (γεσγονθ) ἔγοπὶ δἰ πὶ, 

ΑὩΔΙ ν]}]}] ποῖ Ὀε]Ὲ Μγ (αἰ ξα] 655. 
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ΨΊΠΙ, ποῖ ργοΐδπε ΜῪ Ἵοονεηϑδηί, 
Αηὰ (δαὶ νυ] ςἢ Ὠδ5 ἰδϑυςα ἔτοπὶ ΜΥ ᾿ΐρϑ 1 νν}} ποῖ σβδηραε. 

Οποςε μανε ] σνογῃ ὈῪ ΜΥ Ποϊϊῃε55 ; 

Ι ν}} ποῖ ᾿ἰε υπιο Ἰ)ανίά. 

15. 5εεὰ 5}4}} Ὀς ἔογενϑσ, 

Απά Πἰϑ5 ἴἤγοῃε 45 ἴῃς σιη Ὀείοτε Με. 

Α5 ἴῃπε πιοοῦ 5}.8]} ἰΐ Ὀ6 εϑίδϑ 5 ῃςὰ ἵοσευεσ, 

Απὰά (ἰοσγενογ 45) ἴμε 5ΚΥῪ Ὀὲε ἤσγηι. 

Ιν. 

ΒΌΤΤρΡοαυ μιαϑί οαϑὶ ΟΗ͂ ἀπὰ τεὐεςίεὰ : 
Του δγὶ Ὀδοοπια δηγαρεὰ ἢ ΤῊϊπε ἀποϊηϊεὰ. 
Τῆου ἢαβί βπρυγηεὰ ἴῃς σονεπδηὶ οὗ ΤῊΥ 5εγνδηϊ; 

ΤΠου δαϑὶ ρτοίδπεα ἴο (ἢε στουπὰ ἢἰ5 σσοννῇ, 
τΤῆου Βαϑὶ ὕὑτοκεη ἀοόνῇ 8}]} Ἠΐ5 ἔδηςςβ ; 

Του Παϑὶ πιδάς ἢΐ5 ἰογίγεβϑεϑβ ἃ γυΐῃ. 
ΑΙΙ τὰς ραβϑογβ-᾿ ῸΥ 5ροἱ] Ὠΐπιὶ: 

Ηε ἰ5 Ὀεοοπηε ἃ γεργοβοῦ ἴο ἢὶβ πο ρῃρουτα. 

ΗΟΥῦ μᾶβὶ εχαϊεὰ (ἢς τῆι παπὰ οἵ Ὠἰς δἀνθγβατίεβ ; 
ΊΠου Παβὶ σά ἀεπεὰ 4}] ἢΪ5 ἐπεπιΐθσ. 

Υδδ, που ἰατηοϑὶ Ὀδοῖκ Ὠἰβ ϑυνογά, 

Απὰ μαβὶ ποὶ πιδάς ἢἰπὶ βίαπα ἰη ἴῃς Ὀδί]ε. 

Ἡοῦ Βδ8ι ἰαίκεῃ ἄἀννᾶὰγ ἴδε βοερίγε οἵ πηδ) βίῃ, 
Απηὰ δί5 ἴὔτοπε ἤυπρ ἄονη ἴο ἴῃς στουπά. 
ΤΠου Παβὶ 5ῃοτίεηεὰ ἴῃς ἀδγ5 οἵ Ὠΐβ γουϊῇ ; 
Του μαϑί νγαρρεὰ ἢὨΐπὶ ἃρ ἴῃ βῆδπιδ. 

ς. ν᾿. 2 5τκ. 63. 

ΟΥΝ Ἰοης, Ὑδῆννεῃ ὃ ν Τποα δία ΤἬγβε! ίογενοσ ὃ 
584}} ΤῊΥ Ποῖ ννυγαῖἢ Ὀυγῃ ᾿ἶκα ἤγε ὃ 

Ἐειπειηῦεῦ, Αὐόοηδν, δὶ ἀυγαίίοη ἰ5, 

Εοτ ννῆδὶ ποιῃίηρηεβϑϑα Τ που μαϑὶ ογεδιεὰ 81} [ἢς 5015 οἵ πηεῃ. 

ἍΜ ηΑὶ ἰ5 πιδῃ ἴπδιὶ πε δῃουϊα ᾿ἵνε ἀπὰ ποῖ 5ες ἀδαίῃ 
Οδη ἢε ἀεϊϊνεν 5 πὶ ἴτοπι ἴῃς Ὠἢδηὰ οἵ 560] ὃ 

ΗΕΒΕῈΕ δτγὸ ΤῊγ ἴογπιεσ ἀδεάβ οἱ Κἰπάμεδϑβ, Αἄόπδν ὃ 

ἉΜΒοἢ Του αἰάσὶ σνεαγ ἰο Πανὶὰ ἰῃ ΤῊν 141] ε55 ἢ 
Ἐεπιεηθεσ, Δάοηδυ, ἴῃς τεργοδοὴ οὗ ΤῊΥ 5εγναῃίϑ, 

Μγ Ὀεατίηρ ἰπ πὶν Ὀοβοπὶ ἴῃ 5ῆδπιε οἵ [Π6 ΡῬεορὶεβ, 

ΜῈΝ νης ΤὨΐηε ἐπ επηῖθβ τερτοδοῆεα, Υδηνεῆ, 

ΜΙ ψνϊοῦ 1ΠῈῪ τεργοδοῃεὰ ἰἢς ἰοοἰβίερβ οὗ ΤὨϊπε δηοἰηϊεὰ. 

ΤῊΐβ Ῥ8, ἰ8 ([Βς οἱοβίηρ 5. οἵ ἴῃς τηϊγὰ θοοΚ οἵ ἴῃς Ῥβαϊΐεσ, ψ πὶ ἢ ἢ τῆς 
βεοοῃάᾶ ὈοΟΪκΚ Ἔπηῦγαςεβ ΑἹ, ἔξ, απὰ Έ, δπὰ νυν της ἤγϑὲ ῬοοΪϊκ [πε πιδ)οσν οὗ 

τῃς Ῥ85. οὔ 18, 533. 1ἰ νας ποῖ ἴῃ δὴγ οἵ ἴμεβε, δῃὰ νὰβ ὑγοῦδΥ ρίνεπ ἰΐ5 

Ρτεβεηΐ ροβίτίοη ὃ ἴῃς ἤπαὶ εἀΐτοτ, 11 θεᾶτβ ἴπ τὰς {16 ὙΠΜΠ Τρ Ὁ ΦῸ. 

11 Βεϊοπρβ ἴο ἴῃς Ὀϑοθο, δηὰ ἴπὰ Ὁ 18 ργορΔ ΡΥ ἢ σμείογὲς. ΤῊς ΟὨΪΥ ἸΠῚΝ 
ΝΠ Κηόνη ἰβ ἴῃς βαρε οἵ ἴδε οουτί οἵ ϑοϊοπιοῃ 1 Κ. 5}1} (431); Ὀαϊ ἴξ ἰ5 

ἱπηροβϑίθὶς ἴοὸ τερατὰ μἷπὶ ἃ5 ἴδε δυΐμοσ, ἀπά ἴμεσγε 18 πὸ σεᾶβοῃ ὙἘΥ ἰγϑαϊτοι 
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5Βου]α δβϑῖρη τἢ15 Ῥ5. ἴο Ηΐπι. [τ 15 ῥγοῦδῦϊς, τῃπεγείοτε, [πὶ ἴδε δυΐδοῦ 
βεϊεςϊεὰ τἢϊ]5 δῃοϊεπῖ ΟΤὮΥ 88 ἢἷ5 ρϑευάοηγτι, ἀπὰ ἴμεγα νγᾶβ ροββι ΟΪΥ ἴῃ 8 
τοϊῃα ἃ Οἷαν ρου ἴῃς ψοζὰ ΠΝ, ν ΠΙ ἢ πιθδη5 μαζίυς ᾿βγϑεῖῖς [ν. 213(ΗΩ}) 

Ναυ. 1518 (Ρ) -Ἐ,ΊΡΝ 2εγερρεαί, ῥεγηεαρθρ, ἐριβεν ἰσλαόέε, οἴ, Νὰ. 2431 7. 4939, 
διὰ ννου]ὰ Βίηϊ αἵ ἴῃς ρεγρεϊυϊ οἵ ἴπε παῖϊνε Κίπράοπι οὐ ρεορὶς οὗ [1β3γδεὶ. 

ΘΌΘΒ ἃ ρϑευάοηγπαι ψουἹὰ θὲ πιοβὲ βυϊίδοϊε ἰΐ, 88 νγεὲ 5}.8}} βῇον, [πε δυῖβοτ 

88 οἿς οἵ ἴῃς οσαρίϊνεβ ὙΠῸ δοσοτηρδηίεα Κὶπρ εποϊαοὶπ ἴῃ ἢ εχίϊε. Τὶβ 

1116 νγαϑ5 ποὶ αἰϊδοῃεὰ ἴο ἴῃς 8. ῇεῃ ἤπα!γ εαἀϊξεὰ ἱπ 118 ῥγεβεηὶ ἔοττω, θαϊ 
Βεϊοῃσεά ἴο [δε οτἱρί παῖ ττἰπιεῖες ροεηι, ν.18.33. 4. ὃ. 28:16 ΤΉΪ5 ροςπι, ἰῃ ίους 
Ῥασῖξ οἵ ίουγ τεϊγαϑιῖς β ἴῃ ἐδ οὴ ρδτῖ, ρῖνεβ ἃ ρδγδριγαβε οἵ ἴῃς σονοπαπῖ οὗ 

Ῥανὶά, οἰτίηρ ν.6 δ: 30-88 ἔγοτῃ ἴῃς νεγβίοῃ ἴῃ 2 5. 7. [ἴ υ8ε8 ἴῃς ἀϊνὶπε παπς 
Ὀποφι ΨΥ ν.19, οβαγδοίογίβεϊς οὔ τῆς ἔνγο 1βαἰδῃβ. [1 υ8εβ ἴεγτηβ ἴοσ ἱεραὶ 

ὉΡεάϊεηος ν.8:- 82 ψνΒοἢ Ὀεῖγαν ἴῃς ἰηβαεηος οἵ ἴῃς οοιὶε οἵ 3Η, ἀπά βυρρεκὶ 

ἃ σοταραπίοη οὗ ἴδε ργορμεῖ ΕΖ. [ὲ υ86ε5 οἴδιεσ ἴεγῃβ ομιαγαοϊεγίβεὶς οἵ {8ε868 
τυτίϊοτα, 50 οὔ ν. 33. 86. 40. ΤῸ Ἰϊην 5 [86 εχίεπβίοπ οὗ ἴῃς αν ϊς πιοπαγοῦν ἴο 
τδε τερίου εχίοπάϊηρ ἔτομι ἴμε 5εὰ ἴὸ ἴῃς τίνοσ, ν.35, ἀπὰ ἱεπονβ ποι μίηρ οὗ ἃ 

νου] τποπαυον β00ἢ ἃ8 μὰ 5ες ἰπ 728 -- Ζο. 910. ΤῊΪΐβ ῥτγὶπηϊεῖνε οοποερίίοι 
5 ποῖ οοπβίβίοπι ψἱτἢ ἃ ἰδῖς ἀαδῖε. 1{ Δρρίε8 Ὅ)922 οἵ Εχ. 4:28 (7) δπὰ γυὺρ 
οἵ ἈὨι. 2619 )ϑι, θοῖ οτρίπδιν υδεὰ οἵἉ 13γδεὶ, ἴο ἴῃς Κίηρ ν.38, ΤὨΪὶβ ἀοε5 ποῖ 

ἸτΩΡΙῚΥ ἃ ἀαῖε τπιυοῇ ἰαῖεγ ἴῃ8η Ὁ. ΤΈΣ ἔουτίἢ ρατὶ ἀδβοῦῖθεβ πε Βα πα] αἰίοη 

οἵ τὰς Κίηρ ἴῃ βυςῖ ἃ τε] 5ιῖὶς πὰ σταρὶς ψΔΥ παῖ ἰξ τπδὺ πηοϑὲ πδίυγα! ἢν Ὀς 
τείεττεά ἴο ἃ τϑαὶ Ὠϊβίοτίςαὶ ἐχρεγίεηςς, βυςἢ 85 ἴῃμδΐ οἵ ᾿εμοϊδομίη 2 Κ. 24.016, 
δηὰ ἰΐ πιᾶῖκεβ πὸ τείθγεπος ἴο ἴῃς οδ πι [65 αἰἰδομεὰ ἴο ἴῃς ἀεσβίγυοϊίοη οὗ 

7ετυβαίεμα. ΑἹ] ἔανουγ ἴῃς ορἱ πίοι παῖ πε ΡΒ, νγὰβ υυυϊτἰεη ὈΥ ομς οὗ ἴδε 

εχὶεβ ψῆο δοοοτηραηϊεὰ [εποϊδοξίη ἰπ 8 σαριϊν!γ, ργῖοσ ἴο ἴῃς ἤπαὶ] ἱπναβίοῃ 
οὔ Ῥαϊεβίίης δηὰ ἴῃς ἀεβιγυοίίοῃ οὗ ἴῃς Ηοὶγ (ἰἴγ. Α ἰἸαῖεν εἀΐϊῖος αἰτδομεὰ 
1815 Ῥ5., βεϊπρ ἑογι ἢ ἴῃ (Αἰ Πα] ποβ5 ἀπά Κἰπήπεβϑ οἵ Υδαννεἢ ἴο ἴῃς Ὀανίάϊς 

ΤΩΟΏΔΙΟΝΥ, ἴο Δποῖμοῦ ταυοἢ Ἰαΐεσ Ρ5. ῥγαϊβίηρ ἴῃς αἰ μία] πε85 ἀπὰ ἀδεὰβ οἵ 
κι πάπεββ οἵ Ὑδηνεἢ ἐπ ρεπεγαὶ ἴεύτιβ ἰπ οοπηεοιίοι ΨἸ ἢ ἴῃς οτεδίίου δπὰ 
Βονετηπιεηῖ οὗ ἴῃς νου]. ΤῊΪϊ5 ροεῆι, ψίϊπουϊ ἃ {{|6, 15 σοτηρ εἴς ἰπ [56], 
ςοπιροβεὰ οὗ 5ἴχ ἰεϊγαπιεῖεσ ἰεϊγαβι 5. ν.2. 8. 6-1δ. 1} ἃ Πἰτατρίοαὶ δάάϊτίοι 
ν 1611 ΤῊΪΒ 5. ἰβγουρδουΐ ἱπάϊοαϊεβ. οοτηροβίτου ἔος ρυ ]ῖς ψογβδῖρ. ΤΒε 
Ἀ5ΒΕΤΩΘΙΥ οὐ σουῃο!] οἵ ΒΟΙΥ δηρεὶβ ν.δ' 8, ἴῃ δπτ  Πε518 ἴο δῃ Ἀ5Βο Ὁ οἵ ρίουβ 
15γδεὶ 65; ἴῃς υ86 οὗ ἴῃς ἴεζηι ὈΦῚΡ ἔογ δηρεὶβ ν. δ: ὃ, εἶδνν, Ζο. 145 10. 51 1.516 
Πη, 818.15,. ὈὐδΝ 52 ν., ΟὨΪΥ πεῖς δπὰ 29), Ὀαὶ οἵ, 10. 15 21 2817 Οπ. 632-94 (7), 
ἱπιρῚῪ ἃ ρετίοά οἵ ἔ}}γ ἀενεϊορεά δηρεϊοϊοργ, ποῖ εαυ]ϊεσ ἴπδη ἴἢς ἰαῖε Ῥεγβίδῃ 

Ῥεποά. Τα τεΐεγεμος ἴο [86 τινί ϊοαὶ βεα τποηβίεσ αλαό ν.11, εἶϑυν. 10. 918 
2613, ῬτοῦΔΟΪΥ 15. 519, ἀαϑεὰ 85 εἰ] επιδῖίς ὕδτὴς οἵ Ἐργρὶ 58. 876 15. 20, 
ἱταρ]ε58 ἰηἤπεηος οὗ Βαγυ]οηΐαπ ταγιβοίορυ. Τῆς 58. ἱπάϊςαϊεβ ἃ ρετγίοὰ οἵ 

Ῥεδᾶςε δῃηὰ αυϊεΐπεβ85 ἴῃ Ἡ Πἰσἢ ἴΠς Ρυδ]ῖς γουβῃϊρ οὗ Ὑδῆνεἢ ἰπ πε τετηρὶς 
8 δη͵ογεα ὉΥ [5τδεῖ, δῃὰ [ἢϊ18 ποὶ ὑπι}] [ἢ ἰγου Ὀ]ςα {ἰπη65 οἵ [ἢς Εδβιογαϊίοι 

ΨΕΓΕ οναΥ, Βοπ)6 ἴτης βυρβεαυθηϊ ἴο Νεδεπΐδῃ, νἤεπ ρεᾶος δπὰ ῥργοβρευθν 
ψετε ἐπ]ογεὰ υπάετ ἴμςῈ Ῥεγβίδη τὰὶε οὗ Ατίαχεγχεβ 11. (458-404 Β.0.). Τῆς 

Ἰαῖες 5. νγὰ8 ργεῆχεα ἴο ἴμε βδυ]ϊες οὔς, δαπὰ [Παΐ ἴΐ τυϊρῃϊ ποῖ θῈ πιεγε ραῖς- 

νοτκ ν. "6, τε ΕΠ, οἵ ἴῃς ἤγβὲ ρατῖ οὔ ἴῃς {τϊπιεῖευ ροθπι, ΜΏΟἢ δυτηβ ἃρ 30 
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ψεἱ] [18 Οπαγδοϊουγβιῖς Γεδίαγεβ, ττ85 τεπηονοὰ 50 85 ἴο οοτὶς ἱτηπηεἑαί εἶν δῆος 
ἴῃε τεϊταβιο ρἰνίηρ [μὲ ἴδεῖης οὗ ἴδε τεϊτατιεῖεσς ροεῃ. ΤὨΪϊβ δἀϊῖος νγᾶβ 

δἀαρἕηρ ἴΠεβε Ῥ58. ἴου '56ὲ ἴῃ ρα δ]ῖς πουβὩΐρ ἴπ Ηἷ5 οὐγῃ ἀαγ. 11 18. Ῥγοθ ὈΥ 

με νδο δα ἀεὰ ἴδε ἵννο οοποϊυάΐηρ τεἰταπηεῖεσ ποχαβιῖςῃβ. ΤΏεβε τοῆςοϊ {π|65 

οἵ (τουῦῖε, ἃ Ἰοὴρ πίάϊηρ οἵ Υδῆννε 5 ργεβεηος ὑπ|] Ηἰἷβ5 ρεορὶς ψεῖε 'ἱπ 
ἀεβραὶγ δηὰ ἱτιρδιϊε πον ρῥἱεά ἔοτ ἱπιεγροβιτίοη. Ης {δ ηκ8 οἵ (Βς τεργοδοῖ 

οἵ ἴδε Ρεορῖὶς τοτὲ ἴδῃ οἵ ἴδε βῆδπις οὗ ἴδε τηοπασοῦυ, δηὰ 15 ονεγνεϊπιεὰ 
τ τῃς ἐχρεΐεηςς οἵ [Π6 νδῃΐῦ οἵἉ 11{ε δηὰ ἴδῃς ρετὶϊ οὗ ἀεαῖῃ. Ης ρτοῦδθὶν 
ντοῖς δὲ [με οἷοβε οἵ ἴῃς ὅσγεεκ ρεγοά, ἀυτίηρ [με ἴτου]ε5 Ὀγτουρῃῖ ὑροῦ ἴπε 

Ὡδίοι ὈΥ̓͂ Απίϊοομυβ Ὀείοτε ἴῃς Βεγοῖς οὐΐογεακ οἵ ἴ[ς Μδοοδθεδῃ νγϑῖβ. 

ΡΘΑΙΜ ΓΧΧΧΙΧ. 4. 

Θι:. 1. Τῆς Ρϑ5. θερίῃβ ψ] ἢ ἃ βγη. [εἰγαβιϊοἢ ἴῃ ῥταῖβα οἵ ἴῃς 
Κίῃάμεββ δηὰ (δ π] 655 οὗ Ὑδῆν θῇ. --- 3ῶ- ὃ, ΟΥ̓ χίμάμσςς:]. ΤῊΪΒ 
δηά οἴποσ κα ἴθσπιβ ἴοσ ἴῃς ἀϊνίης δἰ ρυῖ65 ἰῃ [Π6 5] ῃρυ ΑΓ ἅτα 
ΔὈΚβίτ., “ Κἰῃάπεββ᾽" νι || με μέσος ν᾽, Ὅπῖ ἴῃ τῇς ῥ]υγαὶ 

“ ἀεξδάς οὗ Κιμάηεβϑβϑ," ““δεῖβ οἵ ἐδ δι] 655." Τῆς Ρ]. οὗ ἴδε 
ΤΌΓΙΔΘΙ 5. ἱπηρτοῦ. ΟἿΪΥ ἤετα ἰῃ Ῥβ.; Ὀεβίάββ, 1 σοιαρεὶς [πὸ 

[τᾶ η5]. “οἵ Ὑδῆνθῃβ ἀβεᾶβ οἵ Κίμάῃεββ," σῆδγθας γαλεσελ ἰ5 

τΆογα ῬγΟῦ. νοσαῖϊνε 24 Ρ6Γ5.; 85 ἴῃ 5γ}. ]. ---- τοῦδ 7 οἱηρ )ογενεν], 
ἴῃ Ῥαῦ]ῖς ψουβηΐρ, || 70 αὐ σεπεγαήίοης τοῦ 7 νιαζέ ἀποιση], ἴο 

ἴδε σοηρτερδίίοη οὗ ψουβῃ ρρεΙβ ταῖῃεσ (ἤδη ἴο ἴῃ σγεαῖ ψου]ά. --- 

Ἀν εογεμαπα 1, αἰϊδοῃίηρ νοτγά ἴο ἴῃ [ῃϊγά Ἰΐηθ δηά τοσηονίηρ ἴῃς 

βυῆχ. 38 “νἰ ΤΥ τρουτῃ "ἢ πηᾶῖκαβ ἴῃ6 βεοοηά ᾿ἰπη6 ἴοο Ἰοηρ, 
ἃπὰ ἰ5 ἰδυϊοϊορίοδὶ δη ἃ ὑπῃροετῖςα]. 386 Ὀερὶη5 (με [Ὠἰγά 1ἰπα ἢ 
“(ο0Υ1 Πᾶνα 544," Ῥυϊ (5 ἀηὰ 3. “Ἃπου Πιαϑὶ 5Ξαἱά."" Τῆηΐβ νὰ ἃ 
ῥτγοβαῖς δά ἀϊίοη, Ῥαβθά οἡ ἴπε ἰπίογρτοίδιίίοη ἴμαὶ ἴπ6 νοτγάβ οὗ 
ΥδΏσεἢ Ὀερίη Πότε σταῖμεγ ἴπᾶπ ἴῃ ν.", ---- ξήπάμεος ἐς ὄμί μρ )ογ- 

εὐεν ἢ Τάοι εείαὀἠελεεί Τὰν “αι γέμοςς, ποῖ ἃ Ῥτοιηΐβε ἕοσ (ἢ6 

[αΐατα, Ὀυΐ Δῃ εχ βιϊηρ δηά Ἰοηρ-εβιΔ 5 με ἃ ἐχρετίθῃοα. --- 7 2ὴδ 
λἀεανόης], ἴῃ6 5εαΐ δηὰ Ἵθηΐῖτα οὗ ἴπ6 ἀϊνίης Κἰἠἀπ655 δηὰ (δ ἢ {]- 
Π685, οὗ, Ῥ55. 365 5}, 

4-ὅ. Τηΐβ τἰγηεῖογ ἐεϊταϑιςἢ, βερασαίηρ ἰεἰγατηθίοσ οι γαϑιοἢ5 
δῃά ἰηζειτυρίηρ ἴῃ6 οὐτγοηΐ οὗ [Ποῖγ ροειὶς υἱίεγδηςε, 5 ρἰασθα 

Βετε ὉΥ δὴ βδαἀϊῖοσ ψῇο ρίθςβά τορείμοσ δὴ οτρὶπαὶ {πἸπλεῖογ ρα πὰ 
ψ ἢ (ἰ5 Ἰῖογ τοἰγα πιθοῦ ροθῖη. [{ νγὰβ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴο τοίηονς [ἢ 5 
Ῥίεος οοηίδἰηίηρ ἴπε ἴεῖλς οὗ ἴπ6 {πἰπηεῖεσ ροόθηὶ ἴο [ἢ 8 ὈΪδςα, 
ἱπητηθ ἀϊδίου δἴϊτεσ (ῃ6 5βἰαϊθηθηΐ οὗ ἴῃς [6 π)6 οὗ τῆς τεϊγαμηθίοῦ 
Ῥοσπὶ, ἰῃ ογάεγ ἴο παῖς ἴῃς σοτηθἰηδίίοη εἤεοῖια!. ὍΘ ᾿υβῆ- 
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Δίου νγὰβ ἴῃ ἴῃς δεῖ ἴῃδὶ ἴῃς Κίπη655 δηᾶ ἴῃς (αἰ Πα] 685 οὗ 
ΥδΆν ἢ εῖα Ἐβραο αν Ἔχ το ἴῃ ἴπ6 σονοηδηὶ ἢ ανὶά. 

Τῆς ῥαββᾶρθ ΤΩΔΥ Ὀς τοτὰ Δρργορσίδίοὶυ ἱπίεγρσεῖθα ἴῃ [15 οὐ ρίπαὶ 

Ῥίαςε δῆετγ ν. 3. 
Βίσ. 11. 85 ἔνο βυῃ. σουρίείβ, ἴμ6 βεοοῃά βγηίῃ. ἴο [ἢ6 ἢτϑβί. 

ΤῊΪ5 5ι1γ. βεῖβ ἑοσῖῃ ἴῃς ῥγαίβε οἵ Ὑδῃνθῃ ὉΥ δῃρεβ, 85 ἴῃ6 ἐὈΧΠΊΕΣ 
ὈΥ τρβῃ.---α. Ζᾷς ἀεαύερς}, ἰακίηρ ἃρ ἴῃ6 τῃουρῆϊ οἵ ν.3, ἴῃ 
ψὩ]Πἢ ἴῃς Κίηάηεθ5 δηὰ (Αἰ ἘΠ 1] Π 685 γοσα ὉΠ ῸΡ δηὰ εἐβι8]}15Π6ἀ. 
- εεἰεδγαϊε), 5βἴῃρ; δῃὰ τω ΚηόψΏ. --- ΖᾺγ τυοπαφγγμίηεςς, οἵ, 
885; 45 δὴ δι ρυΐε οὗ Ὑδῆνεῃ ἰακίηρ ἴῃς ρίασς οἵ Κἰπάῃεϑβϑβ, 

εὖ. “5ῃεν δχισδοσάϊμασυ Κίπάηθββ᾽" 4 177 413, Τῆΐβ ὑδᾶρα δηά 
ῖῃς σοηϊοχί ἱηάϊοαϊα {παι ᾿ξ 15 ἴὴ6 ψοηάογβι] 655 οἵ Κἰπάηθϑ ἴῃδὶ 
τῆς. ρΡοεὶ δα5 ἴῃ τηἱηά. -- ἐπ “9 σοφοριδέν οΓ ἀοέν αηρε]. ὙΠς 

ΔΏΡΘ]5 Διὸ τερασάεα 45 ραϊπεγεὰ [ορείῃου ἰῇ Δ Δ5ΘΘΙΛΟΙΥ (ΟΣ ἴῃ 6 
ΜΟΥΞΠΙΡ οὗ Υδηνεἢ, οἴ, ν.Ὁ, [δῖ 25 ἴῃς ῥίουβ. ου εϑγίὶ, οἴ. 2255 

35} οἱ του 140}. --- Ἴ. 2 ον τοῖν ἐπ τλε «ζ}}, ταὶ ΠΟΙ οἵ 
ἀϊνίης Ῥεΐηρ ἴῃ τῇς ἢεᾶνθῃβ, ἐλ ς εοριῤαγεά ἰο Ὑαλενελ, ἢ ὁέ ξε 
1ο γαλευελ), ἱταρ᾽ γίηρ ἃ Ὠεραῖϊνε ἄῆϑετ. Ηδ ἴ5 ἱποοιηρδσαθὶΥ 

δΔΌονα 411 οἴμεγ Ὀεΐηρϑβ, εἴ. Εχ. 1 οἷ, --- σριοηρ ἠλ6 σονις οὗ ο΄], 
οῖ 50ῃ5 οὗ ροΐϑβ ἰῃ (Πε 5θηβε οἵ ροϊγιῃείβγῃ, Ὀαΐ ἰῃ ἴῃ 5εῆβε [ῃδὲ 
ΔΏΡΕΪ5 ἀγὲ οἵ ἴῃς οἶδ55 οὗ ἀϊνίης ὈῬεΐηρβ, οἴ. 85 29] ; ἀϑυά!γ, ἕον- 

ἐνεῖ, 5οη5 οἵ Οοά 6η. 65" 70. 1 2 48. 
ϑὲγσ. ΠῚ. 15 σγη. ψ ἴῃ6 ῥγενίουβ ρῥγαῖβα οἵ Ὑδηνθῃ ἴῃ ἴῃς 

διδανθηβ. [{ Πᾶ5 ἴψο Ἴςουρίεῖβ, ἴῃς ἢτβθὶ 5γῇ., [ἢ6 βθοοηά βγῃίῆ. 

- 8. ̓ Ζῆ, ἰακίηρ υρ ἴῃς ἀϊνίης πάῖὴς οὗ ἴῃς ῥγενίουβ 1π6 ; νοσᾶ- 
τνς, δηὰ 50 σευέ- ἐρμοῥίγίηρ} ἰβ ἴῃ δρροϑβιιίοη δηὰ ποῖ ρτγεαϊοδῖθ, 
ςἴ. το ἢ Ῥ ὅδε γενεγεί. --- ἐπ 1λ6 εἰγοίξ οὔ λον απρεἰ 1, τὰ 6 ἰη ταῖς 

{6} ]Ἰονβῃΐρ οὐὁὨἨ τὰς ἱπηδγπιοβὶ οἴτγοὶε, [[|“΄ ἈΒβΘ ΠῚ ΪΥ οὐ ὨΟΙΥ δηρα]5᾽" 

ν.5.--- σγεαπν} ἰ5 αἰϊδομβεὰ Ὀγ ΜΤ. ἴο ἢτβί ]., θυϊ ἰξ τρακαβ ]. ἴοο 
Ἰοὴρ δηά ἰ5 πεεάβά ἴο οοιηρίεῖβ ἴῃε τηθάβυσε οἵ βθοοῃά ]. ---- σόουε 

αἢ νομαὶ σδομ7; ἴῃς 5(. οἵ 3Η, Ντβ5., ἰ5 ἰηῖθτρ. Ὀυϊ ἱπηρτοῦ., ἃ5 

ϊ ἀδϑίτογβ ἴῃς οτος οἵ ἴῃς νοσδίϊνα ἰῃ Πεαρίηρ ἃρ αἰνίης ΠδᾶΙλ65. 
--9. γαλευεὰ, σοά 97 17.051]. Ὑδ δποίθηϊς ψατῖκα Οοά 15 πον 
ςοῃοείνεά 45 αοά οἴ δοβὶ οἵ Δηρεῖ5. --- ὐλο ἧς ἄξε 7246], τεηεν- 
ἴῃρ ν-΄. -- Τῆς οἰοβίηρ ᾿ἴπε βρεοῖῆεβ ἴῃς σἤα! θῆρα ὈΥ τϑουττίηρ ἴο 

ἴῃς ἴογπιβ νος οοηβιϊταϊς (μΠ6 τααῖπ ἴἤδτης οὗ ἴπ6 ροδϑῃ: ΖᾺνγ 
Ζίπάηεος ἀλὰ ΤᾺγ ,αἰ τ γωίηεες. ἾΗ ἰ5 βυβιαϊηεἃ Ὦγ (ὅ ἀηὰ 3, ΕΜ". 
ἴῃ ἴδε υ86 οὗ ἃ ψοτά ἰουηά ΟὨΪγ Βεῖε ἰῃ ΗδθΡ., ““βίτοῃρ,᾽" “ τη ῖγ," 
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οὐ “ροϊδηϊ᾽"; Ὀαυϊ [15 15 ππρτορ δ ]ε ἴῃ 11561{, δηὰ [6 οὔδηρε οὗὨ 
ἃ 5ἴηρὶε Ἰεϊῖου ρῖνεβ 5 (6 Καγνογά οὗ [6 ροβθπὶ, “ Κίπάῃεββ," 

ψἰοἢ ἰδ ῃ ψΠᾺ “ (ΑΙ πε 85" ν. 23. -- γχ1}, δὴ δοργανίδίίοη οὗ 
Υδην ἢ ποῖ ἀποοπιῆοῃ ἰῃ ἰδῖς 585. --- σγέ γομπα σδομέ 7 }εε]. 
Τῆς ἀϊνίης αἰιίραϊεθ ᾶἃτα ἤεγε ρειβοηϊῇεά, 85 οἴϊξη, ἃπὰ ἂγὲ 
τορατάεθα 85 Ἷοῃβίδητγ ἰῃ Ηΐβ σοιηρδην, διϊθηαϊηρ ἀροὴ Ηἰϊπὶ 

Δηά τευ ἴο ὄἜχεουΐϊε Ηἰβ ρίβαβυτγε, οἵ. 8: 
ϑὲσ. 1. μᾶ5 ἴννο 500. σουρ]εῖβ. [{ Ὀερίῃβ ἃ 5665 ἀββου ίηρ 

τῆς ρονεσ οἵ Ὑδηνεῆ ἴῃ ἴῃ6 ογεδιίοη δηῃά ρονεγηπηεηΐ οὗ ἴδ6 
σου], νος ἢ ψοτα τεραγάθα Ὁγ ἴῃ6 ροεῖ 85 ἜἼχργεββίηῃρ Ηἰβ Κίηά- 

685 ν.2; ἰοῦ Ηἰβ ῬΡοΟΝΟΣ νγὰβ αἰννᾶγβ Ὀεπεῆοθηϊ, δηὰ ἀεβίπιςῖίνα 
ΟἿΪΥ οἵ ἴῃς Ῥονγεῖβ οἵ εν]. ὍΤῆὴδ ἤγβί σουρ]εῖ δββογίβ 8 Ὀθηθῆςοίαὶ 
βονετηπιεηῖ οἵ ἴῃ 568. ---10. 7Τάοω αγί γυΐεγ ουόν “λέ ττυείίηρ οὗ 
246 «ε41, τῆς πῆρ ἂρ οὗ 16 5εᾶ ἴῃ ἰῖϊ5 ῥτίάβ δηᾶ βοψεσζ, --- ἥδεπ 

ἐς τὐαῦές ἔέαὺε Ζάοω «εἰ ίεεί ἤλεη!}, ἃ5. 80. δοῖ οὗ Κἰηάηθββ ρυϊίηρ 
(οτἢ Ρονγεσ ἴο βία ἴδῃ δηὰ Ἵϑιιβεὲ ἴδῃ ἴο σθᾶβε ἔτοπιὶ ἀοίηρ 
ΒάΓη,. --- 11. Ζάοι ἀῥάεέ ἐγμοὰ Καλαθ]ῆ. ὙΠῈ τείεσεηος ἴὸ τῇς 
56εὰ ἴῃ ἴῃε ῥγενίουβ σουρ]εῖ δνουγβ ἴπε ορίπίοη ἴῃδι ΒδῃαΡ Πᾶ5 
15 υϑ0.4] τηθδηΐϊηρ, [ἢ 6 τηγίῃ!ο4] 56ὰ τηοηβίοσ οἵ ϑευλ τὶς τιν ΠΟΪΟΡΎ, 

τῆς ““Τίαπιαῖ᾽" οὗ τῇς Αβδγγίδηβ δῃᾷ Βαρυ]οηΐδηβ ; 50 [Ὁ. 9᾽5 262, 
ῬΙΟΌΔΌΙΥ 15. φτἢ. [Ιἰ ἰβ δῇ ΕἸ Ὀ]απηδίίς ἤδπια ἴογ Εργρὶ Ρ5. 8γ' 

15. 3οἷ, ἀπά δοςογαϊηρὶν Βᾶ., Ὠτ., ]., τη κΚ οἵ Εφγρὶ Βεγα; θυῖ 

ἴδεγα ἰβ ὯῸ σείδσθῃοα ἴο δίίοῃβ ἰὴ ἴθ Ἵοηΐϊεχί. ΤῈ ἐμός 

βδουϊά ὃὲ τείξειτεά ἴἰο οἴποσ ἀδϑίσυσζινε 568 τῃηοηβίεσβ, ἀηα ποῖ ἴο 

τΆΘΗ. --- ́ ς ογηό ἠσασήν τυομ 424], ρἰετοεα ἰῃσουρῇ ὈΥ ϑιννοτγά, ἄττον, 

ΟΥ βρεᾶσ, ἃῃὰ 50 Νουπάδα υηΐο ἀδαδίῃ ; οἵ. 697 76. «τ΄3 ΕΖ. 2615 
2405 1,8. 2.53, δῃά 50 5ἰαίῃ Ρ5. 885 Νιι. 19}8 4:18} (Ρ) εἴς. ; οἷ, Οοά᾽ς 
ἀεβιπιοτίοη οὗ [νι ῃαη 7435 16 ἴῃ ϑἰ πα ]αγ [Εγτη5. --- δ ΤᾺν 
σροηρ αγηι Τίσι, αϊαε᾽ σφεα 7}, ἀτῖνε ἀνγᾶν, ἀἰβροῦβα 411 Ἔβῃθηγϊες 
ἴῃ ἴῃς 56ᾶ ; οἵ. 15. ς τῇ 6 25. ᾿ 

ϑ8ι:. Υ. 5εἴβ ἔοστίῃ ἴῃς θεηθῆσδηϊς ρονεσ οἵ Ὑδηνθῇ ἴῃ οτγεαίίοη, 
ἴῃ Ὁνο σουρ]εῖ5, τῃ6 τι βυπίῃ,, ἴῃς βεοοπᾶ 53γῃ. ---- 13. Ζλίπδ αγε 
26 ἀεαυέης]. ΤΕΥ Ὀεϊοηρ ἰο ΤΏδα ἂ5 ᾿πεὶγ οὐηογ; Τπου Βαϑὶ 

τπ 6 πὶ ἴῃ ΤῊΥ ροββϑϑϑίοη δηᾶ ππάετ ΤΥ ρονεγηπηθηῖ. ΤὮδ Πεανθηῃβ 

816 οὨϊοΗγ τπουρῆϊ οἵ δε 85 ἴῃ νι κ΄. -- ΤῊς Ῥϑ. ἴοσ σοπιρ]εῖε- 
685 οὗ ΟΨΏΘΙΒΠΙΡ δἀάβ, γε, 7Ζλέης ἐς τὰς σαν], εἴ. γ4.5, Ὀοιῃ 

Βυτητηθα ὉΡ ἴῃ 7.6 τυογία ἐπ ἐς ἡμέπεες, οἵ. 5 οἾ3, (πα πηι ἢ}}5 

1 (]], 411 1[1[5 σοῃιθη 5. ---- ΤΕ τεᾶβοῦ [ῸΓ ΟΥ̓ΏΘΙΒΗΪΡ ἰ5, Ζάσω ἀϊάεἰ 
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)ρυμ Τἀλενε, ἰὰ ἴῃς ββῆβε οἵ οτγεαϊίοῃ, οἵ. 247 7859 το τοδ΄, ἴῃ- 

νοϊνίηρ ἴΠ 6 ἱπιαρα οἵ ἴῃς ἰουπάϊηρ οἵ ἃ Ὀυϊ]άϊηρ. ---18. Λύονμὰ ἀπά 
δοιὰ], ἕογ ἴῃ6 πουῖῆοσῃ δηὰ βου βασγῃ βεοϊίοβ οὗ ἴῃ6 μοσ]ά. ---- 
Ζάου ἐϊάε ἐγεαΐς ἠλφηι], οἴ. ν. 5 ἕου ογεδίοη οἵ τηδηκίηά, τοψἦ οὗ 
οτραῖυγσαβ, 1485 οὗ μδάνθηϑς, Θη. τἰ οἵ ἤδανθὴβ δηὰ δδσίῇ. ---- Ζ δον 

απα ἴον ηο»], τἰῈ6 οὨϊοῖ ταουηϊαίῃ ρϑακ5 οὗ ἴ[ῃ6 ΗοΪγ 1,.Δη4, ΤΑῦθοσ, 

σοτασηδηάίηρ ἴῃ6 ρτεδὶ ρ]αίη οὗ Εβαάγδβίοη, δηὰ Ἡδγπιοη, ἴμ6 ρίδηςϊ 
οὗ 1,ἜὈδηοη, σοιηλδηάϊηρ ἴῃς στθαῖοσ μαζί οὗ ἴμ6 δηϊγε ἰδηά, τε ρ- 

ταβεηΐϊδιϊνες τμογείοτε οὗ ἴῃς τηοιηίαίη8. --- 7 ΤᾺ» παρ! γίμρ οἱ 

29.}}, τεϊτατηίης ἴο ἴμ6 σοηςσερίίοη οὗ ϑ8ιτ:. 1. ψῆεγε [Π 6 ῥϑβδὶπῖβὶ 
βίηρβ δῖ τῆς μεδά οἵ ἴῃς. ρεορῖὶθ. [ἢ 511. 11. [ἴῃς Ὠδάνδηβ σοὶ εὈγαῖς, 
ἴῃ 8ῖ:. 111. τῆς δηρεὶβ γενοῦ, 50 ὕον [Π6 τηουηϊδίηβ )οΐη ἴῃς σ“δοίγ ; 

εἴ. Ρ5. 295 65,5 ο611:-13 818 70. 187 ἴοτ βἰ τα ]αγ }0 Ὁ] ιἰοη 5 οὗἩ πδΐυγα. 
ϑέγ. ΨΙ. [85 ἴὑγὸ 50γη. σοι ρὶοῖβ, τοϊυσηίηρ οπλ ἴῃς ἀεδάβ οὗ 

Ῥονψεῖ δηά κΚίηάηδϑϑα ἴο ἴῃς διγὶδυῖϊθθ ᾿μαυηβεῖνεβ. --- 14, 7 λίπε ἰς 

ἄπ ανρἘ], ΤΟἸ]ονοὰ Ὧγ ταῖν οἶδυβθ, ψ ἢ τοϊαιίνα οὐ θἃ 85 
1.50.8], ἴῃ νὉ. ἴο Ὀς βυρρ]1ε4, δάαΖ ἐς εηώμοα τοῦ νερά ἢ Τάσε 
σρεηρίλοησεί ΤᾺ» λαμά ἢ ἐχαίίεεί ΤᾺν γίρά! λαπά, οἴ. ν.}}, τῆυ5 
ΕἸ ὨδϑιΖίηρ ἴῃς δχοθθαϊῃρ ρτεαὶ βίσεηρίῃ δηὰ τηΐρῃς οἵ Οοά. 

Βαϊ [815 τοῖρῃιϊ 15 αἰνναγβ ἰῇ (ἢς ἰηίεγοβὶ οὔ ᾿υβίῖος δηὰ Κίπηθβ5. 
Ης ἰ5 Κίηρ οὗ δηρεῖβ, οὔ ἴῃ πνοῇ]ά δηὰ τηδηκίηά, δηὰ Ης στυ]85 
ἔτοτγη ἃ αἰϊνίπε ἴῆτσοης. -- 15. Αἰὐρλήεομεπόος πα γμσδες αγε 1ὼε 
,οωπήάκαδον 97 ΤᾺν “ἀγορδ)]Ί. Οἡ ἴπεβεὲ ἴνο βγη. διγ θυῖαβ ἃ5. οα 

ἃ Ὀᾶ56 ΟΥ ῥΪαϊέοτηι ἴῃ6 ττοπα οἵ Ὑδῃνεἢ ἰ5Β θυ, ΤῊΪ5 18 εἰϊοὰ 

ἴῃ Ῥ5. ογχἾ --- Αἰπάπεες απά 7αϊηγρέπεος ἐονης το »μδεῤ ΤᾺγ γαεε]. 

ὙΏΕΥ ἅτε Ῥεγβοηϊῆβα, οὗ, ν.Ὁ, {Ποτὲ 5 δἰϊεηάδης ἀροὴ Ηΐηι, ματα 

85 ΤῊ ΘΘΒΘΏΡΟΘΙΒ ΟΟΙηΐηρ' ἴο τηρεῖ Ηΐπι, μανίηρ ἄοῃς Ηἰΐβ8 δι ἀϊηρ, οὐ 
οοτηΐηρ ἴο τεοεῖνε Ηἰβ σοτημπἰβϑίοη ἴὸ ἀο ἰΐ ; οἵ, 85 

16-17. ΑὕΙΔἴθ δάϊϊογ ἰπβαγὶβ ἃ 1 τυγρίοαὶ σοπῃοϊυϑίοη ἴο ἴῃς 5. 
τ ἀϊά ποῖ θεοϊοηρ ἴο ἴῃς οτρί πὶ Ῥβ., ἴοσ ἴπϑγα 15 Ὧ0 τεΐδεσεηοβ ἴῃ 
ἴξ το τὰς πετὴς οὗ ἴμε ῥ5., “ Κἰμάηδϑβ ᾿" δηὰ “(δἰ ]Πη655,᾿ Ὀαϊ 

1ῃ6 τλοτα βϑηοαὶ [ΘΓΠΊΒ, “ ὨΔΙῚ6 ᾽᾿ δηά “ ΠρΡὨϊΕΟυΒΏ685 ᾿" (ΔΚε {Πεὶγ 
Ῥίαςθβ. [115 ἃ 5γη. {ΠἸ| ρ]εῖ. -- 

Ηδρρυ ἴδε ρεορῖε κηοννεῖβ οἵ ἴῃε βδοτεὰ 5ῃουϊ 
Ὑδῆν ἜὮ, ἰπ τῆς Ἰίρῃι οἵ ΤῊΥ ἴδος ἴπεν ψγαὶκ, 
ἴῃ ΤῊΥ ὕδπια ἵππον Ἔχαϊί, 411 ἀδὺ ἸΙοηρ ἰῃ ΤῊΥ τἰρϊοουβπ658. 

αν τλε ῥεορε], εχοϊαπιδιίοη, ρ]. αρϑβῖ. δαρῃδες, οἵ, χ. --- 
ἤποινεγς Οὗ 216 «ἀεγεα] τἀοω], δοςσυβϊοτηεα ἰο ἴδε βαογεά βεγνίος 

ΕἸ 
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οἵ τῇς τεαρὶς δηὰ δβρθοία!ν ἴο ἴῃε 7Ζγμαλ, ἴδε βδοσεὰ βῃουϊ 
ΜΘ Δοσοιωρδηΐθδ ἴῃ6 τηυϑίοαὶ βοσνίοα δῖ ἴῃς βδογίῇοθβ ἴῃ τ86 

ἴδῖρ]ς, εἴ. 325 4755 661 813 ος᾽.2 οδ' ὁ τοοῖἷ. ---- ἐπ “6 ἄρλέ 97 ΤΑγ 
7) με]. Τῇῆδε ἔδεε οὗ γαμεῖ, Ἰοοκίηρ ἑοστῖι ἤτοι ἴῃς τἤσοης στοοῖὰ 
οἔἉ ἴδε ταπλρῖα, 15 "απ παιίηρ ; οἴ, 47 4.45. --- “λέν τυαἠξ], ἰῃ 5Ξδοτεὰ 

Ῥτοςεββίοῃ, οἷ, 42. --- 7 ΤᾺγ παρις ἐὰλξν χω], 50 οἷ 135 21 ἴῃ 
ΤῊΥ 5αϊναίϊίου, 35) ἴῃ Ὑδινθῃ, --- ἐπ ΖᾺν γίρλίεομςησες]. ΜΤ. 

αἰίδομεβ αὐ ἐν ἰρηρ ἴο ἴῃς ἢγβι ρατί οἵ ἴῃς νεῖβε, ἀηὰ δᾶάὰβ ἴῃς 
νὉ. “τὸ ἜἽχαϊϊεά,᾽" Ῥυΐ [8 τραῖκεβ ἃ ρῬεηίϊδπγεῖοσ δηὰ ἴῃς νῦ. 
“Θχαῖ ᾽ 5 ποῖ βυϊεά ἴο ἴῃ6 ῥγανίουβ οοηϊεχί. [11 ῬσοῦδΌΥ οδμα 
ἴῃ ἴτοτὰ [ἂς ᾿ἰπα Ὀεΐον. 

ῬΒΑΙΜ ΓΧΧΧΙΧ, 28. 

Ῥατὶ 1. 845 ἴῆστεε δαἀνδηοίηρ ᾿ιὐπιδῖετ τοιγαϑιϊ ἢ, δηα ἃ ἰεῖγα- 
βίο Ε΄. ---18-19. ΤῊϊΞ τεἰταβίςο ἢ 5 βγη. τῃτουρμουῖ, δηὰ πῃ 
ΔΒΒΟΏΔΏΓΕ : ΟΝ 5: τοηρίῃ, οΨ7᾽ ὨΟΤΠ, ο᾿}7, 50 1614, ομν Κίηρ, 411 τϑίοσ- 

τίηρ ἴο (6 Ἡανίάἀϊς ἀγηδβῖν. --- Ζάοι αγῇ 46 σέο 97 οων εἰσεπρίλ]. 

Ὑαλνεῃ 15 (6 Οπα ἴῃ ψῆοπὶ ἴῃς Κίηρ, ἴῃς βδίτεηρίῃ, [6 βίτοηρ 

Βετῖο οὗ 15 Ῥθορίδ, ρίοσιθβ, οὐ [6 Οπ6 ΨῆΟ τρᾶκαβ ἴῃς βίσεηριῃ 

οὗ Ι5γ8εὶ] Ὀθδυτι] δηα ρ]ογίου. --- 8) 7» αυομ» Τάομ ἐχαδίεί 
ον ἀογπ], ἴῃ Βοτῃ οὗ [ἢ παίΐοῃ, 115 βοῆουσ δηὰ ἀϊρτγ, ἰπ τμεὶσ 

Κίηρ. Τῇε οχαϊιδιίοη οὗ ἢΐ5 βόσῃ ἰ5 [ῃ6 δχαϊϊδίίοη οἵ ἰμεὶγ Βόσγῃ, 
οἴ ν.35 ττ2ῦ 148" Δηά 5ἰπη σ᾽ ΡὮΓ. 1.227, --- δὸγ γαλευελ᾽ς ἐξ σμ 
φἀϊεία , ἴο Ὑδηνν ἢ ἢ6 Ὀεϊοηρϑβ, δοοοτάϊηρ ἴο ἴῃ σονθηδηΐ ἴο δὲ 

ταοπιοηδα Ῥεϊον. ΤᾺΣ Κίηρ ἰ5 ἴῃς 5ῃϊ6]4 οὗἨ δῖ5 Ῥεορὶβς 85 {Πεῖγ 
Βετοῖς οἰἰοἤαϊη δηά ἀείεπάετσ, ᾿υ5ῖ 85 Ὑδηπεῆ 5 ἰΠΕῚΣ ϑῃϊεϊὰ δηὰ 

Ηἷ8 ϑῃϊ6] ἃ Ῥβ5. 46 7} τϑδ ὁ. οὴς ρον Οπε οὗ Πεγαε, ἴδε 
αϊνίπε πᾶπια Ὀαβθὰ οὐ ἴῃς Τγβαρίοη 15. 6. ---- 2ῷ20. ΤῊΐβ ἰεἰγαϑῦοῃ 
Βᾶ5 ἵνο Ἵουρϊεῖθ, ἴῃς βεοοηά 5γηίῃ. ἴο ἴῃε ἢγϑί. -- Ζῴεη Ζάου 

ἡἰα: «ῥεαξ], τοίεττίηρ ἴο ἴῃ6 ἔπι οὗ ἴπ6 ρἰνίηρ οὗ [6 σονεῃδηὶ 

ἰο Πενία τ[Πχουρῇ τἢ6 ρσορῃεῖ Ναίῃδῃ 2 5. 7 Ξξ τ (ἢ. 1, --- πα 

υἱδίον!], 50. 2 5. 7 τὸ (ἢ. 1η}}, ἴο ἴῃς ρτορῃεῖ, ἤθη ἴῃ [δὰ 
βαβίδιϊς 5ἰδῖβ. --- 70 Ζὰν :ομῇῇ. (οάά. οἵ 38η αἰθει; τῃ6 πιοβὶ 
δυι ποτ ἰδῖϊνα πᾶνε Ρ]., “ ἴο ΤῊΥ ρῥίουβ οηδ5,᾽ γείειτίηρ ἴο Ναῖίῃδῃ 

τῆς ρτορδεῖ, ϑατηπαὶ, ἴῃς Ῥοοῖκς ἴῃ ψοἢ ἰδ 15 ζεοοσάθά, δηά ἴδε 

Ῥτόορῃεῖβ ἀερεπάϊηρ οἡ ἴΒεπὶ; οἷ. Αςἴβ 33. Βυΐ τηδηγ οοἀά. δηὰ 

εὐἀϊοηβ πᾶνε 56., “" ΤῊΥ ρίουβ οὔβ," τείδιτίηρ ἴο Ναίμῃδη. (Οὔ “Τὴν 

Β0Ώ5 " βυρρεβίβ ἴῃς ἴπιε σεδάϊηρ, ψῃϊοἢ 18 “ΤΥ 50ῃ,᾽" τἢς {16 
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Βίνεη ἴο ἴῃς Ῥανίαϊος ἀγηδϑῖν ἱπ ἴ[μῈ σονεηδηΐ, οἷ. ν.Ζ7, --- ΖΆοι 
ξαυες α τυογα, 580 ὈΥ Δ ΘΑϑΥ οβδηρε οὗἉ ἰεχὶ, οἴ. 6813 γ)} ᾿ὶ σρεακ 
ἴῃ νἱβίοῃ, ἰηβίεδα οἵ [6 ργοβαῖς δπὰ ἱποοιηρίεῖς Ἰΐης οἵ 3Η, “ δπὰ 

βαϊάϑι,᾽" νι] ἢ ΤΟ υϊΓο5 πὶ 41} Ὁρ ἴο [Π]5 φροίῃϊ Ὀ6 ἰδκθὴ 85 οὔθ 

αἶδυβα, Δηά 50 ἃ5 ἃ ρεηϊδιησίοσ, ἀδϑίσογίηρ τἢ6 τηδᾶβυσα οὗ ἴῃ 6 
Ῥοξπι δηά Ἰοϑβίηρ ἃ ᾿ίῃς ἔτοτῃ ἴῃς 511. --- 7 λαῦὺε ἐαϊαὶ ἀεζῤ ον ὦ λεγο], 
τηδάς [6 ἤετο ἃ Ὀδᾶγεσ οὗ Πεῖρ ἴοσ [με ρθορῖς. --- 7 ἄσυε ἐχαϊικα 

ον! εὐοσόη γγορι ἕλε ῥεοῤῥε], οἴ, ν." 2 5. γ5, γπετα Πανὶ νγὰ8 ἰακθῃ 
ὉῪ Υαῆνε ἢ τοι ἃ βῃβρῃεσα᾽β 16 ἴο Ὀ6 Ἰδδᾶδσ οἵ Ηΐβ ρβορίδ. --- 
21--22 5 ἴπχο σουρ]εῖθ, ἴῃ ἢχβῖ βσγηιῃ., ἴῃ 6 Ξε σοηά 5γ}. --- 7, ,ἔρωπά . 
αυίϊά Μν «εγυα»71, (οἴ. 181) τείεγπηρ ἴο ἴῃς Πηάίηρ οὗ Πανὶὰ Ὁγ 
ϑδπλαεὶ. --- μὰ ΜΡ λοίν οἱ 7 αποϊπέσά ἀνε], ἨΪ5 δῃποϊπιϊηρ δἱ 
ΒειΒΙεμοτα τ 5. τό δ -- Μὺ λαμ ἐς ἐείσδἠελεά τοί ἀέρι]. Ὑδὰ- 
νεῖ 5 ἤδηά ννᾶ5 σοῃ τ 08 }}}Ὺ πὶ αν! ἰο 5υβίαίη Ὠϊπὶ ἴῃ Ὠἷ5 ἀσάυ- 
Οὐδ ᾿σάτεεγ, οἵ. 5. τϑ'δϑό, ΟΥρα, Μηῃ[Ἂπε αν ἀοχὴ εἰγεηρίάση ἀπε]. 
Τῆς τεἰταϑ ἢ ν."΄ σοπλαβ ἴῃ ἀρρτορτίδιοὶυ ἤδτο, ἃ8 ἱπάϊ δια ὈῪ 
1:6 5γῃ. 1εἰγαβι 8 δὲ ἴῃ6 οἱοβε οἵ Ρι. 11. ν. 3.5 δηὰ Ῥι. 111. ν. 5.85, 
11 8 σοπηροβεά οἵ ἴψο 5γῃ. σουρὶεῖβ. --- 4. 7 »αδδ α ἐεουεπαπ τυὐὰ 
Ἦν ελοεεπΊ, οἵ. ν᾿. 5.9. ΤΠ οονεηδηΐ ψΠ Πανὶ 15 α͵5ο τηβῃ- 
Ποηδὰ 1.4215 6. 325. --- Πρύανγ ἡ Φαυίά Μν τεγυαη]. ΤὨς οδίἢ 
ἰ5 ποῖ τηθῃτοῃ θα ἰῃ 2 8. 1 ΔῊΥ τῆοτα ἤδη ἴῃς “ σονεηδηῖϊ."" Βοιἢ 
816 ἱπίεγρσείδ οη5 ΟΥ̓ ἰαῖεσ ψτιϊεῖβ οὗ ἴῃς ἀϊνίης ῥτογηΐβε. [ἰ 

ἰ5 ἰηἰεγργεῖθα 85 οαΐῃ α͵βὸ ν. δ δ ττοῦ 142",--- ὅ, ογευεν τοὴξ 7 

ἐείαόζελ τὰν «“εὦ || 44πώ4 ὀμί ά ἐὰν τάγονιο 70» αὶ ρεπεγαϊονις}, ρατα- 
Ῥῆτγαβε οὗ 2 8. η15} -ῷὸ σ᾿ (ἢ. υὐ}}}, γι θοΓΟ “5664 " δηά “τὨτοηθ᾽ 
816 ἴῃ 5Υ1. ρδ18]}}. ἃ8 ἤδσα. ᾿ 

Ῥατσὶ 11. δ45 ἴτας δἀνδησίῃηρ ἰδ γα ἢ8 τὶ ἃ οοποϊυδίηρ ἘΠ. 
ξοΐηρ Ὀδοὶς ἀροη ἴῃ ἴαττῃβ οὗ ἴῃς οτρίπαὶ σονθηδηΐῖ.--- 293-294. Το 
5.1. ΠΟΌΡ]ΘΙ3. --- 7.6 ἐπέρῖν «λαϊ ποί εονῆς ἡγεαελεγονσέν βῥοτι ἀΐηη], 

80 3, Σ, οἴ. 5; Ῥυϊ (Ὁ “πιᾶκε Ἔχδοιίοηβ οἵ." ἴὐβαρε 5. ἰβιυξ 
Βοϊεδηϊ ἴο ἀείοττηίπε ΜΠ σογίδ ΠΥ. --- πα “ἦε τοῦ οΓ τυγοηρ]. 
Ἡδερτγαΐίβιη [Ὁ στοηρ- ἄοσῖβ, ρεῖβοῦβ γῆο Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃε οἷ458 ΟΥὁἩ 
οοπάϊποη οὗ πηθῇ σμαγδοίογίβεὰ ὉΥ ψσοηρ. --- δλαζ πού απν γιοῦ 
αὔίεῦ λένε], 8380 (5 δῃὰ αἷϑδοὸ ἴῃ 6 οτὶρίῃαὶ ρᾶββαρε ἔτοπὶ ψμῖ ἢ ἰΐ 15 
οἰϊεὰ 2 85. η} (εἴ τ (ἢ. 1η5). 138 ουὐνίῖβ ἴῃς αυχ. νΌ. ἀηὰ ἱπηραὶτβ 
τἴῃ6 τηρᾶβυτζα. --- ΒΖ 7 το ὀεαΐ ἀΐς αὐνεγεαγίες 10 2ίδοφς ὄφγογέ 
ἀίφη, οἵ Νὰ. 145 0), Ε) δι. τ", ΠΠυδίταῖε Ὁ οἴδεγ ἴεστὴβ Ῥ5. σϑ' 
- 44 τονε τλαί λαίς ἀἦνε τοῖξ 7. ο»ρε 1, 580 3η, Ὀυϊ [λ6 Ἰΐης ἰ5 ἴοο 
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δῃμοσῖ ; δὰ {πεγοίοσε ὀζζογέ ἀϊηι, ἃ5 δι] στ [Π 5 νΌ, 7. 2οΐβ 

1: 5. 452 (ἢ. 12,2 14, [1 566 πιβ ἰδυϊοϊορίοαὶ ἴῃ ΕὩρ 5ἢ, Ὀυῖ ποῖ 

ἴο 4 Ηοῦτεν ροεῖ, ῇο ἀε]ρ 5 ἴῃ ἀβϑοῆδηοα δηὰ ἴθ βδῖηθ οὐ 
ϑἰσωΐδὺ δηάϊηρϑ ἴο 1ἴη65. ----ῷὅ-26. ΤῊΣ ἢτϑιὶ σουρ]εῖ ἰ5 βγπῖῃ., ἴῃς 
βϑοοηᾶ 58γῃ. --- 5 Μν εἰ μύισες απ ΜΡ ξίπάμεςς σλαλ δὲ 
«υὐδὰ λέφι], ἰὴ δοοογσάδησε σι ἴῃ6 ῥσοηιῖβα 2 8. 7}; εἶ αἷϑοὸ ν.. 
“ ἙΔ᾿ΛΠ Ι]η 655 ̓" 15 δά δα Ὀδοδυβα οὗ ἴῃς Ἰΐπε 2 8. γ15 “τὴν Βοιυθς 
δηὰ τῃγ Κιηράοταῃ 5841} Ὅ6 πηδάβ βιισα ἔοσενεσ," “ (Δ {Π |{Ὡ] 0 655᾿" Ὀε- 
ἷἵῃρ ἔτοτι ἴῃ βδπη6 βίετῃ ἴῃ ΗΘ. ἃ5 ἴῃς νὉ. “ πηδᾶάς βυγε."" --- 4πά 
-Ζάγομσὰ Δν παηιό εὐλαὶ ἀϊΐς ἀσγη δ ἐχαϊικα], οἴ, ν.ϑς, --- 4πά 7 
“οὐἱὰὶ «οὐ ἀΐς λαπα αἴο οπ 1ὼε “441, ἴα Μεαϊϊοιταῆθδὴ ὅεα, ἴῃς 

Ἰπαῖς οὔ τὰς Πανίἀϊς τηοπάσοῦυ, ἴῃς εβὶ δοοοσζάϊηρ ἴο [ἢ ῥτίηγ- 

εἶνε ἰάεα. Τῆς “ 5εἰτηρ οὗ ἴῃς Ὠδηά οῃ ᾿ ἰ5 ἴῃς τακίηρ ροββϑεββϑίοῃ 

οἵ, εἴ. 15. 1113..-- 4πώ4 λὲς σίράέ λαπά τοῖξ 7 ῥνί οπ τὰς γἱυεγ], τἰμδὶ 
15, ἴηε Ευρῆγχαῖεβ, ἰἢς δδϑίεγῃ ᾿ἰτϊς οἵ ἴῃς Πανὶ ϊς τηομδγοῦγ. 

10 οταῖϊβ νῦ., Ἰεανίηρ ἴῃ Ἰίης ἴοο 5ῃοτῖ, δπά σεδάβ “ σίνειβ.᾽" ΤὨΐ5 

ταῖρῆς Ὅς ἱηϊεγργειεα οἵ 53:Γ6ᾶΠ|5, Ἵδηδὶβ, ΟΥ οἴδηηοῖβ οἵ ἴῃς 
Ἑυρῆτγαίοϑ, οἴ. 127}; Ὀυϊ εἰβεννῆετε ἴῃ ἴῃς ᾿Ἰπη15 οὗἩ τῆς Βανί αϊς 

ἀοπηϊηίοη ἰΐ 5 αἰννᾶγβ 56., οἴ, 725 8ο᾽5, ἀπὰ ῥτο ΔΌΪΥ ἰδ νψὰ5 50 ἢδτε. 
Τῆς Ρ]. δραϊηρ ἰ5 [6 τηϊϑίακε οἵ ἃ σοργίϑῖ ἔογ ἴῃς οὔρίηδὶ νΌ. Τα 
δοῖυδὶ ᾿ἰἰπγ}15 οὗ ἴῃς αν ἀϊς πποηδτ ον Μετὰ ἴἢ6 5εὰ δηά ἴῃ σῖνοσ 

ἴῃ 1ῃ6 τἴπις οἵ Πανὶ δηά οἵ Τεγοῦοδπι 11.; Ὀαΐ ἰᾶῖθ ροεῖβ ρᾶνε 
ἃ νοι] ά- ἄς ἀοηνίηίοη ἴο [6 Πανίαάϊα τηομάσοῦυ, βϑυοἢ 85 ἴπαὶ 

οἵ ἴδε ργεαῖ μου ρονεῖβ; οἰ. Ρ5. η2᾽ δἴϊεγ Ζεο. 9. ---27-- 
28. Α 53 γῃ. τειγδϑιῖο. --- 476 τοδὶ εαὐ Με: Μν  α λον], ἴο ψ Ὡς ἢ 
1η τἀὰΞ “4τί Τῇου,᾽" τηακίηρ ἴῃς Ἰίηθ οὴς ψογὰ ἴοο Ἰοῆρ. [ΐ ἰβ 
ἀουθι1685 ἃ ῥγοβαὶς θη]διρεηθηΐ οὗ ἴδ6 οτρίηαὶ ; οἴ, 2 5. γ}} Ξε 

: Οἢ. 1715, 41 ν|}} θδοοιης ἃ ἔδίμεγ ἴο Ὠΐπὶ, ἀπά ἢς 5114]} Ῥεοοΐῃ8 
ἃ 80ῃ ἴο τη6.᾽ ““ϑοη᾽" 15 Πεῖα υβ6ἀ, ποῖ ἰῃ [6 πδῖυγαὶ 56 η586, Ὀπῖ 

οἵ οὔδοία! δἀορίίοῃ, 85 ἃ Κίῃρ τεϊρηίηρ ἴῃ ἴῃ6 ρῥίαςς οἵ σοά ονεῖ 

Ηἰβ8 Κίηράοτῃ οἵὨ Ιβγϑεϊ, οἵ. Ρ5. ζῖ. Ηδ οδ]]5 σοά “ Βδῖμεν" δηὰ 
αἷ5ο ν σοά απῶ τὰ: Κοεᾷ οὗ νιν σαἰναπορἽ, εἴ. 185, ΤῊς εχδοὶ ρῆγ. 
“ἘοΟΚ οἵ τὰν βαἰναϊίοῃ " 8. ἶβιν. οὐἹγ Ὀϊ. 3.2.5, οἵ, Ῥ5. 95]. --- γα, 
7 τοῦ »παᾶε ἀύμι ΜΡ βγεξδογη]. Ὅῆςδ ἴδγηι ἰδ ποῖ υϑϑὰ ἴῃ τῇς 
Ῥανίἀϊς οονοηδηΐ, τμουρῃ ἐπα ρ] οἰ Ἐν ἱηνοϊνεά, Πἶ οἴμοῦ Κίηρβ ἅσε 
Αἶβϑο ἴο Ὀ6 σοῃϑίἀοτεά ϑοηβ οἵ ἀοά ; Ὀυϊ ἴἴ γᾶ υϑεὰ ἴῃ [6 ποτα 

ζυηἀδπηθηΐαὶ οονθηδηὶ [ἢ Ισγδοὶ, “’ 1586] 18 ΤΩΥ 500, ΠΩ ἢγβι- 

Ῥογῃ " Εχ. 4 (7), οὗ. ἰδὲ ραγαρῆγαβε Πϊ. 325". --- 70: ἀἱρὰ αδουε 
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ἠλε ξέησε οΥ ἐαγίλ], 380 δἀαριεα ἔτοτῃ ἴῃ ῥσοιῃηἶβε ἴο 15γαθὶ Ὀι. 26} 
248). --- 29- 80 τεϊυττβ 45 ΕΠ. ἴο ἴῃ εχδοὶ ἴθστὴβ οἵ ἴῃ Ἵονεπδηῖ: 
ἃ τεἰταϑιοἢ οἵ ἵνο 5γη. σουρίεἴδ. -- ργεῦον τοῖν 7 ξεοῤ 41,1» ζίμα- 

πέσς )ογ ἀέρι], 2 5. γ", οἵ. ν. 3, --- 4π4 Μγ εουεπαηέ «λα δς ἥγνε 

»»» λὐἰμη, οἵ. 2. 5. 7}, ψἤδγε 5 βοῦβα 15 τιδάς ἤστ ΟΥ 5υτέ. --- 
“πά 7 τοῦ τε ἀὶς «6 ἢ Δὶς ἐἀγοπδ], νι εἴ. 2. 5. 7153 --- Ὄγεῦεῦ 

Ι “ε ἠκαγς οὗ λεανεμ], εἶ. “45 ἴῃς δύῃ" ν᾿ , “' τῃοοῃ " ν. 3, “" σπἢ 

τῆς δυη δηά Ὀείογε (ἢ πιοου " Ρ58. 72ὅ. 

Ῥατὶ 111. μᾶ5 [6 ϑᾶπη)6 βίγισίυγε 85 [Π6 οἴπεσ ραγίϑ. ---- 31-92 ἰ5 
ἃ 5γη. τεἰγαβιοἢ, ἃ ραγαρῆγαβε οἵ 2 8. γ}} “" ψῇδῃ ἢς ΠσΟΠΊΠΙΪ 5 ἴῃ- 
ἰφαν " οὐ “8δςοῖβ ραγνοσβεῖυ," οὐηϊττεὰ στ (ἢ. 17. --- 77 Δὶς τοπς 
,)ρνγ»εαζε Μν Ζατυ]. Τῆα οτἱρίηδὶ νγὰ5 βεηθσγαὶ δηὰ ἰηάἀεῆηΐϊε, δηά 
ΘΓ ΓΕΙΥ ἀραγὶ ἔτοπι ΔΩΥ σοποερίίοη οὗ ἃ σοάς οὗ [ῃν; Ὀυϊ (5 

ῬΑΓΑΡΉΓαΒα ἰπίογργαῖβ ἴῃ6 ρδσνεῖβα δοίίοῃ ἃ5 ἃ νἱοϊδίοη οἵ ἴῃς 

εοάε οὗν. Τἤετα ἅγα ἴουγ 5γ}. ἴθγπβ:: (1) ,ργεαζε Μν Ζαιυ], 
«οἴ. 7ε. 915 Πι. 295 76. 225; (2) τυαίξ ποΐ ἐπ Μν γμαρηιοη ], οἴ, 
ΕΖ. 375; (3) γοίαπε Δν οἰαήμς}, α.λ., Ὀαϊ εἴ. νι, ῥγοίδῃε ἴῃς 

εονεηδηΐ Μα]. 2. Ῥ5. εὖ, δηά ρῥτοίδηϊηρ βδογεὰ ρδοββ δηὰ [Ὠϊηρ5 
οἰαταςοίεγβιὶς οὗ Η δηὰ ΕΖ. ; (4) ἀεεῤ ποί Μῖν ἐσπνισιαηπαῖ , ἃ Ῥἢτ. 

οἵ Πι. 4 .- γ)»  [Ινν. 225 χϑὃ (Η) δπά ἔχ. 2οὅ ΞξΞ. Πῖ. ςἢ, Τῆεβε 
Ῥἤταβθεβ 5δονν ἴῃ ἰηἤμεηος ποῖ ΟἠΪγ οἵ ὮὨ, Ὀυϊ 450 οἵ Η, δπὰ 
ΡΥ ἃ σοῃίειηροσατυ οἵ ΕΖ. δῃη Οὔδ Πδᾶσογ ἴο Ὠϊπὶ ἤδη ἴο 76. 

-- 893-94. ΤΗΐβ ἰεϊταϑιϊςἢ ἢᾶ5 ἵψο βγῆ. σουρὶοῖβ ἴῃ δηιτῃ., τῃ 6 
βεςοῃᾷ ἴο τῃς ἤχβί. ---- Ζάεη τοὶ 7 υἱεῖς “λεοῖγ ἐγαποργέσοίοης τοί 
α γοά ἢ 41πῶ 2λεῖν ἱπέφωϊέν τοὴὰ οἰγίβες}, ἃ Ῥαταρῆγαβα οἵ 2 8. 7", 

“1 ν1}} οῃαβίῖίβε ἢΐπὶ ἢ ἃ τοὰ οἵ τηθῃ δηὰ ν]τἢ [ἢ 5ίτίρεβ οὗ τπ6 

οὨ]άγθῃ οὗ πηϑη,᾽" ψὩ ἢ 5 Ῥγο Δ ΌΪΥ ἂῃθ ἐχρδηβίοῃ οἵ δὴ οτρίῃμδὶ 
“41 ψ}}} οἰμαϑιῖδε δϊπὶ ἡ] 5. Πρ65 οὗ ἴῃ6 ἙΠὨΠ]άτεη οὗ τε." γε 

Βῃουα ῬγΟΌΔΌΪ ΞΌΡΡΙΥ τ 6 νΌ. ἐλσεδίσε ἴο τα ἃ σοτηρϊεῖς Ἰἴη6, 
εἴ 2 5. )3. [Ικ Πᾶ5 θεδὴ οτϊεα Ὀγ ἰχῖ. 6ΓΥ. --- 82 2. ίπάμεες 
7 τοὶ πο γόπισυό γοναὶ ἀΐηε], οἴ. 2 8. 7.5, ψ ποι ἢδ5 ἴῃ6 Οα], ψἤετα 

1ῃ6 Ἰαῖεγ σ (ἢ. 1η}5 ἢΔ5 ([η6 Ηἰρῇ. ἃ5 ἤθσσε. Πουθι]ε85 Ηρ. νγᾶ5 
οτὶρίηδὶ ὄἜνεὴ ἴῃ 2 5., 85 (δ, ἴῃς ροϊπιίηρ οἵ 3Ηη) Ὀεΐηρ δὴ εἴτοσ. [ἰ 
15 ἱπυργοῦδ]ς ἴπαλ ἴῃς ρῥϑβδϊ πηῖδὶ νου]ὰ οσἤδηρα ἴῃ δαϑὺ τθοδηϊςδὶ 

νογά “ τείηονς ᾽᾽ οὗ ἴῃς οτρίηδὶ ἔογ ἴῇ6 ἢδνν νΌ. οἵἉ 3Η) “ Ὀγεακ ΟΥ̓, 
δηᾷ υ8ς ἰΐ ἰῃ ἃ 56η56 ΨὨϊοἢ σδηποῖ ὃκ 5υβίδἰποα εἰβενῃετο. --- “πη 
7 τοὶ ποί ὀεἠε Μν ,αἠλγείμεςς], εἴ. Ῥ5. 44,5 ἢ σονεηδηϊ, Τν. 
1901 ψὶ} ἃ ρεσβοη. --- 3ὅ-96. ΤῊϊΐ5 τεϊγαϑιίο ἢ 15. βγη. ᾿ῃγουρδοαυῖ. 



262 ῬΘΑΙΜΒ 

-- 7 τοὴῇῇ ποῖ φγοΐαπε δγν εσυεπαη ], διιτὮ. το ν.33, ργοίδπίηρ τ 6 
ἀϊνίης 5ιαίαϊε5, --- 4π4 λας τυλίελ λας ἐδεμσαῖ γγονι Δν ῥε], «ἔ. 

76. 1η}5 Πι. 23" Νὰ. 302 (Ρ) ; 5γη. “ οονθηδηΐ," [15 νεῦῦδὶ σοη- 
τοηί5. --- 7 τοὴδ πού ἐλαηρε], οἴ. 34}. --- Οπεε], ἴον ἃ]1, ῦ, 3; εἴ. 

Ηδοῦ. 75. --᾿ λαῦό 7 «τυον»Ἵ, οἴ. ν.᾿. -- ἐν Μῶν λοδπεςς], εἴ. ΑἸ. 45, 

ῬῪ ἴῃ πιδὐεϑῖϊς βεραγαίθῃββϑ, δἰοοίῃβϑβϑβ, οἵ Ὑδῆνεἢ ἄρον 4}} σγεδ- 
ἴαΓαϑ. --- 7 τοδί πού ἤἄε μπίο Ταυϊά, --- ἈΠ. 56 ἃ ἰείγαϑες, 5γῃ. 
τῆτουρθους δηὰ 5γη. νι 38. Υ «εεά «λα δε γογευεγ], ς. 
νδδ δ. Δ4η4 λὲς άγοπο ας τὰς “πὶ ὄφζογε 2724}, οἴ, νῦ, ῬαΠ ἕοσ 

411 ρεμογδίίοῃβ ; νι “258 ἴῃ6 ἄδγβ οἵ μεανβϑη." -- “ς 2ὴλε νιϑοϑε 
“λα ἐΐ δε ἐεείαὀἤελεά γογευεν, οἴ, Ἰ25, πα ,ργευεν ας 146 σἄν δέ 

3γρι], ΌΥ βᾶϑυ οἤδηρε οὗ ροἰϊηιίηρ ““ ἴότενεσ" ἴου “ μη 655, δηὰ 
οἵ ρῥγεροβιτίοῃ “88 ἴοσ “ἴῃ ἴῃ6 5κυ,"" σῆς ἰηϊτοάυσθβ ἃ ΠΟ 
ςοποορίίου ἰῃ ἴῃς ΟἸϊπιαχ ποῖ βᾶϑυ ἴο Ἔχρίδίη. ϑοηχα {π|ηΚ οὗ ἴῃ 6 
ΤΩΟΟῺῚ 858 ἃ ἩΠΠ655 ἴῃ ἴῃ 6 5ΚγΥ, οἴμετβ οἵ σοὰ Ηἰπιβεϊ δ5 ἴῃ 70. 16}, 
Βυῖ τῆς ἴαστα “ ἤγσηι,᾽" ““βιγα,᾽" ἴὼ ἴῃ6 οἱ ρίηδὶ 2 8. γ}6 ἰ5 αἰϊδοῃδὰ 

ἴο ἴδε “Βουβε᾽ οΥ ἀγηδϑίυ, δηά ἰῃ ν. ἢ ἴο ἴῃς σονεπδηΐ, δηά ἰΐ 

Β6αη5 Ὀαβί ἰο διίδοῦ ἰΐ ἴο τῆς ἴῇσοης ὮΘΤΘ, ἴο τηδίκα [ἢ “5ΚΥ " 

! ““ττοοη,᾽" δῃά ἴο ἤπά ἃ 5σγη. ψοζά ἴοσ “ ἕογενεσ.᾽ ἱ 

Ῥατὶ ΙΥ͂. Ἰαπηεηῖβ ἴμαὶ οά ἢ45 δοῖβα σοῃίγασυ ἴο ΗΪβ5 οονςηδηΐ, 
ἴῃ Ηἰ5 ῥγεβεηὶ ἀδαϊϊηρβ νι [Π6 Κίηρ. [1 Ὧ45 τ[ῃ6 5Δπη6 βἰπιοΐυσα 

85 ἴῃ ῥτγενίουβ ραγίβ, ἴοι ἰεϊγαβιοἢβ, ἴῃς αϑῖ ἃ βου οἵ ἘΞ -- 

390-40 ἰ5 ἃ 5γῃ. τεἰγαϑιϊοῆ. --- θχ 6 ΖΆοι λας εαεί οὗ ἀπά γε 
Ῥανϊὰ δηὰ ἢἰ8 ργεβθηΐ τεργοβεηϊαϊίνα οἡ ἴῃς ἴἤγοησ. --- Ζάοω αγῇ 
ὄδεέεονιθ συ γαρεα τοί ΤΑϊης ἀηιοίμέ, οἴ. 85. δ. Ἡς, χ5. ΤΉΘβ6 
ἴδχεε ἴεττβ ἃ͵Θ 5ἴΤΟΩΡ ἜΧργαβϑίοῃβ ἴο ἰηαϊοαῖα Ὑδηνε᾽ 5 διετυἀ6 
τοννασἀ5 ἴῃ6 ργοβθηΐ Κίηρ, ΤΏΘΥ ἱπιρὶγ, ἰῃ δοοογάδησς ἢ ν. δ 
ται 115 Κίηρ Βαά ἰοσβακβϑη ἴῃς 1,Ἃν7, Δηἃ σοπμβθα Ἔη ψγὰ5 ἁυηᾶοτ- 
βοίηρ ἴἢ6 οἤαϑβιϊβοιηεηΐ ῥτγεαϊοϊεὰ ν. 3, -- ζῴου ἀσε τῤμγησα 46 
εουόπαηπέ οὐ Τὰν “εγυαπ2}. ΤῊΪ5 56 6π18 ἱησοῃβίβίοης τὶ [ἢ [ἢ 6 ῥοτ- 
Ρεϊαϊν οἵ [ῃ6 οονθηδηΐ ν."ὅ, 115 Πτιηη 685 ν. 3, δηά (ἢ6 ῥτοζηἶΐβα [ῃδὶ 
Υδλ ἢ νου ποῖ ῥγοίδης ἱξ νι δ, Βαϊ [με Ῥϑ. σογίδίηγ μβαᾶ ἴῃ 
ταὶ ἰδαΐ [ἢ6 οἰμαβιίβεπιεηὶ ψουὰ 6 ἰειηρογασυ, δηᾶ ἴμαὶ (ῃ6 
οονοηδηΐ Κἰηάπαθα δηά (Αἰ μ] 685 του ποῖ Ὀ6 τειηοναά ν. δ, 
Τῆδε ἢ45 ὈΘΘῺ 50 ΒἰΓΟΏΡΙΥ Ἔχργοϑβαά ἴῃ [86 ργενίουβ οοηΐοχί [δαὶ 
1 [5 παρ] εὰ μετα. --- Ζάοι ἀαεῖ ῥγοΐαπεα 40 τὰς σγοωπά λὲς εγοτυη]. 

Τῆς οτόνῃ, ἰπ (ἢ6 ἴσττὰ 86 ἤεΙο, ἱπιρ 1165 σοπβθοσζαϊίοη ἴο ἴἢ6 

Τογαὶ οἢςα, οἵ δῃοϊηκζίηρ, οἵ, 13218, ΤῊΣ ῥτοίδηδίίοη οὗ ἴῇ6 Ἵγονῃ 
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οὗ [δὲ ῥγεβεηῖ Κίηρ 15 Ὀδοδυβα οὐ ἢ5 ῥτοίδηδιίοη οἵ Ὑδῆνθἢ 5 
βἰδῖυϊεβ ν.ϑϑ, --- 41]. 42 Πὰς ἵνὸ 5γη. ἼἽοιυρίεῖδ, βεϊτηρ ἰοσῖβ τῃς 
ἀεναβιδίοηῃ οἵ ἴδε ἰδηά οἵ ἴῃς Κίηρ. --- Ζέάοι λαεέ ὀγοζεη ἠστυπ αἷἦ 
ἀΐς Μηπεες], εἴ. Ῥ5. 8ο8, Τῆς Ὀουηάαδτίοβ οἵ [86 ἰδηὰ πὸ Ἰοῆρεγ 
ΚΘερ ουὖἱἱ [6 δηδηηεβ, ἰ 5. 41} ὀρθὴ ἴο ἰδεπι. ---- Ζάομ σε νιαοξ 

λὲς ογίνεσεος ἃ γμΐπ}. Ὑῆς 5: σοηρΠο] 45 σοηδίτιοϊοα (ογ της ἀε- 

ἔεῃες οὗ ἴῃς ἰαηὰ δαά Ὀδεῃ οσαρίαγεά ὈΥ ἐπεηλῖθβ, ἀπά πᾶνε Ῥεθ 

τοἀυσεα ἴο ἃ τηᾶ55 οἵἁ τι] η5. --- 42) τε ῥα5:εγ:-ὧγ «ῥοί ἀέρι], οἵ. 
Ῥ5. 80.51.4. 112 χγ, Τῆς ᾿απὰ 15 ορδθὴ δηά ἀείβηςβὶβββ ἴο 41} [86 
πείθουσα ψῆο νου ἀαβροὶ! ἴ. 705ῖ δι οἢ ἃ 5ρο ]ηρ ὈΥ πεὶρῃ- 

Ῥουτβ 5 τεϊαιεα 2 Κὶ. 24. --- }"7ε ἐς δεεονι α γεῤγοασε ἰο ἀΐς πεῖρὰ- 

δον], ἀδίβηςαθββ, ρ᾽απἀθγεα Ὀγ 411 ψῆο ἴᾶκα δἀνδηΐαρε οἵ ἢΐ5 

ταϊβίοτϊυποβ. Τῆδ ἰδηά ἰ5 Ὀεσοπλα ἴῃ6 τερτοδοῦ δηὰ Ἴσοπίετρί οὗ 
411 της παϊϊοῃβ τουπὰ δῦουϊ. Τῇ ῥῆγ. ἰβ υϑϑα αἷβδο 44. 79’, εἴ. 

8οῖ 411 Ῥε5. ἀδρεηάεπὶς οὐ ἰῃϊ5. οὔβδ. ---- 43. 44 ἰς. ἃ ϑςγη. τεἰγαβίο ἢ 
ἀοϑογ ίηρ ἴῃς ἀείεαϊ οὗ τε Κίηρ ἴῃ ὈδΈς. --- Ζάσω ἀσεί ἐχαδεα 
2λε γίρλέ λαπα οἵ ἀὶς αάνεγεα» 651, ἰὰ ὈδιΠ]6, ρίνίηρ τθπὶ τς νἱο- 
ἴΟΓΥ ονοῖ ἴῃς Κίηρ οἵ Ι5γδεὶ, οἵ, ν.Ἷ, ---- Ζᾷοι ἀσεί φίαἀδεηεά αἦ ἀϊς 
ἐηθρεἶθς}, οἴ. 205, αἰνίηρ ἴδ πὶ [Π6 ἸΟΥ δηά ρδάῃεββ οἵ {πη ρἢ 

δηα [15 5Ρ0]15. --- γεα, Ζίσω ἐμηηισεί ὀσεῖξ ἀὲς “τυογα, 50 τμαῖ ἴ 

15. ἰηοῆεςιίνε, ἄοε5. ἢοΐ ῥίθσοβ οὔ ουΐϊ ἀονῃ ἴῃς ΘΏ ΘΠ, 1685. --- 4πα 
λας ποῦ ρνιαάΐε ἀΐρε οἰαπα ἐπὶ λε ὀσίχζε], ἰμαὶ ἰ5, ἢς μᾶ5 ποῖ 5βἰοοά 
ἔτ, ἢ6 [5 [4]]6δὴ Ὀδοκ, τοιγεά, θὰ Ὀείοτα ἢΐ58. ΘῃΘΠΊΪ65. --- 45-- 

46 5 ἃ 5γῃ. σουρίεῖ δηά ἃ βσυῃίῃ. οὔβδ. --- Ζάσῳ ἀσεέ Ἰαζεη στύαν 
2λὲ φεὐῤίγε ὁ7Γ ἀΐξ νιαζεςίν}, 80 ὉΥ δῇ δᾶϑὺ οὔδηρε οἵ τὸχῖ, ψῃϊ ἢ 

δἶνεβ ἃ βοοά τρεδηίϊηρ, 508. Ὑἱ(ἢ [ΟἹ] ονίηρ 116. --- 454 ἠϊ “άγοηπε 
μα ἀστυπ ἐο Τὰς ργομπα)], εἴ, ΕΖ. 2117 ἰοσ οἵἴμεσ υϑεὲ οἵ νΌ. Τῇε 
Βυτα ]διϊίοη ἴο ἴμ6 στουηά οὗ ἴμε [σου ἤθε 18 ραγα]!. υυὶ ἢ τῃαῖ 

οἵ τῇς οσόνῃ ν. Ὁ. ϑυςῖ δὴ ονεγίησον οἵ ἴῃ6 ἰἤγοηβ 15 ἰὴ 5[ΓΟΠΡ 
Δ Πο5ἷ8 ἴο τς Ὀυ]άϊηρ, οὗὁἩ ἴῃς [ἤτοπα “ ἴο 811} ρεπογαίίοηβ " οὗ 

ν- δ, “85 ἴδε ἄδγβ οὗ ἤδάνϑῃ " ν. δ, “" δβ ἴ8ε βυῃ Ὀείοσα τὴ" ν᾿, ἀπά 

ἐτηρ 65 τῃαῖ τι }5 ονεγίηγον 15 ἃ ᾿επ ρουΆσυ ΟΠ6. --- Τίσι ἀαοῖ τἀογί- 

ἐπε ἠὴλε ἐαγς 97 ἀΐς γοωμἀ]. ὙδΙ5 βθθῖὴβ ἴο ἱΊΡΪῪ ἴπαΐ 1Π6 Κίηρ 

ἢ βυβετγεα (ΐβ Πυτα ]!δἰίοη γὰ5 ἃ γουηρ πη. δ᾿, ε πηῖρῃςϊ τπϊηκ 

οἵ ἴῃς 5ῃοτιθηίηρ οὗ Ὠἰβ γουῖϊῃ Ὁ ἀφαῖῃ, νγεσε 1 ποῖ ἴοτ ἴῃς (]]ον- 
ἴῃς ᾿ἴπθ, νῃϊο ἱπιρ] 65 τμᾶὲ ἢ6 σοπιϊηυδα ἴο ᾿νε ἴῃ 5}|4ΠΊ6. --- 
Τάσω λας τυγαῤῥεά ἀΐνε μη ἐπὶ σλαηιε]. 1Ιἴ 15 Ἔν ἄθηϊ, [πεγείοσε, 

1ῃαῖ τῆς Ἰογουβ ἀδγϑβ οἵ 5 γουτἢ μάνα βίνεη ρδοα ἴο Δἢ ἐχρεγίεηοα 
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οἵ ἴῃς ρτεαίεβι 5ῃαπιθ δηᾶ Ὠυπ)]διίοη. ΤἬεβε δηνοῖορ Ὠίπι ἀπά 
ὙΤΑΡ Πίτη ὉΡ 85 ἰῇ ἃ τοῦθ. Τῆβ ἀεβοχίριίοηβ οἵ [18 ραστὶ οὗ 
τῆς 5. ἅγῈ 50 ρτάρῇϊο δηά τϑαδ] ἰδεῖς [δὶ [ΠΘΥ ΤΠΔΥ τηοϑὲ πδίθγα! 
Ῥὲ τείοιγεά ἴο ἃ σϑᾶὶ Ὠἰδίοτίς Ἔχροτίθηςε ; δῃὰ ἱΓ 50, ἴῃς ΟἿΪΥ οὔς 

0 Ἔχδοῖὶν ἢϊβ [Π6 ἀδβογριοη 5 [εΠποϊδο ίη, ψο Ὀδρδη ἴο γεῖρῃ 
δἱ εἰρβίθεη, Ὀὰϊ τεῖρηθα ΟὨΪΥ τῆτες τηοῃῖῃβ Ὀείογε ἢ6 νψὰβ ἰδίῃ 

οδρῖϊνε ἴο ΒΑ ΎΪοη ὈΥ Νεδυςμδάμεζζασ 2 Κ. 2455. Τῆς ῥ5. οἴοβεϑ 
Βετῖθ, δὰ ἴΐ ννᾶβ ὑσοῦ Ὁ. τ 6 ὈΥ οπε οὗ ἴῃς εχὶϊθ5 νι [εῃοίδ- 
ομΐη Ὀείοτε ἴΠ 6 τόσα ἰθγγ Ὁ]6 σδ]α τ 165 ψ Β]οἢ ἔ6]} ἀρο [δ 6 Ὠδιίοῃ 

ἴῃ τδς χείρῃ οἵ Ζεάεκίδῃ, 5 ϑυσοθββοσ. 

ῬΘΑΙΜ ΊΧΧΧΙΧ. Ο 

ΤΗΐβ Ῥ5. τεϊυγηβ ἴο ἴῃ 6 τεἰγατηδῖοσ τηονοτηθηῖ, Ὀὰ: [ἢ 6 ΘίΓ5. σὰ 

ποῖ (εἰγαϑίῖς ἢ, Ὀὰϊ Πεχαβιίο 8. [1 ῬγΘΘΌρΡοβεβ θοῇ οἵ ἴπ6 ῥτε- 

νίουβ Ρβ85., δῃηά ἰβ ποῖ οὗ ἴῃ 5ῖ}]6 οὗ εἰἴπεσ οὔ ἴῆθιη. [11 15. δῃ 
δα άϊτίοη, τεβεοϊῖίηρ ἃ τηυςοῇ ἰδίου δηα τχοτε ἱπιραίίθης διε ταάα. --- 
47-49. ΤῊΐβ μεχαβιϊοῃ ἢᾶ5 ἃ 5γη. σουρίεῖ δπὰ ἃ ϑγῃ. ἰεϊγαϑιϊοῃ. 
“-- σιν ὥηρ, γαλευελ], εἴ. 45. 195, Ὑ{ὶΙὶ 1815 584 5ἰδῖε οὐ τῃϊηρβ 

ςοπίπυς ὃ ἴλ6 Ὠυτη]ϊατίοη οἵ ἰῃ6 Πᾶν ἀϊο πποπάσγοῦγ, ἴῃ Ροβίροηε- 
τηεηΐ οἵ ἴῃΠ6 σονεοηδηῖ} --- Δ Τίσι ἀἱάς ΖΤἀγεεῦ ,ογεῦέν 3], ἰτα- 

ΤΙ γίηρ ἃ ἰοηρ-ςοητπαεᾶ πἰάϊηρ ἔτοτα [6 ρβορῖβ, δηά υδιγίηρ ἴῃ 6 
ἐχροβιυ]ατίοη ἰεϑὲ ἰἴ Βῃουϊά δηάαγε ἔοσενεσ. ---- λα ΖᾺν ἀσέ τυγαπὰ 
δωγη ἤξε γε 2], οἴ. γῇ ἴοτ 5: πὴ}]ὰγ Ρῆτ. δηά [με βᾶπηα βἰτυδίίοη. ---- 
Κεριοριδεν, 4454}}, 80 ὉΥ ἴπι6 ἰῃβδγιοῃ οὐ ἃ βἰηρὶε Ἰεϊζθσ ἴο οου- 

σεϑροπάᾶ ψἱἢ ν. δ, οτοϊτεὰ ὈΥ ΠΟΡΥ ἰβι᾿5 πβίακε, 580 ἴῃαὶ 39 [85 
“ἘδΙΔΘΙΏΒΕΙ [,᾽" ΟΥ “45 ἴοσ της." ---τυάαί ἐμγαϊίοπ ἐς}, ἀυταϊοη 
οἵ [πἴ᾿|, νι μαΐ ἰξ 15: ΠΟΥ δῃοτί δῃά ψόγίῃ]εβα ἰΐ ἰβ, 85 εχρίδἰηθα 

ἴῃ ἴῃ6 πεαχίὶ Ἰἴη6. --- 30» τυλαΐ ποίλίηπρηδε51, βτωρίῖγυ, ναΐη, ψοσίἢ 685 
τιΐηρ, οὗ Ὧο να]ιε οἵ ἱπῃηρογίδῃςα. --- Ζάσι ἀσεί ἐγεαϊεα αἦ τὰς τος 
9 "θη. Τῇε δυῖδμοσ 8 ἤετα τιϊηκίηρ οἵ τηδηκίηα ἴῃ βρϑησσαὶ, 

δηὰ ποῖ οἵ ἴδε ἰοσίαῃμθβ οὗ ἴῃς Κίηρ οτγ ἴμε παιϊΐοση. Ης 15 πηοσγδ]}5- 

ἴῃ ΟΥῸΣ ἴδ6 ἔγα!γ οὗἩ Ὠυπιδη [Π{ππ, 25 ἴῇῆ8 δυΐμοῦ οὔ [8 Ῥοοὸκ οἵ 
]οῦ. Ηε οοποεῖνεβ οἵ ἰξ ἰῃ ἃ ρεβϑί πηϊβιϊς βρίστίϊ, ἃ5. ὄθνεὴ ἴῃ ἴῃς ρυτ- 

Ῥοβὲ οἵ σοά ἰη ἴῃε ογεδίίοη οἵ τῆδῃ. Τῇε ϑᾶπὴ6 ἴδστῃ ἰοσ ογθαῖίοῃ 

ἷβ υϑοὰ ἰπ ν.}5, ΤῊΪΐΒ 5 πῆογε ΙΪΠῪ οχρ δηθὰ ἴῃ ν.. ---- λα ἴς 
»ιαηι, ἔλα ἀε σλουζά ἤἄνε «πα ποΐ “:6 ἐξα}, α.λ. Ῥῆτγ., ἀεδίῃ, [ῃ 6 

ἱμονίιδθὶς ἀδϑίγογετ οἵ πιδηκίηα. --- (σηπ ἀφ ἀδίυεγ ἀὶς 7.5], σοτὰ- 

πλοῦ ΡὮγ. 1 8. το 2 5. 195 76. 485 ΕΖ. 3.25 Ατὴ. 2.5 5. στ’ -ἰ. --- 
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7 ονε ἐλε ἀαπά οὐ 5λεο7]. ϑ|δ6οὶ 15. βγῇ. οἵ Πεδίῃ, δηὰ Ὀοΐῃ ἃγα 

εοηςείνοά 45 Πανίηρ ρονεῦ ονοῦ ἴῃς 1Πε οἵ πηθῃ ; οἴ. 405 5 (ογ ἴῃς 
ἀοπηϊηίοη οὗ 560], 40’ 86᾽2 (οτ ἀεἰϊίνετδηος ἴτοπὶ ἰϊ. ΤΉυ5 τῆς 

Βδοσίῃηθββ οἵ {ἰπ|δὲ δηὰ ἴῃς Ὠδᾶγμθ855 οἱ ἀδαῖῃ ἅττα ἴῃ6 Ὀαδὶβ (Ὁ 
186 Ρ]εὰ τπαῖ νδηνει ψουἹὰ τεβιγαίη Ηἰβ σσαῖϊῃ δηὰ ρτδηὶ Ηἰβ 
ῬΙδβθηοα δηᾶ ἴδνους. --- ὅ0-ὅ2 ἰ5 4 Πεχαβιίο ἢβ Πανίηρ ἃ 5 πηι. 
σουρίεῖ δηὰ ἃ 5γη. [εἰγαϑιοἢ. ---- άεγε αγε 7ΤᾺν ,ογριϑγ ἀξεαῖς οὗ 
δἰπάπεις, Αάοπαν 7], εἴ. ν.᾿, Ὀυϊ ἴῃ δὴ επιγεὶν αἰβεγεηι βρί Πι. 
ΤΠεῖς, ἴῃς ροεῖ σεβοῖνοβ ἴο βίηρ οὗ [πδ πὶ ἔοσγενεσ; ἤδγε, 6 σοπὶ- 

Ραΐῃβ δἰ τετὶγ οὗ πεῖν ἀῦβεηος δηά τοίειβ ἴο [ἢ επὶ 45 ἀποίεῃϊ. --- 
Ἡρλίεὰ Τάοι ἐἰϊαεί τυεα» τ Φανία ἵπ 7Τλγ αἰ λμεέμεςς]. ΤῊΪΒ 

15 τῇογε βρεοϊῆς, ἴου ἴῃς βρεοίδὶ Κίμμεβθβ ἴῃ ἴῃς σονεηδηΐ οὗ 

Ῥαν!ά, ν." 5.8. ΤΠ σοπιθίπαιίοη οὗ ἴπ6 ρβηεγαὶ “ ἀεεάβ οὗ κἰηά- 
Ὧ655 ᾿ δηά ἴῃς Ξρεοϊῆς Κίῃάη655 ἴο Πανὶ ἃ ἤδγα σαβειλῦ]ε5 ἴῃς εἀ]- 

τογίαὶ σου παϊίοη οὗ ν. "δ νι ν.᾽ δ, Τῆς εὐϊοῦ ψῇο τοδάς ἴῃ 6 
ΠΟΙ ἰδίου τᾶ Ὅς ἴῃς δυΐῃοτ οὗ ἴδμεβδε νοζάβ. --- Αἰ δγιεηιδεν, 
“4ρηαν, ἐὰε γεῤγοαεὰ 9 ΤΑν «εγταρ δ], οἴ νι; Ῥυϊ τῃδὶ ννᾶ5 τῇς 

τερτοδοὴ οἵ ἴμε Κίηρ, (ἢϊ5 15 ΠΊΟσΕ βθηθσγαὶ, οὴς οὗ ἴῃ παίίοη οἵ 
576], πῃ ρ  γἱηρ ἃ ἰδῖθσ ροίηϊ οὗ νίδνν. --- 221.7 ὀσαγίηρ ἐπ μὴν ὄσσονε 

22. “λανιό ο7Γ τὰς δεοῤίακςἼ, ὉΥ δὴ ΘΑΞΥ διηθηάδίίοη οὗ ἴῃ ἰοχί 
βυχρεβιεα Ὀγ Βᾶ., Ὀεσδιβε 3Η ρίνεβ δὴ πηρτατητηδίϊοαὶ σοηδίτυοιίοη, 

πο ἢ 5 ΟὨΪΥ ρασαρῆγαβθα ἴῃ “τῆς ψῃοὶε οὗ τδηγ ΡεΟρΪ65,᾽" δπὰ 
Φ απὰ 3 μαὰ 4 αἀἰϊθβετεης ἰεχῖ, ογ σοηἠεοϊυτεά ψᾶγβ ουαΐ οἵ ἴῃς 
ἀἰβηου ιν. --- τὰ τυλίολ ΤΑϊηε ἐπεριῖες χεῤγοασελεά, γαλτυελ]. ΤῊΣ 
Ἰπα ρᾶυβ65, ποῖ ρίνίηρ ἴῃς οὐ]εςῖ, ἰῃ ογάοθυ [μὲ ὈΥ 5ἰδί Κα ῬάΓΑ]]}. 
ἴῆε ποχῖ Ἰΐπθ πιᾶὺ Ὁερίη ψ ἢ ἃ ρᾶτί οὗ ἴπ6 ῥγενίουβ ᾿ἰΐπε δηὰ ρῖνα 

15 σοποϊυβίου ἢ τωρ 5.5. --- τἀ τυλίολ τὰεν γεῤγοαελεά ἠῃε 
»ροδίεῤε 97 ΤΑϊΐπε αποίμεα, τὰ6 Ὠαμλ]]!δτίοη οὗ τῆς Πανίάϊς τηοῃ- 
ΔΙΟΥ, 85 ἴῃ [ἢ6 οἰοπίῃρ ραγὶ οὗ ἴῃς {Π ΠἸδ ἴα ΡΟθπλ. 

ΤΧΧΧΙΧ. 4. 
3. »10η] Ρ]. αἰεεαῖς ογ ξἰραίνεδτς νι οἱ 1717 2556 το γέβ 15. 637, --- γυ  Ν] 5βουϊά 

ες οοδοτίδινο, 85 πρθν. τς μιᾶ5 (4]1ὲπ ουΐ Ῥεΐοτε Ν. -- δι ἸπΟΝ] Ὀυϊ Ό, 

9, 3, ΠΛΌΟΝ. ὙΤὩς δυΐδπον οἶϊεβ8 πογὰς οἵ Οοὰ δηὰ ποῖ Ηἷβ οὐσῷ 'νοτά8. Βαϊ 

ΤΟΝ βυϊϊ5 Ὀεϊίεν ν. ἴπδη ν.ὃ; 5ο ΒΙ., θυ. [τ ἰ5 τβεγείοτε ργοῦ. ἃ Ἰαῖες 'πβεῖ- 

τίοῃ ἴο ἀἰβεϊησυ θη νογὰβ ηυοῖϊε. 102 ἴδεπ Ῥεϊοπρα ἢ 1.2 ἀπά 5Βου]ὰ ᾿ς 
γῸ2 4.) 271|ς ((οἀ᾽ 5) εο»»παμά,; οἴ. 1)25εὲ οὗἨ Ὁ ἴος σοπιπιδῃὰ ὉὈϊ. 135 1 5, 1219 

1 Κ. 1335. Ὁ ---οὉ}} εὐὰρ. ἵπ ροπιίου, ἔο ]οννεὰ ὈΥ ταὶ. οἰδυθς ἀεβηεὰ Ὁ 
7,3. ---ἼΤΒεξε ίουτ 1]. τε ἰεἰγαπλεῖειβ, 4-ὅ ἃτγε ἃ ἰγπηεῖεσ ἰπβεγίίοη, θεϊοηρὶην 
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οτῖ ρίαν τ (τἰτηοῖεσ ρόστὰ ν.195. 80. Ηουβίου σουἹὰ ρμαὶ ἔδεται Ὀεΐνεθα 
νυ. δηὰ ν.57,---4, ΓΛ 5]. ΤΆῊΪ5 οἰϊεβ (Ὡς αν ἀΐο οονεηδηΐ 2 8. 7 ΞΞ ᾿ (Ἐ. 
17; οἵ, ν.39. δδ. 40. 1.3213. ΓΥῚΣ ΓΙ ἰ5 Ρἢτ. οὗ ], Ε, Ὁ, ς. ἢ Εχ. 2383 22}5.16 
705, οδ᾽ 1.11.1. 16. 2436 (1, Ε) Ὁι. γ3}6. 3220; Ῥ 865 ΓΙᾺ ὉΠ, --- ὝΓΙ3] 50 “2, 
Ῥυϊ Φ, Ἐ, ΡΙ. Τ᾽ 3 ἢ. «ἄσεερ, εἰδείγ αἰνσαγβ οὗ Ὑδην Ὦ, τεΐεσ. ἴο 580] 2 5. 215, 

Μοϑβεβ Ρ5. τοῦδξβ, ϑεγνδηΐ οὗ Ὑδνεῃ 15. 421, ο] γε οἵ ]δοοῦ 1 (Ὰ. 1618 -- 

ΡΞ. τοςδ, [5γδεὶ 13. 45}; 30 Ηἰἷβ ρεορὶς Ρβ. 1ο 548 τοῦβ 15. 4320 6ς9. 16. 22, Ὀανϊὰ 
ΟὨΪΥ δεῖς, Ὀαὲ νῦ. 5 υδεὰ ἴος Πανίὰ 1 5, 1038 165.9.10 2 5, 621} Καὶ, 816 (-Ξ- 2 (Β. 
65) τ (Β. 283. ὅ 291 2 (Β. 66 Ρῥ5. γδ870, ---- Π}»3Φ)} ἴῃς οδίὶ ἴἰο ανίὰ ἰ5 ποῖ πιϑῃ- 
εἰοηεὰ ἴῃ 2 8. 7, Ὀυϊ [ἢς σονεπδηΐ ἰ5 ἱπϊεγργεῖθα δ δὴ οδῖῃ Ρβ. 110 αἷϑο. 

--ΥὯὮ» Ἢ] ᾿ανία 858 ἴπε βεγνδηῖ οὗ Ὑδαννεῖ εἶβυν. ν. 3] )870 1.210 1.410; εἶσ. 
ἘΠ|ε5 181 161, Πανὶ ἀ᾽5 βεεὰ ν."0, 8ο ἴῃ 2 5. 318 γῦ: δ. 25. ΔΙ ορεῖβεσ 31 ἴ, ἴῃ ΟΤ. -- 

ῬῈῪ 153Ν} [| ΚΌΣ 3. ΟΕ, ρῆγβ. 2 8. 715:16 -Ξ σα (Ά. 1711-1} ; γν ὈΡΠ, ΠΡΌ 7.25, 
Οὔ  ΝΌΞ ἼὯ)5, ὉΦῚ» Ψ 110) πῦν κῦ, ΤῈΣ οουρϊεϊ 18 [πετείοσε ἃ ρβαγαρῆγας- 

τς βυτηπιαγυ οἵ {86 ῬὈγοσμΐβα. ---- α.. γ17}»} 1 ἀοεδ ποῖ οοῃῃςοῖ 88 σοῃ). σὴ ἴῃς 
Ῥτενίουϑ ἰεἰταβεο ἢ οὗ σονεθδηῖ. [{ σοππεοῖβ νυ τὰ (πε ἤτβε ἰεἰταβις ἢν. ὃ ἀπά 

τὰς ἱπιρίβ. "23" δῃά 125. [1 ἰ5 1 σοῦτά. οἵ Ἰαῖς βίγὶε. (6 ἰηϊεγργεῖβ ἃ5 ἔυαΐυτε. 

1ι ἴ8, 85 ἴῃ ν.δ, ρχεβεηῖ. --- Ἴν Ὁ} δ8 2713 8818, -- Ὀνφρ ὉΠΡ1 ΡὮγ. ανλ. φονησγες- 
σαϊίονε οὕ ανηρεῖς, οἴ. Ὁ πο νιδ, ὉπΡ (2235), οὐ (65) ἴος δηρεὶβ εἶβυν. 
70. 51 1516 Ὁῃ. 818.18 Ζς, 146, Ἰαῖε ἀβαρε. --- Ἴ. ἢ ἼΨ" Ὁ] οἵ, 405. -- ΠΡ Ὁ] ἀε- 
Ρεμάεμηϊ οὔ "Ὁ 850 (776). --- οἷν 93] δηρεὶβ, 85 291 -ξ ὈὐποΝ (5) 2) 76. 15 2) 

381 Οη. 63.“ (1).--- 8. γᾺ5) 5Ν] Ρῆγ. α«λ. (,οἹ8), ---- 3] ἰ5. διτδομβεὰ ὃγ ΜΤ. 
ἴο ἄτβιὶ 1., θυϊ τΠαἰὶ πιαῖκεβ ἰἴξ ἴοο Ἰοῃρ δηὰ βεοοῃὰ 1. ἴοο βϑῃοτῖ. (ὃ αἰΐαςῃες 

τι τίρμεῖγ ἴο ἴὰς βεοομὰ ; τὰ. μέγας, 31; ἱμετείοτς [Ὡς ἔεπι. ἔογιι 5 ἱπίεγργεῖα- 

εἶνε. --- 9. ΓΊΝΩΣ τον Πγ2}] (2470). το 055} ἴαἶκεβ ρ]αςβ οἵ 3 ρεῖβ. νυ. δπὰ 
ξοεβ Ὀδο]ς ΟἹ 2 Ρέζ8. ν.δ. --οτὸ ΠῚ δἰιδομεὰ ἴο ἢγβὶ ρατὶ οὗ ν. ὉῪ ΜΤ.; θυ 

τπαῖ πιαῖκεβ ἤτβι 1. ἴοο Ἰοὴρ δηὰ βεοοῃηὰ ἴοο ββογί. (5 τἱρῃον δἰδοθοβ ἰδ τὸ 

βεοοπὰ ρατῖ: δυνατὸς εἶ Κύριε, καὶ ἡ ἀλήθειά σου; 80 3 Μη εϊεείνεο ἀἰφηεέρεε. 

ῬΠ α.λ. δά]. τἰγοηρ, πεῖρλίν, δὰ Αταπιδίβῃῃ ; Ὀυϊ 7 ὉΠ] δά]. σέγορρ' Ατὴ. 29 
15. 151; (χῖ, εἴτ ἔοσ Ἴοπ, ΒΟ 8 ἔμεῖὴς οἵ ΡΒ.) ἀυὰ ] ἼπυιοΝ ν.Σ 8.-- 
10. Ὁ) ΚῈ3] ἱπί, οβῖσ, νυ ἔου ΜῊ) 76. τοῦ, ΚΘ) 185, 116. 70. 205; “ρευβαρβ8 
ΟὨΪΥ ἃ 5ογῖθα] Ἔγγοσ," (εβ.76: ὃ, (αὶ σάλον, 3 εἰαέίονιες. --- ἸἸ. ΤΙΝ] (724) νοννεὶ 
οἵ τὖ (Ὁ ε5.1δι οον, --- 5. 1 15 ἔπε παγεμῖςαὶ δεὰ τηοηβίεν “ Τί τηαῖ ̓  οὗ ΑΞ5.- ΒΑΡ. 
ταγτ βοϊορυ 10. 9᾽5 2612; εἰηδ]επιαῖὶς πᾶπὶς ἔοσ Ἐρυρὶ Ῥβ5. 874 15. 30, 5ο ἢεζε 
Βᾶ. [ἢ ἰ5 [{ 1.) δῃῃὰ ῥγοῦ. γείεγβ ἴο ἴῃε 8εὰ πιοῃηϑβῖεσ ἴῃ 158. 519, 580 ἢεσε; δηὰ 

τὰς 5:ΠΠΠ|1ππ|ὴ οὗ (8 5εὰ 885 ποιῃίηρ ἴο ἀο ψἱἢ ἴῃς Εχοάιυβ, Ὀυϊ 15 Ρδγα]]. πῖτἢ 
[δε τεΐεγεπος ἴο οἵμεγ ρτεαῖ οδ᾽εςῖϊβ ἰῃ παΐωτγε ἴῃ ςοπίεχί. --- Ἴ}} ΣΥ 31 ΡὮτ. 

15. 623, εἴ, 15. 519. --- 18] ψ. 475.--- 18. πνθον 52] ῥδγ. εἶσιν. 5013, τ πῃ 
γὴν 241, Ὁ" 96}1 οϑ87, ο(, γ415.--- 18. ΛῈΣ) ΔῸΣ] ΡὮτ. α.λ. πογϑὰ ἀραὶ τοι, ἴοτ 

τὰς σουπίτίεβ ἴῃ ἴμ656 τερίουϑβ ; ςἔ, 7417. ---- ἸἸΟῪΤΥ 2.7] ἴῃς ἵνο στεαῖ τοουῃ- 

ἰαίῃβ οἵ Ῥαϊεβίίπε: { 2 οοτηπιδπάϊηρ ἴῃς μῥἱαΐη οἵ Ἐβάγδαίοῃ, εἶβνν. 05. 
1923.8ε 7, 45.12.1. Ἰς, 4618 Ηο. ςἷ, ἀπὰ γοσπι Νουῖμβ ΟΑ]1}1εε ἀπὰ ϑγτίβ. --- 
16. Ἰκὸ 90 Ὀβϑθν ΡῈ] ΞΞ 973. 11 ἰ5 ἀου 1} 688 οτρίπαὶ μεῖς, ἔογ ᾿ξ Βα5 ἴῃς 
Ρδσδ!]εῖ Ἴ"0 "ΩΣ ΓΌΝῚ Ἴδπ, [86 ἔοὺγ διιγθυῖεβ σγτουρεά 85 εἶβυν. ἴῃ ραῖγβ. [ἢ 
972 ἴι 15 ποῖ Ὠες ΒΒΑΓΥ͂ ̓Ὧο οοῃίεχὶ δπὰ ταϊσῃϊ θὲ τειπονεὰ πὶϊμουΐ Ὀεΐῃν τιϊϑϑεὰ; 
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«ἢ, 8511: ος ρτουρίπρ οἵ διἰἰγίθυϊεβ ρεγβοηϊεά ἴῃ ἃ βίταῖ]ας γᾶν. ---- ἢ 7190} Ὁ τὰ, 
ν 9, Μχεα, ἐείαὐῥἑτάεαά ῥίαεε, (1) ἀβαδιν οἵ Οοά᾽β αϑοάε οἱ και Ἐχ, 1ς" 
1 Κ. 818 -- 2 (ἢ. 632, οἵ ἰετρὶς ΕΖ. 253 15. 4 Πη. 811, εἶβιν. πβεᾶνθῃ 1 Κ. 889. 4δ. 49 

ΞΞ 2 ΟΒ. 695. 88. δὸ ῬΞ, 21}} 15, 18; (2) Μρερκαἴαέίονε ῬΕ8. 972 τοῦ, 80 Ἠετε. --- 
16, πγνῖῃ {| ἴδοθε Ἔχρεγεηοεὰ ἴῃ ἃπὰ δοουδίοιηεὰ ἴο ἴῃ τηυδίοαὶ βεσνίοα 

δὲ ἰδς ξδοτίξος ἴῃ ἴδε ἰεταρὶς ; οἵ, Ἢ Ἣ3] 276, Ὁ σον 1 ποῦ, δῃὰ τῆοτς ΚΘ ΠΕΤΑ͂ 
οὗ ἴῃς δῃουκίηρ δἵ πιυβίςδὶ βεινῖίος 315 476; αἷβο νῦὉ. 472 661 813 9ς1- 3 οδ6- δ 
τοοῖ. --- 0 ἼΝ2] ΡἈγ. εἶϑυν, 47 444, αἰνγαγβ οἵ ἴῃς 1Πυταϊπαιίηρ ἕδος οἵ Ὑα8- 
τε ἢ 85 Ἰοοκίηρ ἔοττα ἔγουα {με ταοϑὲ ΒΟΙΥ ρἷδος οἵ [με ἴεωρὶε. --- }}5}}}} ἔα}]εσ 
ἔοττα ἱπιρί, Ρὶ. 55, ἐτεφυδηϊδιῖνε; ΡΙ. ἰπίεηβίνε οὨΪςΗ͂Υ Ῥοεῖξς δπὰ ]αῖες, 

οἵ πεαυεηϊίηρ ἴμ6 ἰδιηρὶς [1 (Ατα αν τὴϊμ [Ὡς δαογεὰ δβουῖ; οἴ, 5516 

να κίηρ τὰ ἴμς ΤὨτοὴρ ἰπ ῥτοοεββίοη ἴο ἴῃς ἤουβε οἵ Οοά, αἷ5ο 425. --- 
11. ὌΥ ἽΠΡΎΣΩΥ ὈΡΩ Ὁ 192. Ἴ0Φ2]. ΤὨΪβ ἰδ ἴοο Ἰοπρ ἴοτ ους ]., δῃὰ ἴοσ 
ἴννο τηδῖκα5 ἴνγο ἰπτηεΐετβ γε τοὶρῃὶ τεάπος ἴξ ἴο ἃ (εἰταπιεῖεσ ΒΥ τῃγονίη 
ουἱ εἰἴπες ἴῃς ἰαϑὲ ογά δ5 δϑϑὶ πηἰ]αϊϊοη ἴο ν. 18, οὐ ὈΝΠ 02 88 δὴ ἱπβοτίίοῃ, Οἵ. 

βυρρεβίεὰ [ῃς τεδάϊηρ Ὁ). [ὀψὲ τεδὰ "))}) ΨῈ Βᾶ,, τς 5881} βανε ἴο οοαι- 
Ῥίεῖς 1, ΌΥ δἀάϊηρ, πινὴν ἴο τηᾶκε ἃ ἱεϊγατηείετ, ΤῊ ΐβ ἰ5 ροββϑίϊες. Μ᾽ 16.117 ἀγα 
Ἐϊατγρίοδὶ ἢ ομαγαοῖοσ [1 δεεπιβ Ὀεϊίετ ἴο τερατὰ {Βεπὶ 85 ἃ βεϑῖῃ. 

ΤΧΧΧΙΧ. 8. 

18. Τρὶβ ν᾿ Ἵοβδηρεβ ἴο ἱππηεῖες ψ μὶο μι ἴμεπ οοπιίπαςεβ ΕΠ] ν, τ, --- 40} ς, 
διομδὶς 84. ἔοσ Ὁ17 τείεγτίηρ ἴο ργενίουβ ςοπίεχι, Βαϊ “5, δο Οτ., τὰ, Ἄν ᾿ υ, 

Ὁ, 29. ΤᾺῊΪΒ 18 ποτε ργοῦ, γε ἴπεπὶ μανε ἀββϑοῆδηος ἴῃ ἴπεβα ἴους ψοσάβ, 
411} τεξεττίην ἴο ἴμς Πανίἀϊς Κίην, ἃπὰ ννὲ 8μου]ὰ τά. Ἀ) δῇτεσ (ὃ τὸ κέρας ἡμῶν, 

3. οὐγηῆρ ποεῖν Μ5 1) 80 “5, Ὅ, τιν οοἀά,, ἀηὰ ποῖ ΜΤ. Ὁ), ψῃϊ ἢ ἰ5 αἀἰβῆςσαϊξ 

ἴο υπάετβιαμα. ΤΙ 5 ρῖνεβ υ5 ἃ αυδτίεϊίε οἵ [γἱγεῖεΓ5 τείεττίηρ ἴο ἴῃς Κίηρ, ἴο 
Ῥε οοπιραγεὰ σῖτὰ ἴῃς ᾳυλτεῖϊς νι. Ὑτδηβροβς ΠτΝ τὴ ἢ Ὁ πππρη, ΤΈΣ 
2 ἰδ ῬΥΌ. ἃ βεδπὶ ἴο σοπῃςοῖ [ἢ 5 ἰεἰγαϑιϊοἢ νυ ἢ [Βα ῥγενίουβ σοπίεχί. [ἰ νγὰ5 
ποῖ ἴῃ ἴδς οτἱρίμδὶ ἰγϊγαεῖοσ ρόθῖι, νυ δ! οἢ ὈερῚπ5 Βετῖς. -- ὉΛ0] οὗἩ ΚΙ, 5. τποσα 

ΡτΟΌ. ἴδῃ ὈΥγ᾿ οἵ Οὐ. --- 19. ὑνυσυ ΨΥ] ἀϊνίηα παπὶς οὗ ἴῃς ἐτίβαρίοη 15. 6δ 
(Ὁ. γ133 »841), ΤΒεβε ἔουτ ]]., τείετγίηρ ἴο Κίπρ αηάες ἴῃς βγη. ἴδστηβ 1}, 7. Ὁ, 
Ὁ, Ἴ), οοπδέξαϊς [86 Ετδὶ τεϊγαβες οὗ [με ρόεῖω. -- 90. ἮΙ Π3 31 1Ν]. Τς 

ἸΝ τεΐεγβ ἴο ἴῃς {εἶπις οἵ ἴδε οονεηδηΐ 2 8. 7 τῷ ῖ (ἢ. 17. ΤΈς 1γπ υἱείσνε 
δεῖ οἵ Ναίβμδῃ 2 8, 717 ΠΙΣῚ ἸῊΓῚ Ὁ59 τὸ 1 ΟὨ. 1718, ---- ἼνγὍΠ97 Ρ]. ἴεχὶ οἵ Βδεῖ 
δηὰ Οἴπ50. γεΐεγβ ποῖ ΟἹἹΥ ἴοὸ Ναΐμαῃ Ῥὰϊ ἴο ϑατυυεὶ 8150, δῃὰ ροββί]γ ἴο ἃ 
ὨυταθεΥ οὗ ρῥγορμεῖβ, Βυΐ τηδὴν οοὐά. δηὰ ἰεχίβ ρῖνε 55. ἸυΌπ, πο ΒΘ α 
τηυβὶ τεῖεσ ἴο Ναίμβαη. ὙὍδα σοποερτίου οὗ ἴπ6 ῥγορδεῖ 88 ἃ ὙΠ 15 ναῦν ἰδῖα. 

Τβε ἰεχὶ 15 ἀὰ., ἔοσ (ῦ τοῖς υἱοῖς σον, Ἴ23. ΤῊΪΒ8 15 4150 ἃ ἰαῖε σοποεριίου; 

Ῥαΐ [Γ ροϊπῖεά ἴῃ 56. ἐὰν σον, ἰὶ 5 ἴῃ δοοογὰ σῖτα ἴῃς σοποερέοπ οὗ ἴῃς Ῥγορῇ- 

ΟΥ̓ ἴμαῖ {πε Κίῃρ νγὰβ βοὴ οἵ Οοὰά. -- ἼΌΝΓ.] δάάἀεὰ, 15 ἀπροεῖϊϊςαὶ, οἴ, ν.δ6; 

τὰς ἢτβῖ Βα] οἵ ν. 88 1 βίαπὰβ 8 ρεπίδπιείεσ, Τὸ τηδῖκε ἵνο {τἰπιείεσβ δποῖ μου 
νογὰ τηυϑὶ ὈῈ οοπ)εοίυτεά, 6 τῃᾶῦ βηὰ ἴΐ ἴῃ ὍῸΝ ἸΏΓ, 85 6813 ἼΌΝ ΤΏ ΣΝ 
δηὰ 779 “ὋΝ Ὁ), Δῃηὰ 80 τὰ. ὍῸΝ ἸΗΓῚ 225, Α σοργίβι ρῖνεβ ῥγοβαῖς "ΝΟΥ ἔοσ 
ΟΝ Ἰηγ, Τα ν, με ἰ5 ἴῃς βϑεσοῃὰ ἰεἰϊσαβιο οἵ ἴῃς οτρίπαὶ ττἰπχεῖετ ρόετω. 
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-πτ 39] Ρῇιν 85 νι 1» χ68 215. ---91-. 99. ΓΦ Ὁ] ἰδιοτῖοαϊ τείετεποε ἴο τ86 
δηοϊηϊίηρ οὗ Ὀανίὰ ὈΥ ϑϑπιαεὶ 1 5. 16}. 13, --- ἼΦΝ] ῥγοβαὶς ᾿πβεγίίου, ΤῊϊς 15 
ἃ τῃἰγὰ τεϊταβιῖὶοῃ. Ηδστα 18 [86 Ῥσορεὺ ρίδοβ ἴο Ὀτγὶπρ ἰπ τὰς ἰεἰγαβιςο! ν. δ, 

85 ἃ β8οτῖ οἵ τείταϊῃ ἴο ἴῃς ἴδτες ργενίουβ ἰεϊγαβιϊς 5, τα κίηρ ἃ στοὺρ οἵ ἔουτ. 
ΤΒε στουπὰ ἔοτ [Π|8 15 ἴῃς ἔδοϊ Βαϊ νι" δ δε ράαγβὶῖ. τυ ἢ} ν. 1 - 88, ο]οξίπρ ἃ 
ξίουρ οἵ ἔους τεἰγαβιοῃβ δἀπὰ α]5ὸ τ} ν. 29. 80. οἹοσίηρ δποῖμεσ ρτουρ. --- 
238. κϑ5 2]. (Ὁ ὠφελήσει, ἘΠ 2γοβείεί, 8ο 35, Ὀὰαϊ Σ ἐξαπατήσει, 3 ἀξείῥέεί. 

.8ΌΒ. (οἸϊον5 (5, σε δε ἐγεάϊονγ ἀραΐ»5:, νεαξε ἐχαςίέοης οὐ, Ὀαὶ Βᾶ,, Ὠα., 3, 

Σ, 50 5516, ἐονιό ἀξεείἐγμλίν ρον; 1Ἀς Ἰδίτετ τοογε Ῥτοῦ. --- 2} 5 κῦ ΣῚΡ 125} ἰ5 
εἰϊεὰ ἔτοτῃ 2 5. 710 γὼ" τ 23 ρον; οὐκ αὶ ΓΒ. 1η9 "τὸν 2 ὉῸΝ μὸν 
Ὑπ35, τείεγγίηρ ἴο ἴ8ε Ρθορῖε; Βέτα ΔΡΡΙΙεὰ ἴο ἴδε πιοθδύοῦ, ὃ οἵ Ρβ. Βας 
καὶ υἱὸς ἀνομίας οὗ προσθήσει τοῦ κακῶσαι αὐτόν ; Ὀυϊ 3 ἰβ Ξᾶπιε 45 Ἐ). Οῦ οἵ 

2 8. γ19 μᾶ8 προσθήσει τοῦ ταπεινῶσαι. Ἰί 15 ενϊάεηςϊ ἰμαὶ ( οἵ Ρ5. ἀϊὰ ποῖ 

αυοῖε ἔτοπι (ὃ οὗ 2 5. οὐ 1 (ἢ. [{ τουδὶ αν ἰουπὰ ἢὉ" κὸ ἴῃ ἰἴ8 τεχί, δυά 

ἰπάοοὰ ἘΓῺ" ἡ ουτκο ποτ ΤῊΪΒ τοδκοβ θεῖος πιεᾶϑυτε δηὰ Εἶνεβ 8550- 

πᾶπος Ψ "2, δηὰ 15 ργοῦ. οτἱρίῃδὶ, Ιἰ 15 [ΠΘ τηοῦῖς ἀδοϊ αν 511}}} ἃ οἰϊαϊίου 

ἔτοτι Ηδθ. ἰεχὶ οὗ 5., δῃὰ ποῖ ἔτοηι ἴεχὶ οἵ ζῇ. ΤΆΪδβ ν. ἱπίδιγυρίβ 1 ρεῖβ. οὗ 
αἰνίῃε δοϊίοπ ὉΥ͂ ἃ ἀἰβιϊο ἢ τπακὶπρ ἐπεπιΐεβ ἴπς 500). [11 ἰβ ποὶ οἱοβεὶν οου- 
πεοϊεὰ ψ ἢ ῥγενίουβ σοηίεχῖ, [1 Βερίῃβ ἴῃς σεεομαῖ ῥαγέ ο77 Ζῴφε ῤοεν. ---- 
24. ὙΔΏ2)] 15. Ροϊηϊθά ἃ5 1 σοηβες. ; ἴξ 50, ἰξ τηυδὶ ἀερεπὰ οἡ ἱπηρίβ. οὗ ν. 23, 
Οἱὶ ἢ γγ ὀεαΐ οὐ εγωσὰ ἥρε, οἵ ροϊϊετ᾽β νεββεὶ 15. 3014, σοϊάεπ οδἱέ ἈὨι. οἱ, 
βδογίςοίαὶ νἱοιῖπι ἴν. 2225 (Ρ); ΟἿΪΥ Βετε οἵ επειιΐεβ. ΗἸρἢ. δεαί ἐφ 2έφεες, 

δὴ ἐῃε ὮὉϊ. 1’6 Νὰ. 146 (], Ε). [1 5 δῇ δδυΐγ ποτὰ {πεγείοσε, θαΐ ποῖ εἶσιν. 

ἴῃ Ψ ; οἴ. 1848, --- 36. ΓΛΛΠ)] σέγέανις ἴου ὙἽΣ τίνεσ ΕὈΡγαῖεβ οἵ οἴμεῦ ραβϑβαρεβ 
η,28 8012, ψγετε 1ἰπιϊ18 οἵ Πανὶ άϊς Κίπράοτῃ τὰ ρίνεῃ. ἮΝ ε ταΐρδς (ἰὴ οἵ ἴῃς 
οδηδὶβ οἵ ΕἸΡἈταῖεβ 85 0232 ΓΥῸΠΣ 137}. --- 37. πτμκ 3 Ν ὈΝΡΥ ΚΊΠ]. ΤΉς ]. ἰ5 
οπς ψοζὰ ἴοο ἰοηρ ; εἰἴποῦ ΝΠ οσ ΠΝ Βῃου]ὰ ὃς εἰϊάε4., Νεῖίμοτς 15. ες ββαγ 

ἴο ἴῃς βεϑε ; Ὀοΐῇ ἃγα εἰ ρἢ. ἥν ἰβ [ῃε Ἰεδϑβὶ ᾿ἰκεῖγ. ΟἹ, 2 5. 71} ΞΞ τ Ὁ. 1η}8 
ΕΣ ΣΝ πο ποῦν ον} οἴ, 1885 νῊς ὧν, Ὑῦν 15. ὙΒ6 ἐχδοῖ ρῆγαβθε 
πρυδὴ ὋΣ εἶν. Ὠϊ. 321, Βαϊ »ϑν τς ΡΒ. 95}. --- 928. ὙΓΣΣΝ ὍΣΣ ὉΝΤΗΝ]. Ιῃ 

Ἐχ. 423 Ἰβγβϑεὶ 858 500 18 οοτωρασεὰ στ οἴμεν παϊίομβ ἃ5 52; 80 Ὀϊ. 2619 281: 

ὉΝῺΣ Ὁ5 ὃ» Ἰνὺν γγὺ 2619 
ΤᾺΝΣ ΝῺ Ὁ ΟΡ ἸΝῸΡ ὭΣ 28]; 

Βεῖα, ἃ5 πῃ ῥ5. 72, ραϑβϑᾶψεβ οὐἱ βΊ Πα ]}Ὺ τείεγείηρ ἴο [5τ8εὲ] τὲ δρρὶἰεὰ ἴο ἴῃς 
κίηρ.---929. ὑοη ὑπ οθν Ὀ5}9} οἴ, 2 5. 715 γ)Ὁ “ον κὉ υἼΌΠ. -- δ ΠΣΌΝ) 32] 
«ἢ, 2 8. 718 ηλ)οῦ ὈΌΨ  ἼΓΣΘΒΟΥ ἼΠ2 ἸΌΝ). -- 80. ψὺν ἢ ΠΟΌΨΦῚ] εἶ 2 8. 13 
ἼΩΝ ΡΩΝ ΌΤΙ. τος ὈΝῸΦ᾽ .Ὁ)2 ἹΜΌ21)] οἵ, 2 5. 718; οὐ. 1 (ΕΒ. 1713 9 

ὈΝ»  Ἰνῦσττν. Τα ΡὮγ. Ὁ Φ ὋΣ ἰβ αιλ., θυϊ οἵ, ΨΌΦΟΣ ν. δῖ, πὉ» ν. ὅδ, δπὰ 
ΦῸΨ Ὁ», πῸ Ὡ00 7256, ΤΉΪβ οοτηρίεῖεβ ἴῃς βεοοπὰ ρατὶ οἵ ρόῦζω. ἦ8ι. 
83. ἸῸΡ Ὁ23 Ἴ25 50]. ὙᾺΪ5 [εἰγαβιίο ἢ 15 ραταρῆταϑε οἵ 2 5. 716 ἸγΡΩΣ Ἴῶκ, 
ννΠἰσ ἢ οἴδυβε ἰ5 ποῖ ἴῃ 1 (ἢ. 17. ὙΠεγα ἅγα ἔουγ 5γη. οἶδυ8ε8 ἤθε : ΠΏ 21}, 

ὈΟΟΦῸΣ 05 πὸ, γῷπ ὑπ, ΓΙΣῸ ἼΦ κὸ; οἵ, τε εἱ. 8. 1822.:28 Ὁ πον, 
ΣΝ ὈΘΡΦῸ, ΓΡΠῸ Ὑοπ, Ηετε ΠΣ ἀῃὰ ΓΙΧῸ ἃτε δἀάεὰ, ὙὭεβε ρῆγβ. ἅτε 

υϑεὰ ἐτεαυθθι]ν εἶβυγ: (1) ΠΣ 31} 1198 7ς. ο13 Ῥτ, 28 (οἵ ἰανν οἵ ἔαί μετ 
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Ῥτ. 43); οὗ, γν 21) Πὲ. 205 76. 229 θη. 1189, ὈΥῚρ Ρβ. 11057, (2) ὈΘΟΨῸΣ Ἴ55 
ΕΖ. 3)3., εἶσιν. νὉ. ς. ΓΣῸΣ 2 (ἢ. 175, Ὁ ΠΣ ΕΖ. 113 1621} Κὶ, 851, ΠΡ ΠΣ ἔν. 

263 (Ηλ) τ: Κ'. 612 ἘΣ. ς6.Τ1139 1.89.1] 2018. 16. 19. 21 2216 οὐ Τιν, 183, 32 Ἐχ. 
164 (172) 2 Κ.' τοῦ 2 (Β. 616 Νε. το) 76. 26, Ῥβ5. 7810 119}, πυσ9. Πη. οἷ9, 
ὙΩΡΠΣῚ ΠΩΣ 16. 4410, ῬΓΥΨΩΥ ῬΌΡΠΣῚ ἸΠΠ2 76. 4433, (3) τη Ὁνπ ΡὮγ. α.λ., 
Ῥαὶ ΓΛ ὅνπ ΜΑΙ. 210 ν.δό, οἴ. Ρβ. 5532), ΤΒε ἀδβῆ)ηρ οὗ βδογεὰ ρίαςςς απὰ 
τοίπρε ἰ5 ἐβρεοίδ!ν ομδγαοϊοιβιὶς οὐ Η δπὰ ΕΖ., οἵ. ῥβ. 747 ἼῸΦ Ἰ59ΦῸ “ὑπ. 
Ὄπ ἰς αἴδο υδεὰ ἴῃ νὴ οἵ νἱοἰαιϊίηρ ἴῃς Βοποὺς οὗ ἴδε Ὀανίἀϊς Κίηγάοτη, 
(4) τισοὸ τον Εχ. 205 -- Ὠϊ. 510 1ν. 2251: 265 (Η) Ἀι. 42 ς35»9 82:.6.1.16.9 2618 

289 τ Κ. 851 οὐ 145 2 Κ, 1η19 185 Να. 1δ:9 Πη. 96 5. 11050 Ἐς, 128, .-- 
833. Ὁ2)» Ὁ»}7)2}1 ὈΡΦΟ 9272 "ΊΡΟΥ]. ΤΆΪΒ ν., 85 ἰΐ βίδῃ ἀ58, ἰβ ρεῃίδιηεῖες ρδγῶ- 

Ῥδταϑβς οἵ 2 5. 71}, ποῖ ἴῃ {|Π1 ΟὨ. 17; ὉῪΝ 2 9222) ὈὟΩΝ Ὁ2Φ2 ὈΓΠΣΙΩΝ 2 5. 7}} 

μα5 Ὀδδθὴ Ἔχραηάεὰ ἔγοτα ἂἃῃ οὐἱρῖμαὶ ἽΝ 22 "}7})}8 ὮΠ,π., Α νὉ. 15 τη ϊββίηρ᾽ 

ἱπ Ρβ, εὲ ςαπηοὶ ἀο δεῖζεγ ἵἴμαὴ βυρρΡΙῪ ἴμε οτὶρίπαὶ Ἰγ}λη. --- 84, υπῦπὶ 
ΞΟ ὍΝ ΚΟ] οἵ, 2 5. γ1δ 50 ΟΣ ΝΟ τοπν, 1 ΓΟ, 1η}8 Ὁ Ὸ νοκτκῦ ππθην 
ΤΆς ἴεχὶ οἵ (Ὠγ. ἰβ τίογε οοττεοῖ. Ὁ οἵ 5. Βα5. Ηἰρῃ. Τῆε νῇ. Ὅν ἰ5 ῥσοῦ. 
ἰχῖ. εἴτ. ἕο "Ὅν, ΟἹβ., Οτ,, ΒΙ., Βᾶ., Γβε. ὝΒεζε 88 πὸ γεᾶβοῃ ἴο οἤδηρς [ἢ ΐ5 

τεομηΐοδὶ ννοσά, αῃηὰ Ὅρα ἔοσ τον ψ ὙῸ ἰ5 ποῖ σοπρτυουβ ὙΠ [Βς πουῃ. --α 

ΣΌΝ ὌΝ ΚῸ] οἱ. 4418 (5.22), ψἱ 2 Ρεῖβ. ἴν. 109}},---8δ. ᾿πρστκ Ὁ Ὁ] 
εἶξιν. 7ε. 17}5 Ῥι. 23} Νυ. 3018 (Ρ); Ὁ με Πὲ. 85. --- ΠυΝ] οἴ, ν. Δα. 590 ῬῚ, 
ἰπιρί. πγῷ οζαηρε, εἶδον. ἴῃ Ψ οὨΪγ 941 (1|1]6).. --- 86. γπν} σρος “ὴ» αἦΐ, ΒΆ., 
Καυ., εἰ Ηεῦ. γ7,; Ῥυ, ονμε ἐλέρρ, οὐ ογεέ, 96 ἔνεε, ὦ ἅπαξ, 3. τενεεὶ, ---- 

ῬΊΏ3] ἐπ σιν ἀῤαγίρεετς, τας εάμέςς, «ἢ ΡΣ εἶθτ. Ατὰ, 42; οἵ, ἔογ ἰδς 

οδίἢ νι Ἢ ΛΏ}2Φ). τ-- ὍΝ] δζεσ οδῖ ἢ βίτοῃρ περαϊΐοῃ, 30 9511} 1328. 8: -- 

- 81. τὴν οὐ ψν] νῦ Ὺ ψῦ ποῦ δ ἩΡῪ ἸῺ Μ Οὔτ 
ΥῺ ΨΌΨΣ ἸΝΌΣ Ὁ ῸΨ "Ὧ)9 ἸΝΌΣΥ ἼΚΌΣ ΤΥ ἸΏ, 

Ὑπυς ν.51-38} νι ||} ν. 39.80.38, 5) ῬΠῖΦὩ ὝΥ [ ὉΠ» 7. 5} οὐεν.2, ΤΏς ταὶ 

1. τεΐειβ ἴο ἴβσοῃς οἵ βεδβὰ, 85 νιδ, δῃὰ 2 8. 716 ὈΨ Ψ 115) πλδν ἸΡόϑὶ ΤΒε 
να Μοῦ] ἐχρεςὶ ἴῃς ᾿ ὈΣΨ 3.2 105), δηά (88 νου]ὰ Ὀς ἴῃς τηοβὶ ἄρρτο- 

ΡῬτίαϊε οἰϊπιαχ ἔοσ ἴμε ραγαρῆγαβε ν.ὅ8, Τῆς νὍ. ἰ5 [Ὡς βδαπα. ΤᾺς 5.0]. τη  Ὀ6 
υπάετβίοοά 85 ἱπ ργενίουβ 1. ΨΥ πιᾶὺ δε ἴογ Ὑξο, ἴῃς Ὁ Βανίηρ Ὀεεη οταϊτεὰ 
ὉΥ͂ σοργίβιῖ, νμο ἱπίεγρσείεὰ ἰΐ δ5 ἴῃς ἰδση πα ῬΆταβε ὙῈῈ οὐν;, ποῖ οὐβεγνίηρ 

ἴδε τηεᾶϑυζο ; ἰδΐεσ, ἅν ἤθη ρᾶγα], γὰβ οὐβεγνεᾶ, ἰξ νγὰ8 ροϊπιεὰ δ5 Ψ. ἢυ. 

τεδὰβ “Ὁ ἪΡ5, Ῥαϊ [818 18 ῃοῖ 80 εαϑὺ. 3 Ὀείοστε ὕπ᾽ β8βουϊὰ Ὀδ 5, 85 ἴῃ [| Π3. 

1 νε τεραγὰ Ἢ 5 οοττεοῖ, ἱξ ἰα Βεϊζετ ἴο 1ΠὩκ οἵ 188 τιοοῦ δ ψίϊμεβα ἴο 186 

ΟΕ ἀυτίηρ ᾿ἴ(9 Ρεγρεῖυαὶ εχίβίεπος.., Βαϊ τϑην Πϊηὶς οἵ Οοά, ἀ5 ἴῃ 70. 1639, 
-- 89. 72} Ρί. Βἴβι.; βεορῖε 432 οἱ η75 8810, Κίπρ' οὨΪΥ Βετε. --- ΠΆΞΡΓΙΣ] Ρέ. 
Ηρ. ἄδποιι. ΔΛΣῦ» ψ. γ83:,--- 40, ΠΡᾺΝ2] ἔΆ]]ετ ἔοι ΡΙ. δὲ 2. τ. Ἐ[Ὁ] 
αὐλογ, “ρεγη, εἶσνν. ἿΝ 27: ἄυν., Ηα. γκ), θὰ. ὋΣ) “ἀαζε οὔ, (ὁ κατέστρεψας, 

Σ εἰς καταρὰν ἔδωκας, 3 αἰεη μα, Ὧ πρσκ, 55. τῦσον, το Σ 7 πιπα. ἐγοτυρ 
(βίψη οἵ οοπβοοσαίίομ) οἵ Κίηρ, 88 1328 2 5. 110 2 Κὶ, 1112 -- 2 (Ἀ. 23}}. -- 

41. 1Χ20} Μνεβεαείοη, "ονίγεσε, νυ, 6014,--- ἢ ΓΙ γέρε οἵ [οτίγεββ, ομἹγ μετα 

ἴῃ τδΐ5 βεῦβε ; Ὀυΐ τυΐῃ οὗἨ ἃ ῥτγίπος ψἰϊουϊ ρεορὶς Γτ. 1438, τυΐῃ οὗ ἴπε ροὸῦ 

ἴπ τμεῖς ρονεγ τ. 1οἱδ, ---43, 7. ΣἼ}»Ὁ9 γ1Ὸ}} οἵ. ΣΡ Ὁ2 ΠΥ 8018, 
--Ἴυο0] ΟΥἱ 2 ηραΐγ, ΟἹ μετα Ψ, εἶδνν. 1 5. 1788. Τὰ. 218 ]ςε. 3015 ΝΙΡᾺ 
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15. 1315 Ζο. 1432; οορπαῖε ς. που', ς. Ὁ Ῥε, 4411, -- Ὑ νι ΥἹἼ29»1 ἦ ρῆγ. εἶςιν. 8012 
1. ι12 χίδ; ἴῃ 8}} οδϑεβ οἵ ἴοβε ψ8ο ρὶοαὶϊ ονεσ τηϊβίοσζαπε οἵ 7εσιβαΐετη οσ 

15τδεὶ, οὐ ἴ8ς [κίηρ ; ἂπὰ ἴῃ 70. 2139 οἵ ἰγανε]εγς, ἱπ τ, οἷδ οὔ ἴμβοβεὲ ψγῇο ρὸ 

εἰταῖρῃς οὐ ἐμεῖς ΨΆΥ. τ 5 Φ Ὁ ΠΒΠ 2] οἵ, 44}5 79, 8οῖ, 411 τεϊαϊεά Ρπδ. 
δηὰ 41 ργοῦ. ἀερεπάεηϊ ὑροὴ οὖσ Ῥξ. ΤὨϊΐβ οοτηρϊείες ἴνο αυδτίεῖζεξ. --- 
48. 10) ΓΝ] ΗἸΡΒ, Ρέ. Ὁγν; εἶθνν. νι 3, οὗ ἴδε Ὕπ2; οἵ 1 755 1489, ἴῃ 

νἱοίοτυ ̓ γεῖ, ΝᾺ 3, 110, ΟΥ̓ΔῸΣ 755. τ᾿ ΛΝ Ὁ ΠΌΡ.] ΗἸΡΆ. μέ, ποῦ γεήοέεε. 
Ηἰρῃ. α.«λἉ. Ιἱ ἰ5 ἃ δοῦθαὶ δϑϑι τ ϊδιοι ἴο ΓΛ ὙΥ; οτἱρίπα!ν ΡῚ. σσάάενε εὐς- 
τοῖεβ, 85 303. --44, "5 ὋΣ 2) ΜΝ] Ὃχ ἰ5 αἰβῆοα]Ε ; ἴον σέορε μὲ 705. 53 
ἄοες ποῖ 7υβιϊἐγ ἴῃς τοην.. εάρε οὐ ἔμὲζε βεσε. (ὃ τὴν βοήθειαν, 3: γοὐμν, 5. 
τδεῖτ Ρεγρίεχιῖγ. ΟἹβ. πίη κα ἴὶ νοςδῖῖνε οὗ αοά, Ὀυ. νουἹὰ τά, “τῷ δῆες 
4411, Οτ. Ὅτι δἴϊεγ Ζ. χ 15 τα! ποῖ πεεάεά ἴον τηεᾶϑυσε. γε τυϊρδι ἴακε 

τ αβ Ὃς αάνεν:αν οἵ ν(4δ, δῃὰ ἴγβῆβροβε ἴο ἸΝῪΣ 2ἼΠ, οἵ τερασζὰ ἰΐ 85 ἃ ρὶ. ἀεῆπ- 
ἴῃς 31. ---4δ. γπ9Ὁ Π2}}] ἰ5. ἃ ἀείεοϊίνε 1. (Θ΄ κατέλυσας ἀπὸ καθαρισμοῦ 

αὐτόν, ἢ φιΐεσεεγε γεεῖοεὶ νερά ξἑίαπε εἰς. ΑΔ. Σ, ὅ, ΑΕ,, ΚΊ,, ἴακε ἼπΟΌ ὃς 

ποῦ, ΤῈ βερδγαῦὶς ῥργεροβίτίου 15 ὩθοΌββαΥΥ ἴοσ τηδᾶβοσε η]|655 ψ͵ὸ ΣΌΡΡΙΥ 
ἃ νογτὰ. Βαϊ {πε ἴΒετα ἰ8 πὸ οἴμες ἐχδηιρῖε οὗ βυς δ ἃ ποὺ 85 Ὕπῷ 6.58.1» 10. 3. 
οὐ ἍὉ ΟΙἹκ5.} 118.Ὁ 6.206, οσ ἼΠθ (ε5.1» 39. 3. (2, υ, ΚΟΠο1.86, ΒΆᾶ, Ξαρρεβίς 

ὑπ ΠΟῸ τεεῤίγε ον ἀὲς λαπαῖ, σι Ἀῖς 18 σοοὰ ῥρᾶγδὶ]. Βαϊ 51}}} θεϊζεσ τυ πθῸ 

σεέῤήγε 97 Ἀἀἰς πιαγεείν, νυ. 83 χιδ; οἵ, Ἵ12 πΒῸ 1105. ΠΣ ΦῚ κακό ἐο εέάφέ Κονε, αο 
αιυαν τοΐδλ, ς. ἸῈ Ἔχ. 1216 [;ν. 265 ΕΣ. “235. 48. 3018 5436 1ς, 1011 7ς. γϑδί͵ ς, δος. 
Ῥε9, 88 110119 4610 (τνᾶγ5). --- ΠΣ] Δ πτϊτῖοα ῬΊ, 2 τὰ. ἴ Ὁ ζάγσεσ, ξο:ς, 
εἶϑνν. οὩἱγ ΟἿ] ΕΣ. 2117, ---- 4θ. ἘνΘΟ»] δὲς γομέλ, ΟὨΥ ἰουπὰ 1} 50. ; εἶδνν. [0. 
2011 (Κι) 3325 15. 544. --ο Ὸ}5] ἯΙΡΒ. ΤΡ τουγαῤ, ἐμνείοῤ ορμεσεῖ 'σεβη. -- 
ἘΠ] πιί, «ἄανεε, εἶδνν. οἱ ἢ ΜΙ. γ10 ΟΡ.19 Ἐς. 718; ἀδδ!γ τῦλ Ῥβ5, 406 69 

ἡοϑ, Ἃ Ψψοῦ 3538 13218, 2 ΠΡ Ἰοοῦϑ; οἱ, 4418. Ν 39.416 φοπειίτυῖς ἔους ἰεϊται Ὡς 
οἵ εχροβιυϊδίίοι, [ἃς ἰουτ Ρατὶ οὐ ἴῃς ἰτϊπιεῖοσ Ρα. σι ῃῖο ςοποῖα 68 μετα. 

ΓΧΧΧΙΧ. Ο. 

41. τα ΓΘ πλὴν ΠΌΤ] μετα Ὀερίπ ἰεἰγατηείετβ τ οἢ σοπίπας ἴο {8Πε 
επὰ οἵ ἈΞ. -- ΠῸ Ψ] ἀσῖσ οηρ ἢ οἴ. 45 705. ---48, ὔπ ΠῸ ὯΝ 21]. ΤΈΣ 1. ἰ5 
αἀἰβῆου!: ἀπὰ ἴοο 5Βοτῖ. ὯὉΜ εττοῦ ἔογ γ),κ, Ηουδ, "γΝ ὍΘΙ 88 νυ. δ', 5ο Εν., Ηἰ., 

ΟΙΞ5., Βᾶ., ΕὮτ. -- τ] ἄωγαέίον, οὗ Ἰῖξε 396 70. 1117, 5ο ποτε; οἵ ψου]ὰ 85. 

Τ7}} 493. --- κἸΦ ΠῸ Δ] "᾽ν ὠλαΐ τυογλδέστμξος, τυογίβἑεος ἐλέη (ταετεὶν ἴο ἀϊε) 
(ν. 128).--- 49. ΓῸ ΠΝ] Ρἢτ. α.λ. --- δ0. ἨΔΡΟΝ3] 8ὰβ8 ἵνο δοςεπῖβ, οἵ, ν., 
--ϑὶ. 0530 Ὁ;] ἀεέεοϊνε ἴεχὶ ; 3. σμΐα ῥογέαυὲ ἐπ οἔγεῖς πῖδὸ ὀερεες ἐγεῖφερέξαίος 
2ορωίογίηι, (ὃ οὗ ὑπέσχον ἐν τῷ κόλπῳ μου πολλῶν ἐθνῶν ; ἴδε τεὶ. τεΐετ5 ἴο 

ΓρΊπ, 3 οοη)εοΐυτεβ ἐγ φείίαίες, Ὁὰ. βυρροξῖ 2. ἢ», Βᾶ. 855 8 ῬγΟΌΔΌ]6. 
-- δ8.. :Ὃ ΓΡ»] ,ροίῤνίνἐς οὐ ἡερεέαλ, οἴ, ς61 530, 
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ῬΘΑΙΜ ΧΟ, ὁ τπ. 5. 

Ῥα. 90 ἰβ Δ ῬΓΔΥΟΙ οὗ δεῖ. 11 ὕδβθβ 1ϊ8615 οἱ {πὲ ἔδοῖ {πδῖ 

ἘΠ6 ονοσϊδδιίης Θοὰ 88 ὕ665 ἴδε μδοϊτδιΐοη οὗ 1δγδοὶ ἰῃ 411 σϑηθσα- 

τἰοπβ (ν.1.2), Ῥσδγβ ἐπδι {86 πδίϊου ΠΙΔῪ ποῖ ἱποὺσ {86 Ὀσὶπιϊτνο 

δοῃΐζθῃσα ΟΣ βίῃ ἕγοσῃ Ηΐπὶ ἘΠ ΒΟπὶ ἃ ᾿πουδαπᾶ ὙΘΔΙΒ ἀσὰ Οὗ 80 

βμοσί ἀυταϊίοπ (ν.5 5). Ι[δβγδο]}8 ἰπίᾳιϊιοβ ἔγομι δἷ8 γοιῖδ σὲ ἰῃ 
Ἐδ6 δυμπδηΐπε οὗ Θοά᾽ 8 ἔδ06, δῃᾶ Βα 18 οοῃηδυπιοά ὈΥ 86 ἀϊνὶπο ΔΏΡΟΙΣ 

ΔΒ ἴδε σταββ ὉΥ πὲ δι (ν. 8). Ηἰΐἱΐπ ἄδγβ σδρί 1 ἀδοϊπθ, δ 
Ῥυξ ἃ εἰσ, διὰ δὲ δδουῖ τὸ δῪ βΎΠΕΥ δα (ν." 1.54) ; Ἐβοσζείοσο 
86 ῬΣΔΥΒ ὅοσ ἐπδισυσιοη δα ἴο {86 πιορδπὶηρ οὗὁἨ [μ6 ἀϊνὶπθ Δῆροῦ δπὰ 

ἴὸσ ἔσθ πϊϑάοπι, δδὰ ἱπιροσι υπδίου οοπιρίδίπβ οὐ ἀεῖδυ (ν..}. 125). 
Ἴμε ΡΒ. οοποϊυάθβ τνἱεῖ ἃ οι οη ἔοσ ἀὐνίπο ἰκπάπ668, δηὰ σ᾽ δάποβα 

ἐπ Ῥεοροσιίοῃ ἰὸ ἔπ γεᾶσδ οὗ δ: οιίοη (ν. 55... ὙΒΟΣΘ ΔΥῸ ΘΕΥΟΣΑΙ 
Εἰοδββοδ οὗ ἰπϊεγργειδιίου (ν. "5 ), δηὰ οὗ ἱπιοπαὶβοδιίου (ν.. 7). 

(ὙΔΗΜΈΒΔ,, Τῆου τὶ ουὖζ ἀνε! ]ἶηρ Ρίδος: 
Του δτὶ οὐδ ἰπ 8}} βεπεγαίοηϑβ. 
Βείοτε ἴῃς πιουηίδϊῃ5 οσα ὈΟΓΏ, 

Απὰ τδε οαγῃ δηὰ (πε ννου] ἃ γετα Ὀσουρῆϊ ἰοτῃ, 

Ἑτοπὶ δνουϊαϑι ς ἴο ἐνετὶαϑιηρ ατί Του. 

(9 ὯΟ1) ἴὰτ πλδῃ Ὀδοὶς ἴο ἀυ5ῖ; 

Απά 54γ: “ Κεΐυγῃ, γε 50η5 οὗ τἈΠκ πα 
Ἐοτ ἃ ἰπουβαπὰ γεδῖβ ἰπ ΤὭϊπε ἐγεβ 
Ατε 858 ἃ ἄδυ, γεϑίεγάδυ ννἤεῃ ἰΐ ραϑβϑειῃ ΑΘ Υ. 
Α5 ἃ ννδίοἢ ἰπ ἴδε πίρῃϊ που ἀοβὶ βοοά ἴπεπὶ αὐγὰ. 

85 ἰῃ τῆς πιογηΐηρ ρταβ5 5ῃοοίειῃ ὕρ, 
1 τῆς ἐνεπίηρ 15 πιο ἀονῃ δά ΠΟ τεῖὰ ; 
850 νὲ ἅτὰ οοῃϑδαυπιεὰ ἴῃ ΤἬὨϊηε ΔΗΡΈΓ. 

Ὅπου Παϑὶ ςεῖ ουὖγ ἰπίυίε65 Ὀείοσε Τα, 

Ουτγ γουῇ ἰὰ ἴῃς 5υπ] δὶ οἵ ΤῊΥ ἕδος. 
ἙἘΟΚᾺ 81} οὖν ἀάγϑβ ἀο ἀεοϊίης; 

ἴῃ ΤῊΥ νταῖῃ ννε Ὀγίπρ Οὐγ γϑαγβ ἴο δῆ επά. 
Α5 ἃ 5ἰξἢ τὲ ἴῆς ἀδγ5 οἵ Ουγ γξβϑῖβ, 
Απὰ (δείγ Ὀτεδάτῃ 15 ἰγαναὶ! δηὰ ἰσουῦ]ε: 
Ἐογ ἰϊ 5 φυΐοκὶγ ξοπε, δῃὰ νγῈ ΗΥ ἄνναγ. 

ἍΝ ΕΟ Κπονεῖβ τῆς 5ἰγεησίῃ οἵ ΤὨϊπε δηρεγ, 
Οἵ οδῇ πυπῖθεῦ (ἴπς υνία! ἀεε 5) οὗ ΤΥ νταῖῃῦ 
ΤὨΐης Πδηά 50 πιακε υ5 ἴο πον, 

Ὑδαῖ ννὲ πιδὺ βεῖ ἃ πιϊπὰ οὗ ν͵ἰβάοπ. 
Ο τεΐυγη, Ὑδῆνεἢ!  Ηον Ἰοηρὺ 

ΒΕ ΒΟΓΙῪ ἴοτ ΤῊΥ 58εγνδηίβ. 
ϑαιϑίν υ5 ἱπ ἴῃς πιογηΐηρ νἱ ΤῊΥ Κίηάπεβ5, 
ὙὍΤαῖ ννε τῇῦδυ 7υ ας δηὰ Ὀὲ ρίδὰ ἴῃ ουν ἀδγϑ. 
Μακε υ5 ρίαά δοοοτάϊης ἴο ἴῃς ἀδγβ Τῃου Παϑὶ αὐ ἰοἰεὰ υ5, 
Ἴδε γεᾶσβ ἤθη ννῈ δἂν δάνεγεγ. 
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ῬῈ. 90 ἰδ ΡΙΟΡΕΙ͂Υ ἀεδίρπαίςἀ ἴῃ πε {16 45 ἃ πϑρσ, ἀπὰ ἰβ δβογίβεὰ ἴο 
“Μοβοδ ἴδε πιδῃ οἵ Οοὰ," οἴ. Ὀϊ. 33}, ποῖ ψ "ἢ τΒς ταεαπίηρ δαὶ ᾿ξ νγαὰβ οοτι- 
Ῥοβεὰ ΡΥ δίπι, 85 ὑγὰβ ὑβ}}}γ βῃ ρροβεὰ ἴῃ ἔοστωεγ {ἴπ68, δυΐ ἰμαῖ ἰξ νὰϑβ ραΐῖ ἴῃ 

ἰ5. τπιουτἢ 85 ἃ ρβευάορταρῃ, )υ5ὲ 85 [5 περ ουτα, 88 (δϑοτί θεὰ ἴἰο Ἡεπιδη), 

διπὰ 89 (ἰο ΕἸΒΔ) (νυ. πίτ. 1, 30). ὙΤΏε ΡΒ. τεβετῦ]ε5 'π ΤΩΔΠΥ τεϑρεοὶς Ὀϊ. 

32; οἴ, νι ν } Ἀι. 327, ν. 109 γὴν διὰ ν.1δ γον ψ ἢ Ὀι, 327; ν.15 τ} Ὁ. 2.285 
15 ὑδε οὔ "ΡῸ ν.ἱ ἀερεπάβ ὑροὴ Ὁϊ. 3327. Μογεονεῦ ἴῃς Ῥβ. βῆονβ δια] δῖε, 

ν. δ νἢ Οα, 319 (7), ν.3 ψἱ Οἱ. 2' (Ρ). Τδα περίεςὶ οἵ οἵδες 111. δηὰ τ ϊ5 

ἀερεπάεηος οα ἴδε ἰϑίοτὶς βοηρε οἵ [με Ῥεηΐαίδυο νγετε ἀουδι]ε85 ἱπι ει οῃδὶ 
ἴο τρᾶΐκε ἴῃς ἰδηρυδσε δρργορσίαϊε ἴο ἴδε ρβϑειάορταρῃ. Τῆε ταεᾶβυτε δπὰ 
ταγίμπι ἅτε αἰδο ἴβοβε οὔ ἴμεβε οἷἀδσ ροδῖωβ, Τῆς Ῥβ. ἰοοκβ Ὀδοὶς ἴο ἴδε 
γουϊῃ οἵ ἴῃ παιΐοῃ ᾿ἰμγουρὴ ἃ ἰοὴρ Ὠἰβίοτγ. [τ ἐχργεββεβ δὴ εχρεσίεπος οὗ 
δῇ) οιϊίοα ἀὰς ἴο ἴῃς δηρεῦ οὗ αοὰ ν͵ἱ τ ἔπε παιίοι ἴον [15 β'ῃβ, νοὶ Ὠδ5 Ἰοῃν 
οοπίϊηυεά. ΤὨε ῥγαγεῦ 15 ἴον ἃ γεβϊοσαϊΐοη οἵ ἀϊνίπε ἕδνουσ. Τῆς υὑβς οὗ 33" 

ν.13 ἰς ἰῇ δοοογάδπος ὙΠῺ ἴδε ὑβαρὲ οἵ ἴῃς Εχίὶε δπὰ εαεὶγ Ἐςβιογαϊίου, απὰ 

ἴῃς αδε οὗ 057 ἰ5 [με εδυϊίετ οὴς οἵ [6., Ὀείοσγε ἴῃς ἀδνεϊουπιεηὶ οὗ ΝΝῚ,.. Τῆς 
τπουρῆῖ οἵ Οοὰ 845 ἴδε ἀννε!ηρ ρἷαςος οἵ Ηἰβ ρεορὶς σεβεῖωῦ ες ΕΖ. τἰ156.Ὁ, 
σεῖς Ηε ἰ5 {πεῖς βδποίαδυυ ἀυτίηρ ἴῃς Εχε, ΤῊς εβεϊπιαῖς οὗ ργοροτιίου 

Ῥεΐνεεῃ ἴμε δῇ οϊίου δηὰ τῃς ρ᾽δάηεββ 5 ἴῃ δοοογάδπος ψῖτ 18. 4053, ΤὨς 

Ἰαῖς Εχ!]ς ἰδ [με πιοϑὲ ργοθδῦ]ςε ρετγὶοὰ οἵ σοτηροπϊτίοῃ. 

δίς. 1. Ὑνο 5γη. σουρ]εῖβ δπὰ ἃ 5υηίῃ. [1η6. ---- 1. γαλτιυελ] 
νὰ5 ἀουδΉ]6ε55 ἴη6 ἀἰνίπα ἢδηλα οὗ ἴδ οτὶρίηα), βυ Ὀϑθαυθηιν ἀἷ5- 
Ῥἰδοοά ὃν ““Αἄἀοῃδν ᾿ ἴο σοτγεβροηάᾶ ψἱἢ ἴπ6 ρἷοββ ν.ἷ. ----- ΖΖοι 
αγί ον “πυείϊηρ ῥέαεε], Ὀαβεὰ οὐ Ὀϊ. 327, οὗ Ῥβ. οἱἢ, ἃ Το μοῦ 
Ἔχργεβδίοη ἴθδη “τείρα᾽ οἵ (Ὁ; ἰογ ἰξ δα ἀβ8 ἴο (μἷβ8. ποτε ἴτε- 
απεηΐ σοποερίοῃ (οἴ, 2η} 31 37 ς25) τῇς σουίοτιηρ τβουρῃς 
ἴηαῖ σοά ναβ ἴῃ Ὄνου αβιηρ Ὠοπης οὗ Ηἰβ5 ρεορίθβ. Τῆϊβ 5 δΔῃ 
απο] άϊηρ οὗ ἴῃς Ἰάεα οὗἉ ἴῃ τειηρ]ε 85 ποῖ οὐἱν ἴῃς ἀνε]! ηρ Ρἷδος 
οὗ Οσοά, Ὀαϊ [86 ρῥίαος νη θεῦ Ηΐβ Ρεορὶς σεϑοσί ἃ5 ριιεϑίβ, οἵ, Ρβ. 
τοἷκ 8455. Ὀυτγίηρ ἴῃς Εχίϊα, τ ἤδη ΤΟΥ οουὰ ποῖ τοβϑοσὶ ἴο ἴῃ 6 
τεῖρὶε, αοἀ Ηἰμη5εἸΓ Ρεσδπιε {πεῖν Πἰνίηρ τετηρῖς, οἵ, ΕΖ. ττἰδ Ὁ (υ. 
ΒΡ. 355), -- Ζάρι αγί ομς ἐπ αἱ ρεπόγαδονς], οὐῦ οσῃ Οοά, Ὀ6- 

Ἰοπρίηρ ἴο Ι5γδ6ὶ ἴῃ 411} ἴῃς ρεῃβσδίίοηβ οὗ ἴῃ ραϑί. Βγ διϊδοῃίηρ 

1015 ἴο ἴῃ ῥγενίουβ βεηΐδθηςε, 3Η, (Ο]ονεὰ Ὁγ ΕΥ̓"., ἀδϑίτογβ ἴδε 
τηθάβυγα ἀπα [ἢ 6 ράγα] 16] 15π|, δη ἃ [4115 ἴο ρεῖ ἰῃς δά ἀϊπίοπαὶ [πουρῃϊ. 

--2ῷ. Δεῦογε τδε »ποιριδαΐης τύέγέ ὁογη ἢ 4πΩ 7146 εαγίὰ απα 1ῃ6 
τυογί τὐόγε ὀγομρλΐ γογλ], ὈοΤἢ ραβϑῖνε, 85 (ὅ, Αᾳ., Σ, ΖΦ, Ἐ,, (οἱ- 

Ἰονεά Ὁγ ΡΒΝ., ψῆϊο ἢ βυϊῖ5 ἴῃ 6 ράγδ] 6] στὰ θεῖϊῖεν τῃδη πψῖτῃ 30, 3, 
ΑΥ͂., ΕΝ., Τ1ΡΌϑν., ἴο ἱπῖογρτεϊ ἴῃς βεοοηά νΌὉ. 458 δοῖϊνθβ.υ Τῆς οοῦ- 

σοριίοῃ ἰ5 ῥσδοιίοδ!ν [ἢ βᾶτη6 : [δὶ (σοά νψὰβ ποῖ οἱ ἴῃς Ἐδίμοῦ 
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οὗ Ιβτ8ε] δ5 Ὀϊ. 325, Ὀυϊ 4150 οἵ ἴῃ Ῥῃγϑβίοδὶ υηίνεγβε, [6 δυΐμογ 
ῬΙΟΌΔΌΙΥ ρἰνίηρ τἰῃαϊ ἱπϊεγρτγοϊδιίοη ἴο Οη. 25. --- γον ευεγίσσ παρ 

20 ἐὐεγίασπηρ αγί ΤἼοι], ἀϑβοττίηρ [86 ἀἰνίης Ἔχἰβίθηςς δηὰ δον! 

ἀυγίηρ 41} [ἢ]5 Ἰηΐετναὶ, ἔγοιῃ δὴ δνευδδίϊηρ {τ ῥτίοσ ἴο ἴῃς οσγθᾶ- 

τίοη οὗ [ῃ6 νου] ου {1} 8ῃ Ὄνου δϑιϊηρ {ἰπλ6 ἰῃ ἀπ  Π 6515 τμοτεῖο. 

3), [ο]Ἱονεὰ Ὁγ ΕΔ"., αἰίδομεβ ἴδε ἀϊνίηε πᾶῦγὲ ἴο [ἢ 5 βεπίεησα ; 

Ὀυϊ ΟΦ, Ἐ᾽, ἄγε τῆογε Ἵοττεοῖ ἴῃ ἱπιογργεϊηρ ἴῃ ἔοττη ἃ5 ἃ ἢδραῖίνα 
Ῥεϊοηρίηρ ἴο {πε ποχὶ βεηΐδηςα. 

δι: Π1. Ὑνο 5γῃ. σουρίεῖβ δηο]οβίηρ ἃ ᾿ἰπα τηραϊδιηρ Ὀεϊνεθη 
τῆς ἵνο. --- ὃ. 229 πο ἐμγη απ ὀσεξ 0 με], 85 (ὃ ; ἃ ρειίοη 
τῆι τῇς βεηΐδηςς Ῥγοηουποεα ὑροη ἴῃς ἢγϑθι ράγθηῖβ ἔοσ [Πεἰγ βίῃ 
Οῃ. 315 πιὰ ποῖ Ὀε οαττεα οὐΐ ἴῃ ἴῃ οᾶ86 οὗ [βγδεὶ ἢ “44 αν}, 
ἷπ σοτῃητηδηά, ἤὌεύμγηι, γέ τος οὐ νιαριξίπα 1, ἴὸ ἴῃς ἀπδὶ ἔτοπὶ ψῃϊο ἢ 
γε ψετς τηδάς. ΤῊΪβ5 ἰ8 ἴῃς πηοβδὶ παίαγαὶ ἱπίετρ., οἴ, 146’, ἰαΚίηρ 

““τηδη" ἰὴ 5 αι] οο]]δοιῖνα βθηβα ἢ τῇ “ 5οη5 οὗ πηδηκὶηὰ,᾽" 

δηα οσοῃβίοτίηρ ὈΟΪἢ 85 δι ρμαβίζίηρ ἴῃ6 Πυπηδηϊν οὗὁὨ Ι5γϑεὶ], ποῖ- 

τ Πδιδη ἀὴρ τμεῖγ ρτίν!!ερα οὐ μανίηρ {παοὶγ ἤοπμα ἰῃ αοά, Τῆς 
αδϑ04] Ἰητεγρτεϊδιίοη, 88 ρίνθη ἰῃ ΕΧ"., ἴηι ἴῃ σουρ]εῖ 5ἴαϊεβ σοά᾿Β 
υδ04] ἀφδα!ηρβ τ τὰ τηδηκίηα, πᾶ5 σταπητηδίϊοδὶ αἰ βῆ υ 165. ἴῃ ἴῃς 

ὙΑΥ, Πα 5. Ὠδτὰ ἴο σεοοηοῖϊα ἢ 16 οουτγβα οὗ (δουρῃϊ οἵ ἴπε Ρ5. 
Τῆς ΡΒ. ““ποπλδ δραΐῃ, γε ἍοὨ ]άτθη οἵ τθῃ ᾿" πηᾶκαβ ἴῃ 6 ἴνο ᾿ἴΠ65 
ΔηΠΠοιίοαὶ, [6 τυτηΐηρ ἴο ἀφαίῃ οὗ οης ρεοηογαϊίοη, ἴῃ 6 σοπηης 

ὉΡ ουἱ οὗ ἴῃε ἀυδῖ οὗὁ ἀποίῃεν ρεηθσγαϊΐοη ἰῇ σοηβίδηϊ βισσεββίοῃ. 
ΤῊΐβ, (μουρῇ ἰἀνοιγεὰ ὈΥ ΓαἴΠ δῦ δηά αἰίγαοῖῖνε 85 ἃ σοποθρίίοῃ, ἰ5 
τοῖ βυϊεὰ το τῆς σοηϊεχί. ---4. 20, α “λομξαμα γεανες {η: 7ΖΑΐηδ 
4»4:], 85 σοτηραγεὰ νγίτῃ τῃ6 αἰνίπε εχίβίθσπος Ποτὶ δνετϑιϊηρ ἴο 

ενετδϑιίηρ. Α τπουβαπα γεϑᾶτγβ οὗ Ἔχίβίθηος οἵ βγϑδὶ 85 ἃ παϊίοῃ. 
ἴῃ τῆ ογεβ οὗ τηδῃ 18 ἃ Ἰοῃρ' {ἰπ|6 ἔτοῖὴ ρεηδγδαίίΐοη ἴο ρεῃεσαίίοῃ ; 

Ῥυϊΐ ἴῃ ἴΠ6 ἐγεϑ οἵ σοά ἰΐ διηουηΐβ ἴο νεῖ [1{||6. ΤΠΪ5 15 ἀτροά 85 
ἃ ΤΟΆΘΟ. ΨΥ 5γᾶ6] βῃουϊὰ ηοὶ θῈ οοπάεπηηδά ἴο ἀδδίῃ. --- κγε ας 
ὦ 44)}}, ἃ 5ἰηρὶε ἀδγ, εἰϊεά 2 Ῥεῖ. 35 ἴο ψάγῃ (τ βιϊδη8 δραϊμβι 
ταϊηκίηρς Οοά 5]δοῖς ςοποογηΐηρ Ηἶβ5 ῥγοιηῖβ65. ---- γεεγήαγ τυὐφη ἐΐ 

2αεφεεἴὰ στυαν]}]. Τῆς ἀἄδγ ψῆοβα μοὺγβ ἅγα σουηϊεα 85 ΠΟΥ͂ Ρᾶ55 ἰ5 
Ποῖ 50 5Πουῖ ἴο τη8η᾽5 τηϊηαὰ 85 γεϑίεγάδυ ἃ8 οὔθ 5665 ἰΐ ρϑϑβϑίηρ 

ΔΌΨΔΥ ἴΌΓΤΕΥΘΓ. --- Ας ὦ τυαίὰ ἱπ ἠλ6 πίράζ, οὔς οὗ ἴῃς ἴἥτεα 
αἀἰνίϑίοηϑθ οἵ ἴῃς δηοίεης Ἡδῦτγεν ηἰρῆϊ, οἷ. 1.4. 253 7. 7} τ 5. ττι, 
ὙΤὨῖβ 15 ποῖ ἃ οοτῃρ]ειηθηΐ οὗ ἴῃ6 ῥτσενίοιιβ γεβίεγάδυ, νη ϊοἢ ψου]ά 

Ὅε ἀραϊπϑὶ ἴῃς πιοᾶϑυγαε. [1 Ὀερίηβ ἃ 50γη. ᾿ίπε ψῆοβε νὉ. ἴ5: 

τ 
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δ8. 7λοι ἀρεῖ βοορά ἑάενι σιυα}}]. Ὑδυβ τε ρεῖ ἃ ἔπε Ῥδγα]]θ]ϊ5π 
Ὀεΐνεθη ἴἢ6 ραϑϑίηρ ΑΝΑΥ͂ οὐ ἴῃς ἱπουβαηὰ γϑᾶγβ, 85 ἢ ἴ1ΠῈῪ ψγεσα 
γεβιεγάδυ, δπὰ {πεῖν θεϊηρ ϑναρί ἀννᾶὺ ἴῃ ἃ ἤοοά οἵ ταΐῃ 85 1 ἴΠῈῪ 
ΕΓΕ ΠΟ τόσα ἴθδη ἃ νψαϊοἢ ἴῃ ἴῃ6 πἰρῃῖ. ΤῊδ υϑι4] ᾿ς εΥρσειδίοη, 
ἀῃαῖ ἰξ ἰ5 τῆ ψνῆο 18 ϑυνερῖ ΑΝΑΥ ἴῃ [ῃ6 ἢοοά, ἰ8 ἑἀνουγεαά Ὦγ τῇς 

διἰϊδομηθηΐῖ οὗ [8 νοσζὰ ἴο ἴῃ ποχί Ἰἰης δραϊηβίὶ ἴῃ 6 πγθάϑυγε, δηὰ 
αἶϑο Ὀεοδυβα οὗ ἴῃς ρῇοβ5 σῇ ἢ ἴῃ 38) ἰ5: δέεν ὀξέος σζεβ], [8:6 
Ῥᾶ58 ονεσ ἱπῖο (ἢς 5ἴδε οἵ ἀεαίῃ. 

δὲσ. 1. δᾶ5 ἴνο 5ύη. σου εῖβ τὶ δῃ ἰηϊεττηδάϊαῖα [ἰηδ. ---- 

δὅ}5-6. 4 ἐπ τὰς νιογπίηρ ἢ ἐπ 1τΔς ἐυεπίηρ), ἴῇς Ὀερὶπηΐπρ δηὰ 
ἐπά οἵ ἴδε ἀδΥ ; υδεα ἴῃ [ἢ6 ποσα ρεηοσαὶ ἤρυγαῖδνε 5εη86 οὗ ἴῃς 

Ὀερίπηΐηρ δηὰ επὰ οἵ ἃ {ἰπι|6, πεσε οἵ (με ἀυγαίίοηῃ οὗ ρταϑ8, οἵ. 205 
465 70. 11" οἵ τῆε ἀυτγαίίοη οὗἁὨ ἰγουῦ]ς, ἀπὰ αη. τὸ δ᾽ 5. οἵ τὰς 

Ῥερίπηΐηρ δηά εηὰ οἵ ἃ ἀϊνίηες ἀδγ᾽5 ψουζ. --- ργαςς «λοοίείλ τ ---- 

ἧς νιστση ἄσίσι πα το λεγε, ἃ ἤἥρυτε οἵ ἔγαι!ν ἀπα ἰγαηβι του 655, 
οἴ. 15. 4055 Ρ5. το, 8, ΑἜὄρ]οβϑαῖογ ἰῃβεγῖβ δῃ Ὄχρδηδίοτυ ἀουθ]εῖ 
ἴο ἴδε ἤτϑι οἰδυδε: ἐπ τὰς νιογγιΐηρ {ΐ ὀδοοφονιείὰ απα τἀοοίείλ ω, 
ῬΙΟΌΔΌΙΥ ἰῃ ογάεγ ἴο ἀνοϊὰ [ἴῃς ἱῃϊογργείδιίοη οἵ ἴῃ 6 Ῥγενίοιβ νΌ. 
ἴῃ ἴδε βεῆβε οὗ “ ρ855 ΥΔΥ,᾽" “[λάε ανᾶὺ " ; δυΐ ἰξ Πᾶ5 ποῖ ἴῃ ἐδοῖϊ 
Ρτενεηϊοά τῃδϊ ἱητογργείϊδιίοῃ ὃγ 6, Ἐ,, ΡΒ. --- 7. .δ0 τε αγε εοη- 
σμρδη ἐπ 7 ϊπε ἀρηρεγ]. ΒΥ δῃοίθηϊ σοργ δῖ 5 τη ἰδία κα ἃ ραγίο]ς 

δια }ν τεηἀεγεά “ [ογσ " τοοῖς ἴῃς ρῥίδςα οἵ “ 50" ; Ὀαξ ᾿ὰ 15 ἀϊβίσυϊς 
ἴο Πηὰ ἃ τεάβοῃ ἴῃ [5 οἷδιιϑ86. Α ρ]οϑϑαῖοσ ἱῃίθηβίῆθβ [ἢ 15 ὈΥ͂ ἴδ 6 
Ι απά ἐμ ΤᾺν ἀσαΐ αγέ τό αἰ ε»ιαγεά, ὨΪΟὮ σπηοῖ Ὅς Ὀτουρδξ ἰπῖο 

16 πηρᾶϑυγαβ οὗ [δε ϑίγτ. Τῆς ροΐηϊ οὗ ἴδε σοπῃραγίβοη ἰς ἠοῖ 
βίαϊοα ἴῃ 115 1ἴπὸ, Ὀὰΐ βυρρεβίεά, Τμαὶ ψῃϊο 90 5ρεθά " σοῦ» 

ΒΌΠΩΕ5 ἴῃ6 ρτᾶ85 ἰ5 ἴῃ6 ἢεδΐ οὗ ἴΠ6 σῦη. Ὑπαῖ ψῃ ἢ 15. ᾿ταρ] ]οϊξ 
μετα 8 δχρ ϊοῖς ἴῃ ἴἢῈ6 πεχῖ οουρ]εῖ, ---8. Ζάο ἀαεί τεί ον» 

ἐρίφιείδες ὀοΐογε 7ΖΆεε ἢ Ομ γομτὰ ἐμ τὰε σεπέρλ! 97 Τὰν γαεε]. 

Τῆς δος οἵ Οοά ἰ5 σοϊηρατεά ἴο [ἢ 5:η, ψ ἢ ϊοἢ σοηϑυπηθ5 ἴΠ6 

πδιίοη Ὀεοδυβα οἵ ἴδ ἰηϊχψυ 65 15γαοὶ ἢδ5 σουλτ τε ἔτομλ ἢΐ5 
γουτῃ, 151 45 ἴῃ 6 δη σοῃϑαηηαβ ἴῃ6 ρτᾶββ οὗ ἴῃς βε] 4. Τῆς δος 
οὗ Οσοά [5 εἰβενῆεσγε σοτηραγεὰ ἴὸ (ἢ6 βϑὰπ ἴῃ ἰΐ5 θη] ρῃιεηΐηρ 

Ῥονεσ, οἵ. 2η} 842 15. 6ο" ) 5, Τῆε νοτὰ ἰγδηβίδιεἃ δῦονε ““οὺγ 
γουτἢ,᾽ ἴῃ δοοογάδησε ψιῃ ροοά υἀβϑᾶρο, αἴεν ὦ, Ουἱϊηπία, ἰ8 ρίνοῃ 

ὉΥ Φῦ, ἘΠ, 85 “"ουγ ρα," δηὰ Ὁγ 3}, ἰο]ονεὰ Ὀγ ΕΨ"., 5. “ουὖζ 
βεοσεῖ 5[η5,᾽" 1} ἱητογρσείδιοῃβ οὗ ἴῃ 6 βᾶτης Ηεὃ. σΠοῃϑοηδηῖβ ἴῃ ἴῃ 6 
απηροϊηϊοά τεχί. 
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δίς. ΓΑ 3γη. {βίο ἢ ἃ σγη. σουρ δὲ δείνγεθη 115 βεοοηὰ 
δηᾷ ιῃϊτά Ἰίηε. ---9-10. 20» αὐ ομν ἄαγς ἢ οὩ7 γεαγς, βατατηθὰ ὕρ 
ἴῃ ἡαγς 97 ον γεᾶγς ἢ Τλεὶγ ὀγεαα]. Τῆδ ἄδγβ οὗ [86 γεᾶγβ οὗ 
15186}᾽5 ἴθ ἀτὲ σοῃοεϊνεά δ5 Ἔχίεπαϊηρ 'π Ὀγθδάτῃ Ἴνοσ ἃ νἱἀθ βρᾶσα 

οἵ {ἰπι|6Θ. ΤΆΐβ, ἴπΠ6 πιοϑὶ πδίυγαὶ ἱπιογργοίδιίοη, ἰ5 {παι οἵ (ὅ, Ἡ, 3. 
Ί1Η, Το] ονεά Ὁγ ἘΧ"., εἶνεβ ἃ 51 μον ἀϊβδγεηὶς ἔοσγπι βυρροβεά ἴο 

ταϑδῃ “ ῥὑγιἀς" ; Ὀπὶ [15 15 α.λ. ἀηα ποῖ 50 Μ6]] 5υ:6ἀ ἴο {πε σοη- 
τεχῖ, ἕοσ ἴῃς νῦ8. 41} ἱπιρὶν ἐχίεηΐ, τη αβυγοτηθηί. ---- “ἤξεϊη6], οὔ ἴῃ 8 

βνγ (Δ]ΠἸηρ ἄδγ ᾿| ὀγίμρ ἐο απ ἐπα [ φεΐοξέν σοηδ, ἀτιὰ ἴῃ ἴῃ 6 οἰ πλαχ 
ν σιυα»], ἴῃ ἴδε 5ινιεβι τηονεπιθηῖ, ἃ5 {ἰπ|6 ΗἸ65, οἴ. 170. 209. Τῆς 

ψΠο]6 ἀυταϊίοη οὗ ἴῃ 6 πίϊοη᾽β {Π{π 15 σοιῃραζεά ἴο ἃ σύρά [|| γαυσι 

πα Τομόί], εἴ, Οπ. 475... ΑἹΙ τιῖ8. ἰβ θδοᾶυδβε οὗ ἴῃς ἀϊνίπε 

τυγαϊὴ, 45 ν.. Α ρ᾽οβϑαῖοσ ἰηβετίεα ἃ ργοβαὶς βἰδίθιηθηΐ 8 ἴο ἴῃς 

5.1.4] ἀυταϊίοη οὗ Ὠυτηδη [Ππ: 7154 ζάσγι γέ σευερῖν γεαγς, ον {7}, ὃν 

γεέαφολι οΥ ἐχίγαογαϊπα γιζρλΐ, εἰρλέν γεαγε. Βαϊ ἰζ ἰηϊοειτυρῖθ ἴῃς 

τουρῃξ δηὰ ἀεβίγογβ ἴῃς τηδάβυσγε οὗ ἴῃ ογὶ ρίηὶ. 
8ι:. Υ͂. ὅγη. οουρϊεῖ, βγηῖἢ. σουρεῖ, πα ἃ Ἰίης ϑσυῃίῃ. [πετεῖο. 

--11. Ἡσλο ζποινείλ  εαπὶ πμηιδϑν 7], Ἰτωρ᾽ γίηρ ἴῇῆε περαῖϊνε 
ΔΏΒΨΟΙ : ὯΟ ΟἤΘ, --- “δε “ἡεηρίλ 97 ΤΑϊηο ἀρρεῦ ἢ 416 ατογε ἀἰδεαάς 

47 Τν τυγαίλ]. Α5. ἴῃς ῥγενίουβ σοηϊοχὶ βῆονβ, [5γ86] ἀἰὰ ἰζῆουν 

ὉΥ μεπεγαιίοῃβ οἵ Ἴχρογίδπος βοπηενῃδὶ οὗ ἴῃ6 βίσεηρὶῃ οὗ ἴῃς 
ἀἰϊνίηθ δῆρεσ δραϊηβὲ ἰτηβεὶΓ 85 γγ6}} 45 οΟἴδπεσ Ὡδίϊοηβ, δηὰ ἢ6 οουϊὰ 

ἐπυπιεγαῖα τὴν ΔΙ ἀεο 8 οἵ ψταῖῃ ἰῃ ἴῃ 6 ράαβῖ Ὠἰδίοσγ. Βυΐῖ 

Ὦς ἰ8 γεῖ σοηῃδοίουβ παῖ ἴῃς ἀϊνίη6 ττδῖῃ 15 πηοἢ βίσοηροῦ ἴμδη ἢδ 
1ιᾶ5 ἐχρετίθηςεα ἰἴ, αηὰ τμᾶῖ (86 (]] πυμῖροσ οὗ ἀυίιϊ ἀθεας [ῃδϊ 
Οοᾶ πιρῃϊ ἀο μα5 ἠοῖ γεῖ Ὀδδῃ δϑβιϊτηαῖϊεα. Ης ἀγεδάβ ἴῃς [}}} 

τηθάϑυγα οὗ [ἢ αἰνίης ψταῖῃ, νοῦ ἢς Κῆονβ ἢδ5 δε μοϊὰ Ὀδοῖ. 

ΤὮς 5016 δῃὰ ρον σία ράγα οἷς οὗ [18 σουρ]εῖ δηὰ [15 πη αϑιιΓε8, 
6556 η[|4}}Ὺ ρτεβετνεά Ὦγ ᾧῦ, Ἐ, πᾶνε Ὀδδθὴ ἀδειγογεὰ ὃγ 30, 3, [ο]- 

Ἰονεά ὃγ ἘΔ"., θοΙ᾿ ὉΥ πιίϑγοδάϊηρ ἴῃς ποὰῃ 50 85 ἴο οοηλρεὶ ἴΠ6 
ἐτδηβίδιίοη : “ δηὰ δοοοσάϊηρ ἴο ἴπε ἔεασ ἴῃαΐ 15 ἄμε ἅαηῖο Τῆδς,᾽" 

δηὰ Ὁγ αἰϊδοῃίπρ ἴῃς νὉ. ““πυμηθετ " ἴο ἴῃς πεχῖ 1ἴπ6.--- 12. 7Ζλίπε 
λαπά το »μαξε μς ἐο ᾧποιυ], 5ο Φῦ, Ἔ ; ἴπε Βαπὰ 85 βιγεϊοῃμεά ουἵ ἴῃ 
ΔΏΡΕΙ δπὰ ἴῃ ἀοίηρ ἀν] ἀδεάβ, Τῆς ρει οὴ οὗἉ 15γ8ε] 18 [ἢ ἢῈ 
ΤΩΔΥ 50 Κπον ἴῃ 6 ἀϊνίης Παπὰ ἴῃ ἀἰβοὶρ]ης τῃαϊ ἢ6 σαν σε ὦ νεπα 
4 τυϊτάονι], διὰ 50 ἴῃ ἴῃς ξιΐαγε θὲ 80]6 ἴο τ ΐηκς δηά δοῖ νυ βοῦν 
ἴῃ δοοογάδηος ψἰτῃ τπς ἀϊνίης 1} ἀπά ρυϊάδηοε. 30, 3, (οονεα 
Ὀγ ἘΧ"., τεδὰ : ““ἴο ΠυΠΆΌΘΙ ΟἿἿ ἀδγ8 50 τωδϊζα 5 πον," ἱπιρ᾽ γπρ 
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ταὶ τῆς ᾿Ιεββοη 5 ἴο Ὀε ἰδαγηεά ἔτοπι ἰἢς Ὀγενὶ δηὰ δ]ηοϊίοα 
οἵ 118. ---18. Ο γείμγη, γαλευελ), ἴῃς ἱπηροτυηαῖε ρει οη ἴοσ 
τοϑιοσγαϊίοη οἵ ἔλνουγ, ο΄. ὈὨϊ. 3255 Ρ5. 6; ψἢ τῃς σοταρίδίηι : 
ἴστν ρηρ 2], οἴ, 74} 8ο" 8:2ἦὖ 945. 

ϑιῖσ. ΥἹ. Α βυηΐῃ. {ἰρὶεῖ δῃηὰ ἃ βγῇ. οουρὶεῖ. --- 132. 2386 5:07} 

ον 7Άν τεγυαηής}, 5 Ὁϊ. 3255 ῥ5. 135}. --- 14, δαδον μς ἐπὶ 2ὴδ 
"πογπΐηρ τοὐὰ ΤᾺ Ζἰμαάρεςς, δἴϊεσ ἴῃς Ἰοπρ πίρῃϊ οἵ δϑή]ιοιίοη, οἴ. 
ν.5 ,--Ῥ. δαί τό νιᾶν γμόίδα ε απά δε ρίαα ἕπ ον 44}5], τε)οῖςε ἴῃ 

τῆς τεπενεά ἔανουτ οἵ πεῖς αοά ἴῃ τΠεὶσ σεβοτὶ ἴο Ηἱπι 85 {πεῖς 
δνευ]αϑιϊηρ Ποηθ. Α ρἰοββϑαίου ἰῃιθηβιῆθβ ὉΥ ἰπϑογίηρ “.4}1}" Ὀείοσε 

“ἀδγ5," σἰϊθουϊ πεεὰ δηὰ δραΐϊηϑὶ ἴῃ 6 τῃδᾶβυγο --- 15. “αζὲ ως 
φἰαά σερογϊηρ το “ἦε ἀαγς ἢ “λε γεαγ:}, ἴᾷοβε τηβηιοηθα ἴῃ τῆς 

Ῥτγενίουβ ΒίτΟΡ 65. --- Ζάοω ἀαεί αὐ πιὸ ἢ τοῦ τατυ αὐνενεῖ]. 
Ιϑγδϑὶ ἀδβίγεβ ἴῃδὶ ἢ5 ἸΟΥ ἰῃ βαϊναϊΐομ ΤΏΔΥ δἱ ἰθδϑδὲ ὈῈ δαιϊδὶ ἴῃ 

ἐχίθηϊ οἵ ἀυταίίοη, δη ἃ ῥγοΔὈΪΥ αἴ50 ἰῃ ἰηςθηβιτγ, ψ ἢ (86 Δ ΗΠ οἰ Οἢ5 

6 [ᾶϑ8 80 ἰοηρ ἐχρεπεηοεά, ς, 15. 4οἷ. 

ΤῊ 5. ἢδ5 τεδοἢϑά ἃ τηοβῖ ἀρρτορτγίαϊβ σοποϊυβίοῃ ; Ὀπὶ ἃ ἰαΐες 
εὐἀϊίογ, ἀουθι1655 ἔοσ [ἰτυγρίοαὶ τθάϑοηβ, ἰϑμεάὰ ἴο ετηρμδϑῖζε (ἢ 6 

δἰ τιδιίοη, ἀπ 50 ἢε δά δὰ ν." "7 .---16. 26: 7ΤᾺν τυογὰ σῤῥεαν μρο 
ΖΤᾺν «εγυαρές], ἴῃαϊ 15, ψοτκ οὗ βαἰναιίοη, οἵ. Ὀι. 325 Ρβ. 925. -- 
σπά Τὰν »ιαγεσίν μῤορι Τλοὶγ ελϊλάγεμ], 580 ἼΗ, Ὀυϊ (ὅ, Ἐ, “Ἰεδὰ 
τῃεῖσ οὨΠ]άγεη," Ὁγ ἃ ἀϊβετγεης ροϊπτίηρ οἵ ἴῃς βαὰς Ἡδῦτγεν σοη- 
Βοῃδηῖβ, τη κίηρ ἰξ τόσα ἴῃ δοοογὰ νἱἢ ν.} --- 17. 44 ἠέ 2λὲ 
στυεείγισος οΥΓ “Αἦοπαγν οἱ Οοα δὲ μῤοη 4}, οἴ. 27"; ἴῃς ρταοίου5- 
6588, Κα] πε85 οὗ σοά ; 5γη. νὰ “ Κἰπάπεββ," ν." "5, ταῖῃεν ἴδῃ 

ΜΙ ΤῊ τ) 65 1γ. ---- “44 τυογᾷ 97 ον» λαμπάς Ο δείαὐδδὰ ἐῥοηπ 5], εῖνα 
15 510 685 δΔηἀ ῥγοβροτν ἴῃ ΟἿΓ ἰαῦουτθ. ΤῊΪϊβ 5 τερεδῖθα, ἴῃ 
Ῥατῖ, ἴογ δι ρἢῃδϑὶβ : σμα 7λ4 τυογὰ οὗ οὠγ λαμπάς σείαὀδεὰ ἐΐ, 

1. ΣΝ} ἄυθ. τὰ, ΠΝ) 5 ν.18, --- Λ»Ὲ] σ. 268 ατυεἰένρ, 85 οι9, οἵ. 71, ΠΛΡῸ 
ει. 3352 Ρ5. γδῖ; 80 3, Ὀγ., Κι τὶς, 808Β.; Ὀυϊ (5 καταφυγή τΨῈ, 5ο ϑίτεεῖ, ΟἹ5., 

ΟΥ. --- 3, 0123] ἀβυδ}]γ 54. ἱπιρί.; Ὀυϊ οἷάετ ὑϑᾶρε δραπάοπεὰ δεσς, Ὀτ.Σ Β., 
--- ὅλη] ν σοηβες, ἱπηρί, ῬΟ]6] δ)π (295), 80 3, Βᾶ., αβ. Ὀι, 3218; θὰῖ Θ, Α4. 
Σ,, Υ, ΡΒΝ., Ῥοϊαὶ, δα Ρυ. 823-35 Ἐς ςι7, 50 ϑίγεεῖ, Βδ., ΗἸ., ΜΟ]]., Ηυ.8, 

-- 8. ὉΝ] ἀϊνίπε παπὶς, 80 “5, 3, δῃὰ πιοβῖ ; δυϊ 65 περ. νὰ αἰἰδοῆεά ἴἰο ἴῃς 

}.85. 2, ψ ΐο ἢ ἱπάεεὰ 15 ἀἰϊβίσαϊε ἰο ἐχρ αἷπ οἰβεγννίβε, δο Οἵ., Βγτυβίου. Β 

[88 θοῖῃ ὅδ δπὰ τν ὉΥ ἀἰϊῖορ. οὐδ 18 εχρίαἰμεὰ ὉΥ βοπὶε 88 δαυϊναϊεηΐ ἴο 1 
οοπβες, ἱπιρί, νὴ Ὑ ομαϊἰςἀ, Ὠτ.86 ΒΕ. Τὶ τηῖρδι Ὀς εχρίαἰπεά 85 ρτοῖ. οἵ οοη- 
ἀϊιϊομαὶ οἴδυβε νὴ ἼΌΝΓΥ ἰπ ἀροά.; Ὀαϊ πείτ μεν οὗ 18ε8ς6 18 βυϊϊεὰ ἴο (ῃς σοη- 

τεχξ. --- ἘΚΞῚ] πιπὶ, α.λ.; Ρυΐϊ δά). Ῥ5, 419 15. 5γ1δ8;, (Ββ ταπείνωσιν, Ἐ ἐπ 
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ἀηνεϊαίενε ἰτῶρτορ. Ιἔ ἰ8 ἀουθι]ε55 ἃ νατίδιΐου οἵ Οπ. 3.9. ἼΡ. ---- ἽΝ] 1 
οοῆδες, ἰτηρί, ἐπιρἢ. ργεβεηῖ: Βυϊ Α4., 3, Οτ. γ οοπη)., νυ ἢ ἰ5 ἴο Ὀς ῥτείεττεα, --- 
4. {3 ΓΝ] αν. γεείεγαγ, τ 8. 47 101}. 1431 το 2 5. 55, οί, 15. 3053; ῥγοῦ. 
ΔΡΡοβί το νυ Ὁ, ---- 375 2] ἱπιρί. οἵ ρταρῃϊς ἀεβοτίριϊοῃ οἵ ἴμε πιονεπιεηὶ 
ἴῃ Ῥγοῦςδβ. -- δ. ὉΠΟῪ] ΡΥ Ὁ, νῦ. ἀξποτα, ὉὍν, βοσα σιυαν, Οαἱ α.λ., ας ΡοΪ- 
γγ18.. ᾧᾷβῖ τὰ ἐξουδενώματα αὐτῶν, Ἔ φμαέ ῥγὸ νιἰλίίο λαδενείμ ἐογανε; 86 
ὉΠ ἐκεῖν σεεά, οἴ. ἘΣ. 239 ΠΟῪ ἐεεμέ, 80 ἘΠ. -- νην Π) 5} δὸ 3, Σ; θυϊ ὦ 

ἔτη, Ἔ ανπρὶ Ὁ τοτε ῥοῦ. [ἢ ΔΩΥ͂ οᾶδς ἰΐ 8 Ἔχρίδῃ. ρὶ., δραϊηβὶ ἴῃς 

ταδᾶϑυτε. --- ἡ 55} ΟΑ] ἱτηιρῇ, Σ ηὍπ 85 ν.δ 10 2:7, (5, Ἔ,, ρα:5 ατυαν, 580 Ἐπ.; Ῥαϊ 
εον!ε με, “ῤγοιί ἀφαΐρ, Ὧ6.. Ηἰ.. Βᾶ.. Β0Β. ΗἰρΆῃ. «δαρισε ματτωεηῖβ 1Ο 22 

Οη. 352 (Ε). --- θ. "πὶ γ) 029] ἰ5 ἐχρίδηι. ἀουθίεῖ ἀπά ἃ βἱ. --- ἢ. 3))55. 52} 
τδουφὰ 5βυβίαϊπαὰ ΟΥ̓ ΎΒ5. 18. ἱπιρτοῦ. 88 οδυβϑὶ οἴδυβε; τὰ, 139 88 ϑίγεεῖ, -- 

ὉΝΤ22 ἼΓΕΠ21] 5. 5}. οἵὨ ἱπξεπϑιβοαϊίου, αραἰηβὶ ἴῃς πηεᾶβυτγε. --- 8, ἢ] Κι., 
ἀείεοϊνεὶν τυτϊτει πῶ 85 Οσ. που] ἀείεοιίνε!ν νυυϊῖεπ Ρ]. Ρ888. ρῖς. ΜΝ 
δν τεογείε; 80 3, Σ, οἵ. τοῦτ ῬΒ᾿ “45 10. 2811; Ῥαυϊ Οαἱὶ οἵ νΌ. α.λ. ἀπὰ 
ἱροῦ. (ὦ ὁ αἰὼν ἡμῶν, ἜΪ «αεειίτενε ποοέγτδε ρον; Ῥαυΐ [15 ἰαῖς ἀβᾶρε οὗ 

οὔ. Φ', Ουϊηΐα, Ὁ)» οτεγ γοιίλ, ςἴ, 8946 15. 544 10. 2011 3325 τηοβὶ ῥτοῦ. --- 
28 ὍΚΌ] ΡἈγ. α.λ. ἴπ τη ἷ5 βεπβε, Ὀαϊ οἴ. ῬΓ. 1585; νγε]} βαϊϊεἀ ἴο οοηϊεχί ἰπ 
ἴδε 5εῆβε οἵ ἠπρεέραν», ἴῃς ἔλςε οἵ Οοἀ Ὀείΐηρ ςἴ. ἴο {86 5ὰπ ψ ἢ ἰϊ5 δοοσοπίην 
Βεαῖ; οἴ, Ῥε, 74}5.---θ. ΠΣ ΔῸ9] βδουὰ δὸ ἴο πεχὶ 1. ἔου φορὰ πηθᾶβυζα. 
Ἐπλπ ὅσ, (1) βουπὰ οὗ (οὐ νοῖςε, [Βαπάες 70. 373; (2) Βετε εἰρά, ΒΏΒ, 

"πργ!,7, Ὦτ., ο΄. ΕΖ. 210, (56 ἀράχνην ἐμελέτων, (ὅν. ς.5. 4. Τὶ ἀράχνη. --- 

10. Σ᾽ 5501 Ρἢγ. οἵ, στ. 257 475 (Ρ) 2 8. το Ἐς, 65; Ρ]. ἢ ΛῺΦ εἶδνυν. 
ν.1δ Ὀϊ. 227 - 1τ81.---Ὁ5.}3] ἐπιρὮ. ἴῃ ροβιτίοη, ἰαἰγοάυοίηρ δ]. εχϊςπάϊπρ [του ρἢ 
ΣΦ ὈΝ)ἸΌΨΦ᾽, --τ Γ322} ἱξ σοτγεο γ ροϊηϊθα, δρϑῖγ. ἱπιεμδῖνε Ὁ]. σγέα φεῖρὰ! οΥ 
ἐχίγαον αΐνια».}, πεῖρλί (207). --- ὈΞ.Υ] 3 ΡΙ. 54. νν τ Ὁ 2 α.λ. 2γέαε, Ὀυϊ Θ΄, Ἐ, 
3, ὑ5π “λεὶν ὀγεααϊά ταοϑὶ Ῥτοῦ. --- γι) }} ΡὮτ. εἶδνγ. το 70. 45 55 15. τοὶ, --- 
7 Οδ] μέ. Τὴ) ΟΝ] μος σῖσαν, εἰδνν, Νὰ, 1181 οὗἁ 4υ81}5. --- τζ1] δάᾶν. α.λ. 
φνίεξίν, οἴ, νι νὉ. 2259, Ὀυϊ (ΘΚ ἐπῆλθεν πραύτης ἐφ᾽ ἡμᾶς, Ἐ τηρεγυερ 

γνιανεμοίραΐο, οἵ. Τυῦτι 281, αἶβο 15. 5.711 655, --- 11. ΠΝ 13} 30 3, σῖτα ὁ]. 5, 
ἀεεογ τς ἰο 1λὲ αν ἔλα ἰς με Τάεε. Βαὶ (ὃ ἀπὸ τοῦ φόβου τοῦ θυμοῦ σου 

885 ἢ0 58[. δοῦ ὑγερ. 3; ὈοΓὮ ἅτε ὑγοῦ. ἱπίεγρ., 85 ἱηάεε ἴῃς ἀπὸ οἵ , Ἰεανίης 
ὨΚῸ 5 ἴῃς σοιηγηοι οτἱρίηαὶ, νυ αἰ οἢ νγαβ τ δῇ ῥσοῦ. Η]. τείειτίηρ ἴο (ἢς ἀνία] 
ἀεεάδ; δῃηὰ γικ}) 85 υϑυδὶ. --- 13, Γ)557 δ5 ἴῃ 65 θεϊοηρψβ στ ῥγενίουβ 1. ἴο 
οοτηρ]εῖε ἰ[5 πηεᾶβυγς, ---- 5)»}} 80 3; Ἀυϊ ( τὴν δεξιάν σου, Ἔ ἀξχίεγανε ἐμάν, 

δ τοῦτα ῬγΟῦ., 1.8" ἴδε 56, ἰῷ ὈΟΙῈ οαθεβ, Ρεΐπρ ἰμίεγρ. --- γπ 10] 80 3, 
δ5..“.4. 4.51 Ῥῖ (68. Ν' οπαὶβ 19, πδεάθά ἔοσ πιεάβυγε. --- Ν2}}} } βυδογά. ΗἸρΆ. 
πηρίς 1 Ρ].» ΜΝ 1. 59.-- πορτι 335] Ρᾷτ. ανλιν δυϊ οἵ, 355 Ὅ»π 10. 94, Ὀ5π 20 
1 Κ. 313 Ργ, 1638 Ες, 8δ, Ὁ.85π ἶχῳ Ἐς. 7, τοῦ, --- 18. Ὁπ)}}] ΝΊΡΆ. ἱπιν. ὉΠ) ο. 
ᾧγρ; ἱἢ ὃκ Τὰ. 215; Ῥχοῦ. οὐρα ΠΥ Ὀπυττ, τ μίοἢ ἴα ἀδεὰ ἴῃ [με βδάτὴς ρῃτ. 
Ῥϑ. 13513, θο[ἢ θαβεὰ ου Ὁΐ. 3255, --- 14, γ)»0 5 022} 5δὸ 66; Ὀαϊ 52 'δ ἈΠ ΟΟΒΘΔΤΥ͂ 
δηὰ πιᾶκεβ ]. ἴοο ἰοῃρ. --- 1δ. ΓΙῸ} Ρ]. ἔ, εἶδινν. Ὁε. 327..--- 16. πν Ὁ] ΝΊΡΕ. 
Ἶα55.; 80. 41} Κτββ., δαὶ (ὅ καὶ ἴδε, Ἐ γεεῤίεε ταν ΟἿ] ἴτων. - 99] 45 443 γη, 
811 γτββ. εχοερί ᾧ δανε ρ].; 3ἢ οοἀά. ἀϊξετ: 6ς Κεδη., 117 Ὀς ΚΝ. ,»58.; ν. Βδεῖ. 
-ττῶτβὶ (δ6); Ῥὰϊ Θ' ὁδήγησον ὙὙ1ὴ ΗΙΡΆ. ἵπιν. ὙΥἹ ἐξα 88 25 107] 1196, 
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Ἐ ἀἰγίρε βλίος εογπνι, Ὁ» οἵ ἘΔ ἰηίοτρ. --- 17. 55,1 0 σοπ). 58. ---- Ὁ;}] ψ. 
27γ4. -ττ δα ΜΚ} οἷ, Πη. 99:16, Ἰαῖε ῬὮγ., --- ΠΡ γ)ναν ΠΕΡῸ] τερεδιεὰ ίοτ 
εἰηρμαβῖ5 ψνἱἢ ἴῃ ναταἰίοη οἵ 8. 15-- ἴο νΌ. Ὅῆε τορετοι ἰ5 ποῖ ἴῃ 658, θα 
ἴῃ Φὥν- 4. Τ᾿ μουῦϊ 5[., ψ μἰο ἢ ἰ8 ῥγοῦ. ἰπΐοτρ. ἴῃ 38. 

ΡΘΑΙΜ ΧΟΙ.,, 4 5τ. γ8. 

Ῥβ. οἱ ἷ8 ἀἰδαςϊὶς ἰῃ σβδσδοῖοσ: (1) δβδιισεβ [87:86] οὗ ἴῃ βδέθι 
ἔτοτα ῬΟΣῚ] οὗ ἴ8ο8ὲ ΕΟ πιδῖζα [πὸ ἰ6π|ρΡ16 οὗ Θοά {μεῖς Βανίτυ δὶ 

τοβοστί (ν. 5 5); (2) τδθῃ, ἐπ ἃ ἀϊτεοὶ δά ἄσεββ, Ἵχσμοσίβ ποῖ ἴο ἔθασ 

ἴδ Ῥεβξιθποα το 18 ἀδδιίσογίηρ ταῦτα δ 8 οἢ ΘΥΕΓΥῪ δἰάθ (ν." 7) ; 

Δβδεσίβ (δὶ ΘΟοᾶ Ὑ]11 Κὰρ {πεπὶ βδέθϊυ ἱπ 1π6 πδηδβ οὗ συδζγάϊδη 

ΔΏρΕ]8 (ν. 1.8), δηᾶ ΠΠΑΙΠΥ (3) ΒΡρδδῖκΒ ἐπ ἴμ6 παπιὸ οὗ Θοὰ, 
δδϑυσίησ [8086 ὙὙὯΟ ΚΗΟῪ δηά ἴον Θοά ἐμαὶ ΗἨδ νἱ}1 ἀοιένοσ Ἐμοπὶ 
ἔτοπι 411 Ἰσου! Ὁ]6 ἀπᾶ Βοποὺσ Ἐπαπὶ ἱπ ἃ Ἰοηρ 116 (ν.1.}5). ΟἸοββϑθ 
ΘΙ Ρμδϑὶζθ [86 Ῥσοπιῖβα (ν. Ὁ 10), δῃὰ δϑβοστί ἰμδὶ ἘΠῸῪ Ψ11 866 1868 
ΤΟΟΟΙΏΡΘΠΒ6 οὗ {π6 ψίὶοκοά (ν.5). 

Α5 ἴον Ὠἰπὶ το ἀννε}}5 ἰπ ἴῃς βεογεῖ ρἷδος οὗ Ἑγοη, 

[πη ἰῃ βἤδάαον οἱ ϑῃαάάδγ δρίάεβ, 

αι οἱ Ὑδην ἢ : “" Μγ τεΐαρε! 

Μγ [ογίγεβϑ ἰ τὴν αοὰ ἰπ ΨΏοτΩ 1 ὑπι51} " 
δυτγεὶγ Ηε ν}} ἀεἰνετ ἴτοπι ἴῃς 5πᾶγε, 

Τῆς οὔς δπϑηδγεά ἴτοτὴ ἴῃ εηρσυϊῆηρ ρεϑίϊεποε ; 

ἍΝ Ὲ ἃ βῃϊεϊὰ Ηἰ5 {αἰ έα! ε 55 νν}}} σαστουπα Ἠΐπι. 

ὝΠΟῦ Μαῖ ποὶ Ὀς αἰταϊὰ οὗ ἴῃς ἴεῖτουῦ ὉΥ πἰρῆϊ, 
Οἱ (δε αττονν ἴπαι Η᾽ ει Ὁγ ἄδγ, 

ΟἹ ἰδς ρεβεθηςε ἴπαὶ σοεῖῃ ἴῃ ἀδγη655, 
Οὐ της ἀεπίγυςίοῃ (Πδὶ νναβίείῃ δἱ ποοῃάδυ. 
ΤΒουρὴ ἃ [πουβαπὰ {[4}} αἱ τὴ 5ἰάς, 
Απὰ ἃ πηγτίδὰ δἱ ἴῃ γ τῆι μδῃὰ, 

ὕπο τπες ἰΐ ννἢ]} ποῖ οοπλε ηἰφῆ. 

ΟΙΝΟΕ Ἕ!γοι ἴπου Ὠδϑὶ πιδάς ἰῃγ ἀνε] ]ην, 
Ηςε ν]}} εῖνε Ηἰ5 δηρεῖὶβ οὔαγψε ονεσῖ ἴἢες 
Το Κεερ ἴδεε ἴῃ 4}} την νᾶ γ5. 

ὕροη τῃεῖγ ρᾳὶπὶβ ἴον νν}}} θδαγ ἴδε ὑρ, 
[ει (δου ἀδϑὴ ἰῃγ ἰοοὶ δραίϊῃβὶ ἃ βίοπε. 

ὕροη τερίε ἀπὰ οοῦγα ἴπου νυν ἱτεδὰ ; 
Του νι ἰγαπιρὶς ἴπ6 γουηρ Ἰίοπ δὰ ἀγαροῦ. 

[ ΟΙΝΟΕ Ὧδ αιῆ βεῖ ἢἰβ ἰΙονα οἡ Με, 1 νὴ] ἀεἰΐνογ ἢΐτ. 

1 ν}}} 5εῖ Ὠἰπιὶ ου πἰρῆ, Ὀδοδυβα ἢς ἀοιϊῃ Κπονν ΜῪ πδπιο. 

Ἧς ν1]] 5411 αροη Με, δπὰ 1 νἡ}} δῆϑνγεσ Ὠϊπι. 

νη ἢἴπι 1 νν}}} θς ἴῃ τγουὉ]6. 
1 ν1]} ἀο νον Ὠίπι, απὰ 1 νν}]}] ἢοπουτγ Ὠἰπιὶ. 

Μυ τ Ἰεηρίῃ οὐ ἀαγϑ ν}]]} 1 5αιϊβίν Ἡΐπὶ, 

Απὰ τρᾶκα ἢἰπὶ ζ426 οἡ ΠΥ ϑβαϊναίίοη, " 
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Ῥβ.οι ἴῃ 3), 3, 5 υἱϊδουϊ {π|6. Βαϊ (ὦ μας αἶνος ᾧδῆς τῷ Δανείδ, ΤΆ 5 
μ͵ὰ8 ἴῃς οοηῃ)εοΐυγε οὗ ἃ ἰαῖε εὐϊϊοτ, ἀὰς ἴο με ἰαγρα πυταρες οὗ ἰευπὶβ ἰῃ [18 

Ῥβ. ἔαταιἶατ ἴῃ 1θ: ἼγΌ δπὰ ὃν υ.] ἔοσ [δε τείασε ἴῃ ἴῃς [επιρὶςα, 85 175 275 2151 
365 61Ὁ᾽ Ὁ ; ΠΉΣΟ ν.2, οἵ, 188 316; τΣ ν.", οἱ, 512; τ[ῃς φυατάΐδη δηρεὶ ν.11, οἵ, 
345 36:56, ΤΈς δυΐδμοτ αἷβὸ υϑεά 1.)Ν ν.}δ δῃὰ γῴπ ν.16, θοῖῃ Ἄσμαγδοιεγίϑεϊς οὗ 
Ὁ, πὰ νγὰβ Ἄβρεοΐδ!ν [αι] ἶαν τὰ Πζ, 32, υδίηνς ἴῃς ἴοττηβ γπ, 300, ν.δ' δ, οἵ, 
θὲ. 3238.2.; ηὔν, π22, νἵ, οἵ, Ὁ. 3239; πι, Ἰπῦ, διὰ 7, ν.18, οἵ, Πὲ. 3224. 88, 
Μ..ς 15 5βἰπιῖϊας ἰο Ὀι. 32}, ἀπὰ ν."Ὁ υ5ε5 ἴῃς ἔδτα τ ἵπηασε οἵ Ῥβ5. 1γ8 365 ςγ3 

618 635 (411 18), ᾿Βουρὴ ἴῃ ἃ ἔογῃι ἰουπὰ εἶβιν. ΟἿ Βα, 212; Ῥαϊ Βοῖῃ Ρἢτβ8. 
τε ρὶ. Ὅϑε ομαγαοιετίβιὶς ἀϊνίπε πᾶπιεβ ἀτὲ : 1.Ὁ» ν.1- 9, οἱ, Ὁι. 328 Ῥ5, 1816; 
νῷ ν.ἱ, οἵ. Οἢ. 4925 Νυ. 244.16, ἃ ροεῖίς ταῖμεσ [ἤδη δὴ δαυὶγ υϑᾶρε. ΤῊς ὑ56 

οὗ ἩΡῸ ν.9 5 βίτωϊϊας ἴο [μαί οἵ οοἱ, οὔἱυ ἢετα ἰΐ ἰδ οἵ ἴῃς ἰδζωρὶε, ἴβετε οἵ σοὰ 

ΗϊΪπιδεῖ. Τῆς ρῥῆτ. ὉΡ γ» ν.1} 15 εἶβυν. 911 15. 525 76. 481, ὍΤῆς Ῥβ8. νγᾶβ ενὶ- 
ἀδηιν τ τεῃ ἱπ ρεδοοίαὶ ἰηχε68, με πη ἴΠετς νγὰβ8 σοηπίαπί δος 685 ἴο (Βς τετηρὶα, 
δηὰ ψβεη ἴῃς οἰϊεί εν! ἴο Ὀς δαγεὰ ψεσς ρεβίϊεηος δηὰ βιοι κα. Τῆς 
Ῥβ. Ῥεϊοῃρϑβ ἴο ἴδε ἰαῖς Ῥεγβίδῃ οὐ πῖοσα χοῦ δ ἴο ἴῃς εαὺὶν Οτεεῖς ρετοά, 
1 15 ἀγαπιαῖϊς ἴῃ ομβδγβοῖεσ, Τῆς σβδηρε οὗ ρείβοῃβ ἀοεβ ποῖ ἱπιρὶγ γεβροῃβῖνα 

νοΐοεβ; Ῥαϊ (Π6 ροεῖ ποὺ 5ρεβῖκβ (οσ Εἰπιβεὶῇ οὗ 186 σεηῆδθγαὶ ρυποὶρ]ε5 οἵ τὴς 
ἀϊνίπε φονετηπιοηῖ, [μθη δά άγεβϑεβ [ἢ ρεορὶς Ψ] ἢ ρεγβοῦδὶ δρρίϊοδιΐου οὗ 
ἴμεβε ῥγί ποῖ] 68, πὰ βΠΔ ΠΥ αἰΐοτβ ἴῃς ψοτὰβ οἵ αοὰ Ηἰπιβε!, ΤὨςε υβς οὗ 
ν. Ὁ} 10} τείεγεηςς ἴο 7655 ΜΙ. 46 -Ξ [Ἀ. 410:11, δηὰ τῆς ἀομπίοη ονοσ ἰμ 6 

Ἰίοῃ δἀπὰ ἴδε βεγρεηῖΐ ν.:Ψ8, δίταϊϊασ ἴῃ βοζως τεβρεοὶβ ἴο 18. 1169, γίνε ἴῃς 5, 
ἃ Μεεδίδηϊς ομαγδοίεσ, 

Βίσ. 1. 4 5γη. [εἰζαβίϊς ἢ δῃᾶ ἃ 5υη. {5:1 ἢ. ---1., Α΄. 20» ἀήρ 
«ὐἦο ἀπυεἠε], Ἔταρῃαῖίς ἴῃ ροϑβι οῃ, ἱπιγοάδυοσίηρ τῆς ῥτοϊδϑὶβ ψῇοβα 
δΔροάοβίβ Ὀερίῃβ ἴῃ ν᾿ --- σόϊ]. Ὑῆδ Ρῦσ. Ἵχργεββοβ ἴῃς οοη- 
Πηυδὶ ἀνε ἴῃ, ἴῃς ἱπηρί, ἴῃς Βαδϊτι4] τεβοσῖ. ὍΤῆδ ρίδοα νγὰβ ἴῃ 8 
τΕΙΏΡΪε, ---- λέ “εεγεΐ ῥίαες οΥ ̓ ἱΕζοπ ἢ ἦε «λαάοιν 97 δλα΄4}}, 85 
1η} 2η} 31 427 4165 «3 61τῇ 645 (41}] 18). Τῆς ἀϊνίπε πᾶπιθβ ἃγα 
τῆς ροεῖίς οὔεβ Ὀαβθὰ οἡ ὅη. 405 Ὁϊ. 323 Ρ5. 18", ---, «δα 11], 
τακίηρ ἴῃε ἔοτπι 85 ρίο. δἴϊιγ (5, Ὁ), 35, βγῇ. νὰ ῥγενίουβ ρῖς. 

Ἦ,, 3, ἰο]ονεά ὈὉγ ΕΝ"., ἱπίεγργεῖ ἴῃς ἴοστη ἂἃ5 1 58.» “1 Μ1 5ᾶγ,᾿" 
ψΠ]οἢ τ αῖο5 δὴ ἀογαρί σῆδηρο, Ἰηϊτοάποίηρ, Δηοῖμεσ νοΐςα. ---- οὐ 

γαλευελΊ, οἵ ΑΥ., ἈΝ., Τ"Ἑ55Κ., βδδιβ Ὀειοῦ [μη “ υηῖο Ὑδηνεῇῃ ᾿" 

οἔ ΡΒΝ., αἰ" μβουρῇ εἰἴμοῦ 15 ἃ ὑσοροσ ἰγαπϑίατίοῃ. --- “1. γοζμρε], οἴ, 

ν 145 46} 61τ' 6255 - [Πρ ον :ς], οἴ. τ88 41’ γ)1τ  "] ιν Οσοάῖ 
ἐπ τυάονι 7 ̓ γωα 6] : 4] 115 δι ρ ἢ ϑΖίηρ [πε ρεηθσαὶ ργϊηςίρ]ς τη δὲ 

Υδηνεἢ ἴῃ ΗΪ8 ἴθ ρ]6 ψὰ5 ἴῃ Βα τυ] τεϑοτὶ ἀπά τείυρε οὗ Ηἰ5 
Ῥεορῖς. -- 3. ϑωγεψ], ἱπιτοἀυοίηρ τἰῃε ἀροάοβὶβ ψί Δπ ἀββθνεσα- 
τίοη, 45 ΑΥ͂., δῃά ἠοΐ ψῖτ τ 6 σαι] ρατγίῖοὶς “ ἴον," δὲ ΡΒΝ., ΕΝ. 

--ἶε τοὺ ἐξλυεγ)], ὩἸδταοῖγ, ἴῃ οπε ἱπάϊοαϊθα ἴῃ τῃ6 ῥτοϊδϑβίβ ; 
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Ῥυῖ 39, 3, (Ο]ονεά ὃν ΕΥ̓"., ἱπίεγργεὶ οὐ]. ἃ5 53. 2 ρεῖβ. “ἴῃες,᾽" 
δηοίδος δυταρῖ οἤδηρε οὗ ρείβοῃ, ἀπε ἀουθ1655 ἴο δϑϑὶ πη] το ἴο 

τῇς ρίοββ ν. "Ὁ. --- γονι τὰς “παγε], ἀεβηδὰ ἴῃ πε ἢ 45 ἐηριζδρι 

2εεήίσπες, διβῃδτίηρ, τη τ 465 ἴῃ Θηρι]ῆηρ ταΐη, οἵ. ν. 57. Ιβγαϑὶ 

15 ἰὴ στεᾶῖ Ρ6 7] ἔτοτὰ (ἢΐ8 ραβίθηοθ. Ης ἰ5 ομέ ὀμοιαγεά ἴῃ ἵὶ 
αἰγεδάυ, δηά τπογείοσε ἡεθάβ ἀδ]ίνεγδηςσε : ἴοτ 50 ψὰ σβουϊὰ ἰσδῃβ- 
δῖε τηϊ5 ἢσϑὶ νοσά οἵ (ἢ ᾿ἴηθ, δῃηὰ ἠοῖ πιαῖε ἰἴξ ἀερεηάδηϊ Ὁροῦ 
τῆς ῥγενίουβ νοσὰ, ἃ5 ΕὟ"., δῃα τγδηϑβίαϊε “ οἵ ἴῃς ἔονεσ," ψ Ὡς ἢ 

ἀδϑίγογβ ἴῃς τηβᾶβυγα. --- 4. νὰ ὦ τἀίεία Ηἰς απ γμίιεος τοὶ 

σμγγοιραῖ ἀΐπι1, 580 (ὅ, Ἐ,, 35, νὨϊοἢ ἰδ Ὀεῖζεσ βυϊϊεα ἴο ἴῃ ρᾶγα]]. 
τηδη 30, (ΟἸ] ον εαὰ ὃγ ΕΧ'"., ἱπιεγργείηρ ἴῃἢ6 ΗςΌ. ποσὰ 85 ἃ πουῃ 
α.λ. ““Ὀυοκίοσ" ἢ σε. Οὐ τῆς οης 8146 Οοά νἱ}}] ἀοἴίνος Ηἰς 

(ΑἸ 1] ρεορὶθ ἔτοπὶ ἴῃ ρεβϑίϊθησα ἴῃ ὨΟὮ ΠΟΥ ἅτε ΔΙγοδαῦ 

Θηβηδγαά, δηὰ οἡ ἴῃα ΟἴΠΕΙ 5146 ν}}1 βῃ θα ἰἤοτὰ ἔτοτι ἴὸ ἴῃ τῃ 6 

αΐατα. --- Α ρ᾽οββαῖοῦ τη κθ5 ἃ ρεβοῃδὶ Δρρ)οδίοη οὗ [15 ὑσετηδ- 
τατεῖὶγ ἴῃ ν.κὸ, υϑἷηρ [6 [ΕΓΠῚ5 οὗὨἨ δι εσ 55. οὗ 8 τη" 365 ςη" 61τ' 
635, οἴ. ι. 32}: μὰ Ηἰς ῥύοπ 1 τοῖν εουον ἑάεε, ἀπά πάν 

ἩἱἕῶοὍς τυΐηρε ἡάοι το ἐαξε γοζμρε. 

δὲγ. 11. Α ὄ 53γη. τεϊσαβι ἢ, ἃ 5γ}. ἀἰβιϊοἢ, αηα δῃ επιρηδιϊς οοη- 
ο]υδίοῃ. --- ὅ-θ6. Ζάσι «ἀαζί ποί δε αγγαϊ 4, ἃ ἀἰτεοὶ δά άτεββ θαββὰ 
ου ἴπε ἀοοίτίπε οὗ ἴῃ6 ῥγενίουβ δῖ... Τῆς ρεβϑίεηος ἰδ πον ἀ6- 

βοθεα ἴῃ βϑνοῖαὶ ἴθγηβ: δε Ζ7γγο» ὃν πίρὰξ ἢ 1ὴ6 ἀγγοῖῦ “λαΐ 

“Μιοά ὃν (αν 1} ἐλε ἐεείγμεδον ἐλαΐ τυαείεά αὐ ποοραα»}. Αἱ 4}} 
δουϊβ οὗ ἀδγ δηᾶ ηἰρῃϊ ἠέ ῥεείέδηιες ἰ5 δὶ ψοσΚ, οδυιϑίηρ ἴδῖτοσ ἴῃ 
τὰς ἀσγζηεες οὗ ἴῃς ηἰρῃϊ, 5} ἀηὰ βυδάδῃ 85 8ῃ διτοῦ ἴῃ ἰΐβ 

Βίρηῖ, ρἰεγοίηρ ἴῃ νΘΥῪ 8500] ἰπ ἴη6 ἀαυ]ρηϊ, δηα τηακίηρ ἤᾶνος 

δηά ἀεναβίδ!οη ἂἴ ποοῆ. ( 1πΐηκ5 οὗ ἴῃ ροϑι!εηςα 45 ἃ ἀδηοη, 

δηὰ ἰϊ 8 ροββίδϊε ἴπαὶ 3η μαά τῆς βάπιῈὲ ἰάεα. Βοίῃ νδῖὺ οἡ (ἢ ϊ5 
δοσουῃῖ ἔτοτῃ ἴἢ6 νὉ. ἴπΠαὶ ννᾶβ ὈγοῦΪΥ οτρίηα! ἴο ἴῃς ἱεχί. 

50. του ]6 τὰς [ῃ6 ρεβι ]θηοα πὶ 1 ἰ5 βἰαϊθβ ἃ ἃ5 ἃ ροββι ὉΠ : 
Ἴ. Τλομρὰ α ἐἠομεαμα γα} αὐ τὰν οἱ ἢ Απα α νιργίασαὶ αὐ τὰν 
γίρλέ λαμα, διὰ 80 ἴῃ ρβϑορὶε οὔ σοὰ νεῖεὲ Ὄχροβεὰ ἴο ἴδῈ 

αἰπχοϑῖ Ροϑϑί]ς ἄερταεα, ---γοῖ ὥύαο ἐλέε ἐΐ τοῖδ ποῦ ἐόν μρλ], 
τεβυηΐηρ ν.ἢ ἢ; 5δἴδ ἴῃ ἴῃς ῥτοϊεοϊίοη οἵ {μεῖς αοά, [6 ρῥΐαρις 
οπηοῖ ΔρΡΡτόδοῦ [ἢ 6ΠῚ. ---- Α ρ]οββαῖοσ ἀρρεηὰβ 8, ὑγοῦδῦϊυ ἴῃ 

οτάεγ ἴο βῆον ἴηι ἀοά ἀἰδιϊηρι 565 Ῥεΐνθε ἰῃς τἱρῃΐϊεουβ δπὰ 
τῆς ψίοκεά ; δηὰ τπδὶ ψῃ]Ὲ δ ἀεϊίνεῖβ ἴῃοϑε ῆο μᾶνα τηδάς 

Ηϊμὰ {πεῖν τεΐυρε, Ηδ ἀο65 ῃοῖ βρᾶσε ἴῃς ψίοκεά, Τῇ ρεβι]δησα 



ῬΘΑΙΜ ΧΕΙ. 281 

ψ1}} σρεηὰ [56] οἡ ἴμοπὶ, δηὰ ἴῃς τἱρμίθουβ 1} 8566 τἤδτὰ βυῆετ 
ἴῃς τοοοιήρεηβε οἵ {δ εῖγ νο Κοάῃ685. ---- Ομ τοὐὰ ἐλίπε ἐγες τοδί 

τάοω ὀελοίά απ 466 τὰς γεεονιῤέησε 97 ἐὰλε τυίεζεα. ΤὨΪϊΚ5 ρ!οββαίοτγ 

ϑθϑῖὴβ ἴο ἢανε Πεϊὰ τῆς οἱάδγ ορίϊηΐοῃ, ςσοηϊεβιεα ἴῃ τς ὈοΟΚ οὗ 

7οῦ, τμδῖ ἴδε νἱοκεὰ δηὰ ἴῃς τἰρῃίεου ἀτὲ σδγει ἷγ ἀἰδοτ πηϊηαιεα 
ἴῃ Ρίαριιε5 δηά οἴδοσ ἐν!]5. 

δι. Π1. Αἢ ἰπισοάυςίοιυ ᾿ἰπ6, ἃ βυπίδ. (εἰγαβεῖςῃ, ἀπά ἃ 5γη. 
σουρϊεῖ. ---9. «δέμες ᾿Εοη Ἰάοω λαοί νιαοδ ἐὰν ἀπυεἠϊηρ}, τεβατ- 
ἴηρ ἴῃς τπουρὰϊ οὗ ν."Σ: Παβῖ τηδάς ἴῃ ῥργεβεπος οἵ σοὰ ἴῃ ἴῃς 
τοτρὶθ, ἴμς ρ͵δος οὗ παδὶτυδὶ ταϑουῖ, ἃ τεᾶὶ ὨΟΠΊ6. ---- Α τηαγρίηδὶ 
Εἶοβ5 οἰαἰ πὶ {παὶ (8 νϑτγ [Ὠἰρ ὯδΔ5 Ὀδαη ἄοῃς: 20», Ζζσομ, Υαλ- 

τυελ, αγί νιν γόζμρε]. ΤῊΪϊ5 βι βθαυ ΠΥ οταρὶ ἰηΐο τ[ῃ6 ἰαχὲ ῬΓΟΣ 

το ἴῃς ἢγϑι ᾿ἰης οἵἉ [ἢϊ5 511., τρακίηρ δηοῖδοσ οἵ ἴῆοβε δΌπιρὶ ἰγδηβὶ- 
οηβ οδασαοίοσίϑες οὗ ἴῃς ῥγεβεηῖ ἰοχὶ οὐ ἴῃ 5. ----α ρἰοββαίου 
Ῥείοτε ἴῃς βρεοϊῆς ῥτγοπιῖβεβ οἵ ν." 3 ἰηισοάοεβ ἃ βεῃεσγαὶ Ομ: 
10. Συΐ] εὐΐδ ποῖ ὄφίαν ἐλέέ, πον ῥίαρμε ἀῤῥνοαεὰ τὰν ᾿ση1]. ΤῊ Ϊ5 
Ῥγθάκϑ ἰῃς ἔοτος οὗ ἴῃς δηι 6515 ν τῇ ἴ[Π 6 ῥγενίουβ 511. --- 11, 226 

«τοἱῇ γίνε ΗΠ» ἀηρεῖς ἐλαγρε οὐδεν 2446]. ὙὍῆς ρυδτγάϊδῃ δηραὶϑ, οἵ, 
445 35). ὅπ. 247, πον ἴᾶΚε ἴπε ρἷαςε οἵ {πε βῃϊεϊ ἃ οἵ ν." 45 πιοσε 
δεοῖϊνε ἀρθηΐβ οἵ ἴῃς αἰνίης ρῥτοϊεοτίοῃ. --- 79 ζεεῤ ἥλεε ἐπ αὦ τὰν 

«υα}5]. ὙΝΒΕτανοσ ἴῃς ρίουβ πεηΐ, [ΕΥ̓ νουἹὰ Ὀ6 Κερί ἰπ βδίει 

ὉΥ τῃεῖς συαγαϊΐδηβ. ---12, ζζοπ ἠλεὶγ ῥαύνις τάδ τοὴϊ δεα» “ἀεφ 
49], π ἤδη ἴἤθτε νὰ5 ΔῊ ἀδηρεῦ οἵ [ΔἸ], --- ἀηᾶ πὶ τ ῖτἢ 50 
τηυςῇ δἰϊεπίοη ἴἰο ἀείαί!, 24:2 σι ἀαδὰ τὰν 700 ἀραϊριε ἃ “ἰοη6}. 
ΤῊΐβ ραββᾶρε 85 υϑεὰ Ὀγ ϑαίδη ἰῃ ἴῃς ἱετηρίδιίοη οἵ [ε5ι5, Μι. 4“ 
Ξε Ικϑ. 4.0}. νἱτἢ ἃ Ἰορίοαὶ ἱπιεγρτεϊδιίοη ἴὸ ἃ δἰ ταδτίοη οὶ σοη- 
τεπηρΙαϊςὰ ἴῃ ἴῃς Ῥ5Β. Τῇ Ῥ5. ἢᾶ5 ἴῃ νἱθῖν ἃ τγεᾶὶ ρα, ψῃ ἢ 
τηεεῖβ ἴῃς ῥίουβ ἴῃ ἢ 5 Ὠοσγηδὶ σουγβα οἵ 116. “ ϑαῖδη ἀρρ]ε5 ἴῃ 

Ῥγοζηΐβε ἴο ἃ ρΡεγ] ἰηἴο ψῃϊο ἢ ΠΕ υὑγρο8 [6515 ἴο οᾶϑβῖ ὨἱΠΊ56] 
ΤῊβ Ἰηἰεγργείδιίοη οὐ ἴῃ6 Ῥγοπιῖβε 15 γεὐεοϊεα ὉΥ 6518 45 τεπηρῖ- 

ἰηρ Οοά. ---18, ὥζονπ γεῤδή απαά ἐσόγα ἡάσις τοίδί ἐρεαα, 580 , 
845 Ὀϊ. 225; Ὀυὶ 32, ΌΥ σΟΡγ πι 5 εἰτοσ οὗ ἃ 5ἰηρὶε Ἰεϊζεσ, ἰηῖτο- 
ἄυοεβ ῥγεπηδίυγεϊγυ (ἢ6 Ἰίοη. Τῆς οοηϊοχὶ βυρροϑθῖβ ἴπαὶ [ἢ 15 

ττεδάϊηρ οἱ νεποιῆουβ 5ηά4 65, νῃϊο ἢ τηϊρηϊ ἰΏ ἀῃ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ σᾶ56 

Ὀςε ἀεδαάϊγ, ἰῃ ἴῃς οα8ε οἵ ἴδε ρίουβ νου] δε Ἠαγυη]εϑ5. ---- Ζίσα 
«οὐδ ανιῤίς ἦς γοιηρ ἴοπ απα ἄγαρομ]. ΤὨε ρίουβ νουϊά πᾶνε 

ἀοπιϊηίοη ονεῖ ἴθεπη. Τῆΐ5 ρίνεβ ἴῃς Ρῥγοπιῖβα ἃ Μαβϑίδηϊο βἰρηϊῇ- 

οδῃοδ, οἵ, 15. ετ5. 



282 ῬΒΑΙΜΒ 

ϑίγ. 1. Ὑνο 3γη. οουρίεῖβ δηά ἃ 5γῃ. {τἰβίίοῃ. ---14-16. δὴμες 
λε λαίὰ ςεἰ ἀὲς ἐσυε οβμ 42], ἃ Ὠδαϊοσοηοτηίς οχρσγαϑϑίοῃ, ἰονε ἴο 
Οοά δείΐηρ τεα]γ ἱτρ ἰεὰ ἴῃ ἴῃ 6 ἀπε! πρ ἰῃ ἴῃς ἰδιηρὶς ν.Ὁ: [| ἀξ 
ἄοίὰ ἐμποιν Μγ παριε], Ῥειβοῦδὶ δοαυδίηίδῃος νὰ τῆς παῖὴς οὗ 

Οοὰά 85 πιδηϊξεβίεα ἴῃ ἴῃς βαποίυδτευ, οἴ, 9}} 15. 5.25 6. 4877, ---- 7 ὐἱὰϊ 
ἄεῆνεν ἀΐπε ἢ 7, τοῖν τε ἀΐρε οη ἀϊρλὰ], τοβυτηθὰ ἴῃ ν. δ, -- 7 τον 

ελυεν ἀΐνι ἀπά 7 τοὴϊ ἀοποι ἀΐν], διὰ ἴῃ τῆς οἰϊπιαχ ν.᾽5, ---- 4 πὴ 

»ιαζε ἀΐνε ρα ὁ» 7} σαἰναήο»Ἵ, οἴ. φοἷ, Τῆς ἀε]ίνεταηος ἰ5 ἴο 
6 ποῖ ἃ 5ἰπηρὶς οὔθ, Ὀυϊ Δῃ δχαϊιεά, ἃ ρἱοσίουβ οηςβ, ψὩο ἢ ἣς Μ}}} 

Ὁς Ρεγιη το ποῖ ΟὨΪΥ ἴο Ἔχραετγίεῃος Ὀαϊ ἴο σοηξετηρίαῖς τ} 7Ογ. 
11 νη] ᾿πἀεεα Ὀς ἴῃ ἄῆϑΕΣ ἴο ρσάγοῖ: 172 τοῦδ εαἡ τῤοη νιὸ απά 
7 τοὴ! ἀπϑευεν ἀΐνε, διὰ σοῃηθοῖςα ν ἢ τἢ6 σοηδίδηϊ Ῥσεβεῆςε οὗ 
Οοά νι τἰῃῈ οὴς ὙὯΟ σΟΠΒΙΔΏΥ τεϑοτίβ ἰοὸ Ηΐ: ἔμ ἀέρι 7 
«οἱ δὲ ἵη ἐγομόῥφ], οἴ. 23, 4651, Δῃὰ 48 ἴῃε ἤηαδὶ τϑϑυϊὶ, ἰπϑιθδά 

οὗ Ὠὶ5 ἀδγβ Ὀείηρ ουξ 5ῃοτί ὉΥ ἴῃς ρεβϑεϊεηοςε, 88 τγᾶβ ἴῃς οδϑα 
στῇ τυ τα 65 οὗ οἴμετβ, χὰ ξηρὰ 977 “4)5, ἃ Ἰοῃρ [1ἴπ, τοὴϊ 7 
απο ἀΐσι. 

1. δον ἋΣ] Ρδτ, ανλ. οἴ, ὑπ Ὁ 275, 125 Ὃ 3151, Ἴ)0)2 Ὃ 615, --- τ} ὦ 
τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ, 3. αἰρπιϊρὲ, --- 1) 5] Η ΒΡ. νϑ, εἶδνν, 70. 3935; δαὶ ΟΩ] ΡΒ. 
4418 .Ἐ. -- 3. ὍΝ] Οαὶ ἱπιρί. 1 55., δὸ 3; δῖ Θ ἐρεῖ, ο Ἐ,, 5, εἰ μετ ὍΝ ρῖς. 
οὐ ὍΝ" 3 53..30 Ηπὰ. Ρε., Ογ., Πα., αἱ. --ο αν} 68. Ν τῷ Θεῷ, αὶ ΘΒ. 5.0. Ν' 6... 4.1 
κυρίῳ, 3 αἱοννεΐνεο. ---- 8, 155.) 50 3, Θ΄. Δ. ἘΠῚ με; Βαϊ (68 δ" β(, ἰμίετρ. --- ἢ τ50»] 
ὩϑΌ Δ! π.[πι.} “οτυΐεν,, 85. ο. ο; Ὀαϊ {| τεχυΐτεβ ἱπάερεηάςης νοσζὰ, ὑγοῦ. ρῖο. 

Ῥαβ5. νὉ. τὴν" σμδ «παρ εαῖ, ---- 2] Μερέίἑδνεσε, δα Ἐχ. 5ὃ οδ΄ Νὰ, 1412 (1) Ἀι. 
2821; Βαϊ (Θ΄ λόγου -- 31. --- 4. Ἰγ2Μ] 5. πον δέρεἰον, 86. Ὀϊ, 3211, -- 5. 

ἱπηρέ, 150 (513), ποῖ 7.55, Ὀυϊ Ἰαῖς, ψ“Ώεη ἀἰϑιϊποϊίοιυ μαὰ ἀϊξαρρεατγεὰ, -- Π5] 
π.΄. διιεξίον, α.λ., 85 Α4., Σ, τ; Ὀαυϊ Φ κυκλώσει, 5ο Ἔ, 55, τυ ρΡῖς. γῇ. “πὸ σὸ 

γον αὐοηφ, --- δ. Ἡ}9.] τεῖ. οἴδυϑε; οὗὨἁ ἀττονγ ΟὨΪΥ Βετε, ν. 1811, --- 6, 551 
ἴον υϑι8] 15». --- ἢ 295] π.π|. ἀετόν μεζέορι, ἃ5. Ὀι. 3233 οἵ 58εοὶ, Ηο. 13}} 15. 483, 

-- 5] ἀεποπι. τ, οτἱρίπα! Υ ὀσγαῖ, δα βου ΠΥ ἀἴεγεση, ροά, Ὁϊ. 3217 Ῥ5. 
ΤΟΎ (6); Φῦ δαιμονίου, Ἔ ἐἰαεν»":ον»εΐο, τὶ Πδτε ; Ὀπὶ τῆοτο ῥγοῦ. ἱτηρί. τ αν 

«τυαείξ. ---- 8. ὉΠ. ).}2]} Ρἢτ. α.λ., ἴῃς ᾿ἴπε ἃ ρἷ. --- ΠΝ ΟΦ Γ 59] ρὶ. ἴτοτω 

η35. --τθ.. ὍΠΟ ΠΥΝ ΠΓΝ 32] 5]. οτρίπα! Υ τααγρίηδὶ ποῖς, τείοσγίηρ ἴο υ.3, -- 
79] 65. οοἱ, θυῖ (5 μετα δβ ἴβετς καταφυγήν σον, ἽΠΡΌ. --- 10. ΝΠ] ΡῬα. 

ἐπιρῆ, τον νὉ. ποῖ υδεὰ ἴῃ ΟΔ]. ΡΙ. ἐαμτς 49 νιεεί Ἐχ. 2118 (Ε). Ῥα, δὲ 
αἰϊσευειῖ ἐο πεέεί, εἶπνν. Ῥτ. 1221, ἩΠῺΡ. 2 Κ. ςἿ. --- 18. ἐπ }9} πιὰ, ροεῖίς, 
λίοηι 88 Ἦο. 519 137 10. 410 τοἱδ 288 Ῥγ, 2618; μυὶ 65 ἀσπίδα -- ὕπι, 5ο ὅ, 3, α5 

Τι. 323 ΜΙ, γ17, τοτὲ ῥγοῦ. τῖτῃ ΠΡ νεποιηουβ βεγρε;ῖ, ὑγοῦ. οοῦτα Ῥβ. ςδ6 
Ἀι. 2233, -- 14. 9] νϑ. Οδἱ δὲ σηαελεά ἐν ἴσυε, ς .2 Ὧι. 7Ἷ τοῖδ 2111 πὸ --- 
ὯΦ »ῈῸ7 ῥδγ. εἶβυν. 5. 911 15. 5.25 7ς. 4817, --- 1δ. .2)Ν} Ἰορ ἔοιτω 85 ἰὼ Ὁ. 
Ι᾿ 8 αἰβο πεςάβά ἔοσ πιεᾶβυγς. 
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ῬΘΑΙΜ ΧΟΙ]., 4 5τα. δ᾽, 

Ῥβ. 92 ἰθ ἃ ϑοῃξ ἱπ ῥγαΐβε οὗ Ὑδῆνθα : (1) τοϊοϊοὶηρ ἱπ [Π6 δοῖ 
οὐ Ργαϊδίηρ ὅδ δηὰ ηἰρῃὶ στὰ ἱπδίσιπιθπίδὶ πιμδὶς (ν.59) ; 

(2) ψοπᾶἄετίπρ δὶ [86 στθαῖῃβββ οὐ ἴπ6 ἀϊνὶπ ἡγοσῖτ8 δπὰ ἱμουρμίθ, 

ΒΡΟΟΐΔΙ ἰπ Ῥογιιττἰπρ (86 τνίοκοά ἴτὁ ΒουΣΙΒη ΟἿἹΥ τὸ {ποὶσ 

δνθηΐι4] ἀδδιγισείου (ν." 55) ; (3) 186 νυ ϊοϊκοά Ὑ111 ϑυγοῖν Ῥοσὶ δα 
ἰπ Ζ.11 νἱονν οὐ 16 τἱγπίοουδ, πὸ Ψ|1 θὈῸ οχαϊτοᾶ ἐπ ἐποὶσ βίοδὰ 

(ν.58); (4 τμ8 τἱρβίθουβ ὙῚ1 δουσίϑῃ ἐπ [μ6 ἰοπιρῖ6, δ [86 
ῬαΪπι δῃὰ οσοάδσ, ουθῃ ἰὸ οἷά ἂρ (ν..5}). ΘΙοββθθ δ ρμδβὶζα τ86 

ἰδάμποβϑ (ν.), 86 ἱσποσάποθ οὗ πιδη (ν.7), δῃὰ 186 πρεὶσμέποδϑ οὗ 
Θοὰ (ν.})). 

ΙΤτ 5 ξοοὰ ἰο εἶνε 1παπ]κς ἴο Ὑδην θῇ, 
Το πιδᾶῖε τηεϊοὰγ ἰο ΤῊΥ πᾶπια, Ἑγοη ; 

Το ἀεοίατε ΤῊΥ Κἰπάῃεββ ἰῃ 1π6 ταογηίης, 
Απὰ ΤῊνΥ {Αἰ ;]η 655 ἴῃ ἴῃς ἀδτίκς ηἰχἢϊ, 

ΜΗ ἃ ἰεη-ϑιηρσεὰ Πάτγρ, 
ντὰ πιε]οαγ οα ἴῃς ἱγτε. 
ἩΟΥΝΝ »τεδὶ ἂτὲ ΤῊΥ ννοσκβ! 
Ηονν γεγὺῪ ἄεερ ΤῊΥ ᾿ἰδουρῃι5] 
ἌΝ εὴ (μ6 ψἱοκεὰ σργοιυῖ ἑοσῖ ἃ5 Ὠεγθασα, 

Αῃὰ Δ4]] ἴῃς ψγόγκεῖβ οὗ ἱπίψυϊιγ ὈΪοββοιῖη, 
1 ἰ5 ἰῃ ογάεγ ἰῃδὶ ἴΠ6 } πᾶν Ὀὲ ἀεϑίτογεά ἔογενεσ, 

δίηος Τῆου ἃγῖ ου ὨΙρἢ νει δι ρὶγ. 
ὍΚ Ιο! ΤὨΐπε Ἔποπιῖεϑ 5ἢ4]} ρευ ἢ ; 

ΑΙΙ τὴς ννοσίεῖβ οὗ ἰῃηϊψυὶν 5}4}} ὈῈ βοδίίεσεὰ. 

Βυϊ Του ν»ἱ]ῖ ἐχαὶξ ΠῚ ΠΟΓῚ 845 ἃ γΌΓῈ οχ; 

(Του διαϑὶ εητίοπεα πηε) νυ ἢ τεβῇ οἱ ἃ 
Απὰ ταΐης 6γ6 58}811 Ἰοοῖκ ου πὶν Ἰυγκίπρ ἴοεϑ ; 
Εν] ἄοετβ πιΐπε βαγϑ 5}.4}} Ὦφδγ. 

ΤΗΕ τὶ θοῦ ν1}} Ξρτουΐ ἑοτῖῃ 85 ἴῃ ραΐπι ἵγεε, 
Νναχ [4}} ἂ5 (πε οεάδγ 'ἰπ [βῦδποῃ. 
Ττδηβρίδηϊεά ἱπῖο ἰῃ6 ουδὲ οὗ Υδῃν εἶ, 

ὝΒΕΥ Ὑ}]] σρτοαῖ ἑοτῇ ἴῃ ἴῃς σουτί5 οἱ ους αοά. 
5111 ἴῃ οἱά σε ἴπδν Ὑν}}} Ὀδαγ ἔγαϊ: 

ΤΟΥ ΜΠ] θὲ [}} οὗ βαρ δηὰ ἔγεβῃ!Υ στεεῃ. 

Ῥβ. 92 νγὰβ οὐ ζί πα! ἃ Ὁ, ἃ ἴετπὶ ἀρργορτγίαϊε ἴο 8 σοηϊθηΐῖβ, ΤΌ γ85 
δἀάδεὰ αἵ ἃ Ἰαΐετ ἀαἴϊε. Ιξ ναβ8 δνεῃίυδ! δβϑίριεὰ ἴοσ θεὲ ἴῃ ἴῃς [ἰξαγργ : 
γῶϑη Ὁν (Ὁ. Ιπἴγ. 88. 24, 31, 39). [{ 15 ἃ Ῥ5. ἘΠ. ΠΕΠΕΙΥ βυϊτεὰ [οτ νου ίρ, 

ψβεῖδογ ἴῃ ἴλς ἰεπιρὶς οἵ ἴῃς βυπαροριςθ. [τ νὰ8 σοπιροβεά ἴῃ ἴῃς {ἰπιὲ με π 

15γ8ε] νγᾶβ εχροβεὰ ἴο ρευἹ] ἔγομι επειηΐςβ, πὰ ννἤεη ἴῃμε πιυπὶςαὶ βεγνῖος οὗ [δε 

τεπῖρὶς τγὰ8 ἰῃ (Ὁ}} ορετγαϊΐζοι; ἱμεγείογε ὑγοὈῪ ἴπ ἴῃς Ἰἰαῖς Οτεεὶς ρετὶοά, 
Τῆς ἰδῆρσυαρε 5 ποῖ ἰαῖς : 1). νι" 5 ο7; ν.6 ἀερεηὰβ ροββί ΕΪΥ οἡ 15. 5.58.3; 
ν.Τ 15 τεϊαϊεὰ ἴο 4911 γ322, Ὀυϊ ἰ5 ἃ ρ]. 
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Βῖγ. 1.4. 3γη. τεἰγαϑιοἢ δηᾶ ἃ βγη. σουρίεῖ, -- 39-4, 1 ἐς ξοσα! 
ΡΙεαβδηῖ, ἀεὶ μτία], ---- Ὁ ρίνε ἠλαπᾷς ἢ 10 »ιαξε νεϑίραν], ἴαττὴβ 
ἀδι8] ἰῃ ρυ Ὁ]. τοσβηΐρ ἴῃ ἰῃς ἴεταρὶε, οἴ. 322 τος 2 τοῦ' το" δ} Ὁ: δ 
118. 116, ΤΣ ἔδεπλε ἰ5 γαλιυεὰ ἢ ΤᾺ» πασιε ᾿Ξ ο"], οἴ 185 
τ25ὅ; ΖΔ ξἰπάμεος ἢ 7λν αὐ μέμεςς], τἰᾺ6 ραὶτ οἵ ἀϊνίης αἰ θαϊε5 

ἀιβυ δ! δϑϑοοίαϊθ ἴῃ βοἢ 5ΟΠρ5, ---- ἦπ 29 »ιογπίηρ ἢ 1π τὰς ἡαγξ 
πίρλ ἱτηρὶ γίηρς ρα]. οσβῃῖρ ἴῃ ἴπε τετρ]ς δὲ ηἰρῃϊ, οἵ. 1.34, 85 

ψΜῈ]} 45 ἰῇ ἴῃς τηοσηίηρ, δηὰ ἱπάεθαά ποῖ ΟὨΪΥ ΜΠ νοσδ] τυβὶς, Ὀαϊ 

στ ἰηβιΓαπηθηϊ5. 85 ΜΕ ]], ---- το ὦ “σητ-οίηρεῦ λα], 845. Θ΄, οἴ. 
43} 1449, απα το νιείράν ὁπ τὰς ἔνγε, εἴ. 815. ἾΗΉ, (οονεὰ Ὀγ 
ΕΝ"., ἱπίεγρτεῖβ ἴῃς πογὰ τηεδηΐηρ “ ἰϑη-βιτηροα "85 δποίμοτῦ 
Ἰηβίγαπηθηΐ ἤδη ἴἢ6 πάρ. 332 α͵50 ἱπίεγργεῖβ “" πεν "᾿ 45 βοῦρ 
Δοσοιῃρδηγίηρ ἴῃ 6 ἴγτβ, δηὰ 50 ῬΒΥ͂. 45 ἃ βεραγαῖθβ “"ἰουά ἰηϑίπι- 
τηεηῖ,᾽" Ὀυϊ 411 [15 15 ἱπργοῦδ!ϊα. --- ὅ. Α ρ]οπβαῖογ Ἰηβεγίβ ἃ γεᾶϑοῃ 
Ὠοτε, νῃἢϊοἢ ἴπὰ οτὶρίημαὶ γοβοσναβ ἔοσ (6 βυρδεαιεηὶ ϑ.5., ---- 7 

ΖΆσοι ἀαεί νιαεΐδ γιό ρα ἢ 7 «ἀαλ γἱηρ ομΐ ῥγαϊφε], ἴῃς τΠεππα οὗ 
ΨὨἰοἢ νὰ5 βϑοῖηθ ἀδ᾽νεγάησα ᾿υ5ῖ ὑτουσῆϊ, ΡγΟ ΔΌΪΥ ἴῃ τἴ86 Μδο- 

οΔΌδδη {{π168. --- Τὰν ἰδέα ἢ τε τυογᾷς 47 ΤΆ» λαπα], οἴ. 285 γγ}3 
90)", 

δὲ: 11. Το 5γη. οουρ]εῖβ δηά ἃ βυηϊῃ. οὔς. --- ὅθ. ἴοτο ργεαξ], 
Θχοϊδηηδίίοῃ οὐ νοηάεσ δηὰ ῥτγαῖβα [ στο τέ7}) “4261, ἴον ἴῃ ἐχ- 

οἰαηπγαῖίοη ἰ5 σοπτϊηπεα ἴῃ [ἢ 6 5γῃ. [1 6, νν ἢ] οἢ 5 ποῖ ἃ πΊΘΓα 5ίδῖθ- 
τηεηΐ οἵ ἰδοϊ, ἃ5 ΕΥ̓. ΤῈ τυσγάς οἵ Ὑδηννεἢ ἀγα ψοη είν 

δτεαῖ, ἰῃ ἱπιθηΒ 1 ταῖμοσ ἤδη ἰπ Ὠυτηετῖ, ἃ5 ἱπιρ]16ἀ ἴῃ ἴῃς 5γῃ. 
“ἄξερ,᾽" ψῇῃοἢ 5 ἀρρσγορτίαϊε ἴο ἴῃ6 αἀϊνίης φἀσωσάξε 48 Ὁμϑθδγοῇ- 

ΔΌΪα δῃὰ Ρτοίουπηά, οἴ, 405, Ὀὰϊ ἐβρεοίδ!ν 15. 5 δ. ΤΏεβα αἰνίης 
ΜΟΓΚΒ ἀπά {πουρῃϊθ ἅτε τ τείδγεηοθ ἴὸ ἴἢς νἱοκαά, ἴῃ τῆς 
ΔΓ 655 Ὀεΐνθεη {ΠΕῚΓ ῬΓΟΒΡΟΓΙῪ δηά τῃεὶγ υἱττηαῖς ἀδβιίγυσίοι 

νδῦ, Βυϊ ἃ ρ]οββαίοσ ἱπίεγροβεά ἃ σουρ]εῖ εὐ ρῃδϑίζίηρ ἴῃ 6 ῥτο- 
ταη αν οὗ ἴῃς αἰνίηε τΠπουρἢῖ8. --- Ἴ. 441 ὀγωδεὰ για ἢ} α ἐμἠαγά ἢ, 

οἵ. 492, 45 ἀἰβιϊηρυϊϑῃεὰ ἴτομι ἃ νἶῖϑε δηά υπάετβιδηάίηρ τηδῃ, 

᾿ϊνίηρ ἰῃ ἴῃ ἔξαι οὗ σοὰά ; οδαγαοίεγίβιίς οὗ ἯΙ, ---- Ζποτυσίά ποΐ ἢ 
“παάργείαπάελ ἐς ποῖ, ται πο τῃ 6 Ρ54] πλϊδὲ Κῆονν5 ἴῃ Ὧϊ5 6χ- 
Ῥεπεποα δπά ψἢδὶ ἴῃ6 Ῥεορὶε υπάἀεγβίδηά ἴῃ ἴῃς α8ὲ οὗ ἴῃῆε βοηρ 
οἵ ρταῖβα. ---ὃ. ἤρλεη τὰε τυϊοζεά ἢ} αὐ 116 τυογᾷεγς 47 ἱπιίφυΐ}, 

ἀουθι]655 τῆ βᾶπιῈ 8458 ἴῃοβε οἵ ν.}Ὁ 13, δῃᾷ τῃοτείοτε ποῖ νἱεκεὰ 

τιθῃ ἴῃ 1ϑγαεὶ, Ὀὰΐ ἐογεῖρη Θη πλ65 δηά ἰγθδοἤθγουβ ἴοβϑ8. --- σφ γονέ 
"ον ας λεγόαρε ᾿ὶ δέρετονι], ἴῃ δυδάδηῃ Ἰυχυτίδηϊ δύσοθθβ δά 
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Ῥτοβρεηῖγ. Τῆς 5:6 ΣΠ101165 4͵ϑο (γι !ν δηα ἰτδηβιτοσίῃεβ5, οἵ. 
οὐδ, ψὨΙΟἢ 5 ἤδη Ἐχργεββεα ἴῃ ἴῃ6 δροάοβίβ ἴῃ [ἢ βἰγοηρεβί 
ἴδ γΠΊ5. -- 7 ἐς ἐπ γάρ ἡλαΐ ἐὰν ριαν δε ἀεεϊγογεα “ογευε7], ἀρὰ τῇ 6 

ΙΕΔ5ΟῺ [ῸΓ ἰΐ ἰ8 ---- 9. δίπες Ζάοι αγί οη ἀϊρὰ ευεγέαεπηρ]. ὙδῈ- 

ψΕἢ τε ρῃβ ἴῃ ἴῃ 6 Ὠεῖρῃϊ οὗ πεάνεῃ, Ἔνου δι ηρὶν Ηἰ5 ἀοτηϊηΐοη σοη- 
τῃυεβ. ΤΠ5 τρᾶῖκεβ ἰξ σετγίδίη ἴπᾶὶ [ἢ 6 Ῥτοβρευτῖν οὗ ἴῃ ψ]οκεὰ 

Ὑ1]1 ΟὨΪΥ Ὅς ᾿διηροσασΥ, δηὰ Πεῖγ ἄοοπι βυάάδη δηᾶὰ ἱστενοσδῦϊε. 

Τα δηιῃεϑὶβ Ὀεΐνεεη [Π6 ἐνεταβεηρ τεῖρῃ οὐ σοά δηὰ (δ ἐνεῖ- 

Ιαϑηρ ἀεϑιγαςτίοη οἵ ἴῃ6 τιο κε Ὀγίηρϑβ [6 51. ἴο 115 οἸἸτηᾶχ. 
ϑῖ:. 11. Τῆγες 5γη. σουρ]είβ. --- 10. 20γ, ὦ ' Ζλίιο ἐπϑπορεΐες], 

τερεαϊεα ἔοσ ἐπιρἢῃαϑὶβ ν ἢ ἰἢ 6 ἀϊνίης πάπα ἴῃ 34, 3, ΕΝ". Ὀυϊ 
τοῖ ἴῃ ἴπε οτρίῃαὶ. Τῇ νος κεὰ τὰ ἴῃ6 αἰνίηθ δῃθπη]ε5, 85 υϑ4] 

ἴῃ ἴῃς ψ. --- «λαν ῥεγίελ ἢ σλαὰ δε τεαϊίεγεα , ἰὰ ἀεδίδαϊ οἡ ἴῃς 

Ὁ 41116- Π 614 δηὰ ἴῃ τπε ῥδηΐς οἵ ἃ ἀἰδαβίτουβ τουΐ. --- 11, 5. Τάοω 
«οὐδ ἐχαΐ μιν ἀσγη], ἴῃ νἱοίοτγ, οἵ. 75 ὁ 890,8 148": ας ὦ γογέ 01], 
ἴῃ ρίραητς νὴ] Ὀ0}} οὗ τῃε δηςίεηίβ, οἴ. Νὰ. 2253 τ. 23}7 Ρ5. 225 
10. 295“, νῆοβε ἔυτίουβ οηβεῖ Ψὰ8 βσεαῖ ἴὸ Ὧ6 ἔξαγε Ὁγ [6 

Πυηίου. --- Ζάσι ἐσ: ἐριγίελ πῖό τυὐὰ 7ερὰ οἱ], ἰῃμῖ 15, δὲ τῆς [65- 

εἶνα! ςεἰςὈγαῦηρ ἴῃς νἱοίοτυ 6 15 δηοϊηϊθα 50 τον τῆ ΟἿἹ ὉῪ 
Υδμνεῆ παῖ ᾿ς νἢ}]} Ὅ6 βαϊυταϊεα νὴ ἰδ ἃ5 ἃ οδῖκεβ ἤθη ὑτε- 
Ῥατγεὰ ίογ ἴῃ βδοτίβοθ. ΤῊΪ5 ἰ5. ἃ ρδγα]]6] β' τι ]6. Α5 Ηουσβίθυ, “ἃ 
Ῥεηειτγαϊίοηυ οἵ ἴῃς ψῃοὶα βυρϑίδησα οὗ ἴῃ6 τη ρϑίβοῃ ὉΥ ἴῃ 6 
οἹ],᾽" οἴ. 225. --12. ΜῈπὸ ἐγ «ἀαὴ ἐροξ 951], σἰϊὰ τῃ6 ρᾶζε οἵ ἴῃς 
νἱοΐοτ, βϑεείης δἰβ βῃθηιΐαβ βἰδίῃ οὐ ἴῃς δαί6- 6] 4 δπᾶὰ τυβῃΐηρ 
Ῥδηίς- ϑ τ Κθὴ ἀναγ [ΠῚ ἢ8 ρυτϑυϊς Π 2721π6 ἐαγς «λαδ λἀεαγ], 

ἀουδῖ1ε55 τῆς οὐξοτίε5 οὗἉ ἴεῖτου δηὰ δηριυϊδῃ οἵ ἴῃς νδηφυϊβῃαά, 
δίσ. 1Υ. Τῆτες βγη. σουρίεῖϑ. --- 18. ΖΑ γίρλήεοις], 15γϑεὶ, δηὰ 

τοῖ τῆς τἱρῃίθουβ ἴῃ [5γδεϊ, ---- τοῦ] σῤγομέ γογίὰ ας “ἦε ῥαύνι ἐγεε], 

Δῃ ἀρμτορτίδϊιε 5 παῖε οὗ ταρὶ ἃ, νὶρογουβ στον δπᾶ Ἰαχυτίδησς οὗ 

Ἰ16, ---- αν “πα ας τὼς «εἴα» 97 Ζεδαποη], ἃ 5' της οἵ 5: γτεηρίῃ δηὰ 
ἀυγαὈΠγ, οἵ. Ηο. 145 5; Ὀοιῇ ἴῃ δηι ἢ 6515 νὰ τῆς Ἰαχυτίδης Ὀυϊ 

ῬαγβμαΌΪς μογθαρε ἴὸ ψ ἢ ἢ [μ6 πιο κεὰ μδ4 Ὀδεη σοτηρατγαὰ ν. 5. 
--14. γαρμεῤῥίαπίεαῖ ἑπίο {δε ἀομδό 97 γαλισεὰ ἢ ερμγίς 97 ομγ' 

ΟσοάἽ. ΤΆς τεηρ]6 ἴῃ [15 ἸΑΥρΡῸΓ 56 ῃη58, ἃ5 δχρίδίηθα ὈΥ͂ σουζίβ, 15 
ςοποαίνοά 45 Ἔχο θεά ηρ)Υ εχ] 501]. ΤῊΘ ἴγεα5 ἴπδὶ ἅγ6 ταπιονθά 

ἴτοπὶ οἴμοσ ρίδοθβ δηά ρἰδηϊεὰ ἴπθγα Μ1}} πᾶνε ἃ Ἰαχυτίδηϊ στοντῇ, 
οἴ τ 845. -- 72εν τυΐἱ «ῥγομέ γον, ἃ5 γουτρ ΡΙΔηΐ5, ἀηα,---15ὅ, «47 

ἐπ οὐά ἀρε “ἦεν τοὴϊ ὀεαν γι, ἀοιθι1655 σοπιθϊπίηρ ἴα ἴῃς ἤρυτα 
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τ6 ἔπ] 655 οἵ [Π6 ραΐπὶ δηὰ ἴῃς Ἰοηρενὶ οὗ [ῃ 6 σεάδτ. ---- ΖΖεν 

«οἱ δε μὰ φ" «αὐ απὦ »εέελζν. ργέφη], Ἔνευϊδϑιὶη ρν δηϊπιαῖα τ μ 

16 Δι ]π685 οὗ ̓ ἰῈ δῃὰ ὄἜνεσ σγθοη ψἱτἢ [ἴῃς το Πα6βι οὗ (ο]ίαρε. 

Τῆε Ῥ5. σοίηεβ ἴο ἰϊ5 ποδὶ ἀρργοργίδῖε εηὰ ἤεσε; Ὀυϊ ἃ ρ]οβ- 

βαΐογ, νυ ἰϑΐηρ ἴο εἶνε ἴξ 4 ἀορτηαῖίς δῃάϊηρ, δα 58: 16. 7ζαν “εν 
»ιᾶν ἀφείαγε ἐλαί γαλιυεὰ ἰς ὠῤγίρλι, μι») Κοοξ ἐπ τυάονι ἐς πὸ 

ἐμίφιίν}. ὙἨΐβ βεεῖηβ ἴο ὃς Ὀαβεὰ οἡ Ὠϊ. 32, ψἤεγα ἴῃ 6 ἀρτρῃῖ- 

π655 οὗ ἀοἂ νγᾶβ8 ΡΓΟΡΕΙ͂Υ δ ΑΞἰΖαά ; Ὀυϊ ἢ6τα ἱξ 15 ἱηδρρσορτσίαῖε, 
ἴον ἴῃς Ρ5. ῥγαῖϑεβ σϑίμεσ ἴπ6 ἀϊνίηα Κίἰπάηε685 δηὰ {41 1] Π 655. 

8. ἼΣΡΌΝΊ]) 888 ἔνγο ἴοπεϑ. --- γδ.5] δἰ βῖσ, ἱπίςπβῖνε ρὶ. αἴαγιξ μεῆρβ:, ἃ8. 1341 
σι. 3}: 5. -- 4. 2] ὧνν Ὄσν 51 ἘΏ, 3. ὧν δτομαίς ἔογ ";. ὙΒε τερειϊτίοα 
τραῖκοβ 1. (εἰγατηεῖεῦ δὰ Ἰπΐετρ. Δ; 8 ἃ ἀϊβεγεπι Ἰπβιγατηεηϊ ἔτοπι 95. Βαϊ 
Φ πιαὰ οπἷν 53) ὝΦΡ Οὐ ὍΦΡ 52) 85 332 1449, α ἠεγι-σἰνἐμρεα ἀν. --- »}} ἃ5 
οἹἿ, »εοϊοάν, γεδομραέρς νιμδσίς, Θ᾽ μετ᾽ ᾧδῆς, Σ μελοδίας. 5. εανεΐεο εἰ ἰπίετ- 
Ρτεῖβ ἰξ ἂ5 ἀρατί ἔγοτη 232 ι5ὲ 85 ἴῃ Ῥγενίουβ Ἰΐῃς. --- δ. Πγπν, ΤΒΟΡΆᾺ ἴπ  τββ., 
ταδῖκαβ [Ὡς 1. τεϊγατηεῖεσ. ΤΕ ν. 15 ἀουθι}ε55 ἃ οὶ.» ρἰνὶπρ ἃ ῥτεπιαΐυγε τεβϑοῦ. 

-- 0 ὙΒ νᾺ]} οἵ. 2 ὉΝ 7333 στὰ ἴῃς βάτος υΡ. “9 τωρ! ε58 ΝῚ, δπὰ ἱπάϊ- 

οδίςβ ἃ βἷ. --- 8. ὉτοΡ.}}} ΝΊΡΆ. ἱπέ, ο. 5(., ψ ἱΒ ς, ὙΒὶ5 ἰβ ργοϑ. ἔοσ 8ῃ βαυΐεῦ 
Ἱροῦ πεεάεά ἔοσ ἴῃ τηβᾶδβιζα. --- θ. 70] 15 εἷ.; ᾿ἈαΠΠΘΟΘΒΒΔΙΥ͂ διὰ πιαῖκεβ 1. ἴοο 

Ἰοῖξ. --- 10. πον 2 Ν Π2Π 5] Ή, 3, 5 ποῖ ἰπ 658, Ῥυϊ ἴῃ ΘΚ. ΒΕ Τ πὰ ἰ5 
ἀϊξῖορ. οὐ ἐαρδ. τερεϊ πίοι ; ἴῃ εἴ μεν οαβς ἃ ρἷ. --- ΥὙ15}} ἩΠΒΡ. ἵπορί. ἴα ἴδε 
56ῃ5ε οὗ ὠἐηῥεγσεα, 458 10. 411; τεραγαϊεαά, Ῥ5. 2215. ---Ἴ1. ὉΔῚ] 1 οοηβεο. οὗ ἢ 
ἷβ στοῦ ἱπῖετρ. ΘΟ, 3, Ἐ, 411 ἢδνε βίτωρ]ε 1 δῃὰ πιδῖκς ἴῃς νὉ. Γαΐυγε 85 ἴῃς 

οοπίοχὶ ἀεγιβηά8. --- 13] ΟΥδὶ ὑζῦ Σ 86. Ὁ αϑ0διγ αἴεγ ΚΙ. ἱηΐγαῃβ, 
απολρεά, Ὀὰὶ τ ἱϊμουὶ ᾿υβεβοαϊίοη ἴῃ ἀβαρε. 45, ζῦ, ΟἹβ., τ.» ὉΓ03 πιοϑὶ ργοῦ. 

Θ τὸ γῇράς μον, ἘΪ “εγιδείμς γιέ, 3: σεριεεία τίφα, Σ ἡ παλαίωσίς μου Ημπ., Βᾶ., 

ὙΤλὴ3 ἱπῇ, σβίτ, 56. 1 58. ΠῸ2 γεν τυαοίένρ ἴὰ οἱὰ ἀρα, οἴ, 525 4916, ΤῊΣ τδῃ Ὁ 
{πε δποἰπιΐηρ οἵ μἷ8 μβεδά ννῖτἢ οἱ] ἰ5 εητίσμβεὰ δα ἴῃς Ἵαϊῖκεβ οἵ [ἴῃς πΠ)Ό. τ 
13. Ὁ3}}] 1 οοηβες, ἰ5 ἱπίετρ.; [88 οοπίεχι ἀθπμαπάβ δἰ παρα 1. --- υ}3} εἴτοῦ 
ἔοσ "ὙΦ, νυ. “5, Θ ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου. ---- Ὁ Ὁ"293] ταδ]κ65 1. ἴοο Ἰοηρ, ἀεβίτογβ 

ἴλ6 βἰπιρ! οἰ οὐ με Ῥάᾶτγβὶ]., πὰ ἰ5 βὶ.--- 18. π20}] ΟαἱἹ. ἱτωρί,, ν. γ313. -- 
14. Ὀλ)γ}} Οἱ] ρίο., οἴ, τ8, ἡγαπερἠαγεεαῖ, τοὶ ῥῥανείεα, ---ο τυ. ΓΥΣΓΠ] ΡὮτ. α.λ., 
Ῥυϊ πηγὴν τ 845, ἼἼΠ 65ὅ 8411, ΛΓ Στ 965 τοοῦ, Γ2 Ὃ 11619 11ς, 41} τεξεττίρ᾽ 

ἴο 5βεοοπα ἐδῃρ]6. --- 1δ. 122)» {0}} ἔοται Οδὶ ἱπιρί, 2 (6211) δέαν 7)» “12. --- 
10 ἀερεπάβ8 οῃ Ὀϊ. 32"; ἱπίγοάυοεβ ἃ Ἰεραϊβεῖς οοποϊβΐοη, ἀπὰ ἰ5 ἃ αἱ. ---- πγὸ}] 

Κι. ἀείεςϊνε ἴον πρὸ» Οἵ.» ἔ}]εγ ἔετη. ἔογτι Ὀδοδυβα οὗ [0] ον τλΟΠΟΘΥΪ. 13, 
ταὶ, οἰδυδο. 
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ῬΘΑΙΜ ΧΟΙ͂Ν,, 6 58τκ. 4. 

Ῥβ. 94 ἰδ δῇ ἱπιροσίαπαίθ ῬσΑΥ͂ῸΣ οὗ [βγδϑὶ ἴοσ ἃ ὑβοορβδην οὗ 

186. Θοά οὗ ἀϊτε σθῆσεδηοο (ν.᾽ 2), ἐχροθευϊδείηρ δὲ ἐμ Ἰοὴνσ ἱπιρυηὶτν 

οὗ 186 τυιῖοκοὰ (ν.5 3), πιθοῖεῖν σοηρταιυδείπρ Εἰπι8615 προ ἀϊνὶπθ 

ἀἰβοὶρ᾽ πο δπά ἱπδισυσείοη ουἱ οὗ [π0 1ᾶνν, Ψ Ἐ116 δναἰτίηρ [Π6 ἄοοπι 

οὗ 186 τιοϊκοὰ (ν.}5.8), δβϑυγοὰ ἐπὶ Ὑδανοα 111] ποὶ δραπάοη Ηἰΐ8 
ῬΘΟΡΙῈ δηὰ {παῖ σὶρ μἰθουϑη688 Ψ0111 ὁτὲ Ἰοηρ τείυσῃ (ν.} 5). ΤῈΘ 
φυοϑίου ψΒΕΊΒΟΣ [86 ἸΠτοπΘ οὐ [6 ΟΡΡΓΘΒΒΟΙ (Δῃ ὃθ 4116 10 Υδῃ- 

ψ ΟΣ ἰδ8 ταϊδεὰ (ν. 53), ΟὨἹῪ το δ6 ἀοπϊοά Ὁ ἘΠ6 δϑϑοσίίου {πὶ Θοά 
18 [16 τοΐυχο οὐ Η18 Ῥθορῖβ, διὰ πδὶ Ηθ Ψ]11 ϑυγεῖγν δχίοστιϊπδῖο 

τμεὶσ οἐποπιίθα (ν.3.3). ΟἹοδββθθ δπρμδβὶζα (86 τυϊοϊκθάπθθϑ οὗ [86 
Θποπλΐοβ, δπὰ ἰμοὶς ἱσποσίηρ οὐ ἀϊνὶπο ἱπίοσροϑιτίου (ν.5 7), σοθαϊκθ 

186 ἀυ]Πατάβ ἔοσ ποὶ ππδογϑίδηδίην (ν.5), δδδογὲ ἐπδὶ Θοά 18 [88 

οτοδῖοσ δηὰ ἴθδομοσ οὗ [π6 παίΐουϑ (ν..}2), Ἐβου ἢ πιδπ᾿ 8 Ἰβουρμί8 
δι Ὁπί Ὀτοδίι (ν.1), τοϑυπιθ [86 Ῥῖδα ἔοσ ἱπίογροβίτίοη, 16δὲ (Π6 

ῬΘΟΡΙΘ σὺ ἄογχῃ 10 ὅ58601 (ν.. 7), ἀπὰ δῇιγηι [μ6 ϑαδίαἰπέπρ [εἰπά- 
1688 διὰ ἀεἸϊσμ 1 οοπιξοτὶ ἐμαὶ Ὑδανθα Ὀοδίονϑ (ν.}6}). 

ΘΟ οἵ ἀΐτε νεηρεᾶπςοο, Ὑδην ἢ 

Ο ἀοὰ οἱ ἀΐγε νεηρεᾶηςε, 5ῃΐηε στ ἢ ἢ 
{μ1{|ὰρ ΤΉγϑεϊξ, Ο ρα οἱ ἴῃς εαπῈ; 

Ἐεπάεγ ἴῃς ῥγουὰ ἃ γεοοιήρθῃβα. 
ΟΝΝ Ἰοηξ 5}4}} τῆς υυἱοϊκεὰ, Υδην ἢ, 

Ηον ἰοτρ 584]} ἰῃ 6 ννἱοϊκε Ἔχυϊὶ 

Ῥουτ ἰοτῖῃ, σρεδὶς αιτορϑῃιγ, 

ϑρεαῖϊ. Ὀοαβϑίζαν, 41} τῇς ννουῖκεγβ οἵ ἱγου Ὁ] Ὁ 
ΑΡΡΥ ἰ5 δε ἡ ῇοπι Τῆοι ἀπο ρ  ἐπεβί, Υδ}} 

Απὰ νἤοτα Τῇου ἰεβοπεαβὶ οαἱ οἱ ΤῊΥ [ἀνν, 
Το ξεῖνε Ηἷπὶ τεϑί ἔτγοπιὶ ἀδγϑ οἵ εν]], 

Ὅπιε!} ἃ ρἷὲ Ὀς ἀν ον ἴῃς νἱοκοὰ.. 
ΑΗΨΝΕΗ δρδηάουβ υοὶ ΗἰΚ ρεορῖε, 
Απὰ ἔογβακες ποὶ Η!5 ἱπῃογίϊδῃος, 

ὍπΙηΙ τἰρῃιεουβη 885 γεΐυγῃ ἰο ἑμπαρτηεηῖ, 

᾿Απὰ (ο]ϊοννίης δἴτεγ ἰϊ Α]} της ἀρτίρῃὶ οἵ πιϊηά, 
σὰν (ἢς ἴἤτοπε οὗ δηρυϊδηρ γαΐη Ὀς αἰ! εὰ το ΤΏεςα, 

ΝΒ οἢ ἐτασηείῃ ἰγουθ]ε Ὁγ βἰδίαίε ; 
ΎΠΟοΚα νγ0 πιδῖα δίίδο κβ ὑροπ ἴῃς 1[Ππ οὗ (ἢε τ ρῃίεου, 
Απὰ ἱμποοεηὶ ὈΪοοά οὐπάεπηηῦ 

ΑΥ̓Ὶ Υδθνεἢ ἰ5 Ὀεοοπια ἴο τὴς ἃ ὨἰσὮ ἰονγεσ, 

Απὰ πιγ οά, ΠΥ τοῦ, πα τεΐυξε. 
Αῃὰ Ηςε δαίἢ τεσοοπιρεηβεὰ τδεῖγ (του ηρς ρου τΠεπὶ, 

Απὰά ἰη (πεἷγ οὐστὶ ενὶ] ὙδμνυθὮ νν}}} εχιεττηίπαις ἴμετ. 



288. ῬΘΑΙΜΘ 

Ῥε. 94 μᾶς πο {{|]ὋῸ ἴῃ ἢΉ, Ὀυϊ ἴῃ Θ ψαλμὸς τῷ Δανείδ τετράδι σαββάτου. ἴὲ 
τν85 δϑοίσηςὰ ἴο ἴπε ουτῖ ἀαγ οὗ ἴῃς ψεεὶς ἰῃ [Ὡς ΑἸεχαηάτίδη ᾿τυσργ. ΤΈΣ 
5δτως δϑϑίβητηεηΐ 5 Κπονγῃ ἰῃ δ᾽ (νυ. [πἴτ. ὃ 39). ΤΒε Ῥβ. νὰς συρροβεὰ ἴο ὃς 

Βανί ἀϊς Ὀεολυβε οὗ τεβει]αποεβ ἴο 18, ἐβρεοία!ν ἴῃ ν. Ὁ 3, ΤῊΣ οτἱρίμδὶ Ἐξ. 
Βδὰ 5ἰχ {ππηεῖον ἰεἰγαβιοἢβ, ν.}.4. 12:16. 20.288. (ἣς ἰηϊοτνεπίηρ ν88. ἂτὰ ρἷβ. οὗ 

νατίουβ ἀδῖεβ. Τῆς οτἱρίπαὶ Ρβ. ἴῃ ν.} ᾿τορίογεβ ἃ [βεορῆδην ἴῃ ἴδε 5:}]ς οἱ τοῦ 
θὲ. 333. 105 οοποερίϊοπι οὗ σοά 85 πάρε ν.2 ἰ5 [μαὶ οὗ κοῦ γ58, Γ» 21 ν.", οἴ. 
η55, 8}} ΘΙ; γ "Ὁ" ν.18 εἶδνν. 496, ρειβοηϊβοαιίου οὗ δὴν ν.}δ ἃς 8ς11- 13.}9. ὑςς 
οὗ ν»πν ν.ἱδ ας 4516, 41} Ἐξ, ΤΏε υδε οἵ Ὀ)Μ) ν- 2 ἰ5 85 1405; ὙἼ2Ππ᾽ ν.ῖῦ, οἔ, 1223, 

ΤΒετε ἀγα Ὀεβίάοβ α.λ. ΓΙΌΡΣ ὃΝ ν.}, ΓΉῚ μΌ9 ν.ῖῦ, ΘῸΣ Ἣν Ὁ ὍΉε ἀξς οὗ 
Δ ν. 2 ᾿τρ] 165 8 Ἰορα] δἰτἰτπὰς οὗ πυϊπὰ, ]ετγδεὶ 5 ἴῃ στανς ῥεῖ ἔγοτι ἑογεῖρε 

ἐποπλῖεβ. [γᾶς ργο δ ὈΪΥ ἴῃς Ρετὶὶ οὗ τῆς Ἰαῖς τεεὶ ρετὶοά. γυνὶ κο9 ψν }] 
ἐχργεβδεβ ἴῃς 5ἰἰυδιίου οὗ [86 Βοβεῖϊα ππιοπαγοῦβ. ΤΣ ρίοδεεβ δον ενίάεπος 
οἵ Ἰαῖες ἀδῖε: νυ. μας Ὀεεη ἱπῆυεηςεὰ ὈΥ τοῦ- 10-1δ. 18. ν8 5 Βαδεὰ οὐ 4913}, ςἴ. 

927, ἀῃὰ ἱπιρ! ες ἯὟΙ,; ν. 11 ἰς αηϊ νευβα ἰδεῖς ἴῃ 115 σοποορίίοι οὗ ἴῃς ἀϊνίης ἰῃ- 
βίγαοιίοῃ οἵ ἴῃς παίίοῃβ, απὰ ἱτηρ} 165 ἃ ἰἰτης οὗ Ρεᾶοε δπὰ πορείῃϊηςββ ; νυ. 16:11 

ἱπιρ]εβ εχίγετης ῥεῖ, ὑγοραῦγ Μαοοδθεδη, ἴο ψὩϊοἢ ἴμ6 ὑδς οὗὨ ΠΟΥῚ νυ. 
Ῥοϊπίβ, εἶδνν. 11 517 ἃ5 ἃ 5Υη} οἵ ΘΒεοὶ ; ν.18.19 ἀρουπάϑ ἴῃ τᾶγε νογάὰς οὗ Αταπιδῖς 

ἴγρε, ὍΡΦ, ὙΌΣ, ψφγον. 

δῖ: 1. Το 5γῃ. Ἴουρ]εῖ5. --- 1. Ο Οοά 97 ἐϊνε νεηρεασηεε], 
τερεδῖβα ἴοσ επῃρμδϑίβ, (με ἢγβι πε μανίην ἴδε ἀϊνίηες παῖς Κγαλ- 

«ὐελ, ἰμ6 βεοοπά ἴδε νετὺ «ἀπε ,ογίά. Τῆς ἀϊνίῃε πᾶς Ἔ] 15 
υϑεὰ νι ὶτἢ νατίοιβ ργεάϊςαῖεβ οἡ δοσουηὶ οἵ 15 Ὀγενίγ. Τῆς ῥΪυγαὶ 
15 8η δὐοβίγαοϊ ρἴυγαὶ οὗ ἰῃιθηβιγ, ἢ ἢ 5ῃουά ποῖ Ὅε ἱρποτεά, ἃ8 

ἴῃ ΕΥ̓", Ὁγ τῇς υ8ὲ οὗ ἴῃς 55. “ἴο ὙὨοτὰ νϑηρθάηςσα Ὀεϊοηροίῃ ̓̓  ; 
Ῥυῖ τπλρῃϊ ῬοββίὈΪΥ γείεσ, 85 βῃςἢ }]5. οἴϊδη 40, ἴο σεζς οὗ νεηρεϑῃοα. 
ὙΔην ἢ 5. ᾿προτγιυπαῖοὶν σα] ϊε Ὡροη ἴο βῃϊηα ἰοτίῃ ἴῃ ᾿ΒΘΟΡΠΔΩΥ 

85 5ο᾽ Πι. 32---.2. Ζ τ ΤΑγεοί], τῖϑε ἴτοπῦ ἃ τεουρεηςϊ 
Ῥοβῖαγε ἰῃ ογάεγ ἴο ἱπίεγροβε, οἷ. [5. 23} 5. οἷ, -- - Ο γμάρε 7 “ἦε 
ἐαγλ]. ὙΔη ἢ ννὰ8 ἴῃ6 ρονθγηοῦ δηά ἰυάρε οὗὨ 411 ἴπ6 φασί 88 
61} 5 οἵ [βγδεὶ, ἀῃὰ ἰξ νγὰβ ΗἾβ5 Ῥγεγοραῖϊνε ἴο βηΐϊεσ ἰηῖο ᾿υάρ- 
τηδηΐ δηὰ σίρδι 41} στοηρβ, οἷ. ἡ. 185 Ρβ5. σοῦ 75. --- γε 7 ὦ 
γεεοηβεη 461, τοιτ ατνε )υπίος, οἵ, 28 15. 35’, --- 214 φγομά 1, εἴ. 
123 τ4ο, ἴῃ ἤχει οὗ ἃ πυπιῦεῖ οὗἁ ἴδττηβ ἴο σμδγβοίεσίβε ἴῃς ἐη6- 

τη ϊο5. οὗ Ιβγδϑὶ, τῆοσε σοτῃρίειεὶν ἀθβοσ θεά ἰῃ ἴῃ 6 βυρβοχαθηὶϊ Θ[15. 
ϑῖσ. 1. Το ςὁγῃ οουρϊεί8. --- 8. δῆριν ἡρηρ «λαδ τλ6 τοϊεξεα Ἴ͵ 

ταροαϊβα ἴοσ ἐπι ρἢδϑΐ5, 45 ν.ἷ, στὰ Καλεσεὰ ἴῃ ἴῃς ἤγβι ᾿ς δηὰ 

τῆς νεγῦ ἐχωδ ἴῃ τῃς βεοοηά, ἱῃ ἤηα δηι ἢ 6515 ἰπογείοσε ψ ἢ ν.᾿, 

Τῆς νἱοκαά ἀγεὲ σοηῃοείνοά 45 Ἔχυϊτηρ ἰῃ 186 ρταιβοδιίίοη οὗὨ τμ εὶς 
νίοκεὰ ἀαδῖσεβ, Ὦ1]6 ὙδηΘἢ τοιμαὶηβ ραϑθῖνοθ.Ό Τηΐβ ἐχυϊτδῦοη 
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ἶ5 τ1Π6ὴ ἀσδοτί θεά 85 οἰ εν ἴῃ βρεεοῖ: 4. Φζρκρ Μμονιλ], ἰμαῖ ἰ5, 
ΜΟΓβ ἃ5 ἃ ἰοιτγοηΐ, οἵ. 19 59 78. --- “ῥεαξ αγγοραπίν], εἴ. 31} 
551 85. 2ὅ. --- «ῥφεαξ δοαεύων}, ἰὰς ταοϑῖ ργοῦδῦϊε τηεδηϊῃρ οἵ ἃ 
ἴογτῃ α.λ. ; 411 εηϊδτρίηρ Ὁροη “ ἴπε ῥτουά ᾽ οἵὨ ν.2, ψη0 ἅτε πον ἰπῃ 

6 οἰἴτλαχ ἀδβου θα 45 τυογξεῦς 97 τομόζε. ---- ϑενεταὶ ρίοβθοβ ΘΟ 

ἰηϑετιοα Ὀεΐνοθη 1ἢ]5 τ. δηὰ ἴῃς ηεχὶ ν.1ἷ: ὅ, Ζᾶγ ῥεορίε, γαλ- 
«ὐελ, ἠλεν ἐγωδὰ, απα ΖΑ ἱπλογίαπεε αὔδα], ἃ Ῥεῃιϊατηεῖεσ Ἰἴης, 
οἴ. το 289 τ44. ---θ. 71: τυίάριν απα τορι» ἦεν ταν ἀπά 

ογρήαης νιωγα27}, ἀπ οῖΠεγ ρεπίδυλεῖεσ ᾿ς ἴο ἰηάϊοαῖε ἴῃς Βοίηουβ 
ῃδίυτε οἵἁ 18εὶγ οσίπη65 ἴῃ τιυτάετίηρ ἴῃ 6 Π6Ιρ]655, [ῃοβα ἀηάεγ (ἢ ς 
δβρεοίαὶ ὑγοϊθοϊοῃ οἵ Ὑδηνε δοοοσζάϊηρ ἴο ἴμ6 1δ»ν, Ὠι, τοἱδ 145 
1611}. 2.417....30.21.2.0} οὐ, Ῥς5. τοἱ" Ἰ8 685,--- 7, 454 τὰν ταν: “γαλ 
φορὰ πο" ἢ “ σπα ἠλε Οοά ο΄ 7)αεοὺ ῥεγεείσοίά ποῦ", οἴ. τοῦ αὶ χ4', 

ΤῊΪΚ ἰ5 ποῖ ἴῃ6 ἀεηϊαὶ οἵ ἴῃς 40} ὺ οὗ Οοά ἴο 8566 δηᾷ ἴο ἱπίεγροβε, 

Ῥυΐϊ τῆς δϑϑεγίίοη οἵ Ηἰβ ἱπαάϊβεγεμος ἴο ἴῃς ορργεβϑίοη οἵ Ηἰ5 

ῬΘορὶα. ---8. Ορμείάον, γέ ὀγωή σα ἀνοηρ ἐλε ῥεοῤίσ, [ἰλε Ἔχδοτία- 

τίου ἴῃ ἴΠ6 την. δηά ἴῃς [|ταῦυκα ἴῃ [86 ἔοστα οὗ ἃ ᾳιεβίίοη: ΚΖ 

ἀμνιό, ἄστυ ἰρπρ' ἐγ γέ τοῖν μπάεγείαη 7), ἃ 5γι. {Ππιεῖοσ σουρ]εῖ. 

Τῆς Ὀπι8ῃ δηὰ τῃς ἀυ τὰ 8 ἤεγε ἃ5 ἰῃ 49} 927 ψεσε ἴῃοβε ἀπιοηρ 
τῆς ]ενὶϑἢ ΡΕΟΡΙῈ ττῆο τγεσα ἰῃ86 ῃ510]ε ἴο ἴῃς ῥγίποῖρὶε5 οἵ ΗΌτε 
γνιβάομι, δηὰ ἰοοῖς ἢο ρατί ἰῃ ἴῃ6 τοδοῆϊηρβ οἵ ἴπε τ ῖβθ. ----θ. 276 
“αἱ δίαμέεά “λε εαν ἢ ον 1 “λαί ,ογηιεα 2ὁ6 εγε], ἢρ. ἴδττὴβ ἴοσ 
οτεδίίηρ, υϑεα ΟὨΪΥῪ ΠεΓα οὗ δᾶγ δηά Ἵγε, οἵ. Εχ. 41} ῥ5. 3.5 74} οκὖ 
το 455, -- “ἀαὴ 4ἴε πού ἀεαν 7 ἢ «λαΐ 416 ποὲ τεθ 7. Ὑῆς ᾳασδιίοη 
σΔῺ ἢᾶνα Ὀυϊΐ ΟΘ Δηβινεσ ; ἴῃαἱ Ηδ 5665 ἴδε δϊοϊοη οἵ Η15 ρεορὶε 

ὉΥ {ΠΕὶΓ δμθτηΐθβ, δηὰ ἤδαγβ πεῖς οὐίοβ δηά {Πεῖγ ὑγάγεῖβ. Τὶβ 
δηὰ τῆς [οἸοννίηρ σουρίεϊ ἄγ τοϊταπηδῖετβ. -- 10. .1.7εὲ 2λαΐ ἀδεεῖ- 
2 πεά “ἦε παήοης ἢ Ηἴἶε λα παελείλ »ιαπζίμα . Βοῖῇῃ οἶδυ5ε5 
ἰηάϊοδϊα τμαὶ Ὑδηνθἢ σαΙτίεβ οἡ ἃ αἰβεὶρ πα οἵ ἱπβϑισιοίοη ψἱ ἢ 
ΟἴὮΟΓ Ὡδίϊοηβ 8ἃ5 ψ)}6}} δ5 ψ τῇ [5γ86], οἵ, ν.13, --- δα 37ὲ πο εον- 

γέε ἢ ΤὨϊ5 τεααυΐγαβ ἰὴ || δα “1ε πού νιαζε ἑάενε ἄποιν 7], «οἴ, 
705. 43. 15. 4015; δι 15, ρῖνε ἴῃς πδιίοηβ ἃ Κηονϊεάρε οὐ Ηΐ5 ν}]] 
δηά νΑγ5, ἃ5 Ηξδ ἢ85 ρίνεῃ ἴξ ἴο βγεῖ. Βαΐῖ (ἢ ἰδίαν οἰδυβθε δδ5 
Ῥεδῃ ὉΥ αἰτοῦ τεἀυςσεα ἴο ἃ 5ἰηρίε ψογά, “ Κηον)εάρε," δ5 10 1 
Ῥεϊοηρεά το ἴδε ῥτοϊδϑίβ δπὰ ἴῃεγα ογα 0 Δροάοϑίϑ. --- 11. γαλ- 

τοελ ἐποιυείλ τλε ἐλομράδ οὗ »ιαπξιίμα λα τξν αγε ὀγεα ά]. ΤῊ Ϊ5 
5 511} Ἰδῖοσ, δηὰ ἰηάεεὰ ἃ ὕγοϑθς βϑεῃΐδηςθ, Δβϑϑεγίηρ οἡ ἴδ οὔθ 

ΒαΠα, ον δραίηβι ν.ἷ, [δὲ σοά ποῖ ΟὨΪΥ Κῦπονβ ἴῃς ἀεεάβ οἵ 

υ 
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τοδη κί πα Ὀὰΐ αἶϑο τΠπεῖγ ἰηναγὰ τπουρῆϊθ5, δηᾶ οἡ ἴδ6 οἵδμοσς μβαπάᾶ 
τῆαι Ηδ Κηονβ ον υηϑυ δίδητὶ ἴΠῈῪ ὍΓΘ. 

ϑῖγ. ΠῚ. Α 5γη. ἀπά ἃ βυῃΐῆ. σουρὶεῖ, --- 12. 274Ρ7)], ἐχοϊδιηα- 
οη οὗ Ἴσοηρταιυϊδιίοη 45 τ᾿. Α ροββαῖοσ ἰπβογίεα 26 πάρ τοῖο, 

ἃ5 34) 40" 1275, Ῥυΐϊ Ποῖα δὲ ἴῃ6 ὄδχρβῆβα οἵ ἴῃ6 τηϑᾶϑισο. Τῆς 
τοίδγθῃοα ἰ5 ποῖ ἴο ἴδ ἱηαϊνίἄυα] τηδη ; Ὀαϊΐϊ, 45 [ἢ σοηϊοχὲ 5ῆονϑ, 

ἴο [5τ86], --- άονι ΤΆάοις ἐϊεείῤῥίκεεί, Υαλ ἢ Α4πά τουλονι Τάσε 

δαελεεί σε 97 ΤᾺγν Ζατυ]. Ι5γϑϑὶ σοηρταϊαϊαῖεβ. Ὠϊπλβεῖ ταὶ ἢς 

845 ἴῃς βρεοίφ! ῥγίνερε οἵ ἴῃς 1νὺνὺνὺ οἵ ἀοά ἴογ δὶ5 [εδοπίηρ δπὰ 
ἀϊνίῃς ἀϊδοὶ ρ] ηα. ---- 18, 70 γίυε λένε γεεέγοσι ἄγε 7 εὐ. ὙὍὨς 
ἄδγϑ οἵἁ εν]] ἂγὲ ἀδγϑ5 οἵἉ ἀϊβοὶρ! πα. ἸΏ θη {Πα Ὺ πᾶνε δοσουιρ ἰϑῃεά 
1Πεῖγ ράγροβε [ΠῸῪ ν}}} ρᾳ55 ἀνγᾶγ, ἀπ 5γαθὶ ψ1}}} Ῥ6 σίνεῃ τεβῖ δηὰ 

αυϊείῃ 688. ---- Ομ ἃ ῖΐ ἐς ἄμ )ογ ἐλε τυίϊεζεα . ΜΉΜς σοά ἴ5 
εηραροὰ ἰῃ ἴῃς ἀἰϊδοϊρ᾽ πα οὗ Ηἰβ ρεορῖε, Ηε ἰ5 αἰϑο εηραρεά ἴῃ 

Ῥγεραγηρ ἃ 51 τειυτοη ἔογ {πεὶγ δηθηλεβ. Ηδ ἰδ, ἃ5 ἰΐ ΜΈγε, 
ἀϊραίηρ ἴῃς Ρἱξ ἰπῖο ψῃῖο {ΠῈῪ νν}}} Ἔνθηταδ!]ν 48]} ; δἰ μουρἢ εἶβο- 

ψἤετε ἴῃ πο κε ἅτε σοηοείνοα 85 αἰἱσρίηρ ἴμ6 «Οἷς τμουαβεῖνεβ 

1 5 51". 
ϑίσ. 1. ὅγη. δηά βγπίῃ. σουρίείβ. --- 14, γαλεσεὰ αδαπάοης ποῖ 

Ἡΐ ῥεοῤίξ  4πά ογεαζές πού Ηρ ἱπλεγίαηεε)]. Ἐ15 Ῥεορὶς ἅτε 
Ηἰ5 ἱπμογίδησθ, δηὰ 45 ὈῬεϊοηρίης ἴο Ηΐτὰ Ηδ ν}}} ποῖ τε! πα ϊϑῃ 

μετ ἴο οἴμοτβ, οσ ρασγωϊὶ [πεπὶ ἴο Ὀς 5ετιουβὶΥ ἱπ]αγοά, οἵ, Εχ. τοῦ. 
Ηδς πιᾶὺ ἀο ἰϊ ἴοτ ἃ {πιὰ 76. τσ 27, θὰϊ ποῖ ρεγπιδῃ ΠΥ. --- 1ὅ. ὥηπ] 
γιρλίεομσησες γείμγη ἐσ γμάσπιεπ. ἘΠΡΏὨΘΟυΒη 655 ἰ8 ρεσβοηϊθεᾶ 
μαῖα, 85 ἰῃ 89, 1 ἰ8 σοηοεϊνεα 45 Ὠανίηρ ἀερατίθα ἔτοτα (ἢ 
Ῥίαςς οὗ Ἰυάρπιοηί. ΤὭδτα ἰβ ἃ ᾿ἰπηϊϊ ἴο 115 ἀῦβεησβθβ, [{ ψ]}} 
ἐνθῃἴα δ} τεΐαγη, τ ἤθα Οοα 5}ιἴπ65 ἑοσῖ ἴῃ {πεορηδηΥ ν.ἷ; ἀπά 
7υβίῖος νΠ}] θὲ ἄοης ἴῃ νἱπάϊοαίίηρ [ἢ6 Ρεορὶε οἵ σοά δηᾶ Ὀεβίου- 
ἰῃρ ρου ἴῃ δῃδηηΐεβ δὲ τει ΠΡυτκίοη. ---- 45η6] Μο ρτουίησ αν 1ῆ, 
18αῖ ἰ5, ἴῃ 115 (ταΐη, οὗ, 455, ϑεείηρ ᾿υδίος δραίη δροαῖΐ ἴο δεσθηά 

οὐ ἴῃς τἤτοης, αὐ 26 μῤγίρλξ οΥ νιῖμα (ΟἸ]ονν ἰῇ ἰῃ6 Ῥτοσδββίοῃ ἴο 

ἰῃς ττοηθ. (Ἰοββαΐοτβ. τα δάάἰϊίοηβ ἤθτα 50; δηά ἢγβὶ δὴ 
ἱπιροτίπηαία ἀρρεδὶ ἴο ἀοά, ἃ ἰεἰτατηεῖεσ ἰεἰγαϑίςῃ.: 16. Ο “λα 
οηέ τυομ ἢ γήδς τῇ 707 γιό " ἢ Ο Τλαἱ ον τυοία σἰαπαῖ τ 70 γ᾽ νιϑ 7], 

ἐχργεϑδίηρ ἃ νν ἰδῆ, πΟσΘ ργοῦδ]θ ἴῃ [5 σοῃίοχί ἤδη ἴῃ ἰηΐοτ- 

τοβαῖϊνε οἰδυβε οὗ ΕΝ". 11 5 ἃ ρῥἴεα ἴογ ἀϊνίῃης ᾿πιεγροβιοη, ἃ8 
ν..3,.-- ἀραΐηεί εὐἱΐ ἄοόγς ἢ ἀραΐηδ τυογξενς οΓ ἡγομό, [6 βᾶτωης 
85 ἴποβε οἵ ρσζενίουβ ϑῖ185.--- 17. 727. ἐξ λαά ποΐ ὀεέπ “λα! γαλτυελ 
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λα ὀέέη α ἀεί ἐρ »ιε], ἰμαὶ 15, ἰῃ ἴῃ 6 ραβδὶ Ὠἰβίοιγ οἵ ἴῃς ἡδίίοη, ---- 
7 λαά αἴνιος ἀτυεί ἐπ 2ὼ6 ἐαν δ ὁ τἡσπεε], οἴ. τι, ΤῊΣ ἡδίίοι 
μὰ οραβϑά ἰο οὌχίϑὶ δηὰ ῃδά ραββεὰ νἱτ τῇς ἀδδά ἰηῖο Θεοὶ, ἴῃς 

δῦοάες οὗ ἀεδὰ παίίοῃβ 85 ΜῈ] 45 ἱπαϊνϊ 415, οἷ, 9᾽8 15. 145“. -- 

18. νλεη 7 «αἰά: 2. 7ἹὙοοΐ «οίὰ «]. ΜΙΈΏΘΗ μαγὰ ργεββθα Ὁγ ἴῃς 
ἐποπιῖεβ δηὰ ἀδἰϊνεγδηςα βεοιηθα ᾿πργοῦδὈ]α ; ἤδη ἢς [δ]1 5 
Τοοῖ 5] ρρίῃρ, δῃὰ τμαῖ ἢε 8 δροιυΐ ἴο [4]. ΤὭδη, ἤδη με οσουϊά 

ποῖ 5υκίαίῃ Ὠἰπιβεὶ(, σοι 5 ἀίμώμεος ἀφία ἀΐνε “1, οἵ. 3, τ85 487 
--19. σλοη νιν σπαίοως “λομρλές τοέγε  ῥεα τοῖϊλέπ νιε]. ἸᾺ 

815 ἱπίθηβε δηχί εἰν ἱπουρῇβ αἰ εγηδίεὶυ οὗ ἢορε δηά ἀεβραὶγ συβῃεά 
τ«ὰγουρ Βἷ5 τηϊηὰ ἴῃ ταυἹἰἰυἀ 68. --- 7.» ἐοη ογές τῦόγε ἐσέϊση παρ Ὅν 

σοι]. Οοά ρανα Ἀἰπὶ οὔ-τερβαϊεὰ σοπιίοτὶ δηὰ ἀδ]ρῃξ ἱπ ([Π6 

τοϊάβι οἵ ἢἷβ (τ|4]5. 
δῖ: Υ. Α ϑ3υηίῃ. δῃηὰ ἃ ϑ5γη. Ἴουρϊεῖ. ---20. απ τὼε Τάγον οὗ 

ἐηρμζῆηρ γμΐη], ἃ φονετημηεηΐ ψἤοβα δαγηϊηϊβιταϊίοῃ ψὰ5 [ἶκα ἃ 
γανηΐηρ συ], συν] ον ηρ ῸΡ 118 50) εοἴβ ἴῃ ἱγτε εν] σταίη. ---- 
Ι Ἡρλίελ ,»»ανιείὰ Ἰσομδὲς ὁγ ταί 7], ἱἤοβε να ἰδννβ ἃγὲ ἰηἰχυΐ- 

ἰοῦβ δηά συΐϊηουβ. Οδὴ βιοἢ ἃ ρονοσγῃητηθηὶ ὁς αὐδεά το 7Άξε 7], 

μάν τῆς ἀϊνίης βαποιίοῃ δηα βυρροτῖ. -- 21. ΤὨς νἱοκεά δάτηϊη- 
ἰδιγαϊίοη ἰ5 ἑυστίῃετ ἀδβοτι θα 45 7Ζ2σ46 τυλο »παΐό αἰΐσεξς εῤοπ τλε 
ἤε 97 τε γίρλίκοως ἢ" 4πά ἱπποεόμ ὀέροα εοπάσιη ἢ. ἀονετῃ- 
τηεηΐ δηὰ ἰανν 5ῃου ἃ ῥγοΐδοϊς ἴπ6 τἱρῃίθουβ δηὰ ͵υβιν ἴῃς ἰππο- 

οεηϊ. ΤῊΐδ ρονοτηπιθηῖ δά Ὀεσοτηθ 50 σοτγυρὶ ἴπαὶ ἰς αἰὰ τ 6 

ΨΕΙΥ τάνεῖβε οὐ ψῇῃαϊ ἴξ οὐρῆϊ ἴὸ ἤανε ἄοης. Τῆς αμιοϑιίοη ἰβ 
ταϊβεὰ ΟἿΪγ ἴο ρῖνε δῇ εἰωρῃαδίίς περαϊίοη. ' 

ϑῖγ. ΥἹ. ὅγῃ. σουρ]εῖ5. ---22. Δ αγ, Υαλιυελ ἐς δεέονθ ἴο πιε], 
ἴδε ΔΙϑΟΥ ἴὸ ἴῃς αιιοβίίοη αὶ ἂῃ Θτηρἤῆδίς σπᾶηρε οὗ ἴδηβε ἴοὸ 
ΦΏρΑβῖζε ἴΠ6 ἔλοϊ ἃ5 Δη 6ϑίδ Ὁ 158η64 ἐχρετίθῃςθ. Τῆς ΕΥ̓͂". “Ῥυϊ" 

(4115 ἴο ἐχργεϑβ ἴῃ 6 δι ρμδϑβὶβ οὐ [ἢς οτὶρίηδὶ. ---- σ ἀζρὰ “οτυεγ], ἃ5 

᾿τοαυ ΒΕ ἴῃ 18 9.0.0 18 ς9}0.17..8 6,817 45, αἶθο ἴῃ 8, 465 15 484. 
σιν σοί, νιν γοχξ, μὲν γεῦμρε], ἰεττὴβ Ὠεαρεά ὕρ 85 ἴῃ 1τ8᾽; ἴῃς 

οτρίπαὶ “ τοςκ οἵ πιῦ τεῆιρε ᾽" 15 α.λ. Δηα ῥγοῦ. Ἔτγοσ. -- 23, κμπά 

ἯἯε ἀαϑλ. γεεονηβεη σα ιοῖν ἐγομδέΐησ μῤοη λεηε], ταβαπλίηρ ν. , ---- 
“πα ἐπὶ ἐλεῖσ στοπ εὐ], τπᾶὶ ἀδϑοσ θεά νι 5, --- τοίδ ἐαέεγηπίηαίς 
{λό»:}, οἵ, 183 ς47 69“. 

1. γλῸ) "Κ] 5. α.λ.» Ρ]. αἰὐβῖγ, ἰηϊεπαῖνε, οὐ ροββί δὶ σεῖς ογ΄ ὑδρηρέανεε. ---- 
50}5] ΗἸΡΆ. ἵπην. ῥγοῦ. π᾿ οτἱ ρίμδαὶ πρλρν 88 803; ἤπαὶ " ονεηοοκεὰ Ὀείοτε 

τ οὗ ΚΡ)" 85 Ηυ.5, Ετ, Βυϊ (6 Βα5 ρί., 85. Ὀϊ. 332 Ρβ. κοϑ, -- 3, Ὁ)Ὰ2] Σ πνὰ 
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αὐ). Ρ]. εἶκνν. 1234 (7), φγομά, 1405 Ῥτ. 1535 161}. --- 4, γ0Ν0}] Πρ. α.λ. 
ἀεί Ξγομάΐν, Β0Β., οἴ. ὙἌΘΌΣ 15. 616; οσοηπίεχὶ τεαυΐγεβ ὀσασώ, Ὡϑεαξ “)»γοκαΐν, 
(Φ λαλήσουσιν, Ἔ ἑοφιένείμν τ ΥγῸΜ", --- δ. Α Ρεπιαπιεῖος ρἷ. --- 6. Ὧν πγοὺμ]. 
( χήραν καὶ ὀρφανὸν . .. καὶ προσήλντον, 50 Θ, ποτε παΐαγαὶ οτάετ; ἃ ρεῃ- 

ἑδτμεῖεγ δ]. --- Ἴ. Ὑ0Ν} 0 οοηδες, ταβαϊῖ: ἃ {τἰταεῖες δὶ. --- 8. Α {τἰπιεῖος οἱ, 
Ῥαβεὰ οὐ 49}. --- 9-10. Αὕἰεϊγαπιεῖετ 6]. ---- ΓΚ] ἱπῆργοῦ.; ἴ8ε πιδεδβιγε τεααΐγες 
Ἐν μῦπ οὐ κῦπ, τ 11.0.ῚΧ. ῥζοβε βεπίεπος, ἰαῖς αὶ. --- 13, "ὖν 225 τ κ] 

Τρ Κε5 ἴοο Ἰοῃρβ ἃ ἷ. --- ἼΦΝ 5. ῥγοβαῖο δῃὰ ἱπιργοῦ. 225 μα5 Ῥεεῶ ἰηβειϊοὰ 

ἔγοπι 345 405. ἡ ὧν νγᾶβ ἀουθ 1655 οτίρίπαὶ ; ἴδε Ἔχοϊαπιαίίοη οὗ Βαρρὶ- 

πθε5 θείοις ἃ σεϊδιϊνε οἴδαες, υ. 11..- 18. ᾿Δ5.] ΝΊΡΒ. α.λ., Βαϊ Οἱ γ16 -Ἐ -- 

14. νὉ}] Οαἱ ἱπιρί. υὉ) νὉ. ἐεαῦε, ͵εί αἰονεε, οἴ, 279. το» 18 ἱπίετρ. 5}., τρδῖκ65 1], 
ἴοο Ἰοῃρ. ---1δ. 39] ἰ5. ἱπίεγρ. ρὶ., δῃὰ ἱπάεεὰ δγγοπεουβ; ἰδ ἰβ ποῖ ἴῃ Θ΄. --- 

ῬῚΣ] Ρειβοηίῆεά, 5ο ὦ, 3, Ζ, θυϊ 55, Σ, Ῥυν ἱαργοῦ, πον θκ}} ,ο οιοίηρ αγέεῦ 
ἴω 85 4518 6835 --- 106-17. ΑἜὄὔτεϊτατπεῖετ ρ]. --- πρϑι}] αϊΐοτ ἴοστα οἵ ἔεπι. σῖτα 
τεϊγαοῖεὰ δοοεπῖ Ὀεοαυβε οὗ τῃοθοβυ 140 ]ς ιμαὶ ὡΐον», οἴ, 635. --α ΤΠ 1] πα ἵν 
φεἰδίνιεος, ἴον ΒΒ60] 85 11 517, --- 18. ἸῸΝ ὉΝ] ῥτοῖ. [επιρ. οἴδυβε στ ἱπιρί. οὗ 
μαρίτι 4] δοίίοι, "πρ", ἴῃ δροά, --- 19. 2.2] ἱπῇ. οβίγ. στὰ 2. ἴεταρ. ῥζοῖ. ψῖΒ 
γγΟ»" ἀδροά.; Ῥυϊ Θ΄ κατὰ τὸ πλῆθος. ---- 97] ὈΪ. 5[. Ὁ [ὩΣ ΟἾΪΥ Ρ]. π.[π|.] 
Ὕἰσφμίείίης ἐλομράξε, εἶν. 13.038, οἵ, Ὁ} 70. 418 2ο3, --- Θ.ΟΝΌΣ] Τ [Ὁ] ΟὨΪΥ͂ 

ΡΙ. «οπφοίαξίονις, εἶδνι. 18. 66}: ]ς, 167 79. 1.51} 215, --- ψύγθν] ΡΙ]Ρ. ἱπιρῇ, ἔγγῶ 
ΡΙΠρ. ἐγ ἐρ, εἶδν. 15. 118 Ῥα, 1100, Ῥαὶρ. 15. 6613, ἩΠ ΒΡ. Ῥβ. 1τ1916.47. 

ΤὨΪ5. δοουπιυϊαϊίοπ οὗ ἰαῖϊε ννογὰβ ἱπάϊςαϊεβ ἃ ρὶ]. -- 30. 1205] ἀν. ἔοτγτω, 

Οε5.00}, δηὰ εβρεοΐδ!γ Κδ.1- 367. 8 Ῥα, ἱπιρί. Ἴ2 δ αὐεα τοίΐδὰ, ν. σ85; Ἰηῖτο- 
ἀυοίπρ δπὶ ἰπΐεγγορ. οἴδυβε νυ βοβε δροά. ἰβ8 ν.33 --- μη ΝΡ3] Ρῆσ. ανλ., θαϊ ΓΝ 

ἴεγαι οἵ 18 «9. --- ρηΓΣ] τοῦς επρβοπίς ἴμαῃ »πτῦν.-- 31. 40} Κι, Οἱ] 

παρέ, τὰ; Ραῖ ΟΥ. ἕτοπι τ), ο, 56, --- 93, Δ] 1. σοπβες. οὗ ἀροά. ἴο εππρμαβῖζα 
ἴδε ἐβ:8}] 1 5μεὰ δοῖ, --- ὍΠΌ Ἢ] ΡὮτ. αἱλι; ἱπρτγον.; τὰ. Γι ΥὟΣ, οἵ, 183, --- 
28. 3109»] 1 οοῃβες. οαττίοβ οα δροά, --- ὈΓΌ1)}] ἷ85, Ὀυϊ ἃ ΟἿΪ οὔςς, 85 
τοξᾶϑυτε τοαυΐγεϑ, -ττ Ὁ ΠΟΝ] ἰ5 αὶ. οἱ ἑπιεπβιβοδξίοη ; δραϊπϑὶ ταβᾶδυσε. 

ῬΘΑΙΜ ΧΟΥ. 

Ῥϑ. 95 ἰ8 οοπιροβίϊε : (4) Α ϑυπιπιοηδ ἴ0 ᾿οσϑὶρ ὙΔΕνΘΣ, ἐΠ6 

Ἰεϊπρ δῦονϑ 811 ψοάβ, ἰῃ [π6 ἰθπιρ]θ, τ]ὰ Ῥ861πι8 (ν.. . Ηδ ἰδ 10 

Ὅ6 ὙΟΣΒΗΪΡΡΕᾶ 88 [86 οὕδδίοσ δὰ ΟὟΤΟΙ οὗ 411 παίυτο (ν." ὃ). 
(Β) Α νατηΐπρ ἴο 1βγδ6] ποῖ ἴ0 μβαγάθῃ ἐποὶσς ποατίβ δραϊπαὶ Υδῃ- 
ΟΣ, δ ἐποὶγ ἐδίμοσβ ἀϊά ἰῃ ἴπ6 ὙΣΙδογηθ88, ῈΘΩ ἘΠΕΥ͂ ΒΟΓΕΙ͂Υ 

τοιιρίοά Ὑδανοῖ (ν.. 5), ἀπ Ηβ Ἰοαϊμοᾶ ἴποπὶ δηὰ ἰπ Ηΐβ ΔηΡῸΣ 

ἐχοϊυδοᾶ ἃ ὙΠΟ16 σοηογδίίοη ἔγοπι ἘΠ6 ΗΟΙῪ [δὰ (ν....). Α βοδπὶ 
οοπποοίβ [86 ἔπνο, δϑβοσιΐπρ ἰμδὶ Ὑ θῦνε γ͵δὲ γοὲ [86 Θοά δηά 

ϑδορδεσά οὗ Ηἰβ8 βϑορῖθ (ν.ἷ.). 
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4. νι δ, 2 5τ1Ε. 65. 

ΟΟΜΕ! Ιεὶ υ5 τἱπρ ουἱ ἰο ὙΔ,ν ΕΒ: 
Ο Ιεὶ υ5 5ῃουϊ ἴο (ῃε ΟΟΚ οὗ οὖν Ξαἰναίίοη ; 

Ο Ιεῖ υ5 σοπιε ἴο πιεεῖ Ηἰ5 ίδος ν ἢ ἰπμαπκορίνίηρ ; 
ΜΙ ρῥϑαὶπιβ Ἰεῖ υ5 5Ββουὶ ἰο Ηΐπι. 
Εογ Υδῇνεῇ ἰ5 ἃ στεδὶ αοά, 

Απὰ ἃ Κίηρ αὔονε ἃ]} ροάβ. 

ΙΝ Ηἰ5 δδηὰ δτε ἴῃς γεςθ}βϑ6β οὗ ἴῃς δαγίῃ, 

᾿Απὰ τδδ ἐπιϊηθηςα5 οὗ [Π6 τηουπηίαΐη5 Ὀεϊοηρ ἰο ΗΪπι. 

Τῆε 56ὰ Ὀεϊοῃρϑ ἰο Ηΐπι, βίηοε Ης τηδὰε ἰϊ; 
Απὰ ἴδε αἀἵγ ἰαπὰ Ηἰξβ παῃάϑ ογπιεά. 

Ο οοπιε! Ο ἰεῖ υ5 νγνοσβῃϊρ απὰ Ὁον ἀονῃ. 

Ο Ιεὶ υ Κηςεὶ Ὀείοσε ὙδὭνεῃ. 

8. ν΄ 2 5ΤΆ. 5ὅ. 

ΤΟΞ-ΘΑΥ, γε ψὴ]} Ὠδασεη ἴο (Μγ) νοΐςς, 

Ἠατζάβῃ πο γουγ πεατὶ ἃ5 αἱ Μεγϊθδῃ, 
Α5 ἰῃ τπε ἀδγ οὗ Μδ5βδὴ ἰῃ ἴη6 ν] δ της 55, 
ΜΉ ἢ γουγ ἐΔίΠεῖβ ἰετηρίεα Με; 
Τηεὰ Με; γεᾶ, 5ὰνν ΜΥ ννογῖκ. 

ΔΝΑΒ Ιοαϊπίηρ ἃ ρεπεγαίίοῃ, δῃηὰ 30 βαἰά : 
“Α ρεορὶε δγήίηρ ἴῃ μεαγὶ ἃγε {ΠεῪ, 

Αῃὰ {πε ἀο ποί Κπονν ΜῪ νᾶγϑβ.᾿" 
501 ϑννδασ ἰῇ Μίηε δῆρεγ: 

ὙΒΕΥ 584}} ῃοΐϊ επίεγ ἱπῖο ΜῪ Ἐδϑβίίηρ ῥίδος." 

ῬΒ. ος 8α5 πὸ {{]ἜῸ ἴῃ 3Η) ; δυϊ ἴῃ (ῦ αἷνος φδῆς τῷ Δαυείδ, ν᾿ ἘΪΟὮ 15 εν ΘΕ Ὺ 
ἃ ἰαῖε εὐἀϊϊοτ᾽᾿β ορἱπΐοῃ. ΤἈΐβ Ῥβ. [8 βενεγαὶ ἴεττηὴβ οὗ ἰεῃηρὶε ννουβδΐρ δἱ 
τοὶ! σίου ἐεβιϊνα]5, ν.1" 5 δηὰ ΓΥΟΙ ν.3, ἱπιρὶ γίηρ ἴῃς 86 οἵ ῥϑβδίτηοαν (8ες [ηΐγ. 
8. 1). [τ οου]ὰ ποῖ Βανε Ὀεδῃ σοπιροβεὰ Ὀείοτε ἴῃεγε ννᾶ5 ἃ γερυ αι οὐρδηϑε 

ἴετῖρὶς οδοῖς δἀπὰ ἃ ςο]εοϊΐου οἵ Ῥβ88. ἔοσ {μεὶγ υϑ6ὲ; ποῖ εαιϊίεσ ἴμδη ἰὩς Ἰαῖα 
Ῥετγβίδηῃ ρεγίοά, δὰ ργοῦϑθὶν φαγὶ ἴῃ ἴῃς Οτεεκ ρετίοά. ΤᾺς οτρίπαὶ 5. δὰ 
ΟἿΪΥ ἴνο Βεχαβιὶο 8 ν.} δ, Τὸ ἰϊ νν8 δὐἀἀεὰ ὈΥ ἃ 5εδῃὶ ν.ἴ ἔγοπι ᾿οοδ, ἀποῖπεγ 

οτρί παν ἱπάερεπάςης Ῥβ,, ΡγοΌΔὈ]Υ ἃ ἰγαστηεπὶ οἵ ἃ Ὠἰβίοτίςδὶ Ῥβ., ρἰνίηρ ἃ 

νδγηΐηρ Ὀαθεὰ οὐ ἴπε εἐχρείεηςε οὗ βγῶεὶ ἰῃ ἴ86 ν] ογη 658, Ἔβρεςοΐα! ν δἱ 

Μεεῖθαι ν.7.-11, ΤΈΣ ρῆγ. 25 ὥφρῇ ν᾽ 5 {μαἱ οἵ Ρ, ἔχ. γὰ Ῥτ, 2814; Ρυϊ ἴῃς 

δε οὗἉ 230 ἰηβίεδά οὗ 32" οἵ Ρ ἱπιρ!!ς5 ἃ βυθβεηυθηΐ ἀδᾶρε οἵ ἴδε {ἰπιὲ οἵ (Ὦτ. 
πΟῸ (3.») νι δ8 Εχ. 177 (ἸγΕ) δι. 616 οὔ, οἵ, 335, Π2) 29 ν. εἶδνγ. “Ὃ Ὃ Ὁ. 335 
Νὰ. 2018 (Ρ) Ρβ5. 815 τοῦδῆ3.- ; ν)0) ν.9 ἂ5 Ῥβ. 7818.41. δδ 106}4 αῇεν Εχ, 175. 
Ναυ. 142 (7) ἈὈι. 616, Ῥτ, 220 ΨῸ ν.]0 α.λ., Βαϊ οὖ, ΠΥῪ Γι 18. 2929, ὈΛΣΥῸ ΣῈ 
ν 0 9. ἃ Πευϊετοποιηῖΐς ἴεγηι, οἴ. 5. 1853 25.4.9 6η8-. ΠΡ ν.1}, οἵ, 1325.1. 

. 15. 661], Βαφεὰ οὐ Να. τοῦδ, ΤῊΐδ 1||6 Ῥ5. βεεῖῃβ ἴο ἀερεηὰ οῃ ἃ οοτιρίεἰςὰ 
Ἡεχαΐεας, πὰ ἴο ᾿ς οὗ τῆς τἴπης οὗ ἴῃς (Βτοπίοϊοτ. 
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ῬΘΑΙΜΟ ΧΟΥ. 4. 

δῖ. 1.ΑΚ. 5γῃ. τεϊγαβείο δηὰ ἃ βσγῃ αἰ β:ςὮ. --- 1-8. Ο “ο»ιε], 
Θχμογίδιίοη ἴο τ γβῃρ. --- 2 τς γίησ ομῇ ἢ 7 τὸ τλομέ ἢ 7 μς 

οι’ ἔ πιϑεί τοὐὰ ἐλαπερίσίηρ ἢ τοὐὰ ῥεσίνις ἐεέ τς «ἀοιμῆ), 41} 

ΕΧΡγαββίουϑ ἴοσ ρυ Ὁ]1ς οσβῃΐρ, ββρεοίδιν δὲ ἐεβεῖϊναὶβ ἰὴ ἴῃ 6 ἴϑτωρίε. 

Τὴ υϑὲ οὗἩ Ρβ5. ᾿π10}165 ἃ ἔ]γῪ ἀδνεϊορεα βεγνίοθ, ψῖτ τδιαρ]α 

οδοίτβ δηά οοἰϊδοἰίομβ οἵ Ῥθ58. ΤὨς οὐήεοι οἵ [15 ψοσβῃὶρ ἰ5 γαλ- 
«σε, ταροῖϊηρ Ηΐπι, {Πεὶγ ἴδοαθβ ἴο ἐς λας, ἰὰ ἴῃ6 ρ]δςς σῆεσα Ηὀς 
Ιεῖ τῆς Ἰίρῃϊ οὗ Ηἰβ ἴδςε βῃϊπε ὑροὴ Ηἰβ ρβορῖε. --- Ζε Φοεξ 97 οῃ7 
σαένα ον}, ἴῃ6 ἐανουτίῖα ἴσστα ἴογ σοά ἱἰῃ Ηἴϑ5 τεϊδιίΐοῃ ἴο Ηἰΐβ οσῃ 
Ῥθορὶς πὶ δηοϊθηϊ {ἰπγ165 Πι. 32}5 Ρ5. 6257 807, Βαϊ ἴῃς οΠϊεῖ 
ΤΟΔΘΟΏ ΤΟΥ ΜΟΙΒΏΪΡ ΟἹ [ἢ]5 Οσοδβίοῃ 5 ρίνθῃ ἰῇ ἴἢ6 οδυβαὶ οἶδε, 

-- 2ὸν γΥαλευεὰ ἴς α ργεαί σοί], δῇ Ἔχρτγεβδίοη οὗ Πΐ. 7 τοῦ 76. 
428, οἵ. Ῥ5. 77}, 85 ἴδε οοηίεχί βιρρεϑβίϑβ, ἰπ Ηἰ5 ἀουπϊπίοη, Ἔχρδἰπθὰ 
ἴῃ ἴῃς || 4πώ4 α Αἱηρ αὄσυε αὐ ροαϊ], οἴ. 4η1ὅ. ΤὮδ παϊίοηβ 4}} μαά 

1δεῖσ οὐ ροάϑ ; Ὀαὶ ἴ[ῃΠε Οοάἁ οὗ Ι5γδεὶ νγᾶβ Κίηρ ονογ ἴῃ 6 πὶ 4]]. 

ϑιγ. 11. Τῆγεα 5σγῃ. σουρ]ε. ---4-ὅ. 7, ΑΠἕρ λαμ ἢ ὀείοηρ 10 

Ἡἱνι], ὈΪϊδ. ὙΏΘΥ ἀγα επητίγοὶγ δἱ Ηἰβ ἀϊβροβαὶ, ἀπ ἴῃ γβᾶβοῃ 5 

δίνεῃ ἴῃ τῆς οἰτοιπιβίδη14] οἰΔ1156, --- σἶπες 76 πιαίς ἐξ ἢ ΗΕ λαπάνς 
,)ονηιεά . Ηΐβ οὐνῃουβῃὶρ ἰ5 Ῥαβεά οἡ ἽγεδίίἼοη. Τῆδ νου στϑαὶ 
ΟὈ]Θοῖβ οἵ ηδίυγα ἃτα τηθηιοπηεά, --- λέ γεεέσσες οὗ 1ἦε εαγήλ], Ῥἢτ. 

α.λ. ἴον ἴῃ βεοτεῖ ἀδρίῃ5 οὗ τῃ6 εαγῖ τ ῖοἢ σαηποὶ Ὀὲ βϑαγοῃρδὰ 
ὉΥ τηδῃ, οἵ, 70. 48,6 76. 4157; 1ἢὴ δηιτ Πα ἢ 2ῳ6 ἐρεΐμδρεες 

2λε νιομρι ας}, [η6 δἰρηοδι ρθακβ. Τῆι πότ τε ἀδρίῃβ ἴο ἴῃ 6 
Βεῖρἢ 5 ἴλ6 δαγίῃ 41} Ὀεϊοηρβ ἴο Ὑδῆνθἢ ἃ5 ΟὟΠΟσ. ---- Ζῆς σεα ἀπά 
4716 4»ν ἰαπά τὲ αἷ5ο ρυΐ ἰῇ δῃι Π6518 ἴογ ἴῃ6 ϑϑηθ τεᾶβοη. --- 
θΘ. Τῇαδ βονογείρῃηῖν οὐ Ὑδῆνεἢ ονοσ πδίυγα ἰ5 ἀποΐμοσ ρῆδϑβε οἵ Ηἰ5 

τεῖρῃ, νοῦ ρῖνεβ (6 τεάβοῃ ἔοσ ἴῃς πα] σουρϊεῖ οἵ ῥγαΐῖβε, 6χ- 

Ῥτεββθά ὈΥ Πυπιῦ]6 ῥγοβίγαϊίοη ἴῃ ἴῃ 6 βεγνίοα οὗ ἴῃς τορῖς, οἴ. 
225 29 2 (ἢ. γ5 205. Α ὔρ]οβεαῖοτ δά ἀβ ἴο {πε αἰνίῃθ παᾶπις, Μ  σ ἢ 
αἰομα νγὰβ οτί ρίπαὶ, αἵ [6 Ἔχρεῆβε οὗ ἴΠ6 τηθάβαγα, “ οὺγ Μακε"; 
ἴῃ ογάεσ πὶ (6 οτεαῖϊνε δοῖνΥ οἵ αοά πηὰγ ἱποῖα ες ΗΠΐ5 ψοτ- 
ΒὮΙΡΡΟΙΒ 85 Μ0}} ἃ5 Ἰηδηϊπχαῖα ηδίυτα. 

Α Ἰαΐοσ δάἀϊῖογ σοπηδοῖβ [ἢ15 5. ψὶ ἢ δηοῖθεσ ὉΥ ἃ 86ᾶπὶ ἰδ ΚΘ 

ἴτοῦὰ τοοῦ δηά δηϊαγρεάᾶ ; 7 25. 20, 972 ἴς ομγ σοί, σπα τοῦ ἀγέ 
4246 2εοῤία ο΄ ̓ ς ῥατίμγε απ 1{ε τἀεοῤ 97) Ηἶς λαρά 1, ἱταρ] γίηρ ἴῃς 

ΒΈΓΟΩΡ ΡΘΙΒΟΠΑΙ δἰἰδοῃπηοηΐ οὗ Ὑδῆν ἢ! ἴο Ηἰβ ρθδορὶα δϑρβοΐα! νυ 



ῬΒΑΙΜ ΧΟΥ. 2905 

ποοάεά ἴῃ νίονν οὗ ἴῃς ϑονογείρῃηιυ ονεὸσ ἴῃς ροάδβ δηὰ ῃδίατε οἵ (8 
Ῥσενίουβ Ρ5. δηὰ ἴῃ βοϊδιηη νασπίηρ οἵ ἴῃ πεχὶ 58. 

ῬΒΑΙΜ ΧΟν. 3. 

δίς. 1. Αἡ ἱηισοδυοσίοιν ᾿ἴης, (Ο]ον ἃ ὈΥ ἃ 5γῃ. δηᾶ ἃ ἰδία 
Τοουρίει. --- 7 ο-9. Ζ0-44}}, εὐὐ ρῃδίίο, τείδιτιῃρ ἴο βϑοῦγε Ῥγίου 

Ἐπιε οὗὨ 5οϊειηῃ ναγηίηρ, Ὡς ἢ γα Καον Ποῖ ΠΟΥ͂ ἴο ἀδίοστηίῃα. --- 
27,γὲ τοῖν ἀεαγζεη το Μήγ υοΐεε], τλοβὶ ὑσοῦ. ἴῃ ἴῃ6 ἱπάερεπάθηϊ Ρ5., 
ΜΠ οἢ ΤὨτουφοαϊ 15 ἴῃ ἴῃ 6 ΡΕΙΒΟΏΔΙ] δά ἄγεββ. Βιῖ 39, (Ο]οννεὰ ὉῪ 
ΕΜ., μα5. “ Πἰβ νοῖος,᾽᾽ νηΐ ἢ ννᾶ5. ΟΥἹΡΊ ΠΑ} ἃ δογὶ 065 4535: 1] ] δ] Οἢ 

ἴο ἴῃς ῥσενίουβ βεᾶῆ. ὙὩῇε νοῖοε οἵ σοά ἰ5 Ηἰ5 νοΐςε οὗἉ δσοιὰ- 
Τ ΔΗ, ἐσ ρβοίδ! ν 45 ει θοαϊεά ἴῃ τΠ6 1,ἅψν, τοαυϊτίηρ Πεδηίηρ ἴῃ ἴῃ Ὲ 
Ῥτγερμδηΐ βεη86 οὗ οὐφάϊενιεέ ---- αγάσπ ποῦ γον ἀσαγῇ, ἴῃε δροάο- 

55: ρῆγαβε οἵ Εχ. η) (Ρ) ἴοσ βία θοσῃ ἰῃδιθητίοη οὐ τεβιβαὶ οὗ 
οδεάΐεηοθ. ϑρεοϊπιθῃβ οἵ δυοῇ β[ ὈΡΟΓΏΏ 655 ἃ.6 ΠΟΙ ρίνθη. --- ἦς 
αὐ Μεγίδαλ] Νὰ. 2ο᾽δ (Ρ) Πι. 33) ΕΖ. 47} Ῥ5, 815 τοῦὅ3, νἤεῃ 
τῆς οἤδξηος οἵ Ι5τ46] νγὰβ ἱπιθηβιεά, Ὀδοδυβα ἰξ ὰ5 βῃαγεά ἰὴ ἃ 

ταδάβαγα ὉΥ ἔδεῖν ἰοδάειθ, Μοβεβ δηὰ ἄάσοη. 4“: ἐμ 2ὴε ἄαν οὔ 
“ΜΜα-::αἈ], οἴ. Ἐχ. 177 (ἸΕ) Ὁι. 66 οὗ, ἤδη 5Γ86] τηυγιηυγεα [Ὸτ 
ἰαοὶκ οἵ ναῖε. ΤὭδβα γα ρίνθη ἴῃ ἴῃ ἠδιταῖϊνε οἵ ἴ[ῃ6 Ηεχαίευςἢ 
8ἃ5 ἴνο ἀἰϊβεγεηϊ ρ]δοα5 δηὰ το αἰβεγεηϊ ὄνεηῖβ; Ὀὰϊ ΠΟΥ ΕΓ 
ἀουθι]εθ5. ΟὨΪῪ νατίδης ἰτδαϊτοη5 οὗ 16 βαᾶπὶα ὌἼνεηΐϊ (ν. Βγ. τσ 

Τῆς ὕγο ἃσε οἰοϑοὶν σοηηεοίεα ἢοτε ; δηά ἰξ 5 ποῖ οἶεασ ψμείῃοτ 

ΠΟΥ τα ἴῃ 5γΏ. ρδγα] δ] ἰ5ηι, 85 ἀἸβεγεηϊ [εστηβ ἕο ἴπ6 βᾶτηθ ἐνεηΐ, 

ΟΥ 8ἃ5 ἴνο δνβηΐβ.--- ἤάση γομγ γαίλεγς ἐριδίεα 27ε }} ἡγε Με], 
ὉΥ τῃεῖγ τπηυγηλυτίηρ ὑηρο εἴ δηὰ ὑηγθαβοηδῦ]α ἀετηδηάβ. ---- Κα, 

σαν Μγν τυογε], ῬτοῦδὈΥ πε νοτῖκ οἵ ρίνίηρς ἴλῈ τναῖοσ ἴτοτὰ ἴῃ 
τοοῖς ποι βιδηδίηρ τΠοῖτγ ἰδοῖκ οὗ σοηβάεηςα. ΤῊΪ5 15 θεῖϊζεσ [ἤδη 

ἴο τοῖεσ ἰξ ἴο ραϑί δοῖβ οὗ ἀε]ίνεγαηςς, οὐ ἴο ἴ6 ψοτκ οὗ ἡυάρτηθης 

ροη {Πεπὶ. 
8. 11. Αἕὄὕ(εἰγαβες ἢ οἵ ἰηϊγονογιεὰ Ῥᾶγα θ᾽ 5πὶ δη ἃ ἃ βυηιῃεῖς 

11π6.---10-11. 7 τας ῥραϊλίης α σεπογα δον», δι επιῖγε βεηογαϊίοη, 
τοδάς τῆογε ἀςῆηϊϊε ἴῃ Οῦ, 3, Ὁγ ργεῆχίηρ ἃ ἀδπιοηβίγαϊίνε “παῖ; 

Ὀαϊ 11 τῇδ 5. ΤΘΑΙΪῪ ποῖ 50 ἔοσγοὶ Ὁ] 8 85 ἴῃ6 ογαίπαὶ. Τῆς ἱπιρί. 
ΘΧΡΊΓΟ5565 δοίίοῃ ΜΏϊοἢ τγὰ5 Πα Ὀἱ 14] ἴογ ἃ ἰοὴς [6. Α ρἰοββαϊου 
εἰνε5 ἴῃδιῖ {π|6 ἴτοπὶ ἴῃ 6 δηοίθηϊ πατταῖϊνε οὗ ἴῃς Ηδεχαΐθιοι, Νὰ. 
1455 8.. 25 ΤΟΙ γ6δτ8 ----αμα “ὁ ταἱα, ἃ5 ἴδε ἀεἤηϊξε ταϑυὶ: οὗ τῃ6 
Ἰοηρ-οοπεπυραά δηά οἵϊ-τερεαίεα Ἰοδιίηρ. ---- δὸ 7 σὐεαν ἵπ ἔ[Πης 
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ἄηρεγ]. αι τγὰβ βαϊὰ νὰϑ ἴῃς οουρῖεῖ ἀδβοδίηρ ἴΠ6 ομαγδοῖεσ 
οἵ τμαὶ ρεπεγδίοῃ : “Ἢ δεοῤίξ εγγίηρ ἐπ ἀεαγέ αγε λέν ἢ “4πῶῆ τἀεν 

ἄο ποῦ ξησῖν Μῖγ τυαγ}9]. ΤἈεῖγ μεατὶ νὰβ ἀϊβροβεὰ ἴο ψᾶπάοσ ἔτοτι 

16 ἀἰϊνίης νᾶγ5, οἵ. 15. 29"; δῃὰ {ΠΥ Πα πο ργδοῖίοδὶ, εχροσπιθηΐδὶ 

Κπονίεάρε οὗ ἴδηι, οὗ Ῥ85. 25..." 27} 37" τ. Ὑγμαῖ νγᾶβ 5:16 8 
ΒΝΟΓΏ Μὰ5 ἃ ᾿υ5ὲ τεϊ υκίοη : Ζζεν «λαδὶ ποῦ ἐμέν ἱπο Μν Αἰ εδασ 

2(αε6], ἴῃε Ηοῖγ 1δπὰ 5 ἴμε ρἷδος οὗ ἴῃς τεϑιϊηρ οἵὗὐἨ Ὑδῆνε 85 
ΜῈ} 25 οἵ Ηἰβ ρεορὶςε δῆεσν ἱπεῖσγ ἰΙοὴρ ναπάδγίπρ ἰῃ [6 νη] 6 ΤΏ 655, 

οἴ, Νὰ. τοἶ Ὀΐ. 123 Ρ5. 1.325} 15. 66', 

ΧοΟν. 4. 

1-3. ΠΣ] οοβοτέ, ἱπιρέ. 1) Πρ ἀγρεπὶ ἐχβοτίδεου ἢ! Π 12} υβεὰ οὗ 
ταροιίηρ ἴῃ ουβΕῖρ εἶδνν. 8814 8016, ΤῊΣ 5βεοοπὰ »ὴ» ββου!ὰ ὃς ςοβοτῖ. αἷβο. 
τ ΠλΔ911 Ρ]. πν Ὁ! 2ταὐπε, 85 11058 2 5. 231 15. 2416 70. 3510 (Ὁ. Τπἴτ΄ δὶ τ). -- 
Ὅν 90] δϑϑίτηϊοἰ εὰ τὸ 473. ὈΥῺ τρᾶῖκεβ 1. ἴοο ἰοῃρ δηά ἰ5 ρἷ. --- ἄ, γν}2 ἽΡΝ]. 
ΤᾺΣ τεῖ. τρβῖκεβ ἴῃς 1. ἴοο Ἰοπῷ δῃὰ ἰ5 ργοβαὶς δῇ. --- Π} α.λ. γαηρε, ΒΌΒ.; 
Βυῖϊ πιοτε ῥσοῦ. γέεδϑές, ἀεῤίάς (οἴ. πὶ 70. 3816). (ὃ μαβ πέρατα -Ξ ὍπιὉ 85 
15. 89, θυΐ δηττμ. ἕανουτβ 38. --- ὉΥὙἹ ΓΊΡΡΊ] ΡὮτ. ανλι ἔ [πργνη] τ. ἢ, ὀρείρεδρεεδ, 
οἵ Βοτῃβ Νυ. 233 245, οὗ εἰϊνες 70. 2235 (7); δεῖς Βογῃβ οὗ τηουπίδίπ8. (Ὁ 

. τὰ ὕψη. --- δι Ὅτ ΟΝ] τεῖ., ργοβαῖς φἷ.; σοπηβοῖ ὈνπΡ, τἶ οπς δοσθηῖ. -- 
ὙΦ» ΝΥ] οἰγοιυπιβίδητ4] οἸδυ56. --- ἢ ΓΙΡ3}} π.[. εἶδνν. Εχ, 45 (7); ἔον υϑυδὶ 
πρῶ ῬΒ. 665 15. 445:.---Θ. πΠΓΦ)) σομοτῖ. ἀραΐῃ 85 ν.ἱ }} "ρ΄ 2) 1] "5 2) 
(513) ιἰδς Ιαϊϊες οἵ Κπεεϊϊηρ ἴῃ Ὑγουβῃὶρ ΟἿΪΥ Πεῖα. (ὃ μᾶ5 κλαύσωμεν, Ἐ 

2ογ ρει ΞΞ 22) ἴχῖ. ΕἾΤ, --- Ἴ 4. Ὑγ)}»}Ὅ0 Ὁ} ρᾶτ. α.λ.; 50 ΥὙ) ἸΝΣ, δια ρ! βοδιίοι. 
οὗ τοοῦ ψἱἢ πὸ πιεάϑυσε, ΤὨΪ5 18 ἃ βεϑτω, οοῃπεοϊίηρ ἵτὸ ἱπάερεηάςπϊ Ῥβ85. 

ΧΟν. 8. 

Ἴσ. Ὁ Ρ2 ὈΝ] σοπάϊεομαὶ οἴδυδε νυἱτ οὐδ]. ΘἸΩΡΒ : ῥτγοῖ. ἱπιρί,, ἀπὰ δροά. 
7.85. -τ- 8, Ὁ9220 ἸΦΡΌΓι ὉΝ 7 ρῆγ. 2 γῦρη Εχ. γὸ (Ρ) Ργ 2814; τἢς [α]1ον ἔοττω 320 
Ῥοβϑί]Ὺ ἄμε ἴο ἈΘΑΥΥ 5. οὐ ἴο ἰαῖεγ ὑϑαφε οἵ (τ. --- 9. Ὁ }9] Ῥγον.; δῖ (5 ρὶ. 
τὰ ἔργα μου. --- 10. "Φ ὉΨ}5"Ν] δ]. οὗ Βἰβίοτίς ἐχρὶ., δραϊπιβὶ τηεάβατγε. ---- ΟΝ} 
Οἱὶ ἱπιρί. ἢ ον α.λ. ,εε΄ α ἐραιλένερ, ὨΘὈϊτα 4] ἀοιίοι, Ὀὰϊ ΝΊΡΕ. ΕΖ. 695 2043 1651, 

ΗΪΡρ. Ῥββ. 119}68 1105] -- - “γ12} (δ τῇ γενεᾷ ἐκείνῃ, 5ο Ὠα., Κίτϊο., Βᾶ., θαΐ 
δραῖηβι ἴμε τηδᾶβυγα. --- ἼΦΝ] 1 σοηδβθο., ΘΙ Ρἢ. σἤδηρς οὗ ἴεηβε ἴο ἱπάϊςαϊς ἴῃς 
ἢπα] τεβυϊῖ οὗ Ἰοηρ-σοπίϊπυεὰ ἸοδίΒίηρ. --α 325 )Ή] Ργ. α.λ., θαξ οἵ, πνν Γι 15. 
2939, οἴ. 584, ---11. ΡΝ] Ρατίϊοὶς οὗ τεβυ]ῖ, β8ὸ ὅπ. 1315, ---- Ν2. ὉΝῚ οστυϊα 
οἵ οδἴῃ, 48 8955 1125. 8.4; (65.149, τῖτΒ (]} ἔοττα οὗ 3 ρ]. ἱπιρῇ. 

ΡΘΑΙΜ5 ΧΟΙΠ., ΧΟΥῚ.-Ο,, 3. Ρ͵5., αὶ 51Ὲ. 6. 

Ῥδ88. 93, 06-100 ὝΘΙΘ ΟΥΡΙΏΔΙΥ ἃ δοηρ οὗ Ῥσγαΐϑθ, οδσ᾽ δῦσαϊςιπρ 

186 δάνοηί οὗ Ὑδανσεῖ, [Π6 τηΐνοσβαὶ Είηρσ, ἔοσ Ἰυάρπιοπι. 1 πδά 

ἴδσοα Ῥασίβ, δδὸῖββ οὗ ἘσΟ Β6Ο.0Πη8, [Π6 γϑί ἀθβοσγὶ δίπρ (86 δάνεηΐξ, 
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Ἐδε δοοοῃμὰ ἃ ὑπίνοσβαὶ 8 ΠῚ ΠΊΟΠΒ ἴ0 οοἰεῦταϊο ἰξ. 1. (4) ὙΔΌν ΟΣ 
μα8 νυΣὶ οὐ Ηΐβ ΤΟΥΔῚ] τοῦεδ, 18 δοδίθά οὐ Ηἶἰβ οὐδ δϑίην ΏΓΣΟΠΘ, 

ΤΆΟΤΟ τηδρτϊδοοπὶ Ἐπδῃ ἘΠ ΒΙΟΙΤΩΥ 868 (93..2); (8) Ηδ ἰ8 σοπι ἴῃ 
ἘΠΘΟΡΏΔΩΥ, 411 παῖυσο 18 ἴῃ σοϊητηοΐοη, μοάνΘη πὰ οΑσ 866 δηὰ 

ἄφοϊατο Ηΐ8 σίοσυ (97. 52); (Ο) ΗΒδ 18 σιεβῖν οχδιιοᾶ, αὐσέμ] ἰπ 
ΒΟΙπθ88; Ηδ Ἰονϑίμ ᾿πδίϊοα δηά μιδίἢ οβϑι δ] δὰ σὶρμίθουβη 688 

ἐπ Ἰδοοῦ (99. ). 11. (4) ΑΙΙ παιΐομβ δσὸ ϑιπιπιοπθᾶ [0 βἰπρ ἃ 
ΠΟ δοηρ ἐπ ῥχγαΐβθ οὐ Ηἰΐβ πτοπάσοιιβ ἀδοδβ οὗ υἱοΐοσυ (οὐ ὃ -- 
οδιὮ ; το τόνεσε Ηΐπι δῦονβ 411 σοάβ, δηὰ Ἰοΐπ ἰπ ἴπ6 βδοσοὰ ἄδῃοβ 
ἦπ ψΒΙΟΙ 411 πδῖυγο ρασιἰοἱρδίθβ (οὐδ Ὁ 10.5.1... (Β) το ἴαῖκα 
Ῥατὶ ἱπ ἃ πιιιδίοαὶ ἔδββινδὶ ἴῃ (πῈ ἴθπιρ16, 1π ὙΠΙΟΒ 411 παίυσο 

διασθδ (οϑ' 5) ; (07 10 τοσβμὲρ ἐμπεὶγ Οσεδῖοσ δπὰ ϑβορβοσά ψ ἘΠ 
μδηῖς οεγίπηρβ, δοῃρβ, δηὰ πιυδϑὶς ἰπ [Π6 ἴ6ΠΙΡ16 οουτγί8 (1οο). 

Ὑπὸ Ὀχοδιίησ ὉὉΡ οὗ [π6 ῬΒ. ἱπίο δὶχ {{{||Ὲ Ῥβ88. ἴογ ᾿ἰτυσρίοδὶ 

ῬΌΓΡΟΘΕΒ, ἱηνοϊνοά (πὸ δάάδιτοη ΟὗἨ ΠΙΔΩΥ γ]08868 οὗ νᾶσίουβ [κὶπᾶδ 
(93 οὐ δ ΟἹ 1- οδὲ δά 9955. 

1, 

ΑΗΝΕΗ δοιὰ γεῖση ἴῃ τη δ) εβίυ, 
(Υδῶν ἢ) παίῃ ρυΐ οπ Ηἰβ ἀρρατεϊ, 
Υδην ἢ Πα σίγάεὰ Ηἰπι5ε}Γ τυ] ἢ σιγεηρίῃ, 

Ηε Βαίὰ δἀ)υβίεὰ ἴῃς ννοτ]ὰ τῃδἱ ἰϊ σαπποῖ Ὀ6 πιονεά. 
ΤῊΥ ἴἤγοης ἰ5 ἐβ: Ὁ Π5ῃεὰ ἴτοπῃ οἵ οἷά, 
Ετοτὰ ἐνεταδηρ τὶ Τῆου (Υ̓δῆν ἢ). 

ΗΕ 5Ξ.τεᾶπὶ5 Ὦδνε ᾿πΠιεὰ ὑρ, Υδνθἢ, 

Τῆς 5ἰγεδιηβ δανε Π᾿πεὰ ἃρ τμεῖσ νοΐςε, 

ὙΒε 5ίγεδσῃϑβ {Π|ῸὰῥὈ} ἰμεἰγ (οοπη πε ππογϑοη), 
Μοτε ἴξδη ἰῇε νοΐοεβ οἵ πηϑῃν νυϑίεβ, 

ἹΜαρπίδοεηϊ πιογε ἴπδη ἰἢς Ὀγεάϊεῖβ οἵ ἴῃ 5εᾶ, 

Μαρηίβοεπὶ οἡ Ὠίρῃ, Ὑδην θῇ. 

5ἼΛΙΟ το γαλιοεὴ ἃ πεῖῦ τον : 

ϑὲπρ' ἰο γαλιοελ αὐ ἐλε εαγέλ; 
δίηρ (ἴο Ηἰπι), ὈΪε55 Ηἰβ5 πᾶπιε: 
Ῥτοοϊαίπι ἴῃς ρ᾽δὰ τάϊηρβ οἵ Η!15 νἱοίουυ ἴτοπὶ δὺ ἴο ἀδὺ: 
ΤΕΙ͂! ἀπιοης ἴῃ παίίουβ Η!5 ρίογγ, 

Απιοης 8}} ρεορῖεβ, ΗἾ5 ννοπάσγοιιβ ἀεεϑβ, 
ἘῸΚ Ετεδῖ ἰ5 Ὑδηνεῆ; 

Ηε ἰ5 ἴο Ὀε τενεγεά δῦονε αἱ] σοάϑβ. 
Το ροάς οἵ ἴῃς ρεορὶεβ ἄγὲ ποιῃίηρβ : 
Βαϊ Υδην ἢ πιδάς ἴῃς ποανθῃβ; 

Μα]εϑίν δπὰ βίογυ γε πῃ Ηἰβ5 ργέβεῃοε, 

ϑιγεηρίῃ δηὰ Ὀεαυΐγ ἀγα ἴῃ Ηἰ5 βαποίυδτγ. 
(ΝΉΙΕΙ) Ὀείοτα Ηἱπὶ 4}} (ες Ἄςαπῇ ; 

ϑ56γ δπιοης ἴΠε ἡδίίοηϑ, " Ης ὦοέλ γείρ." 
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Γαι τε πεάνεπβ δηὰ ἴῃ δαγἢ Ὀὲ ρίδά, 

[κι τ8ὲ 566 ἰδυπάεγ δηὰ ἴπε {10 655 ἱπεσθοῖ, 

εἰ τ6 βε]ά Ἔχυϊὲ αηά 4]} ἰμαὶ ἱπεγείη ἰ5, 

Τὶ δ} τ1ῃ6 ἔγεεβ οὗ ἴδε ἕογεϑβὶ ᾿υθιαίε. 

11. 

ΗΕ ἀμ γεῖρη : Ἰεῖ ἴῃς φατγίῃ τεϊοίοε, 
[εἰ τὴ6 πΙΔῺΥ οοδϑί5 Ὀς ρἰδά, 

ΟἸΙου 5 ἀπά ἀδγίςπες5 ἃγὲ γτουπά δῦοαυϊ Ηΐπι, 
Α ὅτε κοείὰ Ὀείοτε Ηἰπι, 
Ἀπά 5είίεῖἢ δΌϊαζε Ηἰ5 δἀνεγβασίεβ του δρουΐ, 
Ηἰδ5 ᾿ρῃϊπίηρβ Πα πιίης ἴῃς ννοσῖά. 

ΤΕ εβαπ ἀοιἢ 566 δηὰ ντίίῃε, 
Ἴπῆε πιουπίαίηϑβ πηε]ϊ {Κα νγαχ, 

Αἱ τῆς ῥγεέβεηος οὗ Ὑδην ες (ἴμε Κίηρ), 
Αἱ ἴδε ργεββῆσε οἵ ἴδε 1[ογὰ οἵ 4]} 1π6 βατε ; 
Τα πϑάνθηβ ἀδοίαγε Η 5 τὶ διεουβῆεβϑ, 

Αῃὰ Δ]] 8ε Ρβορὶεβ 5εὲ Ηἰϑβ φίουγ. 
Ο ΦΙΝῸ το γαλιυεὴ ἃ κει τον, 

(δέην ἐο γαλισεά αἱϊ ἐλ εαγ!), 

Εοτ νοπάγουβ ἀεεάς Ης πίῃ: ἄοπε. ᾿ 
Ηἰ5 τρῃϊ μαηά Βαίῃ ροίϊεῃ Ηΐπι {πε υἱοίοτυγ ; 
Υδῆνν ἢ Πδῖἢ τηδὰς κῆονπι Η 5 νἱοΐοτγ, 

Ιὴ τῃς ἐγεβ οἵ ἢς παιίόῃβ Ηἰβ5 τ ρῃίθουξηεββ. 
ΘΦΗΟΟΤ ἴο Υδανεἢ 4}} της δαπίῃ, 

Βγεακ ἑοσίῃ δῃά ἡυθ δῖε ἀπά πηακε πηεϊοάγ; 
Μακε πιεϊοάγ ἴο ὑδῆνεῃ ψνἱἢ (Ὡς γτα, 
Μη {δε ἱγτε, νυ ἢ πε σουπὰ οὗ ρβαϊπιοάγ, 
νι τταπιρεῖβ δηὰ ἴμε βουῃὰ οὗ ἴδε Βογῃ, 
58ουΐ Ὀεΐίοτε ἴῃς Κίηρ. 

ΕΤ (δε 568 τοϑγ δηὰ ἴῃς {11 η 655 [Ὠετγεοῦ, 

Τῆς νοσὶά δἀηὰ δὶ ἀνε 5 ̓ποτείῃ ; 

Ιεἰ τῆς τίνετβ οἷαρ (μεῖς παηάς, 
Τορείδετ Ἰεῖ ἴῃς πιουπίαίη5 ᾿υδ ]Αίε, 
Βείοτε Ὑδῃνεῆ, ἴοσ Ης ἰ5 οοπιθ. 

(Πε ἰ5 οοπιε) ἴο ἑιάσε ἴῃ δατῖῃ. 

ΠῚ. 

277Ὲ ἀοίά γείρη : τῃε ρεορῖδβ ἱγεηθῖα; 

Ηε [5 βεαίεά οὐ Ηἰ5 ἴὔτοῃς, ἴ 6 δαγίἢ αυάδῖκοβ: 

Υδν ἢ ἰ5 στεαῖ ἴῃ Ζίοη, 

Αῃά δίρῃ δρονε δ] (ἢ ρϑορῖεβ : 

[εἰ λεπὶ ργαίβε ἴῃς ρτεαὶ δηὰ αὐγίαϊ παπιε; 
ΗοΙ͂Κ ἰ5 Ης δηδ βίγοηρ. 

ΥΩ ἀοίά γείρη, Ης ἀοῖῃ ἴονε ῥιβίϊος, 

(Ηε μαι) βίο! ϑῃεά )υπεῖοα ἰπ ἐχαΐν, 

Απὰ Πρμίεουδβηεββ ἰῃ ]δοοῦ Πδίῃ νυγουρῆϊ, 

Ἐχαϊι γε Ὑδῆννθἢ, οὐυγ αοά, 

Απὰ νουβῆΐρ αἱ Ηἰϑ ἰοοϊβίοοϊ, 
Ηοὶγ ἰ5 Ης (πὰ 5βξἰγοηρ). 
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ο ΘΛΝῸ το γαλισεὰ ἃ πειὸ τοτρ, 
(δες Ιο γαλιοελ αἰ ἐὰξ εαγίλ). 

. 

ΘΗΟοῦΤ ἴο Υδην ἢ 411 (π6 δατίῇ ; 

ὅεῖνε ΥὙδῆνεἢ "ἢ ρα ῃ 655 ; 

Οοαιε Ὀείοτε Ηἰπι υἱτἢ Ἰυ Πδοα ; 
Κυον {παὶ Ηε ἰ5 αοά; 

Ηε πιδάς υβ δῃηὰ νε δἵὲ Ηἰ5, 

Ηἰ5 Ρβορὶς δπὰ ἴδε 5ῆεερ οἱ Ηἰ58 ραϑίιγα. 
ΟΜΕ ἰο Ηΐ5 ραῖεβ νυ ἢ ἃ ἰμδηὶς οἤεσγίηρ ; 

(Οοπιςε) ἰο Ηἰ5 οουτίβ ψἱἢ ἃ δοης οἵ ρταῖϑβε ; 
Οίνε ᾿ἤδηκϑ το Ηΐτ ; ὉΪε55 ΗἰἾβ5 πδπις; 

(Οἴνε 18 δηϊκ5), ἔογ Ὑδην ἢ ἰ5 ροοά, 
Ἐὸγ Ηἰϑβ Κίπάπεϑϑ εὐἀυγείῃ ἕοσγενεσ, 

Ἀπὰ υπῖο 8]} σεπεγαϊίοῃβ Η 5 (αἰ πέμπε 55. 

Ῥϑ. 93 ἰ8 οῃς οὗ ἴδε στοὺρ οὗ τογαὶ Ρ58., 96-100, βεραγαῖεςά ἔγτοπι ἵῃεπὶ ἴος 
Ἰιτυγρίςαὶ τεαβοῦ8. [πὸ 3}Ὲ ἰἴ ῃ65 το {π|ὲ; Ὀυΐζ ἴῃ (ὃ εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ προσαβ- 
βάτου, ὅτε κατῴκισται ἡ γῆ αἶνος δῆς τῷ Δανείδ. Ιΐ νν88 ἱπ ΑἸεχαῃάτίδη 

ἀϑᾶρε αϑϑίρῃεα ἴο ἴδε 5ἰχί ἀδὺ οἵ ἴῃς ψεεῖς, πὰ ἴῃ 5 νγ85 ρος Ὀεΐϊνεεῃ 92, 

ἴον ἴῃς βενεπίῃ, δπὰ 94, ίου ἴδε ἰουτῖ ἄαγ. Τε Ταϊπιυὰ (δ οεελ. λας δλαρια 

316) 5δονβ ἴαὶ [ἢς Ρα]εβιϊ πίῃ ἀϑᾶρε νγᾶ8 ἴἢε βᾶπιε, Ἔνεὰ ἴΐ ἰξ ἑουπὰ πὸ 

ἐχργεβδίοι ἴῃ ἴῃς ἰεχί οὗ 38) (νυ. [πίτ. 8 39). ΤΉς 5βεοοπὰ εἶδυβε οἵ (5 τὴδὺ Ὀε 

ἱπιεγργεϊεὰ Ἡ  τεΐεγεπος ἴο ἴῃς ρεορίϊηρ οἵ ἴῃς εατῖῃ οα (Βε ΝΠ ἀδγ οἵ {με 
οτεαίίου, 85 ἴῃς Ταϊπηιά, οὐ οὗ ἴπε ρεορ!]ἑπρ οὗ ἴδε Ηο]γ [,Δῃηὰ αἱ ἴῃς Ἐεβίοτγα- 
ὕοη. Τα δββιειηεηῖ οὗ ἴῃς 5. ἴο αν ἃ5 ὋΦ ὍΙ: νγᾶβ ἀουθῖ]ε88 Ὀεοαυβε 

οἵ τεξετηδποαβ ἴο Ῥ58. οἵ 88. 11 οδηποῖ θὲ τεοορηϊζεά 8ἃ58 να]ἱὰ. Τῆς Ρ5., 
85 ἰπάεεά ἴῃς επῖῖσε στοῦρ, ννγὰ9 ἃ ὑΦ. ΤῊΘ ὍΟΤΌ ἰ8, 88 ἴῃ 81} βυςἢ ο8565, ἃ 
Ἰαῖετ αἰἰδοϊσιεηῖ, ΤὨΐβ Ρ5., ἃ8 οἴμετβ οὔ ἴῃς στοὺρ, ἀθβρεπάβ οῃ 15.2, δῃὰ ἰ5 ἰπ 
ἐβρεοῖδὶ δοοογὰ νῖ τς ΠΠ||6 βοπρβ νυ δἰσἢ οἷοβε ἴῃς εαυϊϊεσ βεοϊίοι οἵ ἰγίπιε- 

ἴετβ ψΒοβε {μεπὶς ἰβ ἴῃς ἀεἸνεταηος οὗ ἴῃς ϑεγνϑδηῖ οἵ Ὑδνει (νυ. Βι. ἈΡ. Πθ...). 
Ιη 1815 Ρ5., οἵ, ν.ἱ ν} 15, 519 527, αῃὰ ἴῃς 86 οἵ ἸΝῸ ν.2 ψ ἢ 15.4.45 4521 488.δ.1.5 

Τῆς Ῥ5. δαβ ἵἴνγο {τἰπηεῖεν Βεχαβιῖοῃβ, διγαηρεὰ 88 βίγορῃε δῃὰ δῃιβίγσορῃε, 
ΜΙ ἃ Πατρὶς αὶ δα αἰτίου ν.δ. 

Ῥβᾳ. 96 Βα5 ηο τἰπἰς ἴῃ 3Η, θαϊ ἰπ (6 ὅτε ὁ οἶκος οἰκοδομεῖται μετὰ τὴν αἰχμα- 

λωσίαν, φδὴ τῷ Δαυδείδι Τῆς απίοι οἵ ἴῃεδε ἴἔνγο βΒἰδϊεσηθηῖβ 58ονΒ [δαὶ ἴῃς 

«εἀϊϊον ἀϊά ποῖ [Πϊπὶς οἵ Πανίἀϊς δυϊδουβὶρ, Ὀυϊ τΒουρλὲ οἵ ἴῃς ῥ5. ταί μεν ἃ8 
Ῥεϊοηρίπρ ἴο ἴῃς Πανίάϊς ἴγρε οἵ Ρβ8. Τῆς διἰβιοτίςδὶ τείεγεπος ἴο ἴΒς εγεο- 
τίοπ οὗ ἴδε βεοομά ἴεπρὶςα ργοΘὈΪΥ σάτα ἔγομι ἃ ἰαῖεγ Ββαπὰ ἴδῃ ἴῃς τείεγεῃος 
ἴο Πᾶν. [1 ἰβ Ὀταςοϊκεϊθα ἴῃ ἴῃς Ῥεβαϊζετίυτη Οδ]] σαηυτα, ἀηὰ ἴμς οτάες οἵ ἴῃς 

διδιεπηθηίβ νατῖθβ; (Ὁ - Α γενεῦβα ἴῃς ογάεν οἵ (58, ΤὩς 5. 15 υξεἀ ἴπ : (ἢ. 

16533.-25 ἴῃ ςοππεοιίοι Π ἢ ἴμε τεσιοναὶ οὐ ἴπε αὐ ὉῪ Πενία ἴο Ζίυπῃ, 88 βυηΐ 
ΡΥ ἴδε ἰεπιρῖὶς ομοῖτθσ. [{ πρὶ ἱμετείοτε μβανε θεεπ βοπιεναΐ ον μα 

ΓΒγ., δηὰ μανε Ῥεδὴ υϑεὰ ἔοσ ἃ σοῃβίἀθγϑῦ]ε ἰἰπῆς ἰὰ ἴΒςῈ ἰεταρὶς ἸἰτυγρῪ 85 
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Πανὶ ἀϊς, ἀπὰ ἱπάεεά ἴῃ ἴἴ5 ργεβεηῖ ἔόγηι, δραγί ἔγοτῃ ναγίδιουβ ἅπιε ςἸςΗ͂Υ ἴο 

βουῖθαὶ τηϊϑίακεβ. Αἰϊδηιϊίοη 15 οδ]]Ἱεὰ ἴο ἴ8μ656 ἰῃ ἴῃς ποῖθβϑ. [{ 85, βοννενεσ, 

ΡτΟΌΔΌ]ς {Βαϊ τΠἰς ῬΒ. νὴ τς οἴ μετ οἰϊεὰ ψετε ἰδίεν ἰηβεγίίουβ ἴῃ 18ςε ἴεχί 
οὗ Οἢγ. Τῆς Ρε. νγὰβ οὐ ρίπα!ν ἃ βεοίΐοῃ οὗ ἴπε στγεδῖ τογαὶ Ρ5. ΤὨΪϊβ5 βεςϊΐοιι 
Βαὰ ἴἢγες μεχδϑιομβ ν.1.δ' 98-104.11.}3} ὍἌΒς οἵδεῦ νεῖδεβ δὲ ρίοββεβ ἔγοταῃ νατὶ- 
οὐϑβ βουζοοβ δΔηά ὈΥ̓ τῆοτε ἴθδπ οὴς δαπά: ν.7-3Ἢ Ἐβρεοίβ! '5 ἂη δἀδρίαἰιῖοι οὗ 

291-23; ν.1οὺ ᾿ς ἔτοπὶ 9314; νὶῦς ᾿ς ἔγοτῃ 990, δῃὰ νγαβ ἱπβετίεα ἰδίες ἴθδπ ἴῃς 

τεχὶ υδεὰ ὉΥ (τ. ; ν.18 τνδϑ8 ἔγομι 9893, ΤΏς ἴεγπιβ οὗ ἴδ τίϊυδ] βοσνίος ἰπ τς 

ταπιρὶς αγὰ υδεὰ ν.1.2; ΦῚΠ ὋΨ ν.} ΞΞ 981 5 δαβεὰ οὐ ἴδε υὑβϑᾶρε οἵ 15. 429, 

οἴ. Ρ65. 338 406 1449 140], δῃὰ ἱπιρ]1ε5 ἃ βοηρ᾽ θην ἴο σοτηπιετηογαῖα ἃ ρτοδῖ 
ενεηῖΐ ψΒῖοι Βα5 Ἰδὲ ἰγαηβρίγεδ, ἸΓρν ἼΦ9 ν.2 15 αἷβο δίϊεσ 15. 409 417] ς 27, 

«οἴ, Ρ8. 4019, νια 9 θαϑεὰ ου 4835; νι" οῃ 478; νι βεεῖῃιβ ἴο ἱπηρὶγ [δαὶ ἴδ ς 

[ορ]ε οΐ ΟἿΪΥ νγὰ5 ἱπ εχίβίεηςς, θυΐϊ τμαὶ ἴἃ μαὰ ποῖ θεε τεοςθν ετεςῖεά, 

85 ἴδε {{|6 οὗ (5 ἱπηρ 168; ν.11-12. [ῃς ματι οὶ ραϊίοη οὗ παίαγε ἴῃ ἴῃς ᾿οΥ οὗ (δε 

Ῥεορὶε, ἰ5 'π δοοοτάδηςε 1} 15.2 ἀπὰ 4150 συ ἱἢ οἴμεῖ βεοϊίουβ οὗ ἴῃς οτἱρίηδὶ 
Ῥᾳ., οὗ. 9356 οδ-δ, ΤῊΐΒ Ῥ5. Ἰεηὰβ 115 ἰῃίδθγῃδὶ ουϊάεηος ἴο ἴμς ἔπης οὗ ἴδε 

ονετῖγον οἵ Ῥεγβία, ταῖ εν ἴδῃ Βαρυΐομ. 

Ῥ5, 97 885 Ὡο {{||6 ἱπ ἢ, Ὀυϊ ἴῃ (ὁ τῷ Δανεὶδ ὅτε ἡ γῇ αὐτοῦ καθίσταται, 

Ἐ φμαμαο ἱογγα ἐ᾽ως γεσέἑμέα ἐπ, ἩΨΪΟΒ ἀου1}ε85 τείετϑ ἴο ἴῃ τεδιοσγαίίου οὗ 
ἴῃς Ἰαπάὰ ὈῪ ἴδε τεϊυγπεα εχὶϊε8 ἔτοσῃ Βαῦγ]ου. Ὑΐβ βῆονβ ἴῃ 58πι6ὲ ἱποοιβἷ5- 
ἴεπου ἱ [Ὡς βτβὶ οἴδυδεο, ἴῃ τεξενείηρ ἴο Πανὶὰ, [μαὶ ἀρρεδῖβ ἴῃ ἴῃς ῥγε- 
νἱουβ Ῥ5.; ὉΠ|ς88 νγὰὲ βύρροβε ἴπαϊ ΌΥ “ Ὠανίὰ ᾽" (ἂς εὐϊΐοτ πιεδηΐ πὸ τιοτα 
ἴδῃ ἴῃς Πανίάϊς ἴγρε οὗ Ρβ88. ΤὨς ρτεδῖεσ ρατί οὗ ἴῃς ργεβεηΐ δ. ἰβ ἃ τηοβδὶς 

τοδὰς ἃρ οἵ εχίτγαςι5 ὈΥ̓͂ ρ]οδϑαῖοτβ ἔγοτῃ οἴμεγ Ῥβ8βι Τῆς ΟἿΪΥ ρατὶ (παῖ ἰ5 οτἱρὶ - 
ὩΔ] ἰ5 ἴνγο Πεχδϑιῖς 8 ν.1.35 86, ΤῊ 5. [85 ἴδε βᾶπιε τεΐεσεμςε ἴο ἴῃς τογαὶ 
δάνεηϊ οὗ Ὑδην ἢ ν.ἱ, πὰ 186 πηΐνεγβαὶ τ 411 ἴο υγουβῃΐρ ν.1}' 55, ἀπά [6 βᾶτια 
Ῥατγιϊοϊραϊίου οὗ παῖατε νι "δα ἃ5 [ἢς οἴμες Ῥββ. οὔ ἴ8ς στοῦρ. Τῆς οτὶρὶ παὶ 
Ῥβ. υ8ε5 (τεεὶγ οἱάδν νυυζίηρε: ν.δ ἘΖ, 2η8:1δ6, νβα Ὧι, 411 ς19,. νϑα Ῥε ςοδ, 

ν. "6 γγ19ὺ νι τοῦ, δῃηὰ νιδὴ 15, 6618.1ῦ, Τῆς ρίοββεβ ἃγε: νυ. ἴτοτη 801δα, νι 
ἔτομι 4812, ν.9 ἔτοπι 478. 10 οκ, ν.12 ἔγοσῃ 3211} απὰ 0", ν.Ἷ ἃ ῥγοβαίο ρίοβϑβ δραϊηβὲ 

Ἰάο]αίετβ, ν.10-11 ἃ ἐσγαρτηεηὶ οὗ δῃοῖμεγ Ῥ5. Ἡῃϊοἢ 15 ποὶ πϊτμουΐ ΠΠΓΟγασΥ πους. 
ΡΒ. 98 ἰπ ἢ) [85 “οῖο, [Ιἰ ἰ5 ἀἰβῆουξ ἴο βες ΨῈΥ ἰΐ βου] θὲ ργεῆχεὰ 

ἴο 1815. ῬΒ. ταῖμεγ ἴδῃ ἴο οἴβειβ οὗ ἴδε στουρ, 4}} οὗ ψ ες μανς τῆς βαπις 
οδαγαοῖεσ. (ὅ μα5 ψαλμὸς τῷ Δαυείδ. Ὅς δϑβοτὶριίοη ἴο αν πιεϑῦβ8 0 

τότε ἴμδη ἰπ ἴῃς ςδ86 οὗ ἴδε οἴμετ Ῥββ. οὔ ἴῃς ρτοῦρ. Τῆς 5. αἶϑο ἀερεηὰβ 
οἱ 15.2 ἴῃ τὩς οτίρί πα] ν.1α. 48. δα. Δῃ ἃ 5:1}}} τίοτε ἴῃ ἴῃς ρίοββεβ ν.14. δ, ΤΊ ἰ5 γεῖ 
οὐρίῃδὶ ἴῃ ἴμς Ρῆγαβεβ ν.2. δα, Ι{ 15 ἰΙἀεπιϊβεὰ ἢ οἴδες Ῥβ85, οὗ ἴδε στοὺρ: 
νυν. ἢ οὐἱ, ν.ἴα ἢ 9611; γι θα ἰᾳς οτρί πα], νιϑοά 15. ἃ 6]. ἴῃ 9618 88 τὰ 
μᾶνε βεεῦ. Τῆς 8. Ὧδ5 ἴῃυβ ἴδε βαῖῃς οδβαγδοίογβιϊοβ 88 οἴβεγβ οἵ ἴῃς στοὺρ, 

δηὰ νγὰβ ραγί οὗ ἴῃς β8ῃης οτὶρὶ πα]. 
Ῥπ. 99 δα5 πὸ {Π|ε ἴῃ 38), θαϊ ἴῃ 65 ψαλμὸς τῷ Δανείδ, ννΒῖςἢ δα8 ἴπε βᾶπιε 

δἰ σηϊβοδηος 858 ἴῃ οἴμεσ 55. οὗ (πἷ5 στουρ. Τῆς Ῥβ. ἀἰβεγβ ἔγοση ἴ8ε οἴ μεῖβ 

ἐπ ἴμαΐ τ ἐπιρμαβίζεβ [Ὡς Ὠἰβιοτίςὶ τεϊαϊΐοη οὐ Ὑδανεἢ ἰο βγεῖ, πὰ ἷ5 απὶ- 
νεγϑα] βιὶς ΟὨΪΥ ἴῃ [ῃς εχα]αϊίοη οἵ Ὑδῆννε ἢ ονεῦ ἴῃς ῃδιΐοθβ. Τῆς ρϑτγιϊοὶρα- 

τίοη οὗ παῖυγε ἴπ ἴδε ὑγουβῃὶρ ἰ5 4150 δὐβεηῖ. Ὑβεγείοσε ἴπε 5. 18. ποῖ 850 
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αἰαῖ ἃ ρμϑτὲ οὐ ἴδε βαπὶς οτἱρί πα] Ἀγπιη 45 ἴδε οἵἴβετβ ἴμαΐϊ ργεοεὰς ἴξ οὐ ἂϑ 
Ῥε. τοο, ψ βίο ἔΟ]ονθ. ΤΕΐβ τείεσεπος ἴο 153τ86}᾽}9 ρεου)ίαγ οἷδίτι ὁ Ὑδῆνς, 

ὙΠ τὩς τεϊδίεα πααίετγίαὶ ν. 69, 15, βοννενεσ, ἃ ἰαῖες ρατγιϊουϊατίβεῖς δἀάϊιίου; 

Ὑ Ποῖ τΕ 8 15 τεταουθά (818 Ῥ5. 15 ευϊάθηιν ἴῃς ἢτδὶ βεοΐοη οὗ τῆς (ἰγὰ ρατὶ 
οὗ ἴδε οτἱρίπαὶ. 11 ἀρτεεβ σὴ ἴῃς οἴμετβ, πὶ επιρμαβίζίπρ ἴῃς δάνεηϊ οὗ 

αν ΒΒ 85 ἰϊηρ ν.ἱ, ἴπ ἰῃς ᾿υδβίῖος οὗ Ηἰς δἀπιϊηϊδίταϊίου ν.β, δὰ ἰῇ ἴδς 
ΒΌΙΩΤΊΟΙΒ ἴο ψΟΥΒΗΪΡ ν.8. ὅ, 

ῬΞ. 100 865 ἱπ 38} τῃς {{Π||6 πτγ ΟΡ, ΡΓΟΡΑΌΙΥ ἃ ῥρβδ]πὶ ἴο δοσοοιῃρδηγ ἴδε 
1παπὶς οἤετίηρ ; Α(. εἰς εὐχαριστίαν, Ὧ ἈΓΉΓ 150 Ὁ Νπῶφ, (ὦ ψαλμὸς εἰς ἐξο- 

μολόγησιν (υ. Ιπῖτ. ὃ 39). ΤὨΐ5 ναβ8, μβονγαυςσ, ἃ Ἰαῖες [ἰτυτρίοαὶ αβοὶρητιεηῖ, 

ἴοσ ἴδε Ῥβ. 5 ραγὶ οἵ ἴδε ργενίουβ ὅτοὺρ ἂπὰ υἱῖἢ τ επὶ οτἱ βίη} σοπϑιϊτυϊοά 
ἃ 5ἰηρὶε ΡΒ. Τδε Ῥϑ5. γτεσηδίῃβ ἴπ 115 οὐἱρίῃμδὶ σοπαϊτίοη 85 ἵνὸ οὗ με ϑιῖ5. οὗ 
[δε Ἰατρεν Ἐ5. 

Α τενίενν οὗ ἴμεβε βἰχ 111||6 Ῥ85, βῆονβ [παῖ (ΠΕΥ̓ οοπϑιτυϊεὰ οος οτρίπαὶ 
δάνεπί Ἀγπιη οὗ ἴῆγες ραζῖβ, ες} οὗ ἴνο βεοϊίΐοῃβ. [π ἴδε ἢγβὶ βεοϊϊοῃβ (868 
δάνεηιϊ οὔτε Κίηρ ἴο Ἰυάρτηεηϊ ἀπὰ ἴῃς εδεςξίνε δατηϊπηἰκιταϊίοη οἵ ἴμς ᾿υβτῖςς 

οὗ Ηἰκ τεῖψῃ 5 νἱνί αν ἀεϑογὶ θεὰ ἴῃ ἴσο ἐγ πιεῖες Βεχαβδιίς δ, [ἢ ἴῃς βεοοπάὰ 

5εοίΙΟἢ5 8]} ρεορ]εβ δπὰ 41 πδίυγε ἃγὰ βυπιηοπεα ἴο ἃ [εϑἰϊναὶ ἴῃ (Βς ἴερὶα 
φουτγῖβ ἰπ ςοἸενταϊίοῃ οὗ 86 δάἀνεηῖ, ἰπ ἴδτες {τ πιοῖοσ Βοχαβιὶς 8, Α58 ἴδυ8 

τεοοπβίγιοϊεα ἴῃς οτἱρίπαὶ 15 δΔπ δάνεῃϊ Ἀγτὴπ οὗ νοπάετίῃ! σταπάσςυς. 

ῬΘΑΙΜ ΧΕΟΙΠ. 

ΡΕῚΙ,  δῖσ. 1. Το 5γη. {Π50|0}8..--- 1. γαλευεὰ ἀρέλ γείρη], ἃ5 
96" 9} 99' 15. 527, εἴ. Ρ5. 417) 146}; ποῖ [86 δββετίίοῃ οἵ Ηἰβ 
δνου δοίης τογαὶ ῥτετοραῖϊνα, Ὀὰϊ τ[ῃ6 Ἰογοῦβ σοἰθσαϊοη οὗ ἴπ6 

ἴλοϊ τπᾶὶ Ης δᾶ5 ποῦ 5βονῃ ΗἸπ]5 6] το ὃς Κίηρ ὈΥ ἃ τογαὶ δάνεηϊ, 

τακίηρ Ηἰ5 ρίδες οῃ Ηΐβ ἴἤγοης ἴο ρονθσγῃ ἴῃς που] Ηπ5ε]ζ, δηὰ 
ΠΟ ἸοηροΓ [Ὠτουρἢ ἱπεβηοϊθηϊ οὐ νι κε βεγνδηῖβ. --- 2: γι α7ε5 }}]. 
ΤῊΙ5 αυΔ}}ἔ 65 τἴμ6 σοπηίηρ ἴο τεῖρῃ 85 Κίηρ, δηά 50 Ὀεβί ργθρᾶγεβ 

ἴοσ τῆς διηθιμοϑβ οὗ ἴπη6 βεοοηὰ ϑίσ. [1 τς Ῥϑ. 15. 4 {πἰπηεῖοσ, ἴὲ 

τουδὶ θὲ 50 δἰίδομβεά. Ξ7), 755., 411 Ἰρῇοτε [ἢ τηδάβιυγα δηά αἰΐδοῇ 

ἱτ το μα ΤΟ]ονίηρ νεγ “ ρυΐ οῃ,᾽ ψβίο ἢ [ΠΘῪ τεραγὰ 85 τερβαϊθά 
που  δη οὔ]εοῖ. ΤῊΪΒ 45 Ῥδθη οσοδϑίοηθα ὉΥ ἴπ6 τηϊϑίδ θη 
Οπβδίοη οὗ ἴῃ6 αἰνίηθ πᾶπια ἴῃ ἴῃς βεοομᾷ Ἰίηε οὗ ἴῃς {πβιοἢ. 

ΤΕ ᾿ἴπεβ δὲ σαὶ {πΠἸτηδίεγβ, “ Ὑδῆνθῃ " Ὀεΐηρ ταρεαϊθα ἴῃ Ἵδοῇ 
Ἰης, δῃα δας νὉ. μανίηρ [15 οὔ]εςί. ---- λαζὰ φωΐ οπ Πὲς ἀῤῥαγεῖ 
Ι λαιὰ γίγάφρα ΗΠ ένιογ τυίὰ οἰγεηρίλ), [Ὰ6 ἀρΡάᾶγθὶ βυϊϊεα ἴο Ηἱ5 

ΤΟΥ] βίδῖς, [ῃ6 βίσεηρτῃ πδεάδα ἴο Ἄχϑθουΐα Ηἰβ5 βϑονεγεὶρῃ Μ1]]. ---- 
2. “ἴὲὸ λαίὰ αὐμεία τὰ6 τυογ(], 5ο Φῦ, Ἐ͵, ῬΒΝ.., Ὀεϊίεν βυϊεὰ ἴο 
τῇς οσοηϊοχιὶ ἴδῃ ἴῃς ραββίνε οὗ 322, ΑΝ., ΕΝ.., ἐβρϑοίδ!ν 845 (πε 

οοπίοχὶ ἔδνουτθ ἃ ῥί. ταῖμεσ ἴδῃ δὴ ἱπιηρί. --- λα 1 ἐαπποΐ δέ 
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»ιουεα77, οἴ, τοῦ το4΄. ΤΉΪΒ5 τεΐεγβ, ποξ ἴο [6 πιοσαῖ ογάεσ οἵ ἴῃ 
νοῦ, Ὀυϊ ἴο ἴῃ6 ψΒοΪῈ οτάδγ οἵ ἴῃ6 Βα αῦ]ς νοῦ], ἰῃ νῆϊς ἢ 

Ἰπδηϊμπηδίθ ἃ5 ΜῸ}] δἃ5 δηϊπηαῖΐθ παΐυγθ β5Πδγθβ, δοσοσάϊηρ ἴο τῆς 
Ποηοδρίίοῃβ ομαγδοίοσιβς οὐ (88 ΡΒ. ΟἿΪὺ ἴῃυ8 ἀο νε ρεῖ ἃ 

ῬΙΌΡΕΓ Ργερδζδίίοη ἴοῦ [ῃ6 ρᾶγδ)]. : ΖΔ» λρυμθ ἐς εοϊαδίϊελε4, τ 
Βα Δ 0]6ε νου] ονοῦ νι οἢ Ηδ τεΐρηβ δηὰ ἴπ 6 τἤσοης ἔτοπι ψῃϊο ἢ 
Ηε τείψῃβ δἰϊἴκα ἤανα Ὀθθὴ 50 ΠΓΠΩΪ Θϑι ὉΠ ἰ5ηεα (παῖ πεν σδπποῖ 

6 υῃβοι θά, ---- ον φῇ οὐ Ἴ, ἃ οπιαγδαοίθγιβιίς ρῆσαβα οἵ 15. 445 

455. 485 51.8} γον ευέγίαεηρ αγί Το, Υαλτυόλ), ἴῃς βᾶπὶς 
δϑβϑουίοη οὗ ἴῃ6 ἐνειδβεϊηρ ἀἰϊνίης δοιν 85 ἴῃ 9οἷ, 

8ισ. 11. 15. δὴ δηϑβίτορῃβ, ἵἴτο {510 ἢ}5 τι τἢ 5[δ Κα ῥάσα] 6] στη. 

--83-4. 7λε τ:νεανις}, ττίος τερεαϊθὰ : ποῖ σίνειϑ οὐ Ὀγοοῖϑ, δυῖ, 
85 ἴῃ οοηΐοχί 5ῆ0 78, [Π6 5ἴγθδιηβ οἵ [6 Μεάϊϊεγγαηθδη, ἢ “' πῆΔηΥ 

νδίογβ " [1 “ Ὀγθαΐίζεσβ οὗ [ῃς 568.᾽" --- ἀσῦε ἤγίεα τ}, Ὁϊ5, οπος 

ψπουὲ ΟὉ].; [6 ψῖτ τῃ6 οὐ]. ἡλείγ φοΐεσ, ἴῃς βουπά οὗἨ {πε 

τυϑῃΐηρ᾽ δηα ἀἀδϑῃϊηρ' νγίειβ ἰῃ ἃ βίοστῃ, [] “" νοΐςεβ οὗ ἸΏΔΩΥ τγαῖασβ, 
186 τοάτίηρ οὗ ἴῃ 6 Ὀγθακοῖβ 88 [Π6Ὺ ἴῆτον, {Πειηβεῖνεβ ὑροη ἴῃς 
βῇογε. Τῆς τὨϊγά Ἰη6 σἤδηραθ ἴπ6 ἴδῆβα ἴο {πε ἱτηρί,, { κῤ, ἴο 
ΕἸΏΡΠαβῖζα ἴῃ6 δοίίοῃ, ποῖ ἃ5 σοπιρίεἰεά, δαΐϊ ἴῃ τηονοπιεηΐ, δπὰ 

Εἶνεβ ἴῃς νὉ. δὴ οὐ]. ψῃϊοῃ ἴῃ 38 5 αιλ., ἰταῃϑδίθά σοη)εοϊυτγΑ !ῦ 
ἴῃ ΕΜ". “τηεῖσ νᾶνε5," ἘΝ.“ τΠεὶνγ τοᾶτίηρ," Ὁτ., Κιτι., “ τπεῖσ 

ἀϊη," ΒΒ. “πεῖν οσγαϑῃϊηρ." ὙὉῆα τηοϑὶ ριοῦδῦϊα τεδάϊηρ, 85 

βυρροϑβιεα Ὀγ 66, ὦ, ἰ5 εογεπενιογαδοη, τῃεἰτγ νοῖςθβ σοϊητηθτηογαῖης 
τῇς νοπάεις οὗ δῆνεῃ. ὙΤηὶβ 15 4 ργάρηϊς ἀεδβογριίοη οὗ τἢ8 

τη Δ)]ϑῖ οἵ {6 568 ἰῇ ἃ ρτεδὶ βίοτιωη. [{ 5 ἴο ὃς ἱπίεγργεϊθα 85 

τοδὶ] δηά ποῖ 85 βυπ ο ἷο4] οὗὨ δγίηϊθβ οὗ ταϊρἢη Ὑ ἔοοβ, δἰ μουρῇ [ἢ 15 
ΒΥΤΏΒΟΙ ἰδ Δρργορτγίαϊς δῃᾷ υβεὰ εἰβθύβετα, οἴ, 15. 1712}δ Ῥες, 465 
80. --- ογε απ]. Τῆα σοπηρατίβοη ἰ5 τερεαϊαᾶ, ἴῃς ἢγβι τἰτλς 
ψ τ τῃς οὔ͵εςὶ ψ τ πῃ] ἢ ἴῃ 6 σοπηραγίβοη ἰ5 τηδάς, “ὼς ὑσίεες οὗ 
»ιαην τυαίεγε, ἴ[λ6 βεοοπὰ {τῆς νὰ ἴῃς ρῥτεάϊοδίθ, “ς ὀγεαζεγς 

47 “ἀε “εα. ---- νιαρνῖβεόη:}, ἰὰ ογάθγ ἴο 1ἴμ6 οἸτλαχ, νῆογε ἴῃς 50Ὁ- 

7εςῖ 15 Ἐχρσγθϑϑεὰ ν τῇ [με ρῥτγεάϊςαϊε δηὰ δὴ δά οηδὶ δη  Π οἴ ςαὶ 

βἰδιθιηθηῖ: γιαρηβεερ ον ἀρὰ Υαλτυελ]ῆ. Τῆς οτος οἵ [ἢ 5 5ἴαϊτ- 

1|κῈ Ῥαγδ]]ε 15πὶ 15 Ἰοϑὲ Ὁγ 3Ηη) δῃὰ Ντϑβ8., υἱοῦ, ὈῪ στοηρ αἰϊδοηϊεηΐ 

οὗ 4 Ἰείζεσ, εὔδηρε ἰπίο [ἢ ῥἷ. ἔογπὶ δηᾶ ἼἿοτηρεὶ τ[ῃ6 τοδάϊηρ 
““τηδ͵εϑίῖς ὈγθΆΚΕΓΒ,᾿" τηακίηρ αἰ βου ογηῖαχ. Τῆς ροοῖ 5 οοη- 
“ερίίοη ἰ5, [δὶ Πούενοσ τηδρτϊβοεηΐς ἴῃ6 568 ΤΏΔΥ Ὀ6 1Π ἃ 58[ΟΓΠῚ, 

ὙΔΆΜ ἢ 15 τους ἢ ποτα τηδρηϊβοθηϊ ἃ5 Ηδ ταῖρηβ οὐ δίρῃ, ρον 
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115 τατηυε δηά ταρίηρ, ψ τ τμ6 ἱπιρ] δ οη (παὶ ΗΘ ν}}} δνθηῖαδ!ν 
511}} ἰῖ δηὰ τεάυςε ἰξ ἴο ογάϑσ. 

Α Ιδἴοσ δἀϊῖον δρρεπάεὰ ὅ, ἴῃ ογάδσ ἴο Ἰηἰσοάυςς σουσεβροηάϊηρ 
τουρηῖθ οὗ ἴῃε [δ᾿ν ἀπά [6 τετηρ]6. --- Τὰν ᾿εδρνιοηῖες αγέ ἐχ- 

“εάν εἰσα ας]. ὍΘ [ἅνν, σοποεϊνεα τοῖα ἴῃ 6 ῥτθβιν Ροϊηὶ 
οὗ νίενν, ἃ5 οοτηροβεά οὗὨ [δϑιἰτηοηΐ 65, 15 βἰθδα(αϑι, κ6 τη 6 ἰἤτοπα 

οἵ Υδῆνεἢ δηὰ τἢ6 Πα ΙΔ0]6 του] ά. --- 70 ΖΤᾺν ἄσμοε ταποδν ἐς 
ὀεεο»πέηρ, Υαλεσεά, 707 ἐξηρίλ 97 “α)}5]. Τῆδ τειηρ]ε 85 ἴῃς πουβε 
οἵ Υδησπεῃ, [86 ρΙδοθ οὗ Ηἰβ ὑγεβεῆσς δηὰ οὗ ΗΙ58 ἴἤσγοῃς, βῆδγεβ 

ἴῃ Ηἰἶβ πιδ]εβῖυ ; ΟἿΪΥ {πὶ πηΔ) εϑῖν ῥατγίακεβ οὗ ἴῃ6 οδδγδαοίεσ οὗ ἃ 

τοδ]εδίϊς βδῃοῖΥ, βεραγαῖα δηά δρατῖ ἔτοῦὰ 8}} (πὶ 15 ἀποοηβθοσαῖθά 
δῃὰ ρτοίδῃβ. 

ῬΘΑΙΜ ΧΟΥ͂Ι. 

8ιίσ. 1Π|. 15 ἃ βέδι κα Ὠεχαβιίοῃ. --- 1-8, δ, ηρ], [τίος τερεαϊεά, 
ἵνῖος ἢ 20 γαλευελ]; Ὀυῖ ἴδ τμϊτὰ τἰπη6 ἴῃ δὴ δϑϑι πη ἰδίου. 
οὗ Ὁ Ηρ] ἀραϊηβῖ ἴῃ 6 τηδάϑυγα. [ἢ τἢς ἤτβί ᾿ΐπε (ἢε ΟὈ)]. 5 ρίνεῃ, 

- ἃ πεῖν 5056, ὈΔβδ ἃ Οἡ 15. 42} ; ποῖ ἰῃ [ἢ6 56η56 Οὗ ἃ ΠΕῪ ΘΟΠ1- 

Ῥοϑβίἴοη, θὰϊ οὗ 4 πον ουϊθυτοὶ οὗ βοῦρ Ὀδοδυβα οὗ ἃ πεν ὀνθηῖ 

ταὶ ἰηνοῖκαβ ἰξ ; οἵ, 275. --- Τῆς βεοοπὰ ]ης ρῖνεβ ἴδε ϑυθ]εοῖ: αὐ 

τε εαγήλ]. ὙΠ6 βυπηπιοηβ ἴο βἰηρ ἰ8 ἁῃίνετβαὶ ; ἴῃ6 Ἔνεηΐ ἴο ὈῈ 
ςοἸοὈταϊοα Ππαά αηίΐνογϑαὶ δἰρηϊἤσοαηςθ. ΤῊδ [Ὠϊγὰ ᾿ἰπε ἀεῆηθβ ἴῃ 6 
Βοηρ : δέος ΗἿ παρ], οἴ. τοοῦ, | νοεῖν ἐλε ρίαά Πάηρε], οἵ. 

15. 4οὉ, [ 7; δηὰ ἱπάβεά ποῖ ἴο ἴβγϑεὶ δίοῃβ, Ὀυΐ ἀγέσης ἐὰε 

παῆοης ἢ ανιοηρ αἦ ῥεοῤίκἼ, ἃ βἴοτγ οἵ νου] ά- να 5ἰσηϊβοδηςε. 

-- ΗΝ γίρνγ ἢ “πῆρ τυοπάγομς ἀφείς]. ΤῊϊ5 οδῃ οπἷγ Ὀ6 οχρίδἰηδά 
οὗ βοπ)Ὲ ρτεαὶ Ἔνθηΐ, βοπ)Ὲ ψ ου]Ἱά- νἀ 6 ἰΥδηβίοσιη δ οη, βοπλ6 σμδηρα 

τῆαϊ ρᾶνε Ἶογ ἴο ἴΠ6 ψουἹά, ψῃ ἢ τγᾶ58 80 εχιγδοσάϊπατυ {πδὶ 1 οουἹά 
ΟἿΪΥ θὲ δϑουι θεά τὸ ἴῃς ἀϊνίηε ἱηϊοσνεητίοη. [1 νγᾶ8 Ρτο Δ ΌΪΥ ἴῃς 
ονοτίδσον οὗ [Πε Ῥεγβίδῃ Ἔπιρίγα ΟΥ̓ ΑἸεχαηάογ ἴῃς Οτεδῖ. 

Βδιίσ. 1. ϑυηῖῃ., δηίιῃ., ἀπὰ 5γη, οουρ]εῖβ. --- 4. 2.97, ργεαΐ ἐς 
᾿Σαλευελ], ἴῃ ἴῃς ρτεαῖ ἀεεάβ Ης μδὰ ἀοπε, δηὰ ἴῃ {πε στεαὶ βίοιγυ 
Ης διδᾶ ψοη ; δηά τῃογείοτγε --- "75 ἐς ἡ δ γευεγεα σὄσυε αἰ ροας], 
Ὑἢο Πᾶνα 5: ση δ! (αἰΠ]δἀ της παϊϊοπβ [μαὶ ψογβῃϊρρεὰ τῃ6πὶ, εἶ. 95. 

Α ρ᾽οββαίου δϑβι πη ]αϊθα ν. 6 ἴο 4855 Ὀγ δἀάϊηρ “ δηὰ ὨΙσὮΪΥ ἴο θὲ 
Ῥταῖββά,᾽" ψϑι ἢ σαϊ5 (ἢ ῥγενίουβ σοπίεχι γαῖ μοῦ [ἤδη 115 ράγα  εῖβ 

ἴῃ 1}15 51. ---ὅ. ΖΑ: ρος 97 τὰς ῥεοῤίες αγέ ποίλίμρε], οἴ. 1ιν. τοῦ 

461 Ρ5. 977 15. 25 5.5. τοῦ, τῆ6γ μανε ἀοῃα ποιδίηρ ἴοσ ἴμ6 ρβορὶς 



304 ῬΒΑΙΜΒ 

τηδῖ νουβῃὶρ Πα πλ, ἘΠΕΥ σΔη ἀο ποιβίηρ, ἴΠΕῪ ἅτε ἴῃ ταὶ ποῖμ- 
ἴΏ55, [ΠΕΥ Βᾶνα ΠΟ 168] δχίβδίθδῃηοα δηᾶ ἅτε ποῖ ροάϑβ δἱ 8]], οἴ. 15. 
408". 445“ Ρ5, τας", --- Ιὴ οοηίγαβι σι τμ6 πὶ γαλευε ν»ιααξ ἐλέ 
ἀεαυέ’ι51, οτεαϊβα [6 νδῖγ ρἷδοβ ἴῃ ψῆϊοῖ ἴμ656 σοάβ ψεγα βὺρ- 

ῬΡοβεὰ ἴο γεβϑίάβ, δπὰ νῆϊοῃ ἐπεγείοτε Ὀεϊοηρθὰ ἴἰοὸ Ηΐπὶ δηά ἴο 

Ηϊἴπι αἵοῃο, οἴ. 95 "Ὁ. ---Θ. Μηαγεεῖν ἀνα γέρο» ᾿} δίγεηίὰ απα ὄεαμ}}], 
ἃ πεαρίηρ ᾧρ οὗἉ [ογτ5 ἴο βεὶ ἑοτίἢ [ῃ6 δά γηῖγαῦ]ε δἰ θαῖ65 οὗ Υδῃ- 
ψεῇ ; ἴδ6 ἔογπιεῦ οἵ ΗΐΪπὶ ἃ5 Κίηρ 215 4πὰ οτεαῖοσ το δ᾿, ἴῃς ἰδῖτοσ 

ἴῃ {πεῖν ΠΕ 6515 ΡΟΒΒΙΟΪΥ ϑυρροϑίθα ὉΥ ἴΠ6 δηοϊθηϊ ρ1}14τβ, [δοΐπ 
δηὰ ΒΟΔΖ ἰῃ ἴπε ροτοὶ οἵ ἴῃε ἴδιηρὶ!ε τ Κ. η}5 3, δβρθοία! νυ ἀρρτο- 

Ρτδῖς ἴο ἴῃς ἀϊνίης 2γέφεποε ἴῃ 7 Ὶς σαπούμαν, οἴ. 15. 6οῖ 64}. 
Ἴ-8ϑ8. Αὄ Ἰαῖεν εὐϊῖοσ ἰηϑεσίβ δα ἃ ποθ Σ πηΐνοσβαὶ βυτη τ ἢ 5 

τὸ ῥγαίβε, Ὀαβεὰ οὐ 29᾽.2, ἰπ ἃ τθϊγαπηεῖοῦ ρεηϊδβιοἢ. 

᾿Αϑβοπδε ἰο Ὑδηνεῃ, γε [Δ π|}}165 οὗ (Ὡς ρεορίεβ, 
᾿Αϑβοσίδε ἴο Υδῆννεῃ φίογυ δπὰ βΞίγεῃρίῃ ; 

Αβοῦῖδε ἴο Υδῆνεδ [Πα ρίογυ οὗ Ηΐ5 πᾶπια. 

Βπηηρ ἃ πιο δῇ δηὰ οοπῖς ἴο ΗΪ5 σουτγίβ. 

ΔΝ ουβηῖρ Ὑδῆννεἢ ἴῃ ΠΟῪ ογπατηεηίβ. 

Τῆς ΟἿΪΥ νατγίδιίοηβ ἃσα [86 βυ ρβεταϊτοι οὐ λαγεδες 97 “6 ῥεοῤίες 

ἴον “"ϑοῃϑβ οἵ ροά5,᾽" δηῆρεὶϑβ, οἵ [ἢ οτἱρίῃαὶ ; δηά (ἢπ ἰπβεγίοη οἵ ἴῃ 6 
Ἰπς ἐχμουίίηρ ἴο Ὀτίηρ ἃ σταίη οβδτηρ (οΐ, 205) ἴο ἴδε οουτγίβ οὗ 
ἴδε τεταρ]ς (οἴ. 65ὅ 84} 925 τοοῦ ; οι οὗἩ πίοι ομδηρεβ τηδα 
1ϊ ποσὰ βυϊεὰ ἴο 115 σοηίεχί. 

ϑιῖσ. Υ. Α 5γηῖῃ. σουρίεῖ δηὰ ἃ βγη. ἰεἰγαϑβι ἢ. ---- θ. 8. Ἡλι] 

δείογε νι αἱ “6 καγίλ] ἃ απίνογβαὶ βυτητηοηβ [0 ἴακα ρατὶ ἴῃ ἴΠ6 
βδογεὰ ρἱ]ργίπι ἄδησα ἴῃ ἴμ6 ἴδιηρίε, οὗ 877 70. τι; 5. 185, 
ΤἼς (ταμϑίδιίοηβ, “ ϑίδηα ἰῇ ἂν οὗ Ηΐμ," ΡΒΝ., ““ἔδαγ Ὀείοτθ 

Ηϊπι," ΑΥ., “ ττοιηδὶς θείοσε Ηΐμ," ΕΝ.., ΠῥΡΌΥ.., αἰ πουρῃ Ὀαβοά 
ΟὨ δηοίεηϊ Ὗ155., ἃγαὲ ποῖ βυϊεὰ ἴο ἴῃς οοηίεχὶ, ν ἢ ἢ ἐΩρ Ϊ6 8 

ψουβῃρ, 116 τῃ6 ΗεΌ. ψογὰ πανοῦ Ἔχργαβθε5 ἔδαυ δηά {γε} Ὁ] ηρ 
ἴῃ σοηῃηθδοιίοη Μ ἢ ΟΣ. --- 10. δὰν ἀγιοηρ 2λ6 παδίορις]), τα- 
βυτηρίίοη οὗ [ἢ ῥτοοϊαιηδιίοη οὗ ν.᾽ ὅ. --- 272 ἀρὰ γεῖρπ], ἴῃ [μετα 
οὗ 16 δηϊίγε στοὺρ οἵ Ρβ5., οἵ. 921 971 99. Α ρἱοββαίου δά δά 
Βοῖα ἥοτῃ 93: γζα, ἠᾳ6 τυογία Ηἴ2 εείαὀ ελσα “λαΐ ἱ] εαπποΐ δέ 
μιουεά. ΑἸαῖεῖ φ]οβδαῖογ βυ δβεαυεηΐ ἴο ἴδ ἰεχὶ οἵ (ὅ δά δὰ ἔγοπι 
οὗ:  τοἱὴ γμάρε 42.6 εοῤίες τοΐὰ φμέν. Α 51}}} Ἰαῖεσ ρ᾽οββαῖογ 
δά δά ἴο ἴῃ δηςοίεηι ασεεῖκ δηά 1, διη Ψεσβίοηβ : κτῃς τά μδῖῃ 

τεϊρηεα ἴσοι {πε ἴγϑα,᾽" νοι 15 οἰϊοα ἴῃ πιδὴν [ἴῃ ἐδ ῖ5 45 ἃ 
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ῬτΟΡΒΘΟΥ οὗ Ομ τίβῖ, δηὰ ψῃϊοῇ 7υπιίη Ματῖγγ (4204. 1. 41) σματραβ 
186 7ενν ἢ ἐσαϑίηρ ἔγοτῃ Ππεὶγ ἴεχῖ. ὙΠΟΊΘ ἰ5 ἢΟ δνϊάθηςς ἤοιῃ 
Μβ5. τῃαῖ ἰξ νγγᾶ8 δνδὺ ἴὴ δὴ δηοίθηι Ηδεῦτγεν ἴοχί. ΤῊ Ϊβ ἔλαβε τεδά- 

ἴῃ αἷἰδο ραϊηθα ουγγθηοΥ δπιοηρ ΟἩτβιίδηβ τῃσουρἢ ἰἴ5 α56 ἴῃ (ἢ 6 
Ἀγίὴη οὗ Εοσχίπηδία5 (7 609) Κεχίδα γερὶς γοάειρι, ἀϑεὰ ἴῃ τῆς 

1,δίϊη σδυτγοὴ δηά {γαηβϑαῖθα Ὁγ Νϑαὶα ἔου ΕὨ ΡΠ Ἰἰ5ἢ 156. .--11-12. ΤῊΣ 
Ῥβ, Ὧονν 68}15 Ὡροη υῃίνογβαὶ δίασγα ἴο βῆδγε ἴῃ [ἢ Ἰογοῦβ ψοσβῃΐρ, 
85 υϑι4] ἴῃ {Π|5 ρτοὺρ οὗὨ Ρβ85. ἀῃὰ ἴῃ ἐχὶ]ς 1ϑαΐδῇ. ---- 726 ἀεαῦύέρς 
αηα τὴς εαγίλ ἢ Τλ6 «εα απή 26 γεέρμεες “λεγο 1, 411 1ῖ5 δηΐπλδὶ ἰδ, 

Ι “ε Μείά απά αἷ ἐλαΐ ἡλεγεῖμ 16}, 41} 115 δηίτηδὶ δηὰ νϑρϑῖδθ]α 

116, }} αὐ τε Μγεσς φοΓ 1ὼΔε ,ογεσ]. ὙΠαβε γα 4]1 ρουβοηϊεά δηά 

ΕΧργαθ5 ἴπεὶγ Ἰογοῦβ ΜΟΓΒΏΙΡ. ---- δ ρ 54, ἴὸ ψῖοἢ 38. δηὰ τββ. 

δὰ δηοῖμεσ νΌ., “ σεϊοῖος," δραίηβὲ ἴῃς ἡ ψῃϊο ρίνεβ ΟὨΪΥ ομα 
νὉ. ἴο ἃ Ἰΐηθ, ἀπά αἱ [ῃ6 οοβῖ οὗ ροοὰ τηδᾶβϑυτθο. Τῆθ τποσα 

βοῃογαὶ νὉ. Ὠδ5 ἴῃ ἢ [6 τῇοσα βρεοίῆς φάωμοδ, ἴῃς νοῖςς οὗ [ῃ68 
568, [ ἐχωδ [ γμῤίαίς. Τῆς Ῥ5. τῃυ8 σοϊηεβ ἴο δὴ ἀρρτγορτγίδῖε 
σοποϊυβίοη. Βυϊ ἃ ρ᾽οββαῖου ἀρρϑεῃάβ ἤοπὶ οϑ᾽, --- δεζογε γαλευεὰ, 

“ον “ἴε εο»ιϑίὴ, ον Ηἴἶε ἐονιείλ ἐρ γμάρε “λε φαγί. 4 τοῦ γμάρε 
2.6 τυογί ἵπ γίρλέσομεηδες ἀπά γλ6  εοῤίςε ἐπ) αὐἰγίηοςς. 

ῬΘΑΙΜ ΧΟΥῚ]. 

Ρι. Π., δὲσ. 1. Α 5γὴ οουρ]εὶ δηὰ ἃ βυηῖῃ. (εἰγαϑιοἢ. ---1, .7Σ 
ἄρίλ γεῖρπ], ἃ5. 93' 96" 99. --- ἐξέ (ἀξ εαγὰ γεοίε6], 45 15. 405} 26 
Ἴλ6 νιν ἐοαφῖς δε ραα4, ἴῃς οοαβὶ ἰἸδηά5 οὗ ἴδε Μεάϊιτεγσγαηθδῃ 

864, [86 1Ἰπιϊῖ5 οὗ (ΠῈ ψεβὶ ἴο τὴς Ηδῦτενϑ, οἷ. 15. 41} ὅ 426 76. 
31 ΕΖ. 275} ΖῥὈ. 21} ῥ5. η2". ---2. 44. Οἰρμάς απα ἀαγζρδος αγέ 
γομηδ αὐοωΐ Μέρ], οἰϊεὰ ἔτοῖα Ὀΐϊ. 41} 512 τὸ τεργεβεηῖ ἴμαὶ τῆ 6 
δάνεηί οὗ ἴμ6 Κίηρ νγᾶϑ ἴῃ ἃ ἤδανυ βίογτι τ ἀατκ οἸουά5, οἴ. ἈΞ. 
18. 2--- 3γε ροοΐῆ ὀφίογε 4719], εἰϊε ἔτοπὶ φοῦ ἴο ἱπάϊςαϊς τπαὶ 
τε ἀδτίκηδθα βεηὶ ἔοσίῃ (ἢς ἢγε οὗ ΠΙρῃϊηϊηρ, 580 αἷδο 18). 15. - 

“πῶ τε αὐέασε Ηΐς σάνεγεαγίές γοιρα αὄσμ ]. Ἠΐβ τἰῃυηάοτ- 

Ῥο]15 βικα Ηἰβ8 δποπιίες ἀδδά, οἴ, 181 ηη}8, στε ΠΕῪ ἅσα σοτὴ- 
ΡῬατβὰ ἴο διτοῦβ ρίεγοίηρ Ηἰβ5 δηθιηϊεβ, δηα τοῦδ, ψῆετα ἴΠΕῪ 
ΒΙΠΏΡΙΥ 8εῖ τὩδπ] Οἡ ἢτα δηᾶ οοηβαπια ἰἤδιη. --- Τὴς ρλδιΐησε 

ἐδωρνιῖπε ἐλε τυογ[ 4, οἴ. γ)} 5. ΑΟὄροβδαῖου τ βῃ 65 ἴο δ᾽] ενίαϊθ [ἢ 5 
ΔΓ ρΡἱοΐαγε, δηά 50 ἣἢς ἰηβεγίβ ἔτγοτῃ 80᾽ὅ : γήρλἠεομεηεος αηα ἡ μδηες 
Ὧγεὲ 26 δαεῖς 7 Ηὔπ ς “ἀλγοπε. 

Χ 



306 ῬΘΑΙΜ5 

ϑισ. 11. Τῆταα βγη. σουρ]εῖβ. --- ὃ. 724 σαγήλ ἀρηὰλ τεε α»πα 
τυγίλε], οἴ. 77} ΗἨΌ. 3.5, ὍΠΕ δατίῃ ἰβ βογα ροβοηϊῆθα, 85 υϑ08], 

δηά ἰ5 τουτί ἃ Ὀγ [πε τουτὶ ]6 βίογη, δῃ ἃ τε 5 ἴῃ ἴῃ 6 ῥρδηρβ οὗ 
8ῃ δατῖΠαμΆ ΚΕ. --- 726 γιομρίαῖηις νεοξ ἤξε τυαχ], οἴ. ΜΊ. τ 15. 245, 
ῬΓΟΡΔΌΪ σοποοίνεα 85 νοϊσδηοαβ ρουσηρ ἰοτί ἢ τηο]ΐθη ἤεσυ ἰανδᾶ. 

ΤὮυ5 (Π6 εατῃ ἰεϑι 65 ἴο ἴῃ ἀϊνίης ῥγεϑεποα δηὰ ραγιίοὶραῖθβ ἴῃ 

1ϊ5. ἴθγγουβ. -- κ7 “6 φγεσοηες οὗ Υαλεσελ], τερεαϊεα υἱτῇ τῃ 6 ῥτεάϊ- 
οδῖςα. --- ἀέε Ζογα ο΄ αὐ 6 σαγίλ], 45 1ἰῖ5 ϑονογείρῃ οὐσηθῖ. ΤῆΪϊβ 

βυρροβῖβ (ῃδϊ ἴῃ [6 ρτανίουβ ᾿ΐης ἴῃς 5γη. νοζὰ ζέμρ, ομιαγδοϊοσιβες 

οὗ 1τῃϊ5 »τοὺρ οὗ ῥβ55., δὰ5 Ὀθβεὴ οὔ εὰ, ἴῃς Ἰίης Ὀεΐηρ 75: οπα 

ψοτὰ ἴοο 5Ποτί. -- 7Ψ6 ἀέεανεης ἀξοίαγε ΗΠ ς γιρλξοιςησες}, ποῖ- 
νὴ Πβιδηἀϊηρ' ἴπ6 [Πεορῃδηΐς βίογαῃ. Τα οὐ͵εςΐ οὗ ἴῃς ἰΠΘΟΡ Δαν 
5 ἴο πηᾶῖκα πον ἴῃ πρῃίδουβ ᾿πἀριηθηῖὶ οὗ Ὑδαν θῇ, ---- ἀηὰ [Π6τγα- 
ἴοτε οἷ τδε ῥεοῤίες τες “Π1ς ρίο. 

ΜδηΥ ρίοβϑεβ ΠΟΥ Ἀρρδδσ. --- 78. ϑλαγιεά δέ αἦ τἦεν Ἰλαΐ “εγῦέ 

φγαυεν ἱριαρες, ὀσαςί ἐλέπισεῖνες 97 ποίῤέηρε), αὶ Μδοοδθεδῃ ᾿ταργα- 

οδίϊοη ροῃ ἰἀο]αῖετβ, ΠΟΒ56 ροαβ ἃΓ6 πΊεγα ἱπλαρ85 ρτάνθῃ ὈΥ πλδῃ, 
οὗ 1155 8, δηά τηθτα ποι ἴηρϑ, οἵ, 965. --- 75. Ἡρογελὴρ Ηρα, σἤ γέ 
φοαῖς], ῬτΟΔΟΪΥ ποῖ ἴοπι ἴῃ 6 β88Ππ|6 ρ᾽ οββαίῖογ; ἴοσ ΒῈε ψου]ὰ ποῖ ἴῃ 

οηδ Ὀγεδίῃ 04}1} 16 πὶ “ ποιῃηϊηρβ,᾽"" δηὰ ἴῃ 16 πεχὶ 98]} υροὴ ἰἤθτι 

85 Θχα] ἃ Ρείβοηβ ἴὸ ψ σβῃΐρ ἴμ6 βυρτεηα σοά. ΤῊϊβ ἰδίίοσ 

ἷ5 ἴῃ δοσοτά ψῆῃ 955 οὐδ, Δηὰ ἴοτῃ δῇ δι οὶ δἀϊίοσ ἴπᾶπ [86 

Ῥτονίουϑβ Ἰἴης, δηά ἰ5, ἰηάθεά, οὗ ἃ ἀϊ εγεης πηθάβυτε. --- ὃ 5 ἃ ρ]οββ 
ἴτοηὶ 4815: Ζίοη ἀξαγά απα τυᾶς ρίαα, σπά 16 ἀσεράδεγς οΥ μάαλ 

γεσοίεσα, ὄεεσμοε οὗ ΤᾺ» γνάσσιεπές, ΥὙαλτυεῆ. ---- 9 15. ἃ οοτηίηδιίοῃ 

δηῃὰ οοπάεηβαϊίοη οὗ 4753, δάδριεὰ ἴο [86 τῃοιρδϊ οὗ οκὗ: 23:97 
Ζάοι, γαλτυεὰ “Φνοη, αγί αὔους αὐ “ἦε φαγί, Τάοω αν ἐχαῤίεα 

ἐχεόεηϊρίν αὔουε αὐ ρο΄ΐς. ---- 10 8. 15 ἃ ρἷοββ οὗ ὄἌχῃοτιδϊίοη ἴο (ἢ 6 

Ῥίουβ ἴῃ Ιβγδϑὶ Ὁγ ἴῆ6 588πι|6 ῃδηά 45 [86 ρίοβϑβ οὗ ν.3: Υ 2λαΐ ὥσυε 
γαλευελ], ἰὰ δοοογτάδηος ψῖτῃ ἴῃς Πεαϊεγοπουηὶς ἰανν, 85 ἀϊβιϊη- 
Βυϊϑῃεα ἤτοταῃ ἴθοβα ἴπ 5τ86] ψῃῸ ἀο ποῖ, --- ἀσής εὐ}. ΤῊϊβ 
ΒΕ65 ἴο Ὀ6 ἃ ρϑηξγαὶ Ἂχῃοτγίδιίοη, ποῖ ταίειτίηρ ἴο ἴῃς εν] 
τουρῃς ὈΥ [Β6 νίοϊκεὰ πδίίοηβ, Ὀυὰϊ ἴο ἐνὶ] δ5 ἴῃ νἱοϊδείοη οὗ ἴῃς 

ἀἰϊνίηθ [ἃΨν. ΤῊΐβ Ἰίηθ νγὰβ ὑτοῦδ Ὁ δὴ ἱπιτοάποιίοη ἴο, δπὰ ἃ 
βϑδ οὗ υπίοῃ ἴοσ, ἴπ6 {{π||6 ταριηθηὶ 105-11. " 

Ῥγαβεσνεσ οὗ ἴῃς ᾿ῖνεβ οἵ Ηἰ5 ρίουϑβ, 
Ετοπὶ 1ῃε Πδηά οὗ ἰῃς ν]οκεὰ Ης ἀεἸνεγείῃ ἰἢςπι. 
1ρῆι (σδίπ6ι}} οστιἢ ἔοσ (πε τἱρῃϊεουϑ, 
Απὰ ρε᾽δάῃεβϑ ίοσ ἴμε ἀρτίροϊ- πη ἀφ, 
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ΤῊῖ5 ταριηθηΐϊ ννᾶ5 ΡτΟΌΔΟΙΥ ἔγοτα ἴῃς Μδοσάρθδῃ ροσίοά. ---- 7ὲ: 
2ομς ἢ τὰς γίρλήεομς ἢ τὰς ὠῤγίρλξνμπαξα , ἄτα κα τμοβε τῃαὶ 
ἔὥσγυε γαλευεὰ, τἰτς αὶ} δάμαγεηῖβ ἴο ἴη6 αἰϊνίπα 183». ΥὙδηνθῃ 

15 ἴῃς 2γεφεγυε οὐ τῃεῖς ἤσες ἢ ,γονε 166 λαπμες 9 116 τοϊεζεά "72 

ἡεἠοογεζά ἐλόνε]. ὙΠ 15 ου ἴῃς περαῖϊνα 5:46. Οἡ ἴδε ροβίτἶνα 
5ἰ4ε παν δη)ου ἴδ6 ἄρά οὗ ΡΥοβρετν |} ρἀσμεςς. Ιἰ εἀίπεα γ)ογλ] 
ἴον ἴδε; δ5 θῦ, 3, ὅ, ὦ, ἘΠ, ΒΟ ἢ 5 πλοσα ργοῦδθὶς ἐμδη “15 
βόνῃ " οὗὨ 3Η, (οονεά Ὁγ ΕΝ."., νος ἢ Ἰπἰτοάσοεβ ἃ ἤρυτε ἀϊ που 
ἴο υπάετβίδηα ἰπ [15 σοῃποοίίοῃ. --- 12. Α ρἷοθ5 ἔσοπι 20 οοτ- 
ΒῬίπεὰ νι 42}}: 36 γίαά, γε γίρλίεομς, ἐπ Υαλευεὰ, ἀπά φἴυε. Ζλαπᾶᾷς 

ἦη εονεῃοογαδοη οὗ “Πὲς ἀοδίπεςς. 

ΡΘΑΙΜ ΧΟΥΠΙ. 

ῬιΟῚΙΙ,, 5... 11. ΤὭτγες 5γη. σουρ[εῖβ ; ἴΠ6 ἤτθι ἃ στερει οη οὗ 

οὶ, ἴπ6 βεοοπά Ἰ᾿ΐπα οὗ νῆες 85 δε οὐ εὰ ὉΥ 4 ςοργίϑί. ---- 
1. Σῶν τυονάγοις ἀἰφοας Ν7ε ἀαίὰ ἄρπε ἢ Η γίρλΐ λαπά ἀαίὰ ρούίεη 
ἕν τὰς υἱωογ}]. ὙΔΆΝΜΘὮ 848 ἰηϊεγροδεά ἀραϊηβὲ [86 ΟρΡγ 550 
οὗ ἴῃς παίΐοῃβ, ἀπά ἰῇ ἃ τρᾶγνθι]ουβ ᾺΥῪ ἢ858 Οη [ἢ 6 νἹἱοίουυ ονοτ 

Ὠίτα, ῬΡσο Δ ὈΪΥ [6 Ῥεγβίδη επηρίγε τὨσουρῇ Αἰοχαηάθσ ἰἢς Οτααῖ. 

Α δἰοββαίοσ δά ἀβ ἔγοίῃ 15. 52} [ῃ6 βγῇ. ἴεγιῃ: "7 σαεγεά αγρν 
Ῥυῖ ἴτ ἀεβίτογβ [ἢ 6 τηδᾶβιιγα. --- 2. “Ἰαμὰ νια΄άς ζμποινπ], ἴο πῃ ἢ 
ἃ ρἰοβοαῖου δ 45 ἴῃ ἴῃς ἢ ἀσδὰ εἰξεαγεά, δραϊηβὶ [ῃ6 τηδᾶβατγα, --- 

ἩῊ υἱωΐονν ἢ ΤΠ γίρλουσπεςς], ἴῃς ν᾿πα!οαίοτγ, ργδοιίοδὶ Ἔχῃ  ἱ ἰοη 

οἵ Ηἰ5 πρῃίθουβηθϑα οἡ θα! οὗ ἴῃς ΟρΡργθββϑά, 85 υϑυδὶ 'ἰῃ Η εῦτεν 

Ἰξογαίατα, ἐμ 2ἔᾳε ἐγες ὁ7 “6 παδομς]. ΑἸ] τ6 νοτ] ἃ ἢ48 Ὀεμεϊὰ 

10656 ψοηάοτ] ἀδεάβ, δηἃ ϑἤδγθβ ἰῇ ἴἢ6 (6! νοσδησα ἔτοπὶ τ 6 

δτεαὶ ΟΡΡσγέεβϑοσ. --- ὃ. Α ροββαῖον δα ἀβ. ἃ ρεπίδιῃεῖεγ Ἰἰηθ, ψῃϊ ἢ 

ἴῃ Φῦ, πονενεσ, ἀρρεδῖβ ἃ5 ἃ {Γἰπιθῖεσ οουρίεῖ, τεργεβεηιίηρ (παῖ 

Ιβγδεὶ 15 ἴῃ 6 σῃϊεῖ θη οἤοίασυ οὗ [ἢ 5 βαϊνδιίοῃ, ἰῃ δοσογάδησβ ἢ 
16 δηοίθηϊ σονθηδηῖ. --- 475 λαίλ γεριεριδεγεά ΠΡ Ζίπαάμέος (Ὁ 
““)ηαεοδν), «πῆ ΗἶἜ ,αὐ δ είμεος ἰο ἐλε ἀοώσε οὐ 7γαφ{], οἵ. 89)". ογὅ. 

-- ΤῊ 88π|6 ρ]οββαίοσ 450 δΔ45 ἔγοτῃ 15. 5 2ἷ: σὐ τὰς ἐπάΐς 97 42ιε 
εαγίὰ ἀασῦε τεεμ τᾷς ταλυαήίονι οΥ ον» Οσοα], ψΜὨϊοἢ δἰ ρ μαϑῖζεβ ἴῃ 6 

βἰαιθηθηΐ οὗ [Π 6 ῥσδνίουβ νεῦβα. 

διὲσ. 1Υ. ΑἜ 5γη. μεχδβίίςοῃ. --- 4-6. δήσω ὁ Υαλτοεὰλ αὐν “ἦε 
ἐαγλ], ἴῃς αῃίνετβδὶ 941} 18 τεπενεὰ || λοι ὀζζογε 1ὁε Αὐπρ ν.ὅ. 
ΤἼ6β6 11π68 Θῆο]οβα ἢγϑὶ ἃ 561|65 οὗ νεγῸ5 δη]δγρίηρ ὕροη [5 βϑδοσγϑᾶ 

βδουῖ: 5γεαξ γογίλ ἢ γμεδιξαίε ἢ νιαζό νεκράν ; ἀιιὰ ἴἤδη δηυπιογαῖεβ 
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τῆ βενεγαὶ πηι 5.8] ἰηϑίτατηθηῖβ υϑ6ἃ ἴῃ [ἢ {εϑιἰναῖς οὗ [Π6 τερῖς, 
“.ε ἦνγε, σἰτῃ τῆς σομμαῖ 97 2εαύποάν, τὰς ἡγμριῤείς, τοὴϊὰ 1ἦε τομπα 
7 ἦε λον, οἴ. 4η5. 

8ὲσ. Υ͂. Α 53γη. τεϊγαβιίοἢ δηὰ ἃ ϑἴδί κα οουρίεί. -- Ἴ. 247 “λε 
σεα γοα» σπα τάς γμέμοες ἐλόγεογ 85 ἴῃ οἷ, || 724 τυογἠά αριά 
τυλαί “πυοίς τλεγείη], ῬτοΌΔΌΪΥ τ86 δηΐτηδὶ ἀηὰ νερείδοϊς νοσ]ά, 
δηὰ ἤοὶ τηδηκίηα, οἴ. 24}, 96:35 ---8. 29) 1λε γένεγς οἰα ἐἀεῖγ 

λαμπάς]. ὙΠΟ τὰ ρειβοηϊβαά, δηὰ ἴλ8 δχργεβθβ 1Πεῖγ Ἰου, δηά 
ΔΟσΟΠΊΡΔΩΥ ἴπε πιυϑὶς δηα 5ῃουζπρ ἢ τηθαϑυγθὰ βίγοκεβ, οἷ. 15. 
555 -- Ζυρείλεγ ἐπ τὰς νιομρίαίπς 7μῤτα!]. ΤῊΪ5. ρατι οὶ ρα οη 
οἵ πδίυτε ἴῃ [ἢ το)οϊοἰηρ 15 ομαγδοίθγι βίο οὗ [5 ὅὁτοι οὗ Ρβ5. δῃὰ 
οὗ τε εχῆς 153αἰδῃ. --- 9. βοογε γαλετυελ)ὔ, 85. νι: “ον Ηδ ἐς 
εῦηι6]. ΤὨΘ οοπίεχί σεαυῖΐγοβ [6 Ρέ,, τοίειτίηρ ἴο ἴῃς δάνεηϊ ςεἶε- 
Ῥταϊβεά, δά ποὶ ἴῃ ρῖο., τείευτίηρ ἴοὸ δὴ ἱπιρεηάίηρ δάνεηϊ, 85 

ΕΝ". ΤῈ νεῖ νᾶβ τερεαϊβα ἰπ [6 οτίρίηδὶ, 45 αἰϊεϑδῖθαὰ ὉΓ 
δηοϊδηϊ τβ5. ; [πουρῃ οπιεὰ Ὀγ 3η ἀπὰ ΕΝ"., ἰῃ ογάδγ ἴο βἰαϊα 
τῆς Ρυτφο86, --- Ὁ γμάρε 1Δε ἐαγίλ], ὙὨϊοΟἢ δ π|8 ἋΡ ἴῃ ἃ ρθηεσαὶ 
τεγτὰ [ῃ6 ἴμεῖης οὗ ῥγαΐβαε οὗ ἴῃς ἤγβθὶ 1. --- Α ρἰοββαῖοσ δά ἂς 8 
Ῥεηϊαπιεῖοσ ᾿ς ἴο δηλ ρμδ51Ζα (ἢ6 οπασγδοῖεσ οὗ 1ῃϊ5 ὑυάρηγεηῖϊ, δηὰ 

ἀουδι1ε85 Ἐπουρϊ οὗ ἃ διΐυτα δάνθηϊ: 272 τοῦδ] γμάρε “ἦε τον] ἐκ 
γιρλίκοιδησος πα 1ἦσς ῥεοῤίες ὅγε ἐφιείίγ. 

ῬΘΑΙΜ ΧΟΙΧ. 

Ρι. ΠῚ., ϑισ. 1. ϑγῃ. οουρίεὶ ἀπά 5γη. ἰειγδϑιοῆ. -- - 1-ὃ, 22 
ἐἰρίὰ γείργι}, ἃ5. 93. 96 9"; [ ἐς “σαϊεαῖ οπ ἐς ἑλγομσ]. Βαϊ ἃ 
Εἰοββαῖοσ γψᾶνε ἰΐ ἃ ποτε βρβοϊῆς τϑίεγθης ἴὸ Ττυβαίεπη ὉΥ δά ϊηρ 

“ρῃ [6 ομοταρίπι,᾽" οἷ, 8οῖ,, ἴῃ τ[ῃ6 [ἄτοπα τοοῖὶ οὗ ἴῃ ἴθηρῖς, ---- 

ὅγέαί ἐπ Ζίορ];; ἀπὰ γεῖ ἀξσὰ αὄουε αὐ τῴε ῥεοῤίεσ. Βείοτε (ῃϊ5 

δτεαῖ δηὰ νἱεϊοτίουβ Κίηρ δηά Οοά 4.ε 2εοῤῥε ἢ ἐλε εαγίλ --- ἱγενιδῆς 
Ι φμαζες:}, ἀῃὰ γεῖ ποῖ ἱπ {πε ἴεξασ, ἴειτοσ, δῃὰ δηρυΐβῃ ἴῃὶ δο- 

σορδηΥ ἵπεὶς ἀεϑβίγυοτίοη, Ὀυϊ ἰῃ αὐν αἱ Ηἰβ δυριιδῖὶ ῥσεβθῃςα, πὰ 

τῃετείογε δδτιηοηΐουβ ἢ ἀηα τοϑυ ἰηρ ἴῃ : -- 2: : ἡλέρι ῥγαῖδό 1Δε 

ξτέαἱ παραὶ στογμ γανη6]. 1Η, Ντϑ5., []ουσεά Ὁγ ΕΝ"., ἀρρεπὰ τῇς 
β΄. Ζὰν ἴο “ πδιης," Ὀυϊ 11 5ρ0115 ἴῃς πιεάβιιγα δηὰ ἰ5 ἀραϊηβὶ (Π6 

Ἄοοηϊεχί, ψῃΪοΝ βρεακβ οὗ Ὑδηνθῃ αἰννὰγβ ἰπ ἴῃς τὨϊγά Ρεσβοη. --- 
οὖν ἐς 4,12], τμαὶ 5, πλδ) ββεσα!ν ΠοΙγ ; ἰηνοϊκίηρ [86 μα] ονίηρ οὗ 

Ηἰβ5 ἤᾶτλε, 85 υ508] ἰῃ ἴῃς ΟἿΤ. ἀπά Ὄνϑὴ ἴῃ ἴ6 ΝΎ, -- σμα ογομρ} 
ν.“. ΤὨϊβ οἷαυθε Ὀεϊοηρβ ἢ ἴῃ 6 Ρχανίουβ Ἰΐηθ ἴο σομιρίεῖα 8 
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τηδᾶϑαγα. [ζ ΟΠΪΥ πηᾶκεβ αἰ σα] ἱῃ ν.ἡ, γμεη ἰτ ἢ45 Ὀδεη ἰγαῃβ- 
Ῥοβεὰ ἣγ ἰχῖ. εἴτ. 

δὲσ. 11. ΑΧ. 5γῃ. {ρ]εῖ, ἃ 5σγῃ. σουρίεῖ, δηὰ ἃ οοποϊυάΐηρ 5υηίῃ. 

Ἰἴηε. ---4. 417 ἀρίλ γείρνι]. Ὅς πηοϑὲ ρσορϑῦ]ς τεηάογίηρ ἴῃ δο- 

οοτάδπος στῇ [5 οοηΐεχὶ δηά ὑδᾶρε οὗ ἴῃς Ῥ5., [5:6 εἀ Ὁγ ἴῃ 
υηροϊηϊςεὰ (εχί, ΔΙ Πουρῃ 3η, 3, (Ὁ, ἀηὰ οἴμοσ  γχββ., (ο]οννεά ὉῪ 

ἘΨ’., τεηάδσ Ὀγ ἃ ἀϊδεγεηϊ ροϊπιϊηρ, τηδκίῃρ' 1015 δῃ δι θυΐς δηά. 
τδε 50]. οὗ τὰς νετῦ, δηὰ ρἰνίηρ οοῃποθρίοῃβ ΜὨϊ ἢ ἀγα ἀϊβῆουϊ ἴο 
υπάετβίδηά δηὰ νοΐ ἤᾶνα ὯῸ ΔΗΔΙΟΡΎ ἴῃ υ88ρ6. -- 4[ς ἰρδ συνε 
μρἠε], οἵ. ταῦ 43) 375, -οὴὔὖῪὝΉ λαίά ἐείαῤῥῥλεα γμδίος ἐπὶ ἐφμέξν ἢ] 
γίσάϊομεπεος λαίλ τυγοσλί. Τὶ 15 Ἐβρβοίδ!ν ἐπ )αοοῦ ἴῃ σοπηδοτίοῃ 

ψῖ ἢ Ζίοη ν." 3. ---ὅ. Φχαΐ γε γαλτοελ, ομ» σοί ὃἱ τυογεὐϊῥ αὐ ΗΠ ς 
7ρονείοοἹἽ, οἴ. ττοῦ 132} 15. 66, ΑἹ] παιίοῃβ ἅτε βυμητηοηθα ἴο 
Ζίοπ, τπ6 σαρίϊαὶ οἷν οὗ ἴῃς Κίηρ γαΐνει, ἡ βετα Ηδ 5 ἴο ὈῈ 
ΜΟΙΒὨΙρΡΡΕα ὉΥ 8]}. 

θ-9. Α Ιαἴεῦ εἀΐϊῖοσ δ ἀβ8 τηδίεσὶ οὔ ἃ πιοστεὲ ραγιου]ατίβιίς 
Ἄοδαγαςῖοσ. 

Μοβεβ δηὰ Αδγοῦ ἃπιοηρ Ηἰ5 ρυεϑίβ, 
Αηά ϑ5δπιιεὶ ἀπιοηρ ἴπεπὶ ἰῃδἱ 041} οἡ Η]5 παπιε, 

ὙΠΕΥ οδ]εὰ απο δον ἢ ἀπά Ης δηβνεγεὰ [ἢ 6 πὶ; 

[πη ἰῃς ρἱ]ατ οἵ οἱἰουὰ Ης υδεὰ ἴο Ξρεὰκ υπίο ἴπεπὶ; 

ΤΒΕΥ Κερὶ Ηἰ5 ἰεβπιοηΐεβ δηὰ ἴῃς ογάϊπαποε Ης ραᾶνε ἴΠεηι. 
Υδμν ἢ, οον σοά, ΤὭοι ἀϊάδι ἀῆσννεῦ ἴδε πὶ; 

Α (οτρίνιπρ Οοά ννετὶ Του ἴο ἴπεπὶ, 

Απὰ ἃ ἰαἶκεσ οὗ νεῆρεδῆςα οὐ εΥἱ] ἀεεάϑ8, 
Εχδὶὶ γε Ὑδῃν ες, ουγ αοά, 

Απὰ ψοσβῃΐρ αἱ Ηἰ5 Ποὶγ πιοιπίδίῃ ; 

Ἐργ ΒΟΙγ ἰ5 Ὑδῆν εἢ οὖν αοά, 

6.  ῶϑτες απα “αγον α"ποηρ ΠΡ ῥγίεο]. Τῇ βἀϊῖοῦ ΠΟΥ 

Ἰοοῖκβ οὶ ἴο ἴδε δηοίεηϊς ἢἰβίουυ ἴοσ ᾿]υβίγαοη οὐ (6 ἀϊνίης 
Βονεγητηθηῖ; δηὰ ἤτθὶ ἣς πη Κ8 οὗ Μοβεβ δηά Αδγοη, ψῇ Ομ ἢς 

τερατὰβ 85 ὑτγίεϑῖβ, ἰῃ δοοογάδηοα ἢ ἴπ6 σοποδρίοῃ οὗ ἢ 5 ονῃ 

ἄτης, ταῖμοσ τΠΔῃ ἃ5 Ῥγορῃείβ οὐ ΤΌΪΕΓΒ, ἃ5 ἴῃ [ῃ6 ΘΠ] ΕΓ σοηςΠΘ6Ρ- 

τίοηβ. ὙΠ ἢ ἴσας Ηἰϑίοτις ἱπϑεϊποῖ ἢ ποχί τηθη[ 005, ---- δσηεε] 

ανπορρ᾽ ἤλόγε λα ἐα ὁπ ΗΠ παρε], Ὀδοδυβα οὗ [85 ομαγδοιθγίβιὶς 
οὗ ϑαπγπεὶ, τηακίηρ Εἴπι ἴῃς αίμοτ οἵ δἱΪ βυςῃ, οἵ, τ 5. γ᾽ 12,6 Ὁ Β5, 

46,5, 1 15 ενίάεδηϊ, πονενεσ, πᾶὶ [ἢ5 οΔ] Πρ Ομ ἴΠ6 ἤάτὴς οὗ 

ΥΑμεἢ 5 σοποείνεα 45 (ῃαΐ οἵ ῥγΘΒΕΥ τηεαϊαίοη, ἔοτ ἔπ 6 ἰθττὴβ 
8τὲ ἴῃ βγη. [ἴπ65, δηὰ (ἢς ἴἤγεθ ἤδγοθβ ἃγὰ 41] σοτηηθα ἴπ ἴῃ 6 

εἴδυϑε; 724» εαὐεά μρίο Υαλευελ, σπα Ηἶ σησευεγεα “ἦεν. ὍΘ 
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δαΐμοτ, μονγανοσ, ΤΏ Κ5 ηοῖ τθγεὶν οὗ ἴῃς οτγάϊηδγυ ἰηνοοδίίοη οἵ. 

Οοὰ ἴῃ τεπιρὶς νγουβῃὶρ, οἵ οὗ ῥγίεϑαγ ἰηςοτοθββϑίοη, ψ ἢ ΔΉσΟ 5 ἴῃ 

δοοοσγάδηος τὶ τά ηΔΙῪ ρον  ἀθηταὶ που κίηρ. Ης 15 (πἰηκίησ 

οὗ οχισδουἸΆΓΥ ΔΏΒΕΓΒ, ΨὨΙΟἢ δίομθ ἢς σδῃ Ὀτίηρ' πο σοτηρατῖ- 
808 ΜῊ ἴῃς πψοπάογία! δάνεηῖ. Ηδ ἰ5 βυτηπηοηΐῃρ 41} τηδηϊη τὸ 

ΠοἸερταῖα ; δηὰ 80 παίιγα! ν Ὧδ {ΠῚ} Κ5 οὗἩἨ [ἢ6 τηοϑὶ οῃμαγδοιοσίϑῃς 

«ΠΘορἤΔηΥ οἵ ἴῃς ρετὶοά οὗ ἴῃς Εχοάυ5. --- . 75 ἦε ῥίζαν 97 εἰσμαῖ 
Η τρεΐ 10 «ῥεαξ μρίο ἐλδρ], οἴ. Εχ. 125 (Ἰ) Νε. ο"5.}.-- 724» 
ἀεί ΗΠ ἐκοϊέριονίες απ τάς ογαΐπαπες Εἴ φαῦὺέ ἐἄεηι], ἴῃ 6 δῃςοίεπὶ 
Ῥοσιῖίο ἰεσπὶ ἔογ ἴῃς 1,δνν, “ οτάϊμδηςε " (οὗ, 94), ἰ5 οοτηθἰηεα νῖἢ 
186 ῥτίΘϑΕν ἴδγηη, “ ἰαϑ πο η165.᾽" --- 8-9. γαλευελ, σα» Οοά, Τάοι 

ἀεί ἀρρευθν ἐάσει]. ΤῊΪ5 ἀου 1655 ταίδιβ ἴο (ἢ ἰῃςεγοεϑβίοη οὗ 
Μοβθβ, Αάσοῃ, δῃηὰ ϑαιιὰεὶ ἴῃ Ὀεῃ δ] οὗ ἴπε Ρθορὶς οἵ ϑγδβὶ ἰῇ 

Ππγ65 οὗἉ 5'η δηά ἀϊνίηθ ρυ ηἰβῃ πιθηΐ. --- 4 ογρίσίηρ Οοα τυαςί ΤἌοι, 
20 ἦεν], ἀπ οἡ ἴῃς οἴμεῖ 5βἰάβ, α ἡσζερ 97 νερισεαπεέ ὁπ εὐ ἀξεάς]. 

ΤῊΐ5 ἀουθι1ε85 τεΐειβ ἴο ἴἢ6 ἀἰβου πη δίϊηρ ᾿υϑσε οὗ {πε ἀϊνίηα 
ῥυάρπηηθηίβ ἰῃ [ῃ6 ΘΑΙΪῪ Ὠἰβίοτυ οὗ 15γϑ], ψἤθη ἴῃ 6 Πηρίεδάοτβ ε σα 
Ρυπίϑῃεά ογ ἐμεῖς εν] ἀδεάβ, Ὀυϊ [5γ86] ἃ5. ἃ ψίοἱα νγὰβ ἐογρίνθη 
Ὀδοαυβα οὗ [πε ἰηϊεγοαββίοη οὐ ἴπθϑε ἤθσοθβ οὗ δι ἢ δηὰ τῆεὶσ 
ῬΓΘΘΕΥ τηεαϊδίίοη. ---- 4.) λον ἰς γαλευέλ ον Οοα 1, ἴ[λ6 ΒΟ] 655 
οὗ δυριυβῖ 54 ποι γ, 45 ἰὴ ΕΖ., Η. 

ῬΘΑΙΜ Ο. 

δι: ΙΥ.0Α 5γῃ. {πβ: ἢ δηὰ δ 53: Κα {πἰβ Οἢ, --- 1. δάσο 20 
γαλευεῖ, α“ἢ} 1146 εαγίδ, 85 οϑ', || 2. ϑδέγυε γαἠλεσεά τοί σίαάμεςς], 

τῆς ρα 5εγνίςεβ οὗ ψόοσβῃϊρ ὙΠ} βοὴρ δηα τηυβῖο, δῃὰ ποῖ ἴῃς 

βοινίςδ οὗ ορεάϊξηςθ ; δηά Δοσοχα!  ρΡΊΥ, --- Οὐνις ὀφίογε ΠΠνι], ἰμῖο 
Ηΐβ Ῥγδόβεηος ἰῃ ἴδε [ερὶς, --- τούὰ α γμδιζα!ομ], 635, οἴ. τη]. ---- 
8. ΑἸιοτυ], ποῖ ἴῃ τῃ6 5εη86 οἵ σοηηίηρ ἴο ἃ Κπον]εάρε οὗ πε δοῖ; 
Ῥυὶ Κηον ὉῪ ργδοίίοδὶ, Ἔχρογ πηθηῖδὶ Κηον]εάρε, ἴῃ ἴῃς τεοορηϊτοη 

οὗ ψουβἘ Ρ, --- ἐλαί 4 ἐς σοά Ἵ, ἴῃε ἴσαθβ, [πε οηἷγ αοά, δηὰ γουγ 
ον Οοά ; δἀνδηςεά ἴο, --- 72 νισαΐξ “5], τὰ ἅτε Ηἰβ ὁ ογβαΐυγεβ, 

- αμά τὲ αγε 471], Ὀεϊοηρ ἴο Ηἰηπὶ 85 Ηἰ5 τρῃτ] ογεδιίοη. ΤῊΪς 

τεδαϊηρ οὗ ἴῃς Οτ., 3, δ, δηὰ Αᾳ., ΕΝ. ἰ5 ἴο θὲς ῥγείειτεὰ ἴο 86 

Κι, Φ, 2, Σ, [ο]ονεὰ ὃν ΑΥ̓͂., “πὰ ῃοῖ ν οὐγβεῖναϑ "᾿ ; 6Ἔβρε- 
οἷΑ! ἢν 45 ἴῃ ἴῃς βἰδί γῖκα δάνδησα ἰΐ 5 511} ἔαγίμοι ἀθῆηθα δ5: “7 
2εοῤῥε απ ἐὰς τἀδεῤ 97 ΤΠ ῥατίμγε]. ὙΠ σοποερίίοῃ οὗ γδην ἢ 

ἃ5 5Βῃδρῃεγά οὗ 153.86] 8 σουηῆοῃ Ἔπουρβῇ ; οἷ, 23, 80, Δηὰ ἴῃ τ8]5 
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Βρθοῖδὶ ρῆγαβα αἷϑο ΕΖ. 3451 Ῥβ5. 74' 79,5. Βαυΐ εγε Ηπδ βεεπὶβ ἴο 
ὈῈ ἴῃς ββερμετγά οἵ 4]1 ἴῃς βαγίῃ, ἰῃ δοοοσγὰ νίτῃ [Π 6 Ὁπίνθσβα ἴ5Πὶ 
οἵ 1815 εηῖγε στοὺρ οἵ Ρ55. 

δίτ. Π. Ὑνο 5γη. {βίο 5. --- 4 -ὅ. Οι ἰο ΕΠ ̓ς φαϊες}, τεβυτηαβ 

δε οΑ}} οἵ ν.᾿, δηα [85 85 115 | Οὕρηι 10 ΚΠ ερμγίς ; ἴον ἴ[ῃ6 τχδᾶβυγα 

τοαυΐταβ ἴῃ6 τερθιπίοη οἵ {πὸ νετῦ, ἢ ϊοἢ 45 Ὀθθη οταϊ θὰ ὈΥ δ 
ΘΑΙΙΥ ΠΟΡΥ 5. ---- τοῦ α ἐλαπξ οὔεγίηρ], [λ6 τηοδὲ ὑρσοῦδθὶςα τηθδηΐηρ 
Ϊ α τον 97 2γαΐεε, Δεσοταρδηγίηρ ἴἴ ; τλογα Ῥτο Δ Ὁ]6 ἴῃδῃ ἴῃ 6 ΠΊΟΤΕ 

δεμεγαὶ “ τμδηκερὶ νίηρ ̓  οἵ ΕΝ". ---- Οἰνε ἑλαπᾷς ο Ηὔἶνι, ὄϊεος ΗΙς 

παρ6], οἴ. ο63 τ4ς}.. ὙΤὨΕ ἢτγβι νετῦ 8 τερεαϊθά, σι τἢς τεάϑοη, 

γαλευεά ἐς φοοά 1, ταὶ ἴ5, ἴο ΗΪ8 ῬΘορὶε δηὰ ἤοοϊ || Δ7ὲ: ζίπαάρεος 
Ι “τὴ γα γμέπεες, ΜὨϊοἢ ἐπάμγείά γογέυεν ᾿ μηΐο αὐ] φερογαζίο»ς]. 

Τῆς Πἰτυτρίοδὶ ἑογηγυΐα τ (ἢ. τ 65: 2 (ἢ. ς᾿5 γ5 ΕΖτ. 21} Ρ55. τοδὶ τοὶ 
τ18..9 146]. ἰ5 υϑεὰ πίῃ δὴ δάάϊείοηδὶ Ἰΐηθ, σοηίδἰ πίπρ ἴῃ 6 
αἰιπδαϊε οὗ (αἰ α]η655, ψῃΪΟἢ 18 ἀϑυά}ν δεβοοϊδῖεα τ τῃ6 
ἀϊνίης Κίπάηαβ5. ὦ 

ΧΟΙ͂ΙΙ. 

1. 7501 Ο] γί. Σ νθ. ἄεποπι. ":, 80 9619 97) οοἱ, οἴ, 479 146}0 Εχ, 1518 
15. 2423 «27; οἵ. ἡ (5) Ρεβ. 985 995. --- Γ1Ν2] 2719, Ἰα Δ} 18ε5 Ἴ9 ἀπὰ ἴ8 ποῖ οδ]. 
οἵ 3. ---- ν᾽ἱ2}] Ὀῖ5. Οαἱ γί, οἵ, 15. 519 5917 Ῥβ. το41; ἴδε βεοοπά, Βονγενεσ, 
δου] Ὀς γὴϑ", οοξ. ἃςο. ἴο νῬ. Φ3Ὁ τεαυΐγεβ ΠῊΠν ἕοσ 80). ἴω ἢ τ] ργενίουβ 
δὰ (ΟἹ]ονίηρ νῦ8. ἔογ ροοά πηδᾶϑυτεα. -- 9 ΜΝ]. Τῆς ἣν 8. ὑσοῦ. ἃ οὶ. οὗ 

ἱπιεηϑιβοδιίομ, ΔΙ βου ρἢ υβεὰ ἴῃ (πε ἀυρ]ϊοαίε οἰϊαϊίου οΟ10, (Κ αῃὰ 4]} δποίεπὶ 

γῖββ. βανθ 13}, ἃ8 755, Ψψ ΒΊΟΝ ἰ5 θεϊζετ βυϊξεά ἴο οοηίεχί. --- 3, 1ΝὉ] 85 15. 445 
4531: 485..1.8.. ΠΡ ὈΠΨῸ] ἰ5. ἀἰπιεῖετ, γεαυΐγεβ γὴν ἴοσ ροοὰ πιεαϑυτζα. --- 
8. 521] ἀν}. Ρ]. 5. [31] α.λ., 808. «““σελέρηρ, ἀαελτηρ,; Ὀτ., Κιγκ., αἶμ. 

Τῆε 1. ποῖ ἴθ ΘΒ. ΜΚ, Ῥυϊ ἴῃ (5 “5.4. 44ᾳ., ἐπιτρίψεις, Ἔ Μμείμς, αὐὰ πεεάεὰ 

ἴος σοπιρ]εϊΐου οἵ ϑιτ. 93, σεγρίδες, ϑγτ. Ἡΐεχ. ΝΓΡῸ Ξξ ὈΡΡ, 82. ἘΓΓῪΣ ἐπ 

ων ἴτοτα μ9Ὺ Ξξ πο. ΤΒε οοπίεχί ἀετηδῃάϑ, α5 ἴζ, ἴῃ [δε ΟἸἑπιᾶχ: ἴῃς ῥταΐβε 
οἵ Υδῦν ἢ τδαΐῖ [Ὠς νοῖος υἱΐετθ. Εά. ὉἼ51 ἀεὶ» εονιρεδο»α ἔοι, 48. 9713. ---- 
4, Ὁ501Ν} ἘΠ), Ντβ5., οἵ. Εχ. 1510 οὗἩἨ πδίεγβ, ψυΒῖο Ὧ65 ῥγοῦ. οοοδδίοπεὰ ἴῃς 
σοΒδηρε ἔτομι 8π οτἱρὶπαὶ "“Ὃ ἼΝ, τ ΒΓ 15. θεοῦ βυϊϊεὰ ἴο ἴῃς οοπίεχὶ, 88 Ὠγ.» 

Ηυ, α]. -- δ. 70] Ιεραὶ ἴεγπι οἵ Ρ, οἴ. 2510 γ8δ5 997 1192: 5 Ἐ͵ ΤΉ Ϊ58 νυ. 15 
ἃ Ῥτοβαῖς δ]. --- Π}1 ΡῚ], ἘΠ) 85. 15. 527 (Οἱ. 110, Ῥυΐ δά]. ΓΜ) τλοτα ἔτεα. 
Ῥ55. 331} 147} Ὁ, δῃὰ 50 Ῥοββί]Υ Βετζε. 

ΧΟΥ͂Ι. 

1-3. νυν] 8, αὐ γενίαιεα ἱπ 1 ΓΉ. 1638 Ὀγ οπιϑ5ἴου οὗ ν.ϊα. 36 ---- ΠγΠ9] 
ετῖϑ αἷδοὸ ἴῃ 38), ντββ.,ρ δυΐ ἴῃ 1.1: 8 αραϊπβί ἴὩς τηδάβυσο. Βά. Ὁ, δ5. τοοῦ. --- 

ΠΩΣ Ὁ521 (Ἀγ. ΜῊΝ ῬοΙ᾿ Θπϊαγρεσημεπὶβ ραϊηβὶ τηεᾶβυτε οὐ δὴ οτίρίηδὶ 

ὃν ὍΝ, ΜΙ ΒΙΟΒ Βα5 ἴ8ε βϑπιε πιῃρ. --- 4. ἽΝῸ κεν δάάεά ίτοτῃ 482 ἀραίηϑί [8 
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τρεᾶϑαγα. --- ΜῊΠ ΚῸ2]. ὍΤῊΘ ΝῊΠ 5 οἷ. οἵ ἰπιεπβι βοδίΐοη, πιϑῖκαϑ ]. ἴοο Ἰοῃν. --- 
δ. .1 ἀϊιῖορ.; ταᾶῖκεβ 1. ἴοο Ἰορ. --- ἢ Ὀ5 581 Ρ]. ἑαϊρίς 85 τοογἕλέεες ἐλέρρε, 
ποίλέηρε, 80 971 ἴν. 195 261 (Η)) 15. 25. 18.239 τοῖο τ, (Κα δαιμόνια, Ἐ ασε»:ο»έα. 

--Θ. Ψ] Φ ἁγιωσύνη. τ ΓΒ, 1657 Ὧδ5 πγτῃ ἔοσ ΠΚΟΓ, δῃ! ἃ ἸΌΡῸ ἔογ Ἰφῖρο, ἴδε 

ἔοτταεσ ργοῦ. δῇ ἰηϊεπίίομδὶ δαἀδρίδιίου, ἴῃς ἰδῖϊεγ δὰ ἀποοπβοίουβ δττοσ. --- 
1-9 4. ΟἹ. ἔτοτηι 291-23, ἐεχοερὶ Ὁ Ὁ ΓΊΠΟΨῸ ἴοσ ὈὉΝ 22 πὰ ἱπβετίοη οἵ ν.δ᾽, 

ῬοΙἢ ομδηρεβ πιδάς ἰπ {πε ἰπίεγεβίβ οὗ τ σβὩρ ἴῃ ἴῃς ἴοπιρ] 6. 1 Ο(Β. 1629 Πα5 
γΣὉ ἔοσ ϑαΥ στο, ψ ΒΙΟὮ ἰδ δὴ ἀπ᾿ πε πιϊοπαὶ Ἔτίοσ. --- 9.5. 30. αἰ τπουρἢ τεπ- 
ἀετεα ὈΥ Νιβ8. δὲ ἐρῃ ῥαΐν οὐ αριρμέτὰ ο7 7εαν' οἵ ἐγενιδέΐηρ, οἴ, ς 55 Ὁι. 225 ]ς. ς 33 
ΕΖ. 3016, γεῖ πενεῦ 885 115 τηηρ. ἱπ σοπηδοϊΐοι ἢ νουβῃὶρ ; Ὀυΐϊ ταῖδμες 
ἄαηες ἴῃς βδοτεὰ ἄβποα, δ5 Ρ5. 877 7. 21321:.-28} 5. 188͵-- 7205} 1 ΓΒ. 16 Ὁ 
γρῦ, δι} }15]ς σμδηρα. --- 106 ἰῃ ΟΒτ. ἰ5 ἐγαπβίειτεα ἴο ἃ ρῖδοε δἴϊεν ν.11α, --- 
10 ἰ5 ἃ εἷ. ἔτοπι 9314. -- 10 ὁ 15 ἃ εἷ. ἔτοπη 9οϑδ, ποῖ ἰῃ (τ. ---- 11 4. γυάη 52] 
Δ55ἰ πι!]αἰεὰ τὸ 971 185. 4915; Ὀυϊ [πε νὉ. πιδῖκεβ 1. ἴοο ἴοὴρ ἂπά με οἴδεζ 1]. 

411 πανε Ῥυΐ οπς νΌ. ἔογ ἃ ῥυϊποὶραὶ δπὰ ἃ βυροσζά. 50})]. ---- 11 ὃ -- οϑῖα --- 
12. υὉ] ἴῃ τ (Ὰ. 1633 γγν, νατίαἰίοι οἵ πτϊτηρ βᾶπης ψοτὰ ; αἷβο 'π (τσ. ἔος 
τὸν ἴῃς νατίαπε γῦν. τττ 5 ΘΝ 2] ῥγοβδῖς ἴοσυ ἂπὶ οσὴρίπαὶ 1) 5), ---- ἸΝ] 85 25, 

εἸΠΡἢ8512Ζε8 ἃ βρεοϊαὶ [εαΐυτε οἵ [με ἀεβουριίοη, Β2Β. Βαϊ ἴῃε ἰεχὶ ἰ5 ἀὰ. Τς 
ταδᾶϑυτγα ἰβ Ὀείζος ψἰῖβουὶ ἰτ. --- 18 15 ἃ οἷ. ἔγοτι 989, αἰ μου ρ ἢ ΝὩ 2 ἰ5 Βετε ρίνει 

τυνίος, απ ἸΓΣΝΌΝΣ ἴοσ ὈλΦυ3. ΟὮγ. Βᾶ5 ΟἿΪΥ ΥΝΠ ΩΝ σιοθὺ ΜῺ 32 ΠῈΤ ὩΟΌΌ, 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ τεργεβεητηρ ἂῃ Θδυ ον οουρ]εῖ: 

ΝΩΠ2 ΠΥ Ὁ 
γκη Ὀρϑῦ Μ5Π0, 

νυ ΒΙΟἢ ἰ5 41} [Βαϊ (ἢς τηδαβυγε δἰ ]ον ἰπῃ 983. 

ΧΟΥΙΙ. 

3. ΟἹ. τΞ 8ο1δα͵ --- δ, ΠΥ» 2090} πεεὰβ ἃ νοτὰ ἴο οοπιρίεῖς ἰῃς 1., ῥτοῦ. 
ἼθΌοπ ἢ γγτμ, --- 4. Ῥεπίδπιείεσ 1. ; σποΐς ν. ἃ οἷ. --- 5 ὙἽἼ2}] οἵ. 2 Κ. 1711 

2 Κι. 333, 09 πιπ|., 885 Ἐχ. 205 15. 4217 Ἐ --- "2 Οὐ ΠΓῸ] 88 5.25, υβυδὶγ, 
Βονενεῦ, ἰπ ροοὰ 8επ8ςὲ 448 6313 τ --- 8. 6]. τόπι 4813, ΜΨατγίδιϊοηβ: πρὸὺθ 
ΤῊΣ ΠΌΦΙΌΥ ἴου ΤῊΣ ὙΠ ΠΌΦ᾽; δπὰ "πν δαἀθὰ, πῊπν ΓῸ3 α.λ. ψ. --- 4. ΟἹ. 

τοι 478 ὈΥ σοπἀεπβαίίοῃ, ΥἽἼΝΤΙ Ὁ Ὁ ΟΥῸΣ Ἴ9 ΚΎΩ Ὁ» ΠΥῚν 55. --- θ ὃ. Ετοπὶ 
47.194. ΠΡ Ἰνο, σου δίπεά νἱἢ 9.585 Ὀὐπῦν Ὁ ὃν.--- 11. 51] ανλ. ἰπ εδῖ5 ἔοττα. 
6, 3, 2, Φ, Ἐ, τν, 5ο υ., Βᾶ., 8ΌΒ,, οἵ, το433 Ὧι, 323 Α͂ 603 -:.---- 12. αἱ. 

ἔτοτὰ 3211 ὈΥΡΥῪΣ ΥΩ. ὨΥΓΝ2 ἸΠῸΨ δῃὰ 30" ὙΦ ὍΣ ΥὝΝΠ. 

ΧΟΥΤΙΙ. 

1 τ οὶ; ουἱγ πε ἤτϑι 1. ἰβ ρίνεη ἴῃ 38) δπὰ Νιββ., θὰ ἴῃς οἴδες 1. οὗ [δς 

οουρ]εὶ ἰ5 πεεἀςεὰ ἀπὰ 5ῃου]ὰ Ὀὲε ᾿πβετίεά, 11 νγὰβ οπυϊτἰεὰ ὈΥ ἀποίεπι σοργίϑι. 
πτ ΘῊΡ ΚΝ] πιαῖκεβ {με 1. ἃ ρεπίατηεϊετ, 11 ψδβ δἀἀεὰ ἔτοπι 15. 5219, --- 
2. πῷ}] ταλκε8 1]. ἴοο Ἰοῃξ δῃηὰ ἴ53 ἃ ρἷ. --- ὃ. Τίιε βγβί ]. 15. ἃ ρεπίδηιεῖετ ἰῃ 382), 

Ῥυϊ (ῦ, ὈγῪ εἰνίηρ 2ρ»ὺ αἴεν υἹογ, τρβῖκεβ ἰξ ἃ {τἰπιεῖετ οουρὶεῖ. ΤῊΣ 5βεσοπὰ 

ΒΑΙΓ οὗ ν. ννὰ8 δα άδα ἔτοπι 15. 5210, ---Φ, Πχ9} ἴων. ἤπερ νὉ. ὀγεαξ γγὰ, 
δωγεί γογέὰ τοῦδ 70», εἶδν. 15. 141 4432 4οἱδ 529 541 ς513,. ΡΙ, ὀγεαξ ἕν ῥίδεες 
ΜΙ. 33.-- δ. ΠΟΙ 5}0}} ΡὮτ. α«λ. Βαϊ πουῃ, »εείραῖν οἵ Ῥβδῖπι, 85 815. --- Θ, ΓΛΎΣΣΠ] 
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ἴδε 5ἰτγαίρῃϊ τηεῖαὶ ἰγυταρεῖβ ; ἰπ τε] !ρίουϑβ δε εἶδνγ. ΟὨΥ Ῥ, (τ. (υ. 1πἴτ. ὃ 34). 
-- πν} πλϑκαεβ 1]. ἴοο Ἰοπρ, ἀπά ἰ5 ἃ ἰαῖεσ ἱπβετίίοῃ. --- ὕ, Τῆς ἢταὶ 1. -Ξ 9οό:"}, 

ἴδε βεοοπὰ 24) ΄. --- 8. ἸΝΠῸΣ] 70.858. ἢ ΝπῸ νὉ. οἱα ἀαρεαῖ;, εἶδνν. ψγἱΒ ἡ 15. 5.513 

οἴ ἴγεεβ ; οἴ. η9 πξὴ 2 Κ. 1113, ἡ γὴΓ Ρ5. 473. Ρί. ν τ Ὁ ΕΖ. 255. --- 9. 3. "] 

Ῥί. ἀπὰ ποῖ ρῖο. 8β ΕΛ., ἰπβυιεποεα ὈΥ ἱπιρί. ϑρφ"; ἴογ [με ῥ5. 5. ἴῃ ῥγαΐβε 

οὗ δὴ δάνεηϊ Πμαἴ Πᾶ5 ἰαἴκεη ρίας αἰγεδάγ. [{ 5 γερεαϊεὰ ἱπ 5γι.- δχ. 66λ 25 
ἴῃ οὐἰδ, μαϊ ποὶ ἰῃ 33, 3, οὐ 8. Τῆς πιεᾶβυγε τεηυΐγοβ ἰἰ. --- ΤΏς ἰαδὶ οἱαυβα 
Ὑἱἢ Ὁοφ" τ οὐἱδ 15 ἃ ρεηῖ. ρἷ., ἐδίηκίηρ οὗ ἃ ἔυΐατε δάνεμί. ὈνΊγ) 03 ἕος 

ὙΓΣΛΌΝΜῺ 9618, 

ΧΟΙΧ. 

1. 9)}}} α.λ., (5 σαλευθήτω, ἃ5 932 θγῈΠ ; Ἀαϊ [δϊ5 νου]ά ἐΠεῃ Ὀς ἰπ ἀΐτεοῖ 

οοπιίτγαάϊοτίοη τ (Παὶ ραβϑθαρσε δπὰ ἱποοπβίβιεπὶ τ ἴῃς οοπῖεχῖ. ΟἿ 5., ΝΥ 6., 

Δ8ΌΒ., λνογ, Οὐ. ΣῈ). τ Ὁ527Φ]} τρδίζεβ ]. ἴοο Ἰοῃρ ἂπά ἰβ ἃ ρ].» ραυιϊςυϊαγί εὶς 
ἴπ σμαγδοῖεσ 85 ν. " ---ϑ. Ἴον γ1.»]. ὍΒε 53.. 15 ἱτῦρτον.; ᾿ἱϊδουϊ ἰξ νγὲ ταῖρας 
τεϊδίη α]} τῆς νογάβ δηὰ δδνς ἃ ἱττηοῖοσ ].; τ ἢ ἴἰ τῆς 1]. 16 ἰεἰγαπηεῖες. Ἐά. 

ὈΦ νυν. --- 4, {5} δἰ" πουρᾺ βυδιαϊπεὰ ὈΥ 55, 15 ἱπιρτοῦ. ; αν ϊεναγὰ δηά ἀἰβι- 

ςυἱ, Κά. τῦν δά]. 85 ργεαϊοδῖε δῃὰ αἴϊδοῖ ἴο ρτενίουβ 1. ἴο σοτωρὶεῖε [Ὡς τηεᾶ5- 
ἀγα ; 50 δίτεεῖ, ΗουΡ., Ηοτβεγ. --- ΠΝ] δῖ5, τδῖκε 1]. ἴοο Ἰοῃρ δῃὰ δζε ρἷ5. 

Τῆς οδαηρε ἴο 28 ρεῖβ. 18 150 ἱπιρτγοῦ. ; τά. 1))0 δῃπὰ ἥΡ. --- δ. νῈ ΨΥ]. Α 

νογὰ ἰβ πεεάεὰ ἴογ πιεᾶϑιυγε, ργοῦ. Τρὺ, 85 ν. 25, --- Θ, ΤῊΪΚ ν. Ὀερίπβ ἃ ραγιϊςυϊατ- 
ἰδιῖς 8]. νυ ΒΙ Β σοπιίπαεβ ἴο ἴῃε ἐπὰ οἵ (δε ἈΒ. --- 8. ὈΠ.))}}}. ΤΒε 530. πεγε πῖρδς 
Ῥε τείεττεά ἴο ἴδε Βεῖοεβ οἵ ργενίουβ ϑ[τ. δπὰ ροββί]Υ Ὁπῖο, θαϊ ποῖ (ἢς 5. ἴῃ 
ὈγΥριῦν. Βου 1685 ΠΟΥ 411 ναῖε τηβαπὶ ἴο ἢᾶνα ἃ ρεπεγαῖ τείεσεηος. Βυΐ 
ἴδε 585. ἃγε ῥγοῦ. ἵπ αἱ] ἰμεδε οδβεβ ργοβδὶς ἱπιεγργεϊδιϊομβ. 

σ. 

1 -Ξ- οϑ(, -- 3. 5},».2} Ἰεηφίπεπεὰ ἔογπι ἔοσ πιεάβιγε, 85 635, ἴον ἀβυδὶ Π).. -- 

8. Υ}} τιδῖκεβ (ἢς 1. ἴοο Ἰοῃρ ἂπὰ 8 ἂῃ ἀπηδοαββατ ρἷ. --- 2Φ}» ΝΥ1]. Τῆς 
μετ, εἰ ρ Βαβι ζίηρ ἴδε βι]., 15. ψπουΐ βυβῆςϊεπε τεᾶβϑοπ δηὰ τηδ κε ]. ἴοο Ἰοῃρ. 

1ι ῥγοῦ. νγὰβ ἱπβειῖεά ἴῃ δηι μεβία ἴὸ ὉγῸν Ὁ Κι. (ῦ, Φ, Σ, νος ἢ ἰ8 εἴτο- 
πεουβ, Τῆς ὃ οἵ Ογ., 3, Ζ', ἰδ ἴὸ 6 ῥτγεξεττεὰ, δπὰ τπιδίοβ ἴῃς ΝΠ βυγρτίδίηρ. 
-πτ Ο ΝΥ] 85 ΕΖ. 2451 Ῥβ5. γ41 γ918., ΤΏε επ]δγρεπιεηΐ οὗ 957 ἰ8 ἰῃς σψοτῖὶς 

οὗ ἃ μ᾽ οββαίοσ. ---4-δ. ἸΝ2] 5ῃουϊὰ θὲ τερεαϊεὰ ἴογ πιεαβδυγε ἱπ ἴμε βεοομὰ ]. 
--Υ Ὁ} οἵ ν.δ6 5Ββουϊὰ ὲ τερεαϊεὰ να Βείογε 3.0 32) ἔογ τηδᾶβυσγε, ἀπὰ 39 ἷβ 
πεεάεὰ Ῥείογα Ὀδ)}5 ἰπ δοοογάδῃος ψῖτα [86 ἀβυδ] ρξτ, τ Ὁ. 1656 2 (Ὦ. ς1δ γ8 
Εξι. 311 Ρ58. 106] 107] -. 

ΡΘΑΙΜ Ο(Ι., 2 51. 45. 

ῬΒΑΙ͂ΠῚ ΙΟῚ ἰδ ἃ Ῥζοξεβϑίοῃ οὗ ἱπίθρτὶ  ἱπ ῬΘΓΒΟΠΔΙ ΟΒδσδοῖοσ δηᾶ 

εοοπάυοϊ (ν.᾿ 2), δηά ἰπ σοπιρδηϊοηβεὶρ (ν. 7). Τὸ {πὶ8 τγδβ δά θᾶ ἃ 

1088 οὗ Ὑγοσβηΐρ δῃὰ ῬΓΑΥ͂ΟΣ ΤῸΣ [86 ἀϊνίπο Ῥσθδϑθῆοβ (ν." 3), δηὰ 

γοῦ8 ἴ0 Ἔχιοστιίηδία [86 σγϊοϊκοά (ν." ἢ). 



314 ῬΒΑΙΜΒ5 

ΨΝΑΙΚ ἰπ ἱπίερτιν οὗ πυϊπὰ ἴῃ (Πς πιΐάβὶ οὗ ν΄) Βοιι5ς. 
Ι 35εἰ ποὶ δΔὴγ Ὀάϑβς ἰπίηρ Ὀείοτε μεέρφ εγε. 

Τῆς πιακίηρ οἵ ἀροϑβίαδϑυ 1 παῖβ. [ἱ οἰἴεανεβ ποῖ πο “τέ. 
Ἐν1} 1 Κπονν ποῖ: ογσγοοκβάπεβϑβ ἀδρασγίβ ἔγοπι ριέ. 

ΜΙΝῈ ἐγα 5 ὕροη {πε ἐδ δαὶ οὗ [πε Ἰαπά, ἴπαὶ {ΠΥ πᾶν ἄννε}} υἱ1ἢ στα. 
Τῆς οὔς νϑϊκίηρ ἰῃ [πε ννὰν οὗἉ ἰηιερτίν πιϊηἰβίεγβ ἴὸ σεξ. 

Τῆς ψότκοσ οὗ ἀδοερίίοη ἀννοῖ 5 ποῖ ἴῃ μεν Πουβ6. 

Τῆς ϑρβαῖκετ οἵ ᾿165 15 ποὶ 6ϑι δ 5 δαὰ Ὀείοτγε »εέρες ἐγε. 

Ῥπ. ΙΟῚ ἴῃ ἘΞ) Πα5 ἴδε {16 ἼΣΟΙ Ἢ; 80. αἷθὸ ἴῃ (5. ΤῊΪβ5 τγᾶβ ργοθ δὶ 
οτἱρίπαὶ, δῃὰ (ἢς Ῥ5. υεϊοηρεά ἴο 18 δπὰ δ (νυ. [πίτ. δὲ 27, 31). 1ἰ Βαὰ ἵἴνο 
Ρεηίαδπηεῖες ἰείγαϑεοβ, ν.3. 4. 6:7, Θδ ἢ Ἰΐπε επάϊηρ ἴῃ "-; ἴο ψδίς ἢ βενεγαὶ 
Εἴοβθεβ βανε Ῥεεῃ δάάεά, ν. 1 "5. δ. 8. τουϊ τὰς ἐπάϊηρ. ΤὨς οτρίμδὶ νγὰβ ἃ 
Ῥτοζεββίοῃ οἵ ἱπϊερτίιγ, βυϊϊεὰ ἴο [ῃε σοηρτεραίίοη οὗἁ 153γδεὶ] Ὀείοτς ἴῃς Ἰεζδὶ 
αἰττυάε οὗ πιϊπὰ μαὰ Ὀεοοπια ἘβιΔὈ Π5μεά, ΤΈε Ἰαηρυᾶραε 5 ἘΑΥΪΥ : 2320 ὍΣ ν.ὃς 
ΞΞ ὅσῃ. 2055 (Ε) ᾿ Κ. 9ο' Ρ58. 7812; ὑγνῦ “ὩἽ νιδα -- Ρ5, 419; ὈΌῦ νι α«λ. ἴοτ 
ον, οἴ. 4ο5 Ηο. 53; ΡΡΡῬ 3220 νι ανλ. εἴτοῦ ἔου ΨῸ» 88 Ῥβ, 1827; ΥῈΝ ὯΌΝΣ ν-δ 
α.λ. Ὀαΐ οἵ, 15. 131; ΠΝ ΠΦΡ ν.Ἷ 8 5.29, οἵ. 322; ὈΥῸΨ “2 νυ, οἴ, 6313, Τῆς Ἀπ. 

85 ῬΓΟΌΔΌΪΥ οοτηροβεὰ ἕο ἴ8ε σοπηπηιηΥ οἵ ἴδε Ἐκβιοσγαίίοη Ὀείοτε Νεῖμε- 
τηοϊδῃ. Τῆε ρίοββεβ ἃγε οὗ ἃ ἀϊβεγεηῖ ομαγαοῖες δἀπὰ Ἰαῖεσ.0 ΝΜ δ δ ὄσχργεββ [ῃς 
ἀεϊεττηϊπαϊΐοῃ ἴο εχίεγτηϊπαίς ἴδε πο κεὰ ἔγοαι ἴῃς ἰδηά, πὰ ρῖνε ἴδε ΟἿ 
τεᾶβου ίοσς 1’ πκίηρ οἵ ἴῃς δυῖθοσ δἃ5 ἃ γυϊεγσ0 ΤΏΕΥ γε Μβοσδθεδῃ ἴῃ ἴομς, 

δηὰ [ἢς ἰδῆσυδρε ͵5 ἰδία. Μ.1-3α ᾿ς ἃ {τϊπηεῖενγ [εἰγαβιῖς ἢ οὗ ἱπιγοἀποίίοη : ἃ νον 

ἴο Ὑδῆνε οἵ ὑυοσβὶρ δπὰ ἃ ρεϊπίοι ἔοσ ἴῃς ἀἰνίπε ργεβεῦος. 11 85 ἀεδίρηςα 
ἴο τηϑῖες (ἢς Ῥβ, πιοσε δρργορτίαϊε ἔογ ρυδὶῖς ννοσβὮ!ρ. 

Τῆιε Ῥ5. Ὀερὶῃβ ψἱτἢ ἃ {Πτηθίευ ἰοιγαβιοἢ, τηακίηρ 1 τότε δρ- 
ΡῬτορτίαϊε ἴοσ ρυῦ]ς ψογβηΐρ τμδπ 1ῃς οτίρίῃα! οου]ὰ μανε Ὀδεη. --- 
1-2}. ΟΥ ξίπέάμεες απ 7μα πε], οἴ. 76. οὅ3, ἀϊνίης αἴ θαϊε5 ; εβρ6- 
οἶδ! γ οπαταοϊετϑιὶς οὗ (οά᾽ 5 δαπηϊηἰϑιταϊίοη οὗ ρονεσγηγηεηΐ, δηά οὗ 
Η!ἰ5 τϑαυϊταπηεηίβ οὗ τωδηκίηα, οἵ. Ηο. 127. --- 7 τοἱξ εἰμ ἢ 7 τοὴῶ 
»ιαξε νισίσαν ἐο Ζάεε, γαλτυφλ1, ἀϑαδὶ ρῇγαβθβ οὗ ρυ ] 1. ὑγοσβῃρ ἴῃ 

τῆς ἴοιλρ]6. --- 7: ὦ ταν 97 ἱηέεργν], οἴ. ν.Ὁ ; ἃ σουγβε οὗ 116 νψῃίοῃ 

ἷς ἰῇ σοτηρ!εῖς δηά δπεγε δοοογὰ ψ τ ἴῃς αἰνίης ν]]]. ---- 7 εὐὴ δέλαῦέ 
»ῃγ 7 τοϊφον}, σομοτίατίνα ἔοσπι Ἔχργαβϑίηρ ἃ νον οἵ βδυςἢ σοηάαοῖ. 

Ιι 15 Ροββίθὶς, ἢ ΓΡΘΝ. δὰ Κιτκ., ἴο τεηάεσ “ σοηβίἀεγ," “ ῖνε 
Βαρά υπῖο᾽"" ; Ὀυϊ [ἢϊ5 15 ηοῖ 50 ῬχοῦΔΌ ]ςα. --- ἤλεη τοῦ Ζάοι εονιδ 

μπίο ρι6], ἃ Ῥειἰοη ἴου ἴμῈ ἀϊνίπθ ῥγθβθηος 85 ργθραγεά ἴοσ ὉΥ͂ 
ΘΏΓΓΕ ΘΟὨΙΌΤΙΑΪΥ το Η]]5 ν}}}. 

ΘΊΓΟΙ. Α 5γη. τεἰτδβιιςῃ. --- 20. 7) τυα 2]. ΤῊϊΐ5 δηὰ τῃε [Ο]]ον- 
ἰηρ νῦ8. ᾶτὲ ποῖ ἴῃ ἴῃς σομοσῖ. ἔοστῃ 85 ἴῃς ργενίουβ νὉ. ὙΠεγείοσα 
{ΠΕ ἄο ποῖ Ἔχρσεβθ ἃ νοῦ ; Ὀαΐ 5ἰδῖα ννῆδί 6 [6 ὨαὈὶτα4] σοπάυος 
οἵ τὰς τἱρβίδουβ. ---  ἐμήοργεέν 97 »εῖπα. ΤΠ ἰηΐεγηδὶ τηθηΐδὶ 
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βίαίϊα 15 ἴῃ δηξῖγε δοοοσὰ σι Οοά, δηὰ τπεγοίοσγο ἴῃ 6 να] ἰ5 συ οὗ, 

ἴῃ ἃ ΨΑΥ οἵἉ πίετε ν. ἢ, οἵ. ν.ἦ.. -- )π ἐλε νιἰάτέ 97 μιν ἀομϑε], ἴῃ 
18ε ἸΠ{π οἵ τπ6 Δ πΉν δηά οἵ πος εἰν. --- 3. 7 “:7 ποί ὄφγογε νεὶπό ἐγε], 
ἴο σοηβιδ8σ 88 ἃ Ῥοβϑ ὉΠ} (ῸΥ δοίίοι, ΟΥ 85 βοιμείίηρ ἴὸ ὈῈ ἀ6- 
βίγεα. --- σαν δατε ἐἀΐη 9], οἵ. 415, ϑυσἢ 5 Ὀᾶ56 τηεῃ, 8005 οὗ Βε] 14], 

ἅο, οὗ. Πιῖ. 155. - 7. »ιαζίηρ ο΄ ἀῤοσίαεγν 7 ἀαίε], ἴμς ϑιυνεγνίηρ οὐ 
[ΑἸ] ἀινὰν ἴτοτὰ Ὑδην ἢ ἰηῖο δα οἢ ον] σοηάαςί, --- “ὶ εἴσαυές ποΐ 
μηΐο μιθ], ἃ5 ἃ ῬΟΜΕΙ Οἵ ἰετηρίδίίοη, ΟΥ βοιηει ῃῃρ ἀδβίγα!ε δηά 
αἰἰγαοιίνα. ---4. Ξυΐ 7 ἔποιν πο], ΌὉΥ ἐχρεγπηθηῖαὶ Κπονϊεάρε, 

ΤΕΒΌΪ Πρ ἔγοτῃ ἰϊ5 σΟτΏ 5510. --- ἐγσοκείρε:5}, ἃ5 τ 8, αυδ]!ῆεα ὈΥ 

ἃ Βἰοββαΐοσ, δραϊηβὶ ἴῃ 6 πηθᾶβιγθ, 85 “οἵ ἴῆς ταϊηα,᾽" ἀραίηβι ἴῃ 6 
οοηϊοχῖ, ΨΠΙΟἢ ταρατάβ 1 ὯῸ ἸΟΏΡΘΙ 85 ἰπίθγηαὶ, θυϊ 845 δχίθπηαὶ ; 

Δη4 νη ϊοῃ ἀῥαγίς Ἴγονε »ι6], ἃ5. Δ ἀπυνοϊσοτης ριεδῖ, ΟΥ Ὀδηϊϑῃδά 

το ἴῃς ργδϑθῆοα 8ἃ5 80 ΘΟ. Α ροββδαίου ΠΟΥ͂ ἰηβεγῖβ ἃ 

Ῥθηϊδηηείεσ σουρίεῖ οὗ 4 ἀϊβετεηξς σΠαγαςῖοσ. --- ὅ. Ζὰς “ἰαπάζγεν 

ἐπ σεεγεί οΥ λὲς πειρλδομ»], εἴ, ῬΥ. 305, 51}}} (ισίμεσ ἀεβογ θεὰ ἃς 
ηπέ ἐογν 9. 4γε51], εἴ. Ῥ5. 1853, ἀηὰ 2γομά 97 »εμα, εἴ. Ῥτ. 41’, 

ὙΠ 656 ἴετηβ ἀο ποῖ τείεσ ἴο ογάϊῃδτυ τηθη οὗ 15 οἶδϑ5.; Ὀυϊ ἴο 

ΤΕ οἵ ροβίϊἰοη δηα ρονδσ ῆο Πδὰ Ὀδοοΐηὴθ ὀρργαββοῦῖβ οὗ με 

ῬΈΟΡΙε, ἔογ οἴβεγνίβα ἴΠῸῪ σου Πα ϊγ ὃ ἀεαὶς ν1ἢ 850. 5ενεγεὶν 
ΔΠΑ 5. ΓΑΓΩΔΓΙΪΥ. --- το δ 7 ἐχίεγνιμαίς ἢ 7) τοῖῖ πού σεν]. 

ϑέσ. 11. Ὑνο 5γη. σουρ]εῖ5. --- θ-. Μητε[ἔπε ἐγε ἐς “ῥοη], σοῃϑβίάεγ- 
ἰῃρ, σοητειρ δίίηρ ἢ τασορηϊοη δηὰ δοσερίδῃςσα, ἴῃ δηιἢ. ἴο 

Υ  Δῃά αἶβο ἴο ν."Ὁ, --- Ζῴε μα δ μέ φΥ τὰς ἐαμα, ἴᾷοβε (αἰ πᾶ] τὸ 
Ὑδηνθἢ, ἰὴ δα ἢ. ἴο [η6 ἀροβίαϑυ οἵ ν.3, || 7. ογδ τυαύξίηρ πὶ ἐλὲ 

τυαν 97 ἐμπίχγι »], εἴ. ν.35: 9. ἀρὰ ἴῃ δηῖτῃ. ἢ 26 τσογ δον ο7 ἀξεεῤ- 
δοη ἢ φῤεαξζεγ οΓ ες. Τῆς ἰοσππθεσ αἰυση τοὐὰ ψῖδ ἢ νεῖμ οίσ 10 

»16], ἃ5 Ὠου ΞΘ ΠΟ] βογνδηΐβ ; ἴῃ6 Ἰαῖίθγ ὠσεζίρ ποί ἐπ μὶν ἄσμδε ἢ ἰς 

μοί ἐείαῤῥελφά 7, οὐ βεῖε|εα, ἃ5 οὔθ οἵ πὶ Ὠουβεῃοϊά. Τῆς ρἷοβ- 
ΒΔῖου οἵ ν᾽ αἰ5δοὸ ἀρρεηάβ ν. ὃ. ---- “ογπίηρ ὁν πιογηίμρ], με δίϊεσ ἴῃ 6 
οἴπετ, βεαγοῃίηρ ἴοσ ἤδη. --- τοὴ 7 ἐχίεγνεμαε), ἃ5 ν δ ἢ ἐμ οὗ 

“ον τὰς εἰν ο΄ γαλεσελ], εἴ. τ2' 3417 τοοἱΣ 15, ψἤετε σοὰ ἀοα5 τἢ 5 
οὐἰηρ ΟΗ͂. ---- αὐ ἐλε τουϊεξεά ὁ “16 ἐαπά ἢ αὐ τε τυογξεγς 97 ἱγομόέΖε. 

1-3. πννκ [τοῖν } πθλ3 ΕΝ] οομοτί, ἱπιρίβ. Ἔχργθββίηρ ἃ γον. ---- πλην 70] 
5 διἰἰδομβεὰ ὃὉγ ΜΤ. ἴο ποῖν, ὈῪ 65 ἴο συ φα; (πε Ἰαίϊεν ἰανουτβ ἃ ρεπίδπιἷίεγ, 

τε ἔογπιεσ ἔννο {τἰπιεῖεῖβ, Βυΐ τῃς τεπιαϊπίηρ 1. 15 ἃ Βεχαπιεῖεσ ογ ἵνο 

{ϊπιεῖοτβ, ΤΉςβε οοπβίϊταϊε ἃ {τἰπιεῖετ ἰεἰγαβιίςἢ, ἃ ρ]. ---- ἸπΓΝ} Ἡ ΒΡ. ἐππρί. 

ἡπάϊς. Ἴδε σβδηρε ἔτοτῃ ςοδοζῖ, 15 βἱρῃϊβοδηῖ. [{ βίαϊεβ ἃ ἴδοι ἰηβίεδά οἵ ἃ 
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νοῦν. --- 8. ὈγὉ3. 91] ΞΞ 419; ἵγάπβροβς ἴο Ὀερίπηίπρ οἵ 1. ἴογ δββδοπᾶπος ἱπ 
Ψ, ψδίςοἢ δβουϊὰ θὲ τεδὰ Βεῖε ἂπὰ ν.ἵδ ἔος δββοῦδηςς ἱπβίεδα οὗ ἴμε υὑβυδ] ρ]., 
δὰ 50 α͵5ο ῥοῦ. ν. 6 δἱ ἴδε δεξί ππίηρ οἵ ν. --- 00] α.λ. ἔος Ὁ ἔ ον νῦ. 
συέγύε, κα} ατυαγ, 40οΡ. ἴ ὉῸΦ Ὁ.[τὰ]. πτοεγυέν, Ηο. 53; Βετε ῥγοῦ. δι βίγ. ρἷ., 
85 Βᾶ., Ηυ.5, αῤοτία:».--- 4. ΥΡ 335] Ρῆτγ. α.λΔ. Τῆς 1. μα8 οὰς ποτά ἴοο 
ΤΑΥ͂ ; Ῥτοῦ. 225, ΨΒΙΟΒ ἀοε5 ποῖ ἱπάεβά βαϊϊ [Ὡς σοηίεχί, --- »Ὺιν κῦ »] 5δῃουϊὰ 
ξοο ἴδε Ὀερὶπηΐηρ οἵ {δε 1ἴπε ἴῃ ογάδγ ἴο ἀββόπᾶποε ἴῃ "295. --- ὅ. 0.90] Ροεὶ 

Ρῖς. οὗ ξ19Ὁ ἀεποπι. νὉ. εἶδυν. Ηἰρἢ. Ῥγ. 3010, θοΐἢ ἴῃ Ὀαὰ βεῆβε, π96 ἴδε 

ἴοηρυς ἴον 5δμάετ, (5.30. το ΟΥ, ρῶς, ες 5βουϊὰ χὰ. ΗἸΡΒ. ρίς. γνὉ νῖῖ ἢ 
ΟΒς. -- Ὅ)}Ὁ» 532] Ρβγ. ανλ. ξ 52) ἀΐρὰ οὗ τιουπίαίῃ 1048, ογέν οἵ 3" Ῥχυ. 16, οἵ 
πιὰ Ἐπ. 78, αοπε ΡΒ. 1.385 15. 5᾽δ τοῦδ. 5, 25. --- 225 2Π] ρῆγ. εἶβιυν. 15. 6οδ, οἴ. 
20 Ὡπι Ῥγ. 214 ΦΨῸΌΣ “ 2825, ᾧ 2 δά]. εἶδ, ΡΒ. 1οφ 5 ὀγοαι οἵ 568, 1105 οἵ 
ἀϊνίπε σοπιπιαπά, 1199 οἵ ἀϊνίπε ψαγ. ΤΏεβε ἴνοὸ ρΡεπῖ. νἰβουΐ δϑϑοῦβδπος 
δηὰ ἰῃ ἃ πιοσε νἱπάϊςϊϊνε ἴοῃε ἂγε ἃ Μδοζοδρεδῃ ρἱ. --- α. γκ 20}} ΡΒγ. α.λ., 

Ῥυϊ ο΄. 15. 82 Ῥτ, 251, --- 2 Θ}} ΡῚ, ἱπιρῇ. Σ ΤΡ νΌ. οἵ πιϊηϊβιοτίαὶ βεγνῖος ; 
Βετε οἵ τηδῃ, θυΐ 1032] 1044 οἵ δηρεῖδ. --- Ἴ. πο ΠΕ}] Ξξ 52"; ἴγδῆβροβε ἴο ἴδε 

Ῥερίπηΐηρ οἵ ἴῃς 1. ἴον δββϑοῆβῃςα ἰπ 1)». --- 8. Ὑ νο ρεηῖ. 1]. νἱῖπουΐ Δοβουδῆος 
δηὰ ἱπ [Βε ἴοπε οἵ ν.δ; ἃ ρἷοβε. 

ΡΒΑΙΜ ΟΕΙΙ]. 

Ῥβ. 102 8 οοπιροϑὶξε : (4) Α Ῥσζδυεσ οὗ αδ]οιθά [βγδοϑὶ, Ὀθϑθθο- 

ἐπ ὙΔΆΜΘΙ ἴ0 ΔΏΒΨΕΣ ἱπ ἃ ἄδγ οὗ ἀϊΐδβίσοδϑ (ν.᾽) ; [86 Ῥασὶ! 18 80 

τοδὶ ἰμδὲ με 18 δρουξ ἴ0 Ροσίϑ8 (ν.") ; Βα 18 ἀββδοϊδία δῃὰ τορσοδομβοά 
ΌΥ δποπιΐθα (ν.͵). Ι{ ἰ8 Ηἰθ στοδῖοϑι στίοέ ἰδὲ Β μδϑ Ὀδθῆ οδδί 
οἱ Ὁγ δῖὶϑ Θοά (ν.. 12. (8) ὀχργεϑ8βθ8 οοπῆἥδεποβ μδὲ {86 εἰπι8 ἢ δ8 

οὐπι6 86 [86 ονοσ  ϑιίης Κίηρ Μψ|11 πανὰ οοπιραδβϑϑίοῃ οὐ Ζίοη δηὰ 

θυ 1ἃ ΒΟῸΣ ἊΡ ἔτοπι ΒΕσ συυΐῃβ, ἀπὰ {μὲ 411 πδίίουβ 7 1}}1 866 Ηΐβ ζΊΟΣΥ 
διὰ τοσεσα Ηἰπὶ (ν..518). ὙὯΘ βΒίοσγυ 1111 Ὀ6 (018 10 411 σεποζαίίομβ 

οὗ Ηΐβ ἱπιεγροβίτἰοη ἕὸσ 186 βαϊνδιίου οὗ Ηΐδβ ββορῖς, ἰ8δὶ Ηἰβ ὑσγαὶββθ 

ΙΔΑΥῪ Ὧδ ΤΌΣΟΥΘΙ οοἰουταϊοά ἰῃ ΤΟΣ 8416π|,, ΒΘΤΕ 411 παϊΐομβ {111 

ΘΥΘΠΙΌΔΙΙΥ φδίβοῦ ἰ0 δεῖν Ηἰπὶ (ν." 5.3). ΟἸοβϑθβ σοδϑβοσί 86 
βεσίουβῃθββ οὗ [86 βἰϊυδιϊου (ν.᾿ 355), δπᾶ οοπίγαϑε 86 ονεγ δδιίησ 
οτοδίοσ τ ἱτὰ (86 ΡΕΓΙΒΒΔΌΪ6 οτοδίασθ (Ὁ 5). 

Α. ν.2 3.4. 51Ὰ. 65 

ΧΥἉΑΗΜΨΈΕΗ, Ο Πεδγ μν Ὀγαυδγ; 

Απὰ ἰεῖ ἔογ μεὶρ οοπὶεὲ υαηἰο ΤΉδα μην οἴγ. 

ΗΪάε ποῖ ΤῊΥ ἴδοε ἔτοπι μεέ. 
[πιῃ6 ἀδγ ἤθη 1 πᾶνε ἀϊδίγεβϑ, ΔΏΒΥΟΥ με. 

πο]ῖϊης ΤὨΐπο δαῦ υπίο "έν; 

ἴῃ τε ἀὰγ με 1 οΑ]}, Ο πιακα μαϑβίβ (ἴο »πέ). 
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ΟΝἈ νη βἢ διναὺ {πὸ 5πιοκο »:} ἀδγς; 
Απά Ὀυτηςὰ Ιἰκὸ ἔπε! ἀγα μὴ) ὈΟπ65. 

δηλ οη {Κα πετῦασε 15 μπῊρ Ὠεατῖ, 

Υϑεαᾶ, 1 ἰογζεὶ ἴο ελὶ μεν Ὀτεδά. 
Βεολυδς οἵ ἴδε Ξουπὰ οὗ »ν ρτοδηίῃβ 
Μγ ὕοπε ἀοίῇ εἰεανα ἴο »εν βεϑῇ. 

Ι ΑΜ [ἷκε ἃ ρεϊϊοδῃ οἵ ἴῃς ν] ΘγΏ 655; 

[πὶ Ὀεοοηπιε ἃ5 δῃ ον] οἵ ἴῃς νναϑίεβ ; 

1 δῖος ἢ δηὰ ἀπὶ ὈεσΌπιε (ὁ [4]σοη), 
Α Ὀἰνά 5ο᾽δίαγν ἃρὸπ ἃ Ὠουβε-ἴορ. 

ΑἹΙ τς ἀν πιΐης δῃθγη δα τεργοδοῖ ΠΊΕ; 

Τῆεν ταὶ (νουηα) πε, ἀο ουγβ6 ὈΥ τ,6. 

, 85})65 ἀο 1 εαὶἱ 45 Ὀτεδὰ, 

ΑὨΑΙ πιΐχ πὶν ἀτίηἰκς ντἢ ψεερίηρ, 
Βεοδυβς οὗ Τηΐηε ἱπαϊρηδιίοη δηὰ ΤῊΥ ψτδιῃ ; 

Εογ Τῆου δαϑὶ ἴα κθὴ πι6 ὕρ, ἀπὰ ἰἤγονι πὲ ἀὐγᾶγ. 
ΜῪ ἀδγ5 ἃγε ἰἴἶκε ἃ βϑῆδαον 5ἰγείς δα ουΐϊ, 

ΑΒΔ {|κὰ ἴῃς Βογῦασε τ μ τ. 

8. ν 5. 2 5ΤᾺ. 65, 

ΎΤΠΗοῦ, ΥΑΉννεὮ, οἰτε5ῖ οηιπγοηθαὰ ἔοσγενεσ; δηὰ ΤῊΥ οοπιπιδπιογαίίοι ἰ5 ἰῃ ἃ]} 
Βεμπεγα 8. 

ΎΤΒου υἱἱῖ ατίϑθ, Τῆου νὴ μαννα οοπιραβϑίοῃ οὐ Ζίοη; ἴογ ἰὶ ἰ5 {ἰπ|6ὲ ἴο Ὀς 

διδοίουβ ἴο ΠΕΓ. 

Ἐοτ ΤῊΥ 5εγνδῃίβ ἰαΐςα ρἰεαβυγε ἱΏ Ὧ6Γ βίοῃδβ, δῃὰ ἃγε Ἰοοκὶηρ σταοίουσὶ γ προ 
μιεγ ἀυκί, 

Απὰ ἴδς παίζοπϑ νν"]}} τενεγε ΤῊΥ πᾶτης, δηὰ κίηρϑ5 οὗ εατίβ ΤῊΥ ρίοτγγ, 
ΝΒ δῦ Ὑδην ἢ Ὠδίἢ Ὀσδ ὰρ Ζίοη, μαι ἀρρεᾶγεὰ ἴῃ Ηἰ5 ρίοτυ (ἴῃ Ὠδσ πηὶ 51) ; 

ΗἩδῖὰ τὐπιεὰ υὑπίο ἴπΠε ἀσδίτυϊε ἀπὰ μαιἢ ποὶ ἀεϑρίβεά τΠεἰσ ὑγαγεσ. 
ΤΗΙΒ 1] Ὀς νυτ ἴδ ἴον ἃ κεηθγαίίοῃ ἴο οοπὶς, ἀηα ἃ Ῥεορὶβ ἴο Ὀς οτεαϊεά ; 

Μη εη Υδῆν ἢ Πα Ἰοοκεὰ ἑοτ τοὶ Ηἰ5 ὨΟΙγ Βεϊρῃϊ, απίο ἴ86 δαγίῃ μαίἢ 
Ἰοοϊκεά, 

Το δεᾶγ ἴῆς στοδηΐηρ οἵ ἴῃς ὑγίϑοῃοσ, ἰο ἰοοβε ἴῆοβε οοῃηἀεπιπεὰ ἴο αἷε; 

ΤΠαί {ΠΟῪ τον 161} τΠ6 παῖς οἵ Ὑδδνεἢ ἴῃ Ζίοη ἀπὰ Ηἰ5 ργαίβε ἱπ εγυβδίθῃι. 
ἍΜ Ώεπη [ἢ ς ΡΕΟρΡ]ε5 ἀγὸ ραϊῃεγεὰ ἰορείμευ δπὰ ἴῃς κίηράοτῃβ ἴο βεγνε Ὑδην ἢ, 
Τῆς οἰάτεη οὐ ΤῊΥ ϑεγνϑηῖβ Ν}}] δοάς, δηὰ τμεῖς βθεὰ νν"}}} Ὀς εϑι Δ} 5 με ὰ 

Ὀείοτε ΤὮδα. 

ῬΞ. 102 Βα5 ἰῃ τῆς {{π|6 οἵ 32, (6, "»Ὁ πῦργ, α 2γαγεν ογ τὰλε αὐεα, πὰ τὸ 
115 ννδβ αὐἀάἀεὰ, νβΒεῖδεῖ αἱ ἴπε βαπὶε {ἰπ|ὲ οὐ ἰαῖετ ψε σαπηοῖ 84, "με ἢς 

τγ85 (αἰπιίηρ,᾽ οἴ, 618, “ δηὰ Ὀείοτε Υδην εὮ ρουτίηρ ουἵ ἢΐ5 οοτηρ]αίηϊ,᾽" οἵ, 1423 

70. γ18, 1π οἴμετ ννογάβ, [ῆε Ῥβ. Ἔχργεββεὰ δυμι)Ἕαϊίοη ἴοτ παίίομαὶ ἀϊβαβῖεῦ 
ἃπὰ ῥγᾶγοσ ἴοσ ἀεϊίνεταποα 2} 8. ἃ ρβευάοηγιη. ΤὨς δυΐδοῦ τοῖς ἱπ ἴῃς 
Ῥεῖβου οἵ αἰδιοϊεά Ιβγαεὶ, ν. ᾿πίσ. ὃ 30. Βυϊ {Πϊ]5 {116 ἀρρ] 65 ον ἴο ν.".13, 

οοτηροδεὰ οἵ ἔουτ ἰτϊπηεῖει Βεχαβίϊς 8. Τῆς ταυιαϊπάθγ οὔ ἴῃς Ῥβ. 8 οὔ δὴ 
επτίγεῖν ἀἰβετγεηι οπαγαοίεσ, ἀπά οὗ ἃ τηυςἢ ἰδῖεσ ἀδῖθ. ΤῊς οτὶρίπαὶ Ῥ5. υβ86ε8 
ΤΩΔΗΥ͂ δια ἶας ἰοτταβ οἵ 8. ΤἼες δυΐμοῦ πιιβὲ ἤᾶνε Ὀδοη [πα] αν ὙνἱὮ ΤΠ ΔΗΥ οὗ 

ἰϊς Ῥεβ., ἱΓ ποῖ νυ ἱτἢ τῆς οοἸ]εοτίοι 86 ἃ ψνΒο]ε; οἴ, ν.26 ψ ἢ 1018, ν. Ὁ 1} 187, 
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ν.δ6 ψἱἢ 29, ν. 5 ὙΠ 9017, ν. 89 ἢ 4215 6018, αἷδο 5610, ν.4 τ ῖτἢ 2111 2)39.. ν᾿ 

ψΠ ἢ 5518, Βυΐῖ (δε 5. ἰ5 ποῖ ἃ πιεῦξε πιοβαῖο. [Ι͂ἢη ἴδε τετηβ πίῃρ ϑῖτβ. {μετα 
͵8. στοδὶ οτἱ ρί πα! γ, ἀπὰ βονεγαὶ βἰπαρὶς Ὀὰΐ Ὀεδυῖῖα 5: π|}}65 ν."- δ. 1. 8.10... 
Το Ῥ5. οδῃ Βαγαϊν Ὀὲ εαγ]ϊευ ἴῃ ἴῃς οἰοβὶης ἀδγβ οἵ ἴῃς Ῥεγβίδῃ ρεγίοά. 

1δἴεσ, ἀουθῦ]εθ5. ἰπ ἴῃς φαγὶ Μαοοαθθᾶπ ρεγίοα, δηοίμεῦ οτἱρίπαὶ 5. νγᾶβ 

ΔρΡρεῃάεά, ν.15.28. 20 οὗ ἵνγο πεχαπιεῖε Βεχαβίίοῃβ. Ζίοη 18 μετα ἴῃ τυΐῃβ ν.ἱδ, 

δηὰ Βεῖ ῥξορὶε δε ὑυίϑοῃεῖβ ἃπὰ τηϑην οἵ ἴμεπὶ σοπάἀδτηηεὰ ἴο ἀδαῖ ν.3}; απὰ 

γεῖ [με ῥβαϊπηῖβὲ 8565 ἢἷβ οοηβάεποε ἱπ (ῃς αἀἰϊνίης δἀνεοηΐ ἔοσ {μεῖγ τεδετηριίοη 
ὑροη ἴδε εἴεγηδὶ τεΐρη οἵ Οοὰ. Ὑνο βίοββεβ νγεγε ἰπβετῖεά: ἴῃς οὴς Ὀαβεὰ ου 

15. 3810 ν,2ε2δα, τῇς οἴδετ, ν. 260-38. ν [ἢ τεαὶ ροεῖϊς ρόνγεῖ, γγ8ὰ8 ὑγοῦδὈυ ἃ 

βεοιίου οὗ ἃ ἰοπρεῖ ροεπὶ τὶς ἢ μ85 Ὀεεα Ἰοβῖ. 

ΡΘΑΙΜ ΟΙΙ. 4. 

ϑῖγ. 1.Αἃ 3γη. δηὰά ἵνο βυῃίῃ. σουρίεδιβ ; ἃ τηοϑβαὶς οἵ ἴεστηὴβ οὗ 

ΒΌΡΡΙἰοαἰίοη ἔτοπι 39} 187 2η9 το" 41Ὁ 69,5 ς6. ηοὶ θεσαυδα οἵ ἃ 
Ιδοῖκ οἵ οτρί μα! ν ἴθ τε ροεῖ, Ὀυὰϊ Ὀδοδυβα ἢς ἀεδίγεά ἰὸ ἀ56 ἴδ8 

{ἈταΠ]Πᾶγ ἰεγηῖβ οὗ ἴῃς Πᾶν ἄϊς ργάγεσ ὈοῸΚ ἴον [μϊ5 ἀΑΥ οὗ Βυμη!]ῖα- 
Ὅοη δηᾶ ῥγάγετ ἴοσ ῃδίϊ μηδ] ἀ 6] νογδῆςα. 

ϑισ. Π. Α ὄ53γῆ. (εἰγαβιος, εηοϊοβίηρ Ὀείοτα 15 ἰαδῖ Ἰΐπε δῇ Ἔτρδ]. 
οουρίεῖ. ---4, 20» ναπίτὰ ἀτυαν ἐξε «νιοζε τῖν “α}5]}, ἃ σοτηπίοῃ 

5ἰπΉ}}6 οἵἁ ἐγδηβι του 685, οἵ, 27 68 15, ςτὸ Ηο. 1374. 4.5. - “πώ 
ὀμγμεαῖ ἤξε γμεὶ ἄγε γι») ὀοπός). Ἰὴ ἔδνεγβῃ δηχίεϊυ ἢ ἷ58 Ὀοηα5 

βϑεθχλ ἴο Ὀ6 Οἡ ΗΟ, οἵ. 2215 21} 1.4. 118 70. 2017.) ὍΤὨδ υπυβυδ] 
ΗδΘὉ. νοζὰ 15 τοηάεγεά Ὁγ ΡΒΝ.., ΕΝ. “ Πγεργαηὰ," 50 ΚΙτΚ. ; ὉΥ 

ΑΝ. ““Βεασίῃ,᾽" 50 Ὦγ., “ ἤγερί δος, ΡΟΝ. [Ιἱ 5 πγοβῖ ὑΡσοΌ Δ ΌΪΥ, 85 

Μ8ΌΒ., ἃ Ὀυτηΐηρ τπηδ85, ῬῬὨΪΟἢ ΤΊΔΥ 6 50 ΠΟΙ ΘΠ Ἐχργεβϑεα ὈΥ͂ 

“861 (ογ ἴῃς ἔτε. ---ὅ. «δηείζέεη ἤξο λεγόασε ἐς μιν ἀδαγ. Α5 
ἴτε στεθῃ ἢειθαρα 8 βϑιη τη ὈΥ ἴῃ ἢεδαὶ οὗ ἴδ βυη δηά νυ 65 

ΔΑΥ ; 80 ἰῇ Παδιῖ, 85 [6 βδϑαΐ οἵ πηεηίαὶ δηά τηοσαὶ βίδῖεβ, 88 

Ῥεδη 80 ϑῃι το παῖ ἰ ὯδΔ5 ὯΟ ΠΊοΟΓΘ ἰγεϑῆμθβα δηά νἱροῦγσ.0 Τῆς 
ψΠΠετηρ 15 50 ΠΟΙ ΘΠΕΥ ϑυρρεβίεα ὉΥ ἴῃς 5ἰπηῖϊα, ἀπά ἴῃς ᾿ἰὴς 5 

οοτηρίοδῖς ἴῃ 5 τηδάϑυτα πϊϊῃουϊ “ δηὰ νι οτοά," ψῃ ἢ ἢ45 ὈΘΘ ἢ 
δάἀάεά Ὀγν 4 ρ)οβϑδίοσ. --- γα, 7 ζογρεῖ ἴο σαί »':} ὀγεα( 7, ἀρρεῖτε 

8ᾶ58 ἀεραγίβα ; ἢς σδη (Πἰηκ οἵ ποιῃίηρ 656 Ὀυξ Πἷπ γοῦθ]ο, δπὰ 
ἢδ5 πο οἴπεσ ἀδβῖγε ἴδῃ τεϊϊεῖ ἔτοπὶ 1ῃδΐ. ---θ. εέσμο 977 2λε 
σομηπά οΓ πηι} φγοαπίηρ)]. ΤῊΪ5 5 αϑυδὶν διιδοῃ δά το ἴῃς ἠεχί Ἰἴηα, 

Ῥυῖ 1 στοαὶ Ῥαϊοηρθ ἴο ἴῃς ῥγανίουβ οἠβ; ἴου ἰΐ ρῖνεβ. ἃ ροοὰ 
τϑᾶϑοῃ ἴογ [ἢς δῦβεηςε οὗ δρρεῖϊε ; [ῃἢ6 πηουϊῃ ἰ8 εηραρσοὰ ἰηῃ ἴῃς 

οοπδίδηϊ αἰΐεγαηοα οἵ ῥτοδῃβ. --- 7.) δοηδ ἀοίὰ εἶεαῦε το νιν  εελ]. 
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ἈΞ δῦονε ἴπε Ὀοῃθβ ψεγε Ὀυτηίΐηρ συ [ἢ ἔενου, 580 ἤσγα ποτὶ ἴῃς ἰΔοκ 

οἵ τυοϊβίατα ἴδ Ὀοηδ οἰεᾶναβ αϑὶ ἴο ἴῃς ἤεϑῃ, οἴ. 170. 195 Ρ5. 3.2". 
δι. ΠῚ. Α 5γη. τεἰγαϑίοῃ δηά ἃ 5γῃ. σουρίεῖ. --- 7-8. 7 σγι ἤϊε 

α δείεαρ οὗ ἐλε τοί άεγτιδες ᾿ ἀπ στο οὗ 1λ4 τυαφέες ἢ α δὲίγ τοὐϊανν 

πῤοπ ὦα ἀοωφε-0ῦ}]. ὙὮεβα νατίουβ Ὀἰγάβ ἴῃ {πεῖν 50 ΠΑ. 655 ἃΓΘ 
5. 11}165 οὐ ἢἷ5 ἀδϑβοϊαϊαε Ἵσοηάϊτοη ἴῃ τῆς τηϊάϑὲ οὗ εἐπεηγίεβ δηὰ 

τεὐεοϊθα Ὁγ ἢϊ5 ασοά. Τῆς Πἰπε Ὀείΐοσε ἴμε ἰαϑὶ ἰ5 ἀϊβῆουϊι, Ὀεοδυβα 
1 15 ἀοίεοϊνε, ἀ6 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴο ἴῃ οτηιϊβϑίοη οἵ 4 νογὰά. 11 ρσοῦ- 
ΔΌΪΥ 5βουϊά Ῥο, --- 7 τευαξεὰ απά ἀνε ὀέεέονις α ἡαέξοη). Τῆς ἔδίσοη 
15 ϑτηεα ἴοσ 115 Κεεὴ νἱβίοῃ, δῃὰ 80 ἰβ ἀρργορτγίαϊα ἴσ ἴῃε νοτγῦ. 

Ηε ἰ5 νναϊομίηρ ΚΕΘΗΪΥ ἴον ἴῃ6 περ δ ἰ5 ἱπηρίοτπρ ἔτγουλ Οσοά. --- 
9. 42) μἀἐε (αν νιἴπε ἐπερεΐθς γεῤγοαεά »:6], οἵ. ς 5.5, Α150 42} 44} 

14..}8 η0}3 δοῖΣ 5} 26») ἡλαί τυοωμπα »ι6], τάοτε ὑσόῦρδῦϊε ἴῃδῃ 
ἴῆοβα “ πιδᾶ δραϊηβί της,᾽᾽ οὗ ΕΝ". --- ἶρ ἐγ ὧν »:6], δὲ ἴῃς 
πᾶτε οὗ 5Γ86] ἴῃ ἱτηρτεοδίίοηβ δηα οδίμβ, οἵ. 1.32} 15. 655 76. 20. 

ϑισ. 1. Α 53γῃ. δπὰ ἴνο βυῃῖῃ. σου ρ 65. --- 10, Υ2α4], ἰηϊεηϑῖνα 
Δϑϑοτιίοη ; [ἢ υδ4] “ ΕΟτ᾽" 5 ρτοραῦϊθ. [ἱ 15 ἀἰ βίου το ἤπὰ 
ἃ ΓΕΆΒΟ. ἰῃ 1Π 58 Θ[Γ. ἔογ ἴῃς βἰδίεπηθηῖβ οὗ ἴῃς ῥσγδανίουβ 811. --- 
αελές αὐ 7 ἐαΓ ας ὀγεαά 1, 565. ἅτε ἴῃ βυγηδοϊὶ οἵ τηουτηΐηρ, δηὰ 

ἈΡΡΘΑΓ ἰῃ 15. 6τ᾽ 45 ἃ ἴυτῦδη, δηά ἴῃ 1,4. 3.5 45 οἱοιϊίηρ, οἴ. ΕΖ. 
4ἹὉ; Ὀαΐ ΟὨΪγ Ποῖα 88 Ὀγεδά. || Απά 7 γιΐχ τὴν γέμα τοί τὰ τυεεῤ- 
ἦμ9}, Ῥἢγ. α«λ., Ὀυϊ ἴῃ Ἰάδα ἰδ ἜἘΧργεββϑά ἴῃ οἵδε ρῆγαβεβ 588. 412. 

8ο" ---11. 8εεαδε οΓ Τλίπε ἱπάϊρια πὸ απά Τὰν τυγαϊὰ]. Τδυβ 
ἴατ ἴῃς Ἰαῃηεηίδιίοη ἢᾶ5 Ὀδεη Ὀεοδυδα οὗ ἴῃς ἀἰβίγεββ δῃὰά ἴῃς τε- 
Ῥτοδοῆ 65 οὗ δηδγηΐθβ ; ΠΟῪ ἰἴΐ 18 811 σαττίεὰ Ὀδοῖκ ἴο (ἢ6 οτρίηδὶ 
οδυι56, ἴῃ 6 ψταῖῃ οἵἉ τῃεἰγ Οοά. --- 20») Ζάοω λας αζέη γιὸ μῇ ἀπά 
ἠάγοτσπ νῖό στυα»]}, ἀεἰθεταῖα δηά νἱοϊδηΐϊ τεὐεοϊίοη, οἴ. 76. 7}. --- 
12. Ἦν ἐαγε αγε ᾷο α «λαάσιν «ἰγείελεα ομ77, ταϑυτηΐηρ ἴῃς 

(πουρὶ οἵ ν΄“. ΤᾺ ῥτοϊοηρδίίοη οὗ ἴἢε βἤδάον 15 δῃ δνϊάεησα 
οἵ [ῆς Δρρτοδοὴ οἵ βυηβεῖ, Δὴ ἀρργορτίδίε βἰτη θα οὐ ἢ} οἷοβε οἵ ᾿᾿ΐδ, 

εἴ. 76. 6᾽ 5. τ445.---4πά 7 ἤἄξε τὰς λεγδασε τοῦ λέγ], ἃ τεβατηρτίοη 

οὔν δ᾽, οὗ. 15. 4οἷ Ρ5. φοὔ ὁ 4. ε" ; τῃε τηογηΐηρ οἵ ΠΠ{, με ἴῃς Πετὺ- 
886 ΒΡΓδΔηρ ὉΡ δηὰ Ὀϊοοτηεά, δηὰ ἴῃ ποοπίάα, νἤεη ἰΐ τγὰ5 βιη τε η 

Ὁγ ἴῃς 5ύῃ, ανα ῥαϑββεὰ ; {π6Ὸ Ἔνεηΐηρ 5 οοῃιθ, θη ἰΐ πΠεσθίῃ. 

ῬΘΑΙΜ ΓΙ]. 8. 

ϑιῖσ. 1. ϑγηῖῃ. πεχαβείοῃ. ---- 18. Ζάσω, γαλτυελ, εἰ ἠετί δηλ οησαῖ 
)νγευεγ], 85 ἐνετϊδϑιίηρ Κίηρ ; ῥἢγ. οἵ 1,Ἁ. 519, οἵ, Ῥβ5. 2Ζ' οὅ 93} οοἷ, 
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- απ ΤΆ» εον»ινισπογα ον}, ἰῃς σοἸεὈταῖίοι οὗ ἴῃ πδπι6, οἵ, 6 δ 

40 οη}3 τττ΄. ΤᾺς λοι ἴῃδὶ Ὑδην ἢ τεϊρῃβ ἴογενοσ, δηά ἰβ ἴο θ6 
οοιημηοδιηογαίοα ἴογονεσ, 15 ἴῃς αϑὶβ οὗ (ἢ6 οοηῆάδησε ἰπ τδς 

τεβίογαϊίοη οἵ Ζίοῃ ὄἜχργεββθά ἴῃ τῇς Ρ5.--- 14, Ζάοω τοῖϊ αγί:ε], 
186. υϑ0ὰ] ἴεττλ ἴογ αἰνίηθ Ἰηϊεγροβιτίοη, οἷ. οὗ τοῦ, --- Ζάσες τοῖδέ 

λανε ἐογιῤῥασείοπ οπ Ζίοη], εταρδδῖῖς οοὐτγαϊηδιίοη πίθους οοα- 
ἡυποξίοη. Ζίοη, ἴῃ6 ΠΟΙ οἰτγ, νγᾶβ ἴῃ ρτϑᾶὶ πβεὰ οἵ ἀἰϊνίης πεῖρ, 
δηά μαά Ὀεεη ἴοσ ἃ Ἰἰοηρ ἴἴπγε ἴῃ [ἢ15 5384 σοῃάϊπίοη ; τμογείοσα ἰξ ἰβ 

δάάεά, --- ,ο» ἐΐ ἐς ἥἔνις 10 δέ φγαείοις 10 ἀ47}, ἰτ 15 αἱρῇ της : 186 
ἀἰβίγεθβ 15 580 ρτϑαῖ, ἰζ β ΠΟΙ͂ ΟΥ̓ ΏΘΝΘΙ ΜΠ Ποῖ. Α ρἰοββδαῖοσ 
τερεδῖβ ἂἱ ἴηε. Ἔχρβῆβε οὗ ἴῃς τηξάβυγε : “07 “δε αῤῥοϊηἠεα ἥἔνις ἐς 

ἐο»!6}, ἴῃς της δρροϊηιβά ἔοσ ἴι6 (ΕἸ εηΐ οὐ ἴῃς αἰϊνίπε ὑγοτα- 

1565 οὗ Πδσ γοϑϊοσαϊίΐοῃ. ΤῊ]5 ἰ5 ποῖ ἴῃ 6 τεϑιοσδαίίοῃ ἔγοτῃ ἴῃς Εχίϊθ, 

«οἴ. 7ε. 29} 15. 4ο5 ΗὉ. 2ὅ; Ὀυϊ ἴτοπλ ἴῃς ἀεναϑβιαιίοηβ οὗ Απιοοῃυβ 
Ῥείοσαε ἴῃ6ς Μδοοδθθδῃ νἱοϊοσίβϑ. --- 1ὅ. 29γ, ΖΤᾺν σεγυαπ}, ἴῃς 
(Αἰ ἃ] ρεορὶς οὗ αοά ψῇο 56ετνε Ηΐτὰ ἴῃ βρίἴε οἵ ρειβεουοῃθ, ---- 
ἰαξζε 2ίσασωγε ἵπ ἢ} αγε ἡροίϊρρ »γαείορμσοίν τροη], ἐχρτεβϑίηρ {μεσ 

ἰηΐογαεδὶ ἰπ, ἴονα ἔογ, δηά διιδοῃγηεηΐ ἴο Ἀδσ, ---- σώοπες ἢ ἀμεῆ. 

Ζιοῃ δᾶ5 Ὀδεῃ ἀδβιγογεα ὈΥ ἴῃ6 ΘΏΘΠΙΥ ; ἢ6γ Ὀυϊ]άϊηρβ ἀγα ἰῃ συ ϊῃβ, 

ΏΘΓΕ βἴοῃαϑβ δηά ἀιιῖ ; δηὰ γεῖ ἴΠε86 τε ργεοίουβ ἴο (ἢ βεσνδηῖβ 
οἵ γδῆνεῖ, θεθοδιβα [ΠΟΥ ἅγα ἴῃ6 τετηδίῃβ οὔ ἴῃς ΒΟΙΥῪ οἰ οὗ 186 

ἀϊνίηθ ργέβεποα δηὰ ψουβῃρ. --- 16. “τε παδοης ἢ τὰς ξίπρε οὐ εαγλ]. 
Τῆς τεϑιοσδοῃ οἵ Ζίοῃ ν}} ἢανε υπίνοιβαὶ εἰρῃίβοδηος ἴὸ ἴῃ 6 

πδίοης δῃὰ ἐβρθοία! ἴο {πεῖν Κίηρβ; δηά τα τεϑυὶὶ οὗ 1ἴ νν}}]} 6 

τη! {πο Ὺ τοί γευεγε 7» παριε ἢ ΤᾺ ρον], ἴακε ρατὶ ἴπ ἴῃς 
ΜΟΥΘΗΪΡ οὗ ἴῃς Οοά οἵ Ι5τ86]. --- 17. λεπ γαλευεὰ λαιᾷ δμί ερ 
ΖιομΊ, τοῦαι τῆς ταϊπεά οἰϊγ, οὗ, «τὖ, --- ἀαίὰ ἀῤῥεαγεά ἐπ ες 
“{07}}, ταδηϊβϑιϑὰ ἰξ ἰῃ Ηἰ5 δάνεηΐ ἴο ἰπίεγροβε ἴοσ πεῖ ἀεἰΐνοσδμοο. 
Τῆς Ἰης 5 ἀείδοξινο, δηά τπογείοσα ψὰ πηυβῖ ΒΌΡΡΙΥ εἰϊμοτ ἐπ ἀδν 

»ιΐαῖεί, οὐ “ἴῃ 76 βίη," 85 ν. 3, -- - 18. ᾿᾽αίὰ μμερηφ μη 1ὼ6 ἀδεῆ- 
ἡμ4]. Τῆς οἷτν Πᾶ5 Ὀδεῇ βίτρρεά δηὰ Ἰεῖῆ ἀδδιίζαϊα ἰπ ΠΟΥ πιίη, 
Α ε]οββαῖογ ἱῃβεσίβα ἔτοπὶ  Κὶ. 853 ἐἐρσαγεσ᾽᾿" δῇεσ [πε ῥγεροβί[ου 
δῃά Ὀείοτα ἴῃ6 ἤουῃ, [ΠΘΓΕΌΥ τπλακίηρ 8ῃ ἱαργο 4 ]ς ἰδυτοίορυ να 

106 σοπιρ]ομλεηίατΥ ραγί οὗ τῆς Ἰἴη6, --- σπα λαίὰ ποί ἐφεῤῥτεα ἐλεὶν 

2γαγεγ], οἴ, 2255 ς τ 695, 
8ιτ. 11. ϑγηῖῃ. Πεχδβίςῆ.--- 19. 7Αϊς το δε τυγίδέεπ], τεοοσά θὰ 

ἴογ ἃ τρϑπλουΐαὶ δΔηἃ δβρεοίδ!ν ἔοσ σοτητπηετηοτγαίίοῃ, οἴ, ν᾽, -- Ὃν 

α ρεπεγαδοη ἴο ἐορῈ ἢ ὦ ῥέοῤίε ἰο δε ἐγεαίξα , ἰῃε βυσοσεεαϊηρ 
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δεποσαίίοῃβ οὗ τεἀδοιηδὰ Ζίοῃ, οἴ, 2253 48,5 η8. 5. Τῆς Ρύτροβε ἴ8 
δίνεῃ αἴϊοσ ἃ ἰθπιροσαὶ οἰδυβε ἴῃ ν. 3, ἀκα ἡᾶεν σαν τε διε παπιξ 
27 γαλευεὰ ἐπ Ζίοη απ Ηΐς ῥγαίτε ἐπι 7εγωσαζεηι], οἵ. 9" οοῦ. Βυϊ 
ἃ δ᾽οββαίογ οουἹά ποῖ νναῖϊ ἴοσ [ἢ ϊ5, δῃά 580 ἣς ἀρρεηάεά ἴο ν.}" δἱ 
16 οοβῖ οὗἩ ἴῃ τηθάϑυγθ, “ 541 ργαῖβε Υ8}." ---2ῶ0. ᾿γλεη, 85 ἴῃ 
ν."7. 3. δῃά ποῖ οδυ54] “ ἔοτ,᾽" 25 ΕΝ". --- γαλευεὰ λαὰ ἐροζεά γον 
7 ον Πὲς ἀοίν λείρά 7], ἐχρ αϊηθβα ὉΥ ἴῃς ρ᾽οββαῖοτ 8ἃ5 “" το πὶ 

᾿δάνθη," νἱτμουϊ ποεα δπὰ ραϊηβὶ ἴπΠ6 πηθᾶϑυσα. ΤῊΪΒ ν. γεϑυτηαβ 

δε τπουρῆϊ οὗὨ ἴῃς ἀϊνίπε δάνεηι οἵ ν.᾿" "7, ἐβρεοίδ!!ν ἴῃ ἴῃ6 ἔοττῃ 
οἵ ἀϊνίηε ἱπβρβοῖοη οὐ ἱπνεϑιραϊίοη οὗἉ ννῆδι [Γδηϑρίγεβ οἡ βαγίῃ, ---- 

προ ἐλε εαγίά λατὰ ὠοξεά 1, εἴ. τ42.33.} Ὁι. 2615, ---21. 70. ἀεαν 1ἀε 
“γοαηηρ 97 1λε 2γίςοηο7], ἴῃ 6 15γδθ] 65 ἴακθη σαρῖνε ὈΥ {Π6 ΘΠΘΙῚΥ 
δῃηᾷ ᾿πηρτίβοηεα. --- ἡ ροσε ἤλοσό εοπαίδηερσί [0 416]. ϑοτὰβ οὔ με σἂρ- 

ἔἶνε5 δ Ῥεεη σοηἀεπιηεά ἴο ἀεδίῃ, ρσοῦδοὶυ θθοδυβα οἵ βυρροβεά 
ττϑάβοῃ δραϊηβί ἴῃς ἀοτηϊηδηΐ ροινεῦ οὗ ϑγσία. ΤῊς σοτηραβϑίοῃ ὩΡΟΩ 
ἀεϑιταῖε Ζίοη οὗ ἴῃ 6 ῥγενίουβ ϑ[Γ. 85 85 [15 ρδγδί οἷ, οοτηραβϑβίοῃ οἢ 

ΒΕΓ οσἀρῖίνεπ ἰπ 1ἢ5 81. --- 23, άση “16 ῥεοῤίς αγ γαϊδεγεά [ο- 
σελεγ απά τὴς παχίορις 10 σεγυς Υαλιυελ]. Α τεβυτηριίοη οἵ ἴδε 
ὉΠ νοΓγβδ ίβτα οὗ ν. 5, Τῇς δροάοβίβ οἵ 15 ἰειηροσαὶ οἰαυβα ἰ5 ἴῃ 

29: 71: ἐλί έγεμ 9, Τὰν τεγυαηπῖς τοῦ αὐϊἶς, απαὶ ζλεὶν “εε4 τοῦ 
δε εεἰαὐϊελοά δεγογε 7146]. ὙῊΪ5 τεβύστηθβ ἴῃς ἱπουρῃϊ οἵ ν.}Ὁ, ἀπά 
σα ἢ 1 ἐπ Ιοβαβ ἴῃ 6 οἴμογ 1ἰΠ65 οὗ [ἢ 81. ἴῃ δὴ ογρδηὶς νῆα. 
Το ἀϊβεγεηϊ ρ᾽οββαΐοῦβ τηδά δ ἰῃβε ΙΟῊ5 ; {Π6 ἐὈγΠΊΕῚ ν᾽" 55 (ΤΌΤ 

15. 28,2, τὴς 50-οδ]]εά βοὴρ οἵ Ἡοζεκίδῃ : 27. λαιᾷ ὄδγομράν ἄρτυπ 
»ῃ} τγεηρίλ ἵη ἀξ ταν, 474 λαίὰ ςσλογίεηεα νιν ααγ5.. 7 ταν: Ο τιν 

Οοά, ἴαξζε νις ποί ατῦαᾶν μη τὰς »"δαρέ 9 νιν “4γ)5]. Τῆαβα ἵνο 
Ῥεηίδιμεῖεσ [165 ἃγα πηοσα ἴῃ δοσοοσά ψἱτ ἰῃε ῥ]αϊητῖνα ἴοης οὗ ἴῃς 
οτὶρίπαὶ Ρ5. [ἤδη στ τ[λ 6 οα]πὶ ἀβδύγαησα οὗ ἴΠ6 ἰαῖεσ Μδοσδῦθεδῃ 

Ρϑ5. ἴῃ ννῃ οι 1ἴ ἰπβοτιθα, [Ὁ νγὰβ Ῥγοῦδοὶν ἀεβίρῃεα ἴο ϑϑίτη δῖα 

1δεη. Τῆς Ἰδίεσ ροββαίογ ἰηβεγίθα ἴῃς οοἰαϑεςἢ ν. 5.8. ἀου Ὀ1|6 55 
ἃ ἱταστηθηΐ οὗ ἃ ομοίςς 5. ψῃ ἢ 45 Ὀ6εδὴ ἰοβῖ. 

ΙΝ ξεπεγαίίοη οὗ ρεπογαίίοηβ δᾶτε ΤῊΥ Ὑ6δΓβ. 
Οἱ οἱά Τῆου ἀϊΐάϑι Ιαγ 16 Τουπαδίίοη οἵ ἴῃ φαγῇ; 
Απὰ τδς Πεᾶνεηβ ἅγὲ ἴῃ 6 ννοῦκ οἵ ΤῊΥ παῃάβ. 
ὙὮΕΥ 11} ρετίϑῃ, Ὀὰϊ Του ν ἢ ἐπάατε ; 
Υξ δᾶ, 4δ]] οἵ ἴΠ6πῇ νν}}} ννϑεασ ουἷΐ ἂς ἃ ραστηεηΐ, 

ΑΞ5 ἃ νεϑῖυτε ν}}| Τῆοιυ οἴδημα ἴΏεπι, ἀπὰ {Π6Ὺ 1] Ὅς ομβαηρεά. 
Βυιῖ Τῆου (Υδῆν ἢ) αὶ (6 βᾶπιε; 

Απὰ ΤῊΥ γεᾶγβ ἢᾶνε πὸ επὰ. 

Υ 
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Τῆς ἢτβὶ δηά ἰαϑδὶ 11πε5 οἵ [Πἰ58 οοϊδβι ἢ ἄγε 5γῃ. δηά εῃοΐοβα ἴ86 
οἴδει οἰχ; ἴῃς ἢγβὶ ἵἴνο οἵ νῇϊοἢ ἅτ βγῇ. Τῆς δης ἢ 6515 ψῃϊο ἢ 

ΔΡΡρεδῖβ Μη (ἢ 6 ἐουτί ᾿π6 15 Θη]αγρθά ἀροη ἰῃ ἴῃς {τρ]εὶ τμδὲ 
[]ον5, ῇοβα ἰδϑῖ ᾿ἰπ6 8 δηθ τ ῃετίοαὶ ἴο ἴῃ 6 ἴνο 5γη. 1π65 σῇ ἢ 
Ρτεςοεάε ἴξ. ---25 5. 71 ρεπογαδίοπ οὐ ρεπεγαήίοης αγε 7» γεαγε], 
ἐχιεπάϊηρ ἴῃ ομς ρεποζαίίοῃ δου δποῖθοσ ἃγα ἴῃς γεᾶγβ οὗ [86 [6 
οἵ ἀοά, δηά ποῖ Ἰἰτηϊεα ἴο ἃ 5δἰπρίε ρεηεγδίίοῃ, 85 ἅγὲ ἴῃς γεᾶγβ οὗ 
ρθη. 28}. 71» γεαγ-: λαὺε πο ἐπα. ΤΠΕΥ σοπλα ἴο 0 σοπὰ- 

Ρίεἰίοη, 45 ἀο ἴῃς γεᾶγβ οὗ τηδῃ. ----ῷ6. ΟΥ̓ οἰβἽ, οἴ. νι. “᾽Σ Ὁ ἴῸσ 
τῃ6 ἴσγηι; ἴῃ τειηοίς δημ αν ; οἵ, Ρ5. 9ο᾽ ἴον ἴῃ ἰά68. ---- Ζᾷάσω 
αν αν τάς μωκπάκαηοη 9 116 ἐαγίλ], ἴῆε σοηςσεριίοη οὗ οτοδϊίοα 
ἃ5 80 ἐγεοϊίῃρ οὐ ὈυΠ]αΐηρ, οὗ. 247 89}2 τοφ' 70. 38, ἀηα Θβρβϑοίδ!ν 
15. 48)3,--- Ζᾷῴε λέανεης γέ Τ{6 τυογᾷ φΓ Τὰν λαρά]. ὙΠα βᾶτὴς 
ςοποερίίοη Ὀεΐηρ σοπεϊηπορά ; ἴ[ῃ6 ἢδανθβ Ὀεΐηρ σοηβίἀοτοά 85 ἴῃς 
τοοῦ οἵ ἄοπηε οἵ ἴδε βατίῃ, οἵ. 55. 8 τοῦ Απι. οὅ. --- 22. 7λεν 
τοί ῥέεν. Ἐνθη ἴῃ6 μδανθῃβ δηά ἴῃς εαγίῃ, ἴῃ πηοβὶ βίδϊβ οὗ 
811 ογεαϊεά ἰμίηρβ, ροὴ ψῃοβ6 5:01} 0 } 411 {ΠῈ } σοηίδίῃ οἵ ᾿᾿6 δηὰ 
εχίβίεπος ἀερεηάβ, μόύγενοῦ Ἰοηρ {μεὶγ ἀυτγαιίοη, Μ1]1 ἐνθηϊυδ!ν 

Ρεγίβῃ. {|4411] οὐ Ἰάερε τοί τυεαν μέ ἐξε ὦ ραγηιεη 7], Ὀα56α οἡ 15. 
κι΄, ΤΏΘΥ Ὠᾶνα ἃ ἰθΙΏΡΟΓΑΓΥ υ86 ἃ5 οΟἰο[Πίηρ ; ΒΕ ΤΠῸΥ ἢᾶνα 
Ὀεδη ψόσηῃ οὐ ἀποίθεσ ρατηθηῖ Μ1}} ἴακε {πεῖγ ρἷδοθ. [ 4: ἃ 
τεεέμγε το Τάοι εὐαηρε ἤονι απ τὴεν τοὶϊ δε εὐλαηρεά , δ 

Βεανεῆς ἀπά ἃ πεν Θαττῃ Ψ1]1 ταί τΠμεῖγ ρίδος, δοοογάϊης ἴο ἴ5. 
65" 6653. Τη Δηι} 6515 ἡ 11 οτεαιίοηβ Ζάσφω εὐΐδ' ἐπάμγε], σορτίηυα 
ἴο βἰδπὰ ἤγπι δἴεσγ ἴἢ6856 ογθαϊΐοηβ ρεγίβϑῆ. ἢ 284. Ζζάοω, γαλ- 
τυεὴ, αγέ {δε τανε]. Τῆς ἀϊνίηθ ἢᾶπὶθ ἢδ5 Ὀεαη οταἰἰεὰ ἴῃ ἴῃ 6 
ττδηβτη 6 τοχῖ, θὰ 6 ΠΘΟΘΘΒΑΤΥ ἴο ἴἢ6 πηδᾶβυγαε. Αϑ ἰῇ 15. 48:2, 

Υδην ἢ ἰ5 [ῃ6 βδῖηθ ἰάθηίίοαὶ, ὑπομδηρεδθῖε, Ἔνογ- ηἀυγίηρ Ὀεΐης 
ἔτοτὴ ἢγϑί ἴο ἰδϑὶῖ, 80 ἤδθτε Ηβ 15 ἴῃ βᾶπιε ἀυγίηρ 411 [ἢ 6 ἰγδηβί ἰοἢ5 

ποιὰ ἴῃς οτεδιίοη οὔ [6 ἤδανθὴβ δηά τῖῃῆ6 δαγίῃ, ψῃ]Ὲ Ἠδ ἰ5 

τΊγδηϑίοσιηϊηρ ἴθ ἰηΐο ἃ ὩΘῪ ἤδάνθη δηὰ ἃ Ὡδνν βγῇ, δῃὰ 50 οὔ 
ἴογθνοσ. 

αἰ. 4. 

8. »} Δ] δββἰπι]δῖ εὰ ἴο 6918 1437; ῬαϊΈΒ 6 ἵνρο γογάβ πιδῖες 1. ἴοο Ἰοηρ ; 
ἰδηβέετ "}} ἴο 1.2 [οσ πιεϑβαγε.--- 4. ἢ 2.8} α.λ., ΘΒ. ὀκιγνεέρρ' πιᾶϑε, 88 
15.33.5; Βαϊ 55., τ. ἀεαγδά, 858 στρ ων. 63, (ὃ φρύγιον, 3 )γἶχα. --- δ. ΛΡΝῚ] 
ΒΠορβΒ. ρῇ, "2, οἴ. Ηο. 9156,). (ὦ ἐπλήγην, 3 εγεκεεερνε δεί, ῥτοῦ. θοΙἢ ἰπίετρ. 

᾿πῆῃ. 605. ---- 0)3»}] τηδῖζεβ 1, ἴοο Ἰοπρ ; δ]. ἔτοπι Ηο. 915. --- θ6., ΤΩΝ 500 ῥδτ. 

-- ...».- ..-....-.--..--- - 
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α.λ., θα πων 67 -. --τ φῦ ὋΣΡ ΠΡ. Ἢ] ρδτ. ανλ., Βυϊ οἴ, 10. 1930 1.4. 43. -- 
Ἵ. ἘΓΝΡ] π.ΐ, 2εέΐεαν, εἶδνν. [5. 3411} ΖΡ. 214; 5ο ῦ, 3. “ὁ. Βδ5 νρῦ, Βα Ηςῦ. 
Ὀυρ, ρει. ἘΒᾶ. οὐ)εοῖβ ἴ8αῖ ἴῃς με! ἰσδῃ 5 ἃ ναῖε Οἰγά, ἀπὰ ποὶ ἃ δἱγὰ 

οὗ τ86 νυ] άετῃ 688. -- ἢ Ὁ))} πιπὶ, εἶδνν. [»ν. 111] τ Πϊ. 1416, ἀπ ἀποίεδη ὑἱγὰ, 
ἃ 3ρεοῖεβ οἵ ον]. --- 8. ΔΛ Ν}] Οδ] ἱπιρί. πνῇ νὴ ἢ γ οοηβεο,, ἰμδιεαὰ οἵ ᾿μβδῖνε 
πνν, ΤᾺς ἴεχὶ ρῖνεβ πο ῥγεάϊοδίς. ΟἿδ5., Οτ., Βᾶ., θαὰ,, Κίτις., ΕΒτ.» τὰ, προ ΠΝ) 
85 77", Ὀυϊ νιοα»ῆρρ Ἰεαἀ5 ἀνγαν ἔγοτα (ἢ ς ταδὶ ροϊπὶ οἵ σοπιραγίβοι, 50] αγίηεββ. 
Α νυογὰ μᾶ5 ὑεεπ οπιϊἰἰεὰ ὈΥ Ἔττογ, ἴου {πε πιεᾶβυγε 8 ἀείεοϊνε; τὰ, τὴν ,αέ- 

εοη, ἃ Ὀϊτὰ εδρεςΐδ!γ ἀρρτορτγίδῖς ἴο ἴῃς νΌ. ---- ᾧ2)} πιπι. γοο οὗ ουβε, ἃ5 
1295. ---θ. τ. Ῥοδὶ ρίς.» εἶδνγ. Ες. 22, οὗ »εσαμεες οἵ (0]]Υ; ποῖ βυ δ ]ς 
Βετε. ( οἱ ἐπαινοῦντές με, Ἔ φμὲ ἰαμάαδαπέ σεδ, 556. τε ϑϑίστγρ, 8ὸ ἙἘτ. ; Βαϊ τΗὶς 
ἄοεβ ποῖ βαΐϊξ [ῃς οοπίεχῖ. 3. ἐσ αίαρέες περὶ εςῖβ τῆς 5ζ., τυ ΒΙΟΝ τλδῪ Ὁς ἱπίετρ. 
11 ἰ θεϊϊεν ἴο τεδὰ Ὁ πὸ τὸ δάσες τοοερεα τ» Φ16. τττο 2.) 52] ΞΞ σισεαν ὧν, ἴὰ 
ἱπηρτεοαίίοι, οἴ, 1323. --- 10, "Ὁ α-λ. "ιν ἀγίπα, ἴον νῦ, πρὺ (969). 

ΕΙΙ. 2. 

14. ὉΠ Ὁ) 0] ἱπυρίβ. ἑπΐυτα, Ἔπιρ. οοδταϊπαϊίομ, ταοβὲ ὑγο., δἰ" μβουρῈ 
ἴδε βεοοπὰ νῇ. τορι θὲ βυδογάϊπαῖε. --- Ἀγ} ΟΔἹ ἱπῇ, ὑπυβυδὶ ἔογτι, 
Οε5.57. ο.; οὗ, Ὀ2))Π 15, 3018, γπ Ῥ5. 77}, Εν 0)5 νυ. 48. --- Ὁ Ν2. 5] ἀυρ]}- 
εδἷἴε οὗ ρτενίουβ εἶδυβε; ἴῃς ἴνγο τηδῖος 1. ἴοο ἴοῃζ. ΤὨΐ5, αἰ πουμῇ Ρῆἢτ. α.λ.» 

᾽5 ῥτοῦ. ἴδῃς φὶ. ταῖδεν ἴδῃ ἴδε οἴδετ, 858 ἴξ ἐπιρῃαϑῖζεβ ἃ ὑγομηΐβε ; οἵ, 758. --- 
1δ. 1.00] Ῥοεὶ, εἶσιν. Ῥγ. 1451 σέγειί γανοι 10. --- 16, πγῖν ὉΦ] δὸ 3, Ὀυΐ 
Φ πῦον ον. Τῆς αἰϊνίπε πᾶπὶεὲ ππᾶκεβ 1. ἴοο ἴοηξ; τὰ. ἼΟΨ [] 7129. -- 

γΐπ ϑΌ 02}]. ΘΒ μας ΟὨΪΥ Ὁ55Ὸ 9), θαϊ ΟΜ. ΑΒΘ ἄρτος τὴ} Ὦ, 3 
ἸΏ ἰα αϑϑὶ τι ]δίεαὰ ἴο 15. 5913, ΤῊς οἶδυβε 'β ἴοο Ἰοῃρ ἴοσ τιεᾶβϑαζα. 3 ἰ8 (ἢς 
τοοδῖ ῥγοῦ. δ].--- 17. ὙἹ222 ΠΜἋὋ] ἰ5 ἀείεοϊίίνε,. γε 5Βου]ὰ ΒυρρΡΙΥ Ρτοῦ. 
ἼΡΝΣΣ ψῖἢ Πα. --- 18. ΓΦΡΌ] ἰ5 ἱτιργοῦ. νἱτἢ ὌΠ 9. ἴῃ ἴῃ Ὲ βδπις 1. ΙΕ [5 ἃ μ].; 
τὰ. ψψη ὕκ. --- ἔὙ] δά]. εγέρῥεα, ἀεούῥἑμέε; δ “τὴν 7-. 17. Α4. Σ, 3, 
ναςμῖ, ΒΆ, (μίηκε οἵ Ὴ δά]. ἂ5 ὅπ, 153 (]Ε) 7-. 2259 1,ν. 203. 31 (8).-- 
19. τοῦτ ϑυ5.} αἱ. δπτϊοὶρατίπρ ν. 23, ῬὮῃτ. ανλ., δυΐ οἵ, πὴ δῦππ 1508, πὴ ὑοῦ πν 
1151, εἶδον. αἰνγαγα τ ῬΡῦπ,--- 90, Ὁ ὉΦῸ] εχρὶ. σὶ. ἴο ὈΥΘΌ, πιὰ κίησ 1]. ἴοο 
Ἰοῃ. --- 31. πγρΌΓ 23} ῬὮτ, εἶβνν, 79}1.---34, Πετίνεά ἔτοπι 15. 3810, ---)Π2} 
Κι,, βυβιαϊπεά Ὺ ὦ, Β΄; ΟΥ. τ|, Ὁγ Σ, Φ, 3, , ἀπιὰ πηοβὲ οὐἰτῖοβ ; Ῥοῖδ 58[8. 
εχρίδπδΐοτγ. --- 36. 2 Ὁ.)091 αν. μγιεγὶν Ὁι. 213..30 705, «110. «Ἐς --- 97. π05] 
Εἰ. ; τοδῖίςεβ 1. ἴοο Ἰοῃν. --- 38. κῸΠ ΠΓΙΝῚ] 5 ἀείεοϊίνε; δά ὰ "γην, ΜῊΠ εἰ ρἢ. 

ἄεποπι, ἐᾷς σαπιέ, Ὀαβεὰ οῃ 15. 4812, --- 30, Ἴ.)00] δυϊ (ὦ εἰς τὸν αἰῶνα ΞΞ Ὀν)0ῦ, 
85 ν.3 οἱ. 3 ἀνήρ γπείενε ἐογ πηι. 

ῬΘΑΙΜ ΟΠΠ]., 7 5τ. 45. 

Ῥϑ. 103 ἰ8 ἃ ϑυΠΊΠΊ0}8 10 [8ΓΔ 6] ἴ0 Ὁ1688 ὙΔΏνΤοΙ ἕοσ 411 ἰμδὲ δ 

μεαᾶὰ ἄοπο ἕοσ ἔμοπὶ (ν... 3), Ηΐ8 ραγάοῃ δηά τοδειιριίου (ν.᾽ 5), 

Ηΐ6 ἀοοάβ οὗ τσὶ σμίθοιιϑηθβθ δὰ ἰμπδίϊοα (ν.5 7), ΗΪ8 Ἰοης ϑυδέεσίησ 
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(ν.".), Βΐ8 ωϊπάποθϑ ἐπ σεπιονίηρ δἰη (ν..} 3), Ηΐθ ἐδ: Βο ΙΥ οοπι- 
Ῥαϑϑίοῃ (ν..5.), Ηὶ8 δνοσϊδβείηρ ᾿κίπάῃβββ δπᾶ σἰφμίθοῦθηθββ ἴο ἔγαὶ! 
πιδὰ (ν.}}. 17). ΟἹο8868 θα ρμδβὶζα [μ686 βούδγαὶ [μἰηρϑ (ν." "5161, 
Α Ιἐτυσσίοαὶ ρ1088 δα πη πιο 8 186 Δηρσοῖ8 δηᾶ 411 οσοαίυσοθ τ0 υπϊΐο ἰῃ 

δΙοδϑίπρ Ὑδανγθι, ἘΒ6 ὑπίνεσβδὶ ίπρ (ν..} 5). 

ΒΙΈΞ55 Υδῆν εῃ, Ο τὴν 5300}} 

Απάὰ 8}} {μαἱ 15. υυἱἢΐη πιο, Η 5 μον παπια. 

ΒΙε55 Ὑδῃννεἢ, Ο πὶγ 5οι}} 
Απὰ (οτρεῖ ποῖ Ηἰ5 Ὀεπεῆιβ. 
ΗΟ ραζαοπείῃ αἱ! (ἴῃς ἰπϊφυῖν ; 
ἍΜΈο Πεαδιείῃ }} (ὴγ αἰβεαβεβ ; 
ἍΜ)ο τεάδεπιείῃ ἔγοπῃ {πὸ Ρὶὶ τὴν "ἴδ ; 

ἍνὯο 5αιβδεῖν (1π 66} ν ἢ σοοὰ τπΐπρβ (50 Ἰοπῷ δ5 ἴδοι ᾿ἱνεϑ). 
ΌΟΕΞΚΕ οἵ 8οἰ5 οἵ τἰξῃίεουβπαβϑ ἰ5 Ὑδῆνν θῇ, 

Απὰ οἔἉ δοῖβ οὐ ζυάρπιεηὶ ἴοσ 411 ([ῃς ορργεββοά. 
Ἡε υδεὰ ἴο πιακε κπονῃ Ηἰ5 νγ5 ἴο Μοϑβεβ, 

Το (δε 80ῃ5 οἵ ἰβγαεὶ Ηἰ5 ἀθεάβ. 

ΗΙΚΕ Ηε 5ιγῖνεβ ποῖ αἰνναυ, 

Απα τεϑβίγαίῃβ ποῖ Ηἰ5 Δῆρεσ ίογεονεγ; 

Νοῖ δοοοτάϊηγ ἴο οὐε 55 ἀοιϊῇ Ηεδ ἀο ἴο υ5, 

Νοῖ δοοογαΐῃρ ἴο ουζ ἰπίᾳυϊε5 ἀοίἢ Ης ἀεαδὶ ἴο υι5. 
5. ὨΙρὮ 45 πεάνεη ἰ5 δῦονε ἴῃ δαγίῃ, 

Η!5 Κίπάῃεβ5 ἰ5 το ἢ Ὑ ὑροη (05). 
Α5 ἔασ δ5 ἴῃς Εδβὶ ἰ5 ταπηονβὰ ἔγοπι ἴῃς ὟΝ εβΐ, 

Ηε ἀοιίῇ τεπιονε οἱἹγ ἰγαηϑρτεβϑ 5 ἴτοπι 1.5. 

5. ἃ (δίμεγ παῖῃ οοπιραβϑβϑίοη ΡΟ 50η58, 
Υδῆν εἢ Βδιῇ οοπιραβδίοῃ ὕροη (05) ; 
ἙἘογ Ης Κπονείῃ οἷὖι ἔγαπι; 

Ἐσεπιεπηθεγείῃ δαὶ νῈ ἀγὲ ἀυβῖ. 

ΑΝ, 85 γγδ55 ἅτε ἢϊ5 ἀδγβ; 

Α5 ἃ ὈΪοββϑοπὶ οὗ ἴδε ἤεϊὰ, 30 ἢς ὈΪοββοιπείῃ ; 

Βυϊ τ8ὲ Κίπάηεϑ5 οἱ Ὑδῃννθἢ ἰ5 ἴτοπὶ ἐνετίδϑίπρ, 
Απὰ υπίο ονεγαϑιϊηρ ἰ5 Η 5 τ ρῃιθουβηθϑβ. 

Ῥϑ. 103 Βᾶ5 ἴῃ {8ε {{|ς πντῦ, 5ο (5 ; αΐ ῥγοθ δῦ ]ν Ὀδοϑυβα οἵ τϑϑϑιθίδπος ἴο 
Ῥβ5. οὐ 18. [115 πη ροββίθ]ς ἔΠπδὶ ἰξ σου]ὰ ἐνοῦ πᾶνε Ὀδθὴ ἴῃ 18 ; ἔογ ἴξ σαπποῖ Ὀς 
εδυῖες [μδπ ἴῃε Ἰαῖς Οτεεῖκ ρεγίοά. 1 υ56ὲ5 (Δι, ατὶν δύ! εῦ Ἰἰξεταῖαγε: να 
15. 5γ16, ν.ϑὺ 7ς. 213, ν.116 1ς͵ ςς9, ν. 4 (τη, 19 (7), ν.1δ 15, 405 Ἀ5. οοδδ, [1 υ8ε5 
πε Ατδπιδὶς 8[. ν2".-- ν.8"8; δπᾷ βενεγαδὶ νγογὰϑβ ἴῃ Ἰαῖς τηδαηΐηρβ : 512) ν.2, ὈΝΊΌΓΙΣ 
ν.δ, Ιἰ ἰ5 οοπηροβεά οἵ βενε {τγίγτηεῖεγ (εἰγββιοῃβ: ν.}.44. δα. 6:7.9.16. 1 ΤῸ ἢας 

ἃ ἰαῖε ᾿ἰϊτυγρῖςα! δὰ ἀἰϊίου οἵ ἴνγο {τὶ πιεῖεγ [εἰγαβι ςἢ8 ν.1.5,. ὙΠετε δγα α͵50 
βενεῦδὶ ρίοββεβ: ν. δὃ ὑαᾳϑεὰ οἡ 15, 4051, ν.8 οῃ; Εχ. 345, ν.1δ οῃ 15. 407 70. 719, ν.18 

οἱ ἔχ. 205. 

ϑῖσ. 1. Τῆτγες 5γη. 11ὴ68. ΜΠ ἃ σγηίῃ. σοποϊυβίοῃ. ---1-2. Ξζεες 
γαλευεὴ, Ο »ιὴ “ομ], αἶδο ν.᾿" 5, δάοτβ ἰῃ ρτγδϊτὰἀς δηά ρῥγαῖβε. 
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ΤῆΒ 5οὺ] βἰδῃηβ ἔοσ [ες βηζτίγε ρειβοῃδὶ γ, ἢ αὐ ἡλια: ἐς τοι λέν πισ], 
τῆς δηϊγε Ὀεΐηρ, “ νι 411} της ἢδατῖ, δηὰ νι 411 (ὮΥ βου], δηὰ 

ὑπ 41} τὰγ ταῖρμι," Ὁι. 66, Τῆς οὐ]εοὶ οἵ Ὀϊεβϑίηρ ἰ5 γδῆνεῃ 
Ηϊπβο]ΐ, Ἔβρθοίδ!ν ἃ5 πιδηϊϑῖθα ἴῃ “71: λοίν παριθ], τη) εβεῖ δ! 
βαοτεαά δηά 80 ἴο ὈῈ μαϊϊονεά, οἴ. 325} τοςῦ τοῦϑ 145, --- ογγεί 
πο] ἃ Πλευϊεσοποιηῖς νατηίηρ, Ὠϊ. 6}5 8.1, ἰαἴκβὴ Ὁγ 5γαθὶ ἴο Ὠΐπι- 

56}, [εϑὲ Ὡς ββου]ἃ περίεοϊ ρτγαϊθα] γεσορηϊίοη οὗ Μη ὲς δεμφβ], 

᾿τοσαγ ἀξαζηρε, ΝΜ ὨΙΟἢ ἴῃ Παῖς Θηυπηθγδι Ιου 845 ἴῃς ἴπεῖης οὗ (ἢ6 
Ῥϑ. 816 8}1} Ὀεῃβ (5. 

δισ. 11. ϑγηίῃ. τειγαβιςῃ. --- 3-ὅ. Τῆς Ρίοβ. ὄχργοβθθ ἴῃ σοη- 
τπυουβ σμαγδοίογίϑιϊο δοινι65 οὐ Ὑαῆνθἢ ἴῃ ἀδδϊηρ τ Ηἰ5 
Ῥέορ]θ. ΑἿΊ τπγουρῇ τΠεὶγ ραϑὶ Ὠἰδίοτυ Ητπ 85 ὕεεη ρασζάἀοηϊηρ 
4}1} {μεὶγ ᾿ηϊχυΐγ, οἴ, Εχ. 347, Βεδ!ηρ 41} {πεῖν ἀΐβεαβεϑ, οἵ. Εχ. ᾿ς, 

τοάἀεσηγίηρ ἴῃς ᾿ἰ6 οὗ ([ἢ6 πδίίοῃ ἔοτῃ ἴδε ΡΙ( οἵ ὅ,εο] ἱπίο ψῃἱο ἢ 

ἴεν Βαά ροῃθ, ἰῃ εχὶϊς, δηὰ ἴο ψῃϊο ἢ τΠῈῪ δα Ὀεδη 50 οἴδβῃ οχ- 

Ῥοβεά τὨσουρῇ τπεῖγ οσὰεὶ δηα 4]}- ρονεγία] δπεηῖθβ, οἵ, Ηο. 1.3} 
Ρ5. 93, Τῆς τ Ποἷε 15 βα ιπηθα ἀρ ἴῃ : ἤλο τα ποία ἤλεε τοῦ τὰ ροοά 
δλέηρε “ο ἐρηρ ας Ἰάοι ἤσες], ἰοτ ἴῃυ5 τἢ]5 αἰ βίους βθηΐεηοα τηὰν 

Ὅς ττδηϑἰαῖεά. Ὑδηνες ῃδα ἠοῖ ΟἿΪΥ ρτγεβεσνεὰ Ηἰΐβ ρεορὶς αἰϊνε, 

δυϊ δὰ Ῥεβιίοναά ἀροῦ (ἤδη ρσοοά (πΐηρβ σοπτ που ἀυγίηρ ἴῃς 
δηξίγε 1 οἵ (ἢ παϊΐοῃ, ΤῊ ἰτγαηϑ]δίίοη οὔ ΕΧ"., “" σῆο 58:1956 6 1ἢ 

τὴγ τουτῃ ν ἢ ροοά τΠϊηρ5,᾿" ἰ5 θαΞε ἃ οἡ ἴδε ἰηϊεγργεϊδιίοη οὗ δοῦλα 
δῃοίθης [εὐνβἢ βομοΐαγβ ; δηᾶ, [μου ρῇ (ΟἸ]ονγε ὉΥ πϑηγ, ἰδ ΠΟ 

ΒΕΏΕΓΑΙΎ δραπάοηεα. “ ΤῊΥ ἀεβίτγε " οἵ φῦ, Ἐ, ν μβείμεγ δαβεᾶ οἡ 
ἃ ἀϊβεγεηις Ηεὺ. πογὰ οὔ 4 ἀϊβεγεηὶ ἰηϊεγρτοίδιίοη οὐ [6 βάᾶῖης 

Μοτα, μ45 [15 δἀνοοαῖεβ. {ζ, “ ἀδγϑξ οἵἉ [ῃΐης οἷα ἂρε,᾽" (ο]]οννεὰ ὈΥ 

ΤΡΘΝ.., ἰ8 ἤδᾶγεοσγ ἴο ἴπε ἴσχυε ἱπίεγργείατίοη. ΤῊ ῥγενίουβ ἴθ, 

τοῖο εγοισποί ζὰέε τοῇὰ ἀίπάμεος ἀπά ἐονιβαςείο"} 5. ἃ βῖοββ οἵ 
ἱπιεγρτγείϊδιίοῃ, οἵ. 85, ἰοῦ ἴἢε ἤρυτε οἵ β5ρεεοῃῇ. Κίηάῃεββ δηά 
ΠΟΠΊρΑβϑίοῃ ἅτὰ ἴῃς οπαγδοίοσίβιϊο δι υῖϊεβ οὐ ἴῃ6 Ρ5. Αἢ δά- 

αἰτϊοηδ] ρἴοββ 'β ἰάκθῃ ἴτοπιὶ 15. 4οἷ : “0 Ζέια᾽ τὰν γοιὰ γερμειυοίλ 

ἡδεῖ ἄξε απ εαρίε]. Ιὶ ἰδ ἀου τ} πῃ θίθογ τἤδγα 18 Δη δ]]υϑοῃ ἴοὸ 
τῆς (Δ0]6ε οὗ ἴῃς δαρὶε᾽ 5 τεηενίηρ 115 γουτἢ ἴῃ οἱ ἂρὸ; Ὀυϊ αἱ 8]1 
Ἔνθηῖβ ἰτ ἰ5 ἴῃς ΑΙ]η655 οὗ 116 δηὰ νίρουγ οὗ ἴδε εαρίε [δὶ 18 

τπουρῆς οἵ. 

ϑι:. ΠῚ. Το ϑὅγῃ. Ἵοουρ]εῖ5. --- θ-. 41 {ρε» οὗ σεῖς οὗ γίρλήεοις- 
πέος ἢ σούς οὗ γμάρπιοη! 0» αὐ τε οῤῥγεσεεά Π. ὙΠεβῈ ψετε “7ΠΕς 
τύαγε Ηΐ “εεαῖς, ψΜ Ὠϊοἢ 2.72 ὡϑεά το ν»ιαξζέ ξηοιυη ἐσ λήοφες ἢ το 2ῃλε 
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σοης φΥ 7εγαεῖ, ποθ Ἠς ἀεϊνετεὰ ΗΙ5 ορργεβθεὰ ρϑορὶες ἔτοτῃ 
Ἐργυρῖ, δηῃά βυ βεαυ θη ἔτοπὶ 41} {Πεἰγ Θηθπηΐ68. 

διγσ. 1Υ. ὙΤνο 5γη. σουρὶεῖβ. ---8-9. 27 εὐγίυες πο σἄσαγ ἢ “Εἴ: 
»ιαίπζαίης τοΥ ζογευε 7} τοῖ ἰναγβ Ἔχργδϑδίηρ ΗἾΒ ΔΏΡΈΣ, 85 15. 5 7} ; 

ποῖ ἴογανοσ πηδἰ πίδἰηἰηρ ἰΐ, 85 [ε. 35, ΤῊΪβ ἀουῦ]ε βιαϊθμηθης οἵ τὴ 6 
ἀϊνίηε Ἰοηρ-ϑυβετίηρ, βυρρεϑίβ [με ὰπἀατηξηίαὶ τονεϊδιίοη οἵ ἰξ ἴο 
Μοβε8 ἔχ. 345, ψῃϊος ννὰβ ἴῃδη ῥγεῆχοϑα Ὦγ ἃ β᾽οββαῖοσ : ἐσγιβαςεΐοϑι- 

αἵς απ φγαείομς ἐς γαλευεά, εἴοτυ Ὁ ἀπιρεν πα αὐωπάσηπέ ἐπ νιόγον. 

--10. ηο αεεογαϊη “Ὁ οι οἵη ἢ σμν ἐπίφμίος), ἴμο56 οὔ ἴῃς 

παιίοῃ ἴῃ ἰΐ5 ἰβίογυ, ραᾶβί 85 γγ}6}} ἃ5 ὑγεβεηῖ, ---- ὐσϑὰ 176 ἀρ ἴο πις ἢ 
ἄεαὶ 1 “5], ἰακίηρ ᾧρ ἴῃ6 ἴλεπιε βἰδίθα ἴῃ ν.2, [Ὡς αἰνίπα ἀφα]ηρβ 
οὐ Ὀεημβθῆϊβ. Ης ἀοίῃ ποῖ ρῖνε υ5 οὔγ ἀεβογίβ, ἰῃ ἰεϊτηρ Ἰοοβα Ηἰβ5 
ΔΏΡΕΟΥ ἃραϊηβῖ 5 [ΟΥ 51η58. 

ϑῖσ. Υ͂. Ὑννο 5ἰπλῖε65. --- 11, Ας λιρὰ ας ἀεαυέμ ἐς αὄσυσς 7ὰε 
ἐαγλ], οἴ. 15. 5 555, τὴς ρτεαῖεβι μεῖρῃς σοποείναθίε. --- »ρλ.}}, ἴῃ 
τοδοῦ ἔτοπὶ ἴμ6 Βεϊρῃς οἵ Ἀδάνβη, ἰδ Τὲς ἀίμώπεςς], ἰὰ [ῃς Ραγάοῃ 
οὗ 5[η, μῤορῃ “51, ἀθϑοθηάίηρ δηᾶ τεβίίηρ Ὡροὴ ὑ8. Α ρἱοξβδῖοσ, 

τηϊηΚίηρ τῃδἱ [ἢ6 Ξἰδιειηθηῖϊ ννᾶ5 ἴοο βνψθερίηρ, βι Ὀβιε 68 ΤῸΓ “ΡΟ 

5 ᾽ οἵἨ [ἢ6 οτἱρίηαὶ, [με τιοτα ᾿ἰπλϊτεα βἰδιθπηεηΐ, “ ἀροῦ ἴμοβα δαὶ 

εασ Ηϊτι" ; 50 ͵80 ἴῃ ν. δὲ. 170. Δραΐηθι [ῃ6 τηθᾶϑίτζα. ---- 12. Α- 

"αν ας τῴφᾶε αεΐ ἐς γεριουεαῖ ὕγονι 1ὼ6 Ἡες:], τὰς αἰτηοϑκῖ σοποεὶν- 

ΔΌΪΘ ἀϊβίδηοε ἰῃ Ὀτεδατῃ, ---- 176 ἀοίὰ γέριοῦσ ον ἐν αρισρ δε είοης γον 

25]. ΤῊε τε πιονδὶ οὗ 5βἰηῃ ἴο {86 αἴηχοβὲ ροβϑβί!ε ἀἰβίδηςθ δΥαΥ ἔτοτι 
1ῆ6 5ἰπηθγ δηᾶ ἀννᾶὺ ἔτοπι 16 ἀϊνίης Ῥγέϑεησα ἰβ ἃ 50η. ἰάθα ἴο 
Ῥάτγάοη δπᾶ ἰογρίνεῃθββ, γι ἢ ἰπ ΗΘ ταν 5 ργορ αν ἴῃς ἰακίηρ ἰΐ 
ἊΡ δηά Ῥεδηίηρ ᾿ξ αὐγᾶγ ἃ5 ἃ Ὀυτάθδῃ ἔγοιῃ ἴῃς βδογεά ρδοθβ ψῇΘγα 

Οοά δηά Ηἰ5 ρεϑορὶε πηδεῖ ἴῃ σοπηπηυπίοῃ, οἴ, 15. 3817 ΜΙ. η3. 
8ι:. ΥἹ. Α οουρϊ]εῖ οὗ 51π|}16, ἀῃά ἃ βγῇ. σουρ]εῖ, ρἰνίηρ 115 τεᾶ- 

850ῃ. -- 13. 4: α χείλεν λαίὰ εσνιῤατείοπ μῤοη σοη5]. Οοπιραββίοῃ 
ἰ5 [η6 ῥαΐογηδὶ ἴογπι οὗ τἤθσου, ἱταρ γίηρ ἃ βυπιραιῃεῖις ἔθ] ]ονν ἔδα]- 

ἴῃρ ψῖ 16 βυβετοσ. Ὑδηνες 15 ἤθσα οοιηρατεὰ ἴο 4 {ΔἴΠεγ ἰπ 
Ηἰβ δἰ ἄς τοναγά 15γᾶοὶ, οὗ, Εχ. 4535 Ηο. 11'.3. ---14. 20» 276 

ἐποισείά ομν ,ανιε]. Ηδ Κπονείῃ ἰτ θεζδυβε Ηδ (ταιηὰ ἰΐ, τε- 
(εττίης ἴο ση. 27, [ὴ6 ἐοττηΐηρ οὗ ἴῃς ἴτατης οἵ Αάδπ ουΐ οὗ ἴδε 
ἀυβῖ οὗ ἴπε ρτουηά, 85 15 ενϊδηῖ τοῦ ἴῃς || Αεριενιδογοία “λα τος 
αγέ ἐμεΐ, ταλὰς οἵ ἀυδὲ Δηά ἀοοτπηεά ἴο τεΐυτηῃ ἴο ἀυ5ῖ, ση. 215. 

ϑι:. ΥἹΙ. Α 5γη. Ἵοουρίεῖ οἵ 5ἰπι6, στ δὴ δημετῖςα] 5γπ. 
Πουρὶεῖ, ---1ὅ. 2255], εταρῃδις ἴῃ ροβιοη, Ὀεοᾶυβε ἃ οἤαταο- 
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τογβεῖς οὐ δυμηδη! νυ ἰ5 ἴο Ὀ6 τηβπΠ]οῃεα, --- ας ργαες αγέ ἀὶς (α}ς], 
80 Ὀχίεΐ, 50 ἱγδηβίθηιϊ, οἴ, οοὐ δ | ας α δίρεεονε 97 {ε βείά, “ο ἀφ ὀς- 

σορελ, οἴ. 70. 145. ΤῊΪ5 βἰδίθπμεης ἰδ δηϊασρθά ὑροῦ Ὁγ ἃ ρἰοββα- 
ἴοτ, ψγῆο ἰηϊτοάυοοβ ἔτοπὶ 15. 405 7:---16. λεη ὰε τυΐμα ῥατεοίά 
ούτε» ἐΐ, ἑλση ἐὶ ἐς πο ριογε], ἴῃ βοοσοπίηρ, ΝΠ δτίηρ βου τ νυ ]ηά ; 

δηᾶ ἕτοτω 70. 7: απ “16 ῥίσες ἠλφγεο ἐποισείή 1 πο σιογέ. --τ- 
17. Τῇ δηιιῃεβὶβ, 23» φυεγίαςἠπρ δὰ προ φυεγίαεδηρ, πὰ 50 

τὨγουρῃ 186 επεῖγα Ἰηΐοσναὶ ἀγα εχίβιίηρ δηᾶ δοιίηρ φᾷς ζίπάμεςς οὗ 

γαλευεὰ ἢ Ηρ γἰρλίκοισησος, νι ϊοἢ Ἰαϊτῖοτ, Βοτα, ἃ5 αϑυδὶ, τηυϑὲ Ὀ6 

ΗΪβ5 νϊἱηαϊοαίοτγ, τεἀθιηρίνα τὶρῃϊεουβηεββι Τῇ ρ᾽οβϑαῖοσ ΨῆΟ 

Ἰἰπυεα ν.}} 1. Ὁγ δααϊηρ, “τ1Ὠεῖὰ ἴμαὶ ἔδαγ Ηἰπι,᾿" αἀἰά τἢ6 5ᾶπι6 
Βατε ; δῃά ἴο (ἢ ϊ5 ἃ 5111} {υγίμετ ᾿ἰπδιίοη ἴῃ ἃ ᾿ς ρα] ϑιὶς ἀϊγθοιίοῃ 

Ῥαβεά οὐ ἔχ. 20", δῃά υϑίηρ (πε ἰαῖα Ιεβ4] ἴεγι οἵ Ῥβ8. 19 ὑἰτῦ 
ττρλὴῆ: 18. 70 “εν ἠλαΐ ζεεῤ ΑΠς εουεπαηπί, ἀπά το “λει “δαί 
γενιερεὄφ» δἰ φγεζεῤίς το (9 “λεν»ι]. ὙΤῊς Μδοοδῦεδῃ εἀϊῖοσ τηδάς 
1τῃς [ΟἸ]]ονίηρ δἀάϊείοη ἴο (ῃς 5. ἴο πηᾶκα ἰΐ τόσα ϑυϊδο]ς ἴοσ 
Ῥυθ]ς ποσβῆρ : 

ΙΝ ̓ δανθη Ηδ Παι᾿ ἐϑίδὈ] 5ῃοὰ Η]5 ἄτοπα ; 

Αηὰ ΗἰΚ Κίπράοπι γυϊείῃ ονεσ ἃ]. 

ΒΙε55 γε Υδῃνε, Ηἰβ δῆρεὶβ, 

Ηἰ5 τυϊσἢιϊν ομας ἴΠαἱ ἀο Ηἰ5 νοτγά. 

Β.Ἐ55 Υδπνεῖ, ἢ] γε Η!5 Βμοβί, 
ΗΪ5 τϊηἰϑίεγϑ ἰμαἱ ἀο Ηἰ5 ρ᾽δάαβιιγε. 
ΒΙε55 Υδῃννεῆ, 41] γε Ηΐ5 ννουκϑ, 

Ιῃ 8}} ρίαοεβ οὗ Ηἰ5 ἀοπιϊηίοη. 

ΤῊΐς ᾿ἰτατρίοα! δά ἀϊτίοη ἢδ5 ἴνγο ϑίγβ. οὔ 1ῃ6 βᾶηθ τηεᾶβυσγα δηά 
οστωδίίοῃ 85 ἴῃ6 5. 1[56]ζ, 411} συῃίῃ. σουρ]εῖβ, θυϊ τ 6 ἰαϑὲ ἴἤτες 
5305. τ] δας οἴδοτ. --- 19-22, 7.5: ἀεαυεπ], ετυρῃαῖίς ἰπ ροϑβίτίοη, 
-- 24172:ὲ λαϊὰ εεαδέλεά Ηὔς ἠλγομε], 5εῖ ἴἴ ἀρ, δηὰ πιδάο ἰξ ἤγπι δπὰ 

Ῥεπηδηθηΐ, ἀπά [Πετείοτο, --- “71 Ζίησάονε γμέσλ ουέν αἰ], Ὀεμ δῆ 

ἴῃε βοᾶνθηῃβ δηά νἱ τη ἴῃ6 ἤδάνεηβ. Ασοοτάϊηρ!ν [ἢ6 ϑυ ΠΟ 8 

ὅοα5 ἴοστίἢ ἴο 8]} ἴο απϊῖα ἰῃ δάοτγαίίοῃ, ---- πὲς σηρεῖς ἢ ΤΠ νερλΐν 
πες ἤλαί ὧν ΗΕ τυογα], Θδηϊατρεά ὉΥ ἃ ρἰοββϑαΐοσ Ψῇῆο ἰηβετιεά, 

“ἴῃ γόνεσ,᾽" δηά ὉΥ δὴ δάάϊξοπαὶ ᾿ἰπ6, “ μϑαγκεηϊηρ ἴο ἴδε νοῖςς 

οἵ Ηἰβ νοσγά,᾽ τἢ6 οἣς δἵ ἴῃ6 ὄχρεῆβε οὗ ἴῃ πχβϑᾶάϑυγε, ἴῃ 6 οἵπεσ ἃ 
ἀυρ!ϊοαῖα πλριείηρ [ῃς 511. ἴοο Ἰοηρ, --- ἴ “1 ἀος, ἴῃε δηρεῖβ, σοῃ- 
ςεἰνεὰ 48 8ῃ ογρϑηϊβθα ἅγῃγ, οἷ. 1482 15. 245, --- ̓ Δ7ὶς νεπίοίονς 
ἠλα! ἀρ ἴῆὴς φέξαφςμγε], [6 δηρεἶβ, οοηςεἰνεά 85 (δἰ [ἢ 1] τϊηἰβίετίαὶ 
βΒεινδηΐῖβ, ὑσοωρὶ ἰὸ ἀο ἴῃς βονογείρτι ν}}}. Τὸ ἴμε86 ἅτε δἀάβά: 
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Αἢ} ΗΣ» τυογζε], ἴῃς ἐρτγα ογθδιίοῃ μετα ρετβοηϊβεά, ἢ ἐμ αὐ έαεσς 
φὴς ἀο»ιἐπίση], ἰῃτουρβοαῖ [ῃ6 δπῖγα ἤδάνεηβ δηὰ εατγίῃ, ἐνεῖγ- 

ψθετο. Τῆς νος Ῥ5. σοποίυά65 ψ] ἢ ἃ ᾿τυγρῖς4] δα ἀϊοη τηοβὶ 
814 0]6 ἴοσ Ρα]1ς ὑγοσβῖρ, ἤονγανοτ τηυοἢ ἰξ ἀϊδίατο5 ἴῃ 6 Ροθϑεοαὶ 
οοῃδίπιοοη: 9.,6ς γαλειυεῆ, Ο νιν σομέ, 

1. πνῖν ΓΝ] τιν ῥτοβαὶς δἀἀϊείοπ ; 80 ν.}}. 34. 1890... 2. γη)-9] (5. πάσας 
τὰς αἰνέσεις αὐτοῦ ἱπῖετρ. 45 ῥταῖδε γεμάεγεαά ἴο Οοὰ ; 85 ὀερεῆβές, ἴῃς ἀϑυ8] 
ἀταπβ]δίίοη, ἰ5 δῇ ἱπίεγρ. οἵ νμαῖ Οοά τεπάετβ ἴο Ηἰβ σγεδίυγεβιυ Τῆς τηογε 
Βεπεταὶ τηηρ. ἰ5 ἀξαδίμρε (284). ἢ3 18 δὴ ἰηϊεηβῖνε ρἷ. --- 8, .»(0)}} Αταπιδὶς 58. 

ἴῃ ἀββοῆδπος δὲ ἴῃε οἷοβε οἵ ἌἽδοῇ ]. οἵ 51{.,) αἶβο νὴ! νὉ 5, ---- ἢ ὈΚ ὉΠΓ] αἴξεασές, 

εἶδνν. Πὲ. 2951 2 (Ἀ. 2119 76. 1418 χόέ, Ατατηβίβπι ἔοσγ Ὁ, ---- 4 ὃ πῆ πουΐ τῃς 
ἈΒδΟΏΔΏΟς ἰδ ἃ Ρ]., ἱπιεγρτεῖηρ ὅ 8. --- ὅ. Ἵν" 3)93] ἰ5 ἀυδ. ( τὴν ἐπιθυμίαν 
σου, ἜΪ ἀἰεελαδνέτεσε ἐπείτε τα ὭΠυΝ, Ὅ ΓΊΩΌ ὋΝ «ἴαγς 97) ἐλέρε οἱαὶ αρε, 50 ἸΡΌΝ. 

35 δον"ἰς ογμπαγιορέμηι ἐεεέηι, 5. 3ΌΘυ. [Ι᾿ ἰβ υϑ04] ἴο ἱπίεγργεῖ ὑῷ ογμσηεθρ 

85 57}. 22 δηὰ τοίετγίηρ ἴο ἴῃε ΦΌ); Ὀυΐ 5 ἴπετε ἰ5 ῆο οἴποσ βῃ ἢ ἀϑᾶρε, ἰΐ 15 

ἱπιργοῦδῦϊε. Τῆε ρδγα]!. βυρρεδβῖβ "9.} 50 ἠο»5᾽ ας ἑάοι ἐἐγέεί, 45. τοῦδ 1463, 
ΤῊΣ 3 οἵ ἔβεβε ραββϑαρεθτοαν πᾶνε Ὀεοη οπιίἰεἀ ὉΥ παρίον. - ὕτηρ} ΗΜ ΒΡ. 
α.λ. (ὃ ἀνακαινισθήσεται; ἴμε ςἴδηρε οἵἉ ἔοττῃ ἔτοπι ρῥίο. ἱπάϊοαῖο5 ἴμαϊ ἴῃς 1. 15 

Εἰ. τοι 15. 40], -- Φ Ἴ)} πιτα. δαγίε οὐ σγέβορ, υμἰίεγε, 85. Ὁϊ. 3211. -α 

τς Ἵ,, νγ9}Ὁ}} ςἴ, 913, 6 τὰ θελήματα αὐτοῦ ῥτοῦ. ραταρῆγαϑα. --- ὃ ἷ5 ρἷ. ἔτοτι Εχ. 
445.----θ.. 8) ΟἹ ἱπιρέ. ἔ [2)] νῦ. (1) πμαέρεέαίνε απροτ, τιν. 1018 ΝᾺ. 12 Απὰ. 1}1 

7-. 35:12, (2) “εεβ φαγεῖν, υνἱπεγατὰ Οἱ. 15:5 811.13.-- 10. οῶν 502] πιακοβ 
1. ἴοο Ἰοῃρ; ἰδῖς βδιγὶς ἔοτ 8έ. 0,50, οἵ, γὅ 1831, ψ ΕΪΟἢ Ἰαϊζος ννὰ8 ἀουθι]εβα 

οτἱρίηδὶ. --- 11. 5»} 15 ἀϊτῖορς οἵ 9 ργερ. Τῆς ]. 15 Ῥεϊϊεγ ἴῃ αἱ] τεβρεοῖβ νἱπουῖ 
ἴϊ, 88. ν. 136 -- 32)} 80 (ὃ διὰ 4]1 τββ. [ἰ ἰ5 τεπιριϊηρ ἴο βυρβιίξαϊς Π2) ὙΠῈ 
Ηα,, Οτ., θα.» (Βα. δ]. ; θὰϊ ἴπργορ. 88 ΠΏ ΘΒΒΆΤΥ. --- Ὁ 0 Ὁ} ἰ5. 8 ρ]. οὗ 
Ἰπιτταιίοι; 80 ν. 125. 175. ΓΝ διὰ ν. 135 (ογ Ὁ}. --- 14, ))Χ}} ἘΠ τὰ, ζλομρσὰ, 

2τγβοςο [τατηεὰ ἴῃ ποῖπιά, σα. 68 (7), ὥὭγσι οὗ ἱπιαρε τιδὰς ὉΥῪ ροῖϊίεσ ΗὉ. 2!8, 
οἴ. 15. 2015; ΟὨΪγ Βεῖε οὔδς “ηγγε οὗ πιδῃ, Ῥαϑεὰ οἡ ἴῃς υϑς οὗ "σ" Οῃ. 27:8, 45 

βυρρεβίεά αἶδο ὈΥ [με Ἵρ} οἵ Οὐ. 319, -- "35:7 Ρῖς. Ρα88. 3 γεκογἀαέμς ἐεί, (ὃ 
μνήσθητι -- 21; Ῥτοῦ. ἐς γενιέμαάεα, Ὀαὶ ἴΒε [] βυρρεβίβ Ρμέ., ὑγῃίῖο ἢ 18. πῆοτα 

ῬτΟΌ. --- 1θ 15 ρ]. ἔτοπι 15. 407 δπά 70. 719, ---- 3)3»1 ΗἸΡΆ. ἱπιρέ, τῖτἢ βίτοηρ 5,. 
Φ ἋΣ νὉ. ἴῃ Ψ ΟἹ ΗΙΡὮ. (1) γέερργεῖξο 1425, 88 Ὠϊ. 2117} 319 15. 6315, οἵ, 619; 
(2) δε αεφμαΐρ ρα τοίίλ, Βετε ἃ5 70. γ10 2411,---17. Ῥν Ὁ}] ἷ5 δὶ. 45 δθονε, δπὰ 
αἶβο 1 Ὀεΐοστες ὑΠΡῪΣ, ΨΒΙΟἢ ἰ5 [Π πῶσ απὰ Ὀεϊοηρπ ἴο δῦ πρὶ το 0} 225] δἷ. 

ἴτοῖι Ἐχ. 34. -- 18 ἰδ ἃ οἷ. οἵ Ἰἰτιϊ αἰτίου ἔγοπι ἃ Ἰεραὶβιὶς ροΐπὶ οὗ νἱενν. ---- 
ὙΡ] εἶδνν. 199 111 στο 198 - 10, πγ5}} 5. ρ]., πιδκίηρ 1. ἴοο Ἰοῃρ. --- 
90. π5 5.32] Ρἢτ, ἀολ. 885 πο Ὀςεαῖβ δὰ πιᾶῖκεβ ἴῃς 1. ἴοο ἰοῆξ. πΠ2 ἰ5 ἃ ρὶ. 
οἵ ἱπιθηειβοδίίοη; τὰ, 1» 22. τ᾿ ὑ ΣῪ 102 ΡΌΦΟ] ἰδ. ἃ ἀουδίεῖ; πιδῖκαεϑ ἴῃς δῖτ:. 

ἴοο Ἰοηρ. --- 38 Ὁ. 1 πΌΡ ΘΟ] π.[, αἱονελνεέονι, εἶδνν, οἵ Οοά 1143 1458, οἵ Ἰαπιϊ- 
Ὡδγῖε5 1.368", ἃ5 Ομ, 118, --- 39 ο 15 ἀουθι]ς58 ἃ ἤμδὶ ᾿ἰτυγρίο αὶ οἱ, 
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ῬΘΑΙΜΟ ΟΙΝ., 7 5τ. 83. 

Ῥϑ. 104 ἰβ ἃ ὑγαΐβε οὗ Ὑδῆνθα, ψῆὸ οτοδίθά τπ6 Ἰίρδι ΌΥ στδΡρ- 

Ῥίης ΗϊΐπιβοῖΣ ἰπ ἰξ (ν Ὁ; σψῆὸ θυ} Ρ δίογίθθ ἴθ 1886 ὌΡΡΕΓΙ 
ψυδίοσδ, σαδίκίηρ [Π6 οἹου 8 Ηΐβ ομασίοι, αηὰ ΗΪ86 δηροὶδ ἰπῖο ὶηδθ 

διὰ ᾿ἰρπεπίηρβ (ν.5 5.2); ψδὸ 86ῖ ἴδε δασῖῃ οἡ ἱπιπιυϊδῦ]6 ἐουπάα- 

Ὧἴομβ, δὰ υυνὶτ ΗΪΐ8 τπυπᾶος ἐσίρπίοηοά [Π6 866 [0 [86 Ὀουπάδτείο8 

Ης μαά δβεϊρηδὰ ἱὲ (ν.5 7.2); ψ8Ὸ πιδάθ δβίσεδπιβ ἴο ον ἴὸ σὶνβ 
τνδῖεσ [0 δῃΐπιδ]β, Ὀἰγάβ, ἀπά τπὸ νερεϊδείοη οὗ βασίὰ (ν.}5.}5) ; στο 
πιδᾶθ [Π6 νεψεϊδιίοῃ ἴὸ γίνε οοὰ ἴο πιδῃ δηὰ δεδδὶ (ν.." 5), [86 

ἔσθαβ ἔοσ [86 Ὀἰγάβ (ν.. δ 175) δηᾶ πιοιιηΐδίηβ δηᾶ Ἵσαϑ8 ἔοσ δῃΐπι4 18 
(νι); το πιδᾶθ δῦῃ δηᾶ πιοθῃ ἴο πιατῖς [86 δθᾶβϑοῃβδ (ν..)) ; δπὰ 
Θδρεοΐ δι τὸ ἀϊϑεϊπσιυ δ εἰρη ἔγοπι ἄδυ, [86 ἰρσηξ ὅοσΣ [86 τ 118 δηὶ- 

ΤΩΔῚ8 βϑοϊκίηρ ἐμοῖσ ῬΤΟΥ, [86 ὍΔΥῪ ΦῸΓ πιδῃ᾽8 ἰδῦουσ (ν.. 5); τῖο 
τοδὰθρ ἴΠ6 ἩὙΔΊΟΣ ΔηΐΠ|418 ἴῃ 411 ᾿μποὶγ νδγιοῖν (ν. 5 39), δηά [πε Ιαπᾶ 
δηΐπΊ418, 411 ἀδροηάδηξ ρου Ηἰβ θουπὶν (ν.᾿. 55.353. ὕρου ἴδο Ῥσϑδβ- 

6ῃ06 οὗ Ηἰδ ϑρὶσὶ διὰ ἕανουσ ἀδροῃμᾶ {π6 116 δπὰ ἀθδῖ οὗ ἴπ6 ογθᾶ- 

ἕασεβ (ν.33.". ἢ. Η8 ΖΊοσυ οῃμάυτεβ ἔοσονεσ, δηὰ Ηδ σοϊοΐοθθ ἰῃ Ηΐβ 
τόσ (ν. 3). Ηΐ8 ῬΘΟΡΙῈ 4150 Ῥσγαὶβϑα Ηἰπι ὙΣῈῈ δοης δηᾶ πιιδὶς 
ῬΕΣΡΘΟΓΌΔΙΙΥ (ν.). Νυπιογοῦβ 0886 8 δπιρμδϑὶζα νασίουδ ἔθδίισοβ 

οὗ τμ6 ῬΒ. (ν.ὅ" δ ͵δησ. 160. 17α. 30, 36α, 270. Ξ9ς. 8. δ. ἸἩΜΌΤΕΟΥΟΙ ν.25 18 δῃ ἐχ- 
οἱαπιδιίοῃ οὐ ψομάθσ δὲ ἴΠ6 ΌΤΙ οὐ [Π6 ψΟΙΪΒ οὗ ὙΔμν ἢ. 

Ὕ 555) 1ᾳ ΔῊ ἱτηργθοδίίοη ἰῃ 186 Μδοοδῦθδῃ ἴοπθ. Ὑ.᾽ 6 δ'5 δὲ ᾿ἰζυσγ- 

Εἰοδὶ σ᾽ οβδ68. 

Υ Οοά, Τῆου δτί νοῦν ρτεαῖ; 

Δ τὰ πιδ᾽εϑν ἀπὰ βρίεπάοσ Του δτὶ οἱοίπεά ' 
Ἅν)ο ρΡυϊ οὐ Ἰίχῆϊ ἃ5 ἃ ψαγπηδηῖ; 

ἍΜ Ώο 5ιγειοῃεὰ ουἱ ἴῃς Ὠεανθῃβ 8ἃ5 ἃ ἰδπὶ ουτγίδίη; 

ΨνὮο ἰαἰά ἰπ ἴῃς νυδῖεσβ ἴῃς Ὀεξατῃβ οἱ ΗἾ5 ὕὀβῥρεὺ σῇ ΕΓΒ; 
ἍΏὮο τρδάδ ἴδε οἰουά5 Ηἰ5 ομαγίοι; 

Ἅνῆο πιδάε Ηἰς δηρεὶς νἱηάϑ5, 

Η!5 πιϊπίβίετϑ ἤγε δῃὰ ἤδιῃς. 
ΗΟ (ουπάεὰ (ἢ δαγίῃ ὕροῦ ἰϊ5 Ὀ4565, 

ΤρΒαῖ ἰϊ 5σῃουϊά ποῖ Ὀε πιονεὰ ἴοτενεσ δπὰ ενεσ. 
Τῆε ἀξδερ {ἶκεὲ ἃ ψαγτπεηὶ ννἃ5 (15 οονεγίῃρ). 

Αθονε ἴδε τηουηϊδίηβ ἴῃς νγδίειβ βίοοά. 

Αἱ ΤῊΥ τεῦυκε ἴπεν ἥεε: 
Αἱ 186 κουπὰ οἵ ΤῊΥ ἰπυπάετ ἴΠεΥ Ππαϑία διναν ; 

Τῆδὶ (ἢν πιᾶν ποῖ Ρ455 ἴπ6 Ὀουπάδγγ Του αἰαὶ 5εῖ. 
ΜὰΥ ποὶ τείυγηῃ ἴο οονεσ ἴῃς βασγίῃ. 
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ΗΟ 56ῆι ἰοτίἣ βρυίῃρϑβ ἱπίο {6 ν᾽! ογ5, 
- Ὑδπαῖ ἴπὸν ποὶρηϊ ἔονν Ὀεΐνοαη ἴῃς πιουπηίαίη5, 

ΤΠαῖ ἴΠπΠῈν ποῖοι εῖνε ἀτγίπκ ἴο 411} {π6 νὰ δηϊπιαὶβ οὗ (ῃς δεϊὰ, 
ὙΠ ἴῃ6 οπαρεῖβ πιὶσῃϊ Ὀσεακ (Πεἰτ τῃ τοί, 

Τμαδὶ (ἢ Ὀϊτά5 οἱ πεάνδη τα σ Ὡς σεῖς ἀοννῃ, 

Ετοπὶ ἀπιοηξ ἴδε Ὀγαποΐ 65 ρῖνε ἑοτἢ βοῦς ; 
ΨνΒο να ίεγεά {π6 πιουπίδίπ5 ἔτοπὶ ΗΪ5 ΠΡΡΘῚ Ομ ΌΕτϑ, 

Τῆδὶ Ὀγ Ηἰ5 ουϊθυγβίβ οὗ νναῖεγ 1ῃ6 δαγίῃ τιὶρῃιϊ Ὀε βαιςῆεά, 
ΗΟ οδυξεὰ ξῖά55 ἴο βργίῃρ ὯΡ ἴου Ἵβδίιε, 
Απὰ Πετῦαρε ἴο (ἢ ἸᾶΌουτ οὗ τηδηκίπά, 

Ιῃ οτάεσ ἴπαὶ {πεν ταῖσι Ὀτίηρ ἑἰογίἢ Ὀτεδά ἔτοπι (6 δατίῃ, 

Ιη οτγάεσ πὶ (ΠΥ ταϊρῃϊ τηακε τΠ εἰν ἕδος ἴο βῃϊῃς νυ τ οἱ]. 

Τῆε γεαβ οὗ ϑῃδάάδυ ὃδνε {πεῖν ἢ]. 
Τῆε 5ἰοτγὶς πα5 ἢεῦ βοπὶα ἰῃ ἴῃε σγργεββεβ. 
Τῆς Πἰσἢ τηουπίαίπ5 ἀγα ἴογ ἴῃς υνἹ]ὰ σοαῖβ, 
Τῆς οταρϑ ἅτε ἃ τεῆιξε [οσ τηδγπηοίβ. 
ΗΟ πιδάε ἴϊπε τβοου ἴογ 86, 50}5, 
Τῆς 5υῃ ἴο Κκπονν Πὶδβ {πγὲ οὗ ροίῃς ἀονῃ. 
Τῆς γουην ᾿ἰοῃ 5 ΓΟΔΓ ἴοσ Ῥσγευ, 

Αῃὰ ἴὸ 5εεἰ {πεῖν ἰοοὰ ἴτοπι 'ΕἸ. 
ἌΝ Βεη ἴῃς βυη τίβεβ, ἴεν ψαΐπεν (Πποτηβεῖνεβ ἴῃ, 

Απὰ ἴῃ {πεῖν ἀδπβ {8αγ 116 ἀονῃ. 
Μδη ροείῃ ἰογίῃ ἴο δ Ϊ5 ννοσῖς, 

Απὰ ἰο δί5 Ἰαθουγ 1] δνεηίηρ,. 
ΧΥΟΝ ΌΕᾺΕ 568 στεαΐ δηὰ ὑτοδά --- 

Ἴδετε ἅτ ρ᾽άΐηρς ἰὨϊηρϑθ ἱπηαπιεγαῦ!α; 

1νίηρ τΠπίηρϑ, 5γ18}} ἰορείῃετν νἱἢ στεδῖ; 

1ενϊαῖῃδη ψῃἰοἢ ὙΠου αἰάϑ᾽ ἔογπι ἰο ρίαν νυ τ. 

ὙΠε δῇ ἰ5 [.}} οὗ ΤῊΥ οτεδίυγεϑ. 

ΑἹΙ οἵ τῆεπι οὐ Τπεε ννδϊῖ. 
Του ρίνεβὶ ἰο ἰῃεπὶ: ἴῃον ραῖμεν 1. 
Του ορεηεϑὶ ΤΥ παπὰ: {ΠῈ } ἃσγὲ βαιϑῆεά. 

ΎΠΟυ μίάεβι ΤῊγν ἴαοε : ἴπεγ ἅτε τπουῦ!εά. 
Του νἱΠάτγαννεβί {πεῖν βρί γι: 1ΠῪ ἐχρίγα. 
Του 56η δεῖ ἰοτῖἢ! ΤΥ ϑρί γι: (ΠΥ ἄγε ογεαίδά ; 

Απὰ Του τεπεναϑῖ πε ἔαςε οὗ ἴῃε στουπά. 

Τα βίοτυ οἵ Υδηνεῆ επάυτγεῖῃ ἑόγενοσ. 
Υδην ἢ ἰ5 δὰ ἴῃ Ηἰ5 νοῦκβ. 

ΜῈ πιυπίπῃ ἰ5 ϑινεεὶ υηΐο Ηΐπι: 

Ι πὶ ρἰδὰ ἴῃ Υδῃννεῇ. 

Ῥβ. 104 885 πὸ {{π|ε ἰη 32, Ὀαϊ ἰῃ (ὃ τῷ Δανείδ 45 103, νος ἢ 15 πρτοθαθῖς. 
1 ἰ5 Πτβὶ οἵ [Ὡς στοὺρ οἵ Η4]1ε]5. το4-1ο7. [Ιἰ 15 ἃ Ρβ. ἴῃ ργδίβε οὗ Ὑδῆνεῃ δ5 
ετεδῖοσ. Τῆς οτάοσ οἵ οτεδίίοῃ 5 ἴῃς βᾶπης 85 Οη. 1--28, οὐ ὙὩῖς ἢ [6 ῬΒβ, ἱξ 

Ὀαβδεά. Απὰά γεῖ ἰὶ Κηον»5 οἵ ἴδε δοι ἑν! οὐὨ τῆς ἀϊνίης ϑρὶτῖϊ ἐπ σταδίου οὗ 

δηϊπιαΐβ, ἀπά οὗ ἀδεαῖῃ ἃ8 ἀυς ἴο (6 νἱϊμάτγανναὶ οἵ ἴῃς ϑρίτἱϊ, δα. ὅῃ. 24-3. 

Τῆς δυΐδου νναβ ἴῃ 5 [Απι} Πᾶν τυ ἱτἢ ὈΟΤῚ βἰοτῖεβ οὐ ἴῃς ογεδιίοῃ δῃὰ Ῥγοῦδοὶν 
ἰπ πεῖν σοπη δἰ παίίοι ἰὰ ἴῃς Ῥεηϊδίδυςο ἰπ 1185 ργεβεηὶ ἔοσαι. ΤῊς δυΐδμοσ αἷ5ο 

Κηενν οὗ ναγίουβ οἴμεγ οοποερίίομβ οἵ ἴδε οστεδιίοη, ἃ5 Απὰ. 9 ν.ὃ; 15. 403 ν-»; 
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70. 3851, οὗ, Ῥτ, 89, νιδθ. ἩνΒΙΟἢ Ὡς ἱπίογννεδνοβ ἢ ἢ [μαϊ οὗ ση. 1. ΤΆς Ῥ5. 

τΒεζείογε σου ποῖ Βανς θεδῃ ςοπιροβαά θϑυ]ϊεσ ἰμδῃ ἴῃς τες ρεγίοά. 

ϑὲσ. 1. Ὑνο ἰοἰγαϑεςἢβ, Ὀοϊῃ Ὀερίπηϊηρ στῇ ἃ βδίηρὶα ᾿ς (0]- 
Ἰοννεά ὉγΥ 4 5γῃ. 15εἰ. ἢ σγηιῃεῖς τποτεῖο. --- 1-3, Τῆς Ῥ5. θερίηβ 
δηα Τσοποϊαάα5 (ν.5), ἃ5 βδενεγαὶ οἵ ἴῃς Ηδ!]εὶβ, τὰ ἴῃ6 Πἰτυτρίοαὶ 
Ῥῆγαβαε: δες γαλιυεῆ, Ο νῖν “ομἝ], οἴ. το3. 5.--ὐἷὧἮν- Οοα], 
διωρμαῖίς ἰῇ Ῥοϑβιοη : ρειβοηδὶ δά ἄγεββ, ἰηϊθηϑ θα ἴῃ 386) Ὁ ῥτε- 
Βχίηρ “Ὑδηνθῆ,᾽" 51} τόσα ἴῃ (ὅ ὃν υδίπρ ἰξ ὑνῖσα ; Ὀαΐ [ῃ6 τηθ45- 

τε δ᾽ ονγβ πο Ι ΤΠ ΕΓ. --- Τίσι αγί τε7) ργεαί ], Ρί. οἵ 5ἰαῖθ ; 5 ἴῃ6 
ςοηΐϊοχί ἰηἀϊοαῖεδ, ἰῃ ΡΟ εΥ δηά ρίοτυ. ---- τὰ νιαήεσίν ἀπά τῥέίξη- 

ρων» Τάσοι αγῇ εἰρίλεα. Ἐογαὶ αἰ θυϊεβ ἀγα ΠΕτῈ 85 βἰβθύγῃθσα 
ςοποεῖναά 45 τουδὶ δρρατεῖ, οἴ, 931 οὐδ. --- λο ῥμέ ο"]. ΤῊΣ ρΡίοϑ. 
οδασδοίεγβες οἵ (6 Ρ58. τηυβῖ Ὀ6 ρίνθῃ ἃ υπΠοτγηι δηα Βαστηοηίουβ 

Ἔχρ δηδιίίοη τπγουρμουῖ. ΤΉΘΥ πηϊρῆϊ ἴῃ βοτὴθ οᾶ568 ὃς Ἔχρίδἰπεά 
85 ἴῃ ῥγεβθηῖ ἴτε ; ἴῃς ογεδῖνε δηᾶ ρῥγονι ἀθηςίαὶ ἀϊνί 6 δοιν] 165 

ταὶ ΡΠ ηρ ἰπ τα ταϊπα οἵἩ 1[ῃ6 ροεῖ, 50 παῖ ψῃδῖ σοά οὔσς ἀϊά δἱ 
τς οτεαϊίοη, Ης ςοπίην65 ἴοὸ ἀο ττουρῃοαυϊΐ 4}} π|6. Βαϊ τδην 

οὗ 1ῃς ρίςβ8. σδηποῖ δὲ (ἢυ5 ἐχρ]αϊηθά, ἐνεη σι ἴῃς ἐχοθρίοηβ 

τηδάς ὉγῪ ΜΤ. οἵ οπαηρίὶπρ οτὶρίηδὶ ρίςβ. ἰηῖο ρΡίβ. ὙΤΠδ 5. ἰ5 

τῆσουρμουϊῖ ἃ ροείὶς ἀεδβοτὶριίοη οἵ ἴδε ογεαιίοη οἵ ἴῃηε νου], Ὀαδθὰ 
ΟἹ Οῃ.1, δηά τείαἰηἰηρ 1ῖ5 ογάδσ οἵ 5ἰχ ἀλγβ᾽ σους ψ ἢ ἃ 5ὺρ- 
ῬΙετ θη ΑσΥ βανεητῃ οἵὨ τε)οϊοίηρ ἴῃ ἃ βηϊβῃθα οτεδίίοη. 8 ἃσξὲ 
ςοπρε] δὰ ἰπεγείοσε ἴο ἰγσαηϑὶδῖε ἴῃς ρῖοβ. 85 γείειτίηρ ἴο ἴπ 6 ραβί 
οὗ {πε οτρίπαὶ οσεδίοη. ΤΏΕΥ δεῖνα ἴο εἰηρῃδϑίζε ἴῃ 6 αἰϊνίπε 
δοιν Ὑ ἴῃ οτγεαδίίοη, γταῖμεσ [Πδῃ ἴῃ6 τεβαϊ. ὙῈ 566 11 ρταρῃ! δ} } 

ἴῃ (ἢ Ρτοςα885 οἵ ογεδίίοῃ, δηα ποῖ 85 ἰὴ Οη. σ ἴῃ ἴῃς σγϑϑυϊ ἃ5 δῇ 
οὈεάϊεηϊ βοεγνδηΐ οὗ ἴῃς αἰνίηθ σοτητηδηά. --- ρλ ας ὦ ραγηιοη:]. 
ΙΔρλϊ, τὰς ἢἤτθι οὗ ἴῃς ἀϊνίπε ογεδίϊοηβ, ἀρρεδιβ 8ἃ5 ἴῃ 6 ραγπηθηῖ 
ψΠοἢ ἴῃς ΟΥΕδΙΟΥ ρα 5 Οἡ, ΟΓΥ ὕτὰρ5 δρουΐ Ηΐπι, [πε Ἔχργεϑϑίοῃ 

οἵ Ηἰβϑ5 αἰ θυΐϊε5 οὗ τηδ)δϑὶγ δῃά ρίογγ. Ηον ἀϊβεγθηῖ ἔγοτη (τη. τ: 
“Οοά 5αϊά, “1ἴ Ἰίρῆς Ὅς 1᾿ δηά ἸΙρῃϊ νναβ.᾽" --- άο εἰγείελεά ομ 
δε ἀεαυέης ας ὦ ἐδη- εμγίαί]. ΤῊΪΒ 5 ΒαρΡ]ειηθηΐασΥ ἴο 188 
ογεδίίοη οἵ ᾿ΐρῃϊ. Α5 Ἰίρῃϊ ἰ5 ἴῃ ἀϊνίπε ρατγηγθηῖ, ἤθάνθῃ ἰ5 ἴῃ 8 
τεηΐ ψηῃϊοῃ Οοά 5ἰγείομθβ ουῖ Ὧ5 Ηἰβ ἀνε! ]ηρ- Ιᾶςς, οἴ, 15. 4053 
Ῥ5. το. ---ὃ. ἤλο αἰ 4 πα Τὰς τυαέεγς 2ὴ6 ὄξεανις 97 ΠΕΣ μῤῥέγ 
ελα»δε᾽:}]. ΤὨϊΐβ, 85 ἴῃ6 ϑυρβεχαθηῖ ν., δου θηον ταίειβ ἴο ἴῃ 6 

βϑοοῃά ἀδγ᾽5 ψοιῖς οὗ ογεδϊΐοη. ὍΤὴδ ψαΐθγβ οτἱρίηδ!ν οονεχοά (ἢ 8 
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βαγῖ ἤδη “ σοά 5αϊὰ, “1,εἴ ποτα Ὀ6 8ῃ ὄχρδῆβα ἴῃ ἴῃς τηϊάϑι 
οὔ τῆς ψαῖθγβ, δηά 16δὲ 1 ἀϊνίἀε [6 ψαῖδεσβ ἔτοιῃι ἴῃ6 νδῖογβ.᾽ .... 

Απᾶ Οοά οΔἸ]]εά ἴῃς Ἔχρᾶηβε, Ηδανεη " Οη. 155. Τῆς τγείδρθοσ 

οὗ ἃ Ὀυϊάϊηρ 15 υδεά ἴῃ ἴῃε Ῥ5. 85 ἴῃ Ατϊ. οὅ. Α βεσίεβ οὗ βἴογίεβ 
ἃτ6 Ὀ01 ῸΡ ἴῃ ἴῃ6 ννιαῖοσϑ, [6 Ὀδαπηβ οὗ ομβα Ὀεΐηρ ἰαἰἃ ὑροη ἴῃ 6 

Ῥεδιὴβ οὗ ἴδε ΟἴδΕΙ ἴῃ δὴ δϑοθηάϊῃρ 5665; δηᾶ 50 ἴδ ὈΡΡῈῚ 
δῖε γετα αἰνίἀεα ἔτοπι ἴῃ6 Ἰοννεσ νγδίειϑβ. --- άο »πααξ ἐξ 

εὐρεῖς Πὲς ἐλαγίο!]. Τῆς οἱου 5, 50 ομαγδοίεγίβεῖς οὗ ἴῃς ἤθᾶνεπς 
δηῃὰ Ὀεδγίηρ ἴῃ ἴπθπὶ (ἢ6 Ποάνεη]ν νγαΐθυβ, σοηϑεταϊοα (ἢ αἰνίπα 
οἤαγοῖ ἴῃ ψῃϊοἢ Ηδ τηονεϑά δῦουΐ 5] ἔτοτα ρἷασα ἴο ῥΐδςα. -- 
ΤῊΐδβ τεπηηᾶβ ἃ ρἰοββαῖοσ οἵ ἴῃς σβεγαῦὶο οἤατοὶ οἵ 5. 18", δηθὰ 

80 Βα δά: ἤλο ροείὰ σδομέ ον ἀπ τοίτιρε 97 ἐλ6 τοί μα, ---- 4, Ἡζὰσ 

᾽ισας Ηἰς αηρεῖς τοῖς, ἢ ς σείμίςίοσς 3γε ἀπά ἤα»ιε]. ΑἩ δῃποίθης 
ΠΟΡΥΪδῖ, ὈΥ οὐ ἰηρ ἴῃ6 σοπ)υποίίοη, τδάθ ρτανα αἰ βίου 165 οὗ 
δτδτατηδτ. ΤὨΐβ σεπάἀθπίηρ ἰβ Ἐββθη τ} (αὶ οἵ Ο, Ἐ, ΗεὉ. τ, 
ΡΒΝ., ΑΥ., δῃηὰ ἰ5 πχοβὲ πδίυγαϊ ἴῃ (5! ἢ. Ιἰ 15 4150 ἰῃ δοοοσά ψιῃ 

186 ροεῖβ ῥγενίουβ ἱῃουρῃῖ. Α5 Οοά Ηἰϊπιβεὶῇ 15 σοηποεῖνοα 85 
ΓΟΑΪΪΥ ῥγαβϑεῆὶ ἴῃ ἡδίυτο, ψγαρρίηρ Ηἰ 56] ἴῃ Ἰρηϊ, βοιτηρ ἃρ 
ΗΙ5 ἴεηΐ ἰὴ ἴ[ῃ6 Πεάνβηβ, υϑἷηρ ἴὨε οἰουάβ 45 Ηἰβ Ἵματγίοῖ ; 50 Ηἰβ 

ΔΏροἶ5, (Π6 πη ηἸβίγδηϊ βρίτ5 ἀρουϊ Ηΐτα, τὲ πηδᾶθ ἴο δββιπια ἴΠ 6 

ἴοστῃ οὗ νἱηά5 ἀπά ᾿ἰρῃϊηϊηρβ. Πουθ[1655 τς δυΐθοτ δά ἴῃ τηϊηὰ 

ἃ Ἑσοῃοαριίίοῃ 5ἰτηῖαγ ἴο ἴμδὶ οἵ ἴλ6 σπογυῦὶς οματοῖ οἵ ΕΖ. τ. Βαῖ 

ΕΡ., 1Ρ5Ν΄., (ο]ϊονγν τπηοϑὲ τηοάθγῃβ ἴῃ {ΠΕ6ῚῚ τοηάοσίηρ: “ΒΟ 
τα κεῖῃ πὶηάβ Ηἰ5 τηδϑβοηρεῖβ, Ηἰἶβ τηϊη βίαι ἃ βδυληρ ἤτε " ; 
(οἰκίης τπαὶ ἴῃς ννὶπαβ δηὰ τς ᾿ρῃϊηΐηρβ γγεγα σοηδεταϊεα τῆς 

τη ηἰδίοτίηρ βεσνδηΐῖβ οἵ Ὑδην θῇ. 
ϑὲσ. 11. ἃ 5γηΐῃ. δηά ἴῆσγεθ βγῇ. σου οῖβ. --- ὅ. ἤάο ,επμάρα 

ἠλε εαγίλ μῤονι ἐξς ὀα5ε5]. ΤῊΪ5 5:1. Ὀδρίηβ ἴῃ 6 βἴοιυ οἵ ἴῃς τῃϊγὰ 
ἄδγ᾽5 ψοτκ οὗ ογϑαϊΐοη (τη. 153. ὍΤῆδ ροεῖ [χη ἔτοπι πὶ ὉΡΡΕΓ 
βίου θβ οὗ (ες Ὀυ]άϊηρ το ἴῃς ἰουπάδιίοηθ. ΤῊς δατιῃ 15 σοηςεϊνοά 
85 οτεαϊεά Ὁγ θυ ]άϊηρ ἃροι ΜῈ ]1-5βειεἀ Ἰουπάδιίοηϑ, 85 ἴῃ 10. 38" 
Ργ. 8.5.3 7λαι ἐξ «λομέα ποῦ δὲ νισυεα γογευεν απ εὐ67}. ΤῊΘ 
οαγίῃ ννᾶβ ἤσἶγ δϑιδ Ὁ]! ]5ῃεα οησς ἴοσ 4}}, ἴο 6 ἱτηπγαϊαῦ]α ἔοσγενογ. 

--Θ. Ζ7ᾶε ἀφεῤ πξε α ραγ»ιομ! τὐαᾶς ἐΐ ἐοτογίη}, 580 (ὅ, νη ϊο ἢ ἰ5 
τόσα Ὀτοῦδο]ς πδη ἴῃς νΌ. οὗἁ 32, (οἸοννεά Ὁγ ΕΨ"., “Ὅπου οον- 

εγαάβι ἱτ," ψηΐοἢ ἰηνοῖνεβ δὴ ἀν κναγά οἤδηρε οἵ σοηδβιπιοιίοῃ. 
Τῆς ρῥτγιπιίεῖνε Ζεάσηι, “ Ώεερ," Οη. 1ἢ, σονοτοά (ἢς ὀαγίῃ, νης ἢ 
νμὰ5 Ὀυτίεα ἰη 115 ἀερίῃβ Ἔνθπ δῇες ἴῃς βεραγαίίοη οὐ [6 ὕρροσ 
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ναΐοῖβ ἴτοτ ἴῃς ἴονγεῦ ὈΥ 1ῃ6 Ἔχρᾶηβα οὐ ἤδᾶνθῃ. --- δου Ζὼ6 
»ιομγαίης Ζὼε τυασίεγς οἹροα; ἀνθὴ ἴῃ6 Πίρῃεβὶ τηουηίδίῃ ρεακ5 
ψετα Ὀεηθαῖῃ ἴῃς βυτίδσα οὗ ἴῃ656 ῥτγίτηεναὶ νγδῖοσβ. ---- . 4.) 72» 
γεδμζε ἢ 411 1λε τομνὦ 97 ΤᾺ ἡλωρπάεγ]. ΤῊΣ νοῖος οἵ σοἂ 5ρεδκ- 

ἴῃ ἴῃ τῆς τπυηᾶογ οὗ ἴῃς 5ἴοστη, 85 Ηδ τίἀεβ ἰὴ Ηἰβ οδατγίοῖ νὰ 
ΗΪ5 δηρεὶὶο νἱηά5 δηά Ἰρῃϊηΐηρϑ, ἐπ φῃΐθηβ ἴῃς ΠΣ ερ δηά ἢ]]5 ἴ νὰ 
ἸΕΙΤΟΥ --- δηά [ἢ6 ψαΐοιβ "ες || λαοῖς στα}. ΤῊΪ5 ργαρῇῃϊς ροεοῖϊς 

ἀεβοτριίοι ἴαϊκαβ [ἢ6 ρίαςσε οὗ ἴῃς σα]πὶ σοπηηδηά, Οη. τῇ: “αοά 
βαϊά, “1,οἱ ἴῃς ψαῖθιβ ὑπάθγ ἴῃ6 ἤδάνθη 6 ραϊεσεά τορεῖμογ υηῖο 

ομς Ρΐδεβ, δηά Ἰεῖ ἴῃ Οὐγ ἰαπὰ δρρθαγ᾽ ; δηά ἰΐ νβ 50." -- α 

Εἰοββαῖου ἰῃβοσίβ ἃ εἰ γαιηθίεσ σουρ]εῖ ἴο ἱπίθηϑ!γ ἴῃ 6 ἀεδοπριίοη, ἢ 
τοϊηκίηρ οἵ ἴῃς δρ!ατίοη οὗ [ἢς 564 ἴῃ ἃ βίοτιῃ : 8. Ζἤεν τυδρ μῤ 
ἠλε νιομηήαίης,; 166} τυερῦ ἄριση τς υαὐέεγς, ζδιίο τ1Δ6 φέίαες τἀαί 

Ζάον ἐϊαάεί )οεηα )ο» “λένε, οἴ. το. 35. -- - 9. 7λα“ 2.εν »ιϊρἠϊ πο 
2α:ς τλε δομπάαγν Του αἰεί τε]. ΤῊΪ5 ν. 15 ἀΐγεοιν ἀερεπάεης 
85 ἃ ἤηαὶ] οἶδυβε οὐ ν.. Τῆς ναΐειβ βεὰ ἢδϑΪν ἰῃ ἴεττοσ ἴο ἴῃς 
Ῥουπάδιγ ἄχεα ον ἴπετὰ Ὁγ Ὑδηνει, Ὀεγοπα μη οἢ Ππεγεαῖῖογ {ΠῈῪ 

ἀατεά ποῖ ρᾶβ5β. ΤὨδ ροεῖ εν θη] Πδά ἴῃ πιϊηά 10. 4851: Ἀγ, 853, 
-- Μίρλη ποῖ γείμγηῃ ἴο ἐουεῦ “λε ἐεαγλ]. ΤὨδ βεραγαϊίίοη οἵ εαπῃ 
Δηα 868 ψγἃ5 ἴο Ὧδε ρΡεγρεῖυδὶ. 

8ῖτ. 111. Εουγ 5υπιῃ. οουρ]εῖδ. --- 10. ἤγλιο τορι γογίὰ ἐῤγίηρε ἐριίο 
2λὲ ναξζεγς, ΤΑαί τἠεν νιζρὰ ἥσιν ὄεμσεεη τὼς νιομπίαϊπς]. Τῆς 
τοϊγὰ ἀαγ᾽5 σσοσκ οἵ (σῇ. 1 15 γεα!ν ἃ ἀουῦὶς ψοῦκ : ἤτϑὶ, ἴῃῈ βερᾶ- 
ταϊΐίοη οὗ ἰδηά δηὰ 56ᾶ ν." Ὁ ; βεοοηῃά, {πε ογθαϊΐοη οἵ νερείϊδιίίοη 
ν 5 ὍΠς Ἰαἰΐεσ ἰβ ἴῃς τπδπιε οὗ [158 δπὰ τῆς βυρβεαυθηὶ 5. 

Τῆς δυΐπογ οὗ Οη. τ ἀοε5 ποῖ (Ὠϊηἷκ οὗ [ἢ 5βἰγεδιηβ, 50 δββϑθηῖίαὶ ἴο 

νερείδοϊς 16. Τῆς ρΡοεῖ βυρρ| 165 ἴπαϊ ἀείεοϊ, ἀηὰ εἰ ρἢδϑζεβ ἴῃ 6 

τείτεβῃΐηρ βίγεδῃμβ. --- 11. Ζάσί “εν νιἰσρλΐ γίυε ἀγίπξ ἰο σἠ 26 
«υἱδ απένιαίς 7 “τε πε]. Τῆς δηϊηλαῖβ σοΐὴθ ἰῇ ἤεγα ῥοῦ ἴοὸ 

τμεὶγ οτεδίοῃ, ἰῃ ογάθσ ἴο διῃρῃδβϑίζα ἴῃ 6 ἱπιροτίδῃοβ οἵ [656 
βἴτεδιηβ, ΏΙΟΝ ἴῃ6 ροεῖ σοηςείνεβ ἃ5 Ὀεϊοηρίηρ ἴο [5 οτάδσ 
οἵ οτγεδικίοῃ. --- Ζάσε “ὴ6 οπαρεγς νιϊράξ ὄγεαξ {λεῖν τἀϊγε. ΤῊε 

βρεοϊδοδίίοῃ οὗ ἴε Ὀεαυτα] νὰ 8455 τοᾶν πᾶνε Ὀδεη ἰπβαεησοά 
Ὁγ 10. 3053. --12. 7λα! “τε διγάς 97 λεαυέπ σιΐρὰ σοί ἄστυ», 
ἶϑο ἤηαὶ οἰαυβθ, ἀδβρεπάθηϊ οἡ ν.", ἴο ἱηίτοάυος ἴῃ6 Ὀἰγὰβ ἃ5 ἀ6- 
Ῥεηάξδηϊ οἡ ψνδίοσ, 45 ἰὴ ἴῃς ῥγενίουβ σουρὶεῖ [ἢε δηΐϊπηαϊβΊ ΤῇὴΘ 
Ὀἰτάβ βετε ἄονῃ, οὗ, 57, αἴτεγ τῃεῖγ ΗἸρῖ, ου ([Π6 Ὀδηκβ οὗ [8688 
βίγοδιῃβ. Τῆς ἱπίτοαυοσίίοῃ οὗ “ὉΥ [μεπι᾽ ὉΥ ἃ β᾽οββαῖοσ νγὰβ 
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ὉΠΏΘΟΘΒΘΑΙΥ, δη ἰξ ἱπηραὶτα ἴῃ6 πιρᾶβυτζα. --- ἔγορε αὑποῆρ “ἦέ 
ὀγαπελές γίνε γογίλ ςοηρ]; Ἠανὶηρ βοι εα ἄονη ἴῃ τἴπ6 Ὀγδηοῃα5 
οἵ ἴῃς ἴτϑεβ ὉΥ [ἢ6 5. Γθᾶπιβ, [ΠΥ αἴΐογ 1ΠΕῚΓ βαιϑίδοιϊίοη ἴῃ ποῖα 
οἵ βοῃξ. --- 13. λο τυσέεγεά ἐὴε νιομρέσέμς γον Πὲς τῤῥεόν ἐδαν- 
δε]. ΤῊΘ ὈΡΡΕΙ σα ΕΓ5 ἀγα ἴῃο56 ἰταπιεὰ ἴῃ [πε ὈΡΡΟΥ ψᾶῖοτβ 

ν., ἤεγε ἀγα ἴῃς βἴοττῃ οἱοιιβ δηὰ (ἢς ᾿ἰρῃηϊπίηρθ. ΤῊ πχυβὶ 
τοίοσ πεγείογε ἴο ἴδε σαῖηβ ἀδβοεηάϊηρ ὑροὴ ἴμ6 τηουηίδίη8. --- 

Ζλαί ὃν “Πὲς οεδμεγεῖς οὐ τυαίεν Τὰς σαγτὰ νεϊρλϊ δέ σα οῇεά . ΤῊΪ5 
ἰ5 ἴῆς τπηοϑὲ ῥγοῦδθ]ας οτὶρίηαὶ ἰῃ δοοοσάδησς νὰ τς σοηίεχί. 
ΤῆΘ δαγιῃ 5 βαιίϑῆθα νὴ ἢ ἴῃ 6 ταϊηβ, 85 [6 τηουηίδίῃβ ἀστὸ ψαϊογοὰ 

ΓῸΥ ἴῃεπι. Τῆδ ναῖεσβ οοῖης ἤοπὶ ἴῃ6 ὈΡΡΘΙ σμαιαθε β δηα ἴτοτα 

ουϊυγϑῖβ οὗ ἴμ656 νγδῖειβ ἰῃ βίοσῃῃηῃβ. Αἢ δηποίδηϊ σοργυίβε πηϊβίοοϊς 
τῆς. ἕοσπι ἴοσ “ τυ," δηᾶ τβδὴ ψὰβ οὐ] ζεά ἴο ἐχρ᾽δίῃ ἴ Ὁγ ἴπ δ 
δαάϊίοη οὗ “ΤῊΥ ψοσκβ""; Ὀυΐ 1 ἰ5 ἀΠσυ]ς ἴοὸ 566 μον ἴθθβα 
στὰ 5 οδῃ γαΐεγ ἴο ἴῃ ταί. ᾿ 

ϑίγ. 17. Ἐσὺ 5γη. σουρ]εἴϑ.---14.-15, γ.ο ἐαιεε ργασς τ ἐῤγίηρ 
"“ῥ ,»» εαἰἰε]. ὍΘ ροεῖ, αἴϊοσ ρίνίηρ ἴῃ6 ῥγενίουβ ϑῖσ. ἴο ἴῃς 
{τας γίηρ βίτεδτηβ, ποὺ [Δ Κ65 ἃρ ἴῃς νερεϊδιίοη οὗ ἴῃ6 τυϊγτά ἀδγ᾿5 
ψοτῖς ; δηά ἢτϑβι οἵ 4}} [ῃ6 ρταββ ἴοσ ἴῃς οδίιϊε, [Π ἢ -- ἀόγόαρε το 1Δ6 

ἑαδοων 9 νιαπζίπ4. ὙὨΘ Ροδῖ ἤδσα σοπιθῖπεβ τῖτῃ ἴῃ6 πδιταῦνα 
οὗ ἴῃς οτεδιίοη, αη. χα 5. (6 τπουρῆϊ οὗ ση. 3175, τὴς ποθ ββι Υ 
οὗ Ὠυμηδῃ ἰαῦουῦ ἰὴ ἴῃ6 ρτουηά, ἰῃ ογάεγ ἴο ψίῃ ἴἢ6 ὑτοάυοῖς 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΤΥ ΤῸΓ 5 5ἰδίδηςα. --- 7: ογ127 ζλαί 7.6} νιϊρὰξ ὀὄγίηρ ,ογτὰ 

ὀνγεαά ,ονι τὰς εαγίλ], ἀδρεηάδης ὑρο ἴπε ῥτενίουβ οἰδυβα, δῃὰ 

ἀεβηΐϊηρ ἴἢ6 Βεγθαρε 45 ἴῃ σταίη ουὖἱ οὗ νος Ὀγεδα 15 τωδάα. --- 

Το τη ῖ5 15 δἀἀεά τῆς ουἰναϊίοη οἵ [86 οἷϊνα ἴγεε οσ [5 ῥτεοΐουβ 

οἷ] : 725 ογαον Ἰλαΐ τἀεν τιρὰ! »ιαζε ἐλεῖγ γαεες ἐο εἀλΐμσ τοὐδὰ οἱἑΊ. 

ὙΜΉΠΕ τλ 6 οἱ] ἰ5 υϑ6α ἴοτ δηοϊητίηρς ἴῃΠ6 ᾿εδά, Ἔβρϑοίδιν δὲ ἔεδϑίβ 

235, ἴξ 15 αἰδο υ564 ἴο βοΐδῃ δηά βιηοοίῃ ἴδε βκίῃ οἵ οἴπεσ ραγίβ 
οἵ ἴπε Ῥοάγ 88 νε]] Ὧ5. με ίαοε. ὍΤῊς οἱ] 15 πηεπίοηεα ῥσοῦ δ 
Ῥεοδυβς ἰΐ ἰ5 ἴπε ρτοάποί οὗ ἃ ἔτεα ἴμδὶ πβϑάβ ουϊναίίοῃ. --- Τῆς, 

οτίρίηαὶ ᾿ϊπλ[οἀ ἰϊ5ε! ἴο τΠ686 ; Ὀυΐ ἃ ρ]οββαῖοῦ τ[πουρῃξ [πᾶὶ σὶῃα 

σου ποῖ ὈῈ ομϊἰεά, δηὰ 80 ἢ ἰπβετιεᾶ : σμα τοίμς ἑλαΐ ρέα- 
ἄρηοὰ ἠλε λεαγέ 97 νιαη, εἴ. Ἐς. τοῦϑ -- ἴι 15 ἀἰ βῆσυϊς ἴο 566 ΨὮΥ 
ΔῺΥ ΟἿδ δου] ἢανε δά δὰ [πε νατίδηϊ οὗ ν.ἷδ, σπά ὄγεαα τυλίελ 
τἱνεηρίλεποά σιαης ἀεαγί, πὶ οι 15 αν! ἀθητγ ἔτοπὶ ἴῃ 6 βάτηθς μαπὰ 
ἃ5 να, --16. 73: Μέές 97 δλσαα»], εἰραπιῖς ἔγεα5, οἵ, 265. ΤῊϊ8 
τεδάϊηρ δἴοηε Ὄχρίδίηβ ἴῃ 6 ναζίδιΐοῃ οἵ Οὅ “"ἴγεεβ οὗ ἴδε βεϊά," 
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δηὰ 3η ““1ττεε5 οἵ Υδῆνθῃ,᾽" (ΟἸ]ονεά Ὀγ ΕΝ". --- Α ρ᾽οββαίοσγ .-εχ- 
Ῥ δίηβ ἴθ ΝΕΤῪ ΡΙΟΡΕΙ͂Υ 85 ἐφάΐαγς 97 Ζεδαπομ “λα 4Ἴε ῥέα. 
-- Ύμεθε ἴτεαβ ἀσύς “λεῖ»γ Μ417 οὗ ἴῃς πουτβῃϊπρ ταΐη, 845 ἰπ ἴῃ 6 

Ῥγενίουβ 81. ἴῃς δηϊτηδὶβ, τηουῃίδίηβ, δηα ἴῃς δαπῖθ. ΑΥ. “4}}} 
οὔ 88} ᾽᾿ πᾶ5 ποιβίηρ ἴο 7 51} ἰξ. --- 17. Ἡλογε τλε δέγας δια ἐλεῖν 
πος]. ΤῊΪΐβ 8 ἃ ρ᾽οββϑαϊοι᾽ 85 βθῆδσαὶ βἰδίθιηεηΐ, ἰῃισοαυοίοσυ ἴὸ 
τδε βρθοϊῆς 5ἰαϊοτηεηῖ, ἢ ϊοΐ ΟὨΪΥ γᾶ 5 οτἱρίηδὶ : 7. σογᾷ λας ἀξ 
λονης ἐπὶ ἠὰδ φῤγεσδος]. Ὑτβίτατη βὰγβ [δαὶ πῆτε της βίοσϊκ ἢ83 

ΠΕΙΠΕΙ Ὠοιι565 ΠΟΥ ΠΙΪῺ5 [ῸΓ 115 ποδί, “1 86] εοῖβ ΔΗΥ͂ {Γε6 1811 δηὰ 
βίτοηρ δῃου ἢ ἴὸ ῥτονίἀδ ἃ ρῥ᾽δίξογμι ἴοσ 115 υρα πεϑῖ, πὰ ἔοσ 115 

Ῥύτροβε ποηβ ἅτε τῆοτε οοηνθηΐθηϊ [ἤδη ἴῃς ἢγ ἴτε " (Δίαλ 7 έ.. ὁ 

Βέδέε, Ρ. 248).---18. Ζῆὴε ἀΐρᾷ σιομρίαίης αγε 79 γ᾽ Τάς τυϊδά ροαίε]. 
Τα Ροεῖ, 45 ἴμε σοηΐϊοχί ἱηάϊοδίεβ, 15 [Π]Κίηρ οὗ [λ656 ἸΟῪ τηουῃ- 
ταῖῃβ ἃ5 βανίῃρ Ὀδεῃ ΜψῈ]}] νγαϊογοα, οἴ. ν.}5, ἀπ 50 ῥτονίἀΐηρ νερε- 
τδιίοη ἴογ ἴμεβε ν]ὰ ροαδῖβ ἰῇ τερίοηβ ΏΘΓΕ ὯῸ ΟἴΠΕΙ δῃϊηλα]β. οδῃ 

8ο. Αββοοϊδιβα ψτἢ μετὰ ἴῃ ἴμεβε ἰον ἰπδοσαβϑιῦ]ε τερίοῃβ ἅγα 
τῆς ϑγτίδῃ πλδττηοίβ. ---- 726 ἐγαρε αγέ ὦ γοΐωρε 707 νιαγηιοί»). ΤὨΪ5 
ΔΗΪΠΊ4] “ ᾿ῖνεβ ἰῇ ἤοΐθβ ἴῃ ἴῃς τοοΐζϑ, νἤθτα ἰΐ τηαοβ 115 πεϑὶ δπὰ 

ΠΟΩς6815 15 γουηρ, ἀηα ἴο ΜὮϊσΙ ἰἴ ΤΟΌΓα5. αἵ [6 1εαβὶ δδσπι 

(Τηβίγαηι, δα 761. Βέδές, Ῥ. 75). 
ϑίσ. Υ. Ἐουγ βγη. Ἴοουρ]είβ. --- 19. Ἡλο νισάς Τὰς γισορ ἢ 72: 

525], ἴῃ6 Ἰουστἢ ἀαγ᾽5 ψοτκ οὗ αη. 158, ὙἹΘ 5ἴδιβ ἅγὲ οτηϊξιεα 
ὉΥ οὖ Ροεσῖ. --- ,ο»γ “εαςοη5}, ἴο αἰδιϊηρυϊϑ (6 5εδβοὴβ οἵ ἴδε 
τηοητἢ δηά ἴῃ6 γεϑγ, 85 Οη. 13. Βοῖῇῃ δυΐμοτβ ἀουθῖ]εβ8 μδά ἰῃ 
νἱενν ἴῃ πεὺν πιοοπβ δηά οἵδε σαὶ ρίουβ (δαϑίβ πῃ οι τα ἀσίει- 

τηϊηεα ὈΥ 116 πηοΟ0Ώ8. --- 9 ἔπστν ἀΐς ἥγις 97) φοίηρ ἄστυ», ἴο ἀ15- 
τἰηρυϊϑῃ Ὀεΐπνεεη ἀδγ δηάᾶ ηἰρίις ὈΥ δυηϑεῖ. --- Α ρ]οβδαίου δα ἀβ ἴο 

τη ϊθ. βἰπηρὶς βἰδϊθιηθηῖ : 20. 7. 7Ζάοιω »ιαζεεί ἀαγάπεες, άθπ ἐξ ἐς 
πίρλί, τυλεγεῖνι αἱ τὐε τοῖα δεαςῖς 97 {46 “ογεεί ἐγεοῤ “ον. ὙΠε 

[ΟΥΠΊΟΣ 15 ἃ Ρῥτγοβαὶς τερειτίοη οἵ ν. Ὁ, (ῃ 6 Ἰαϊζεσ ἃ ρβῆθσαὶ ἱπισοάπο- 

τίοῃ ἴο ν.ζ, ----Ὡ1. ζΖῆσς γομρρ ἤοηις γοαν 07, 23γ6)]. Αἢεσ βαηβεῖ 
ἴδε γουπρ Ἰίοηβ ἢτϑὶ Ὀδοοης δεῖῖνθ. Τῇ πηἰρῃῖ ἰ5 {πεῖς τἰτλ6 ἴὸ 

84ιἰ5ἐγ τες ΠΌΏΡΈΕΥ. --τ “πα “0 «εεξ λεὶγ ,οοά ,γορε " ΕΖ], εἴ, 70. 
483, ψὮ]6 δαροιῖν β8εεκίηρ ὕσαΥ, ΠΕ τα] γ ἀερεηᾶ ὑροὰ Οοά 
ἴον ἴϊ. --- 32. Ἡλεη ἠὰλο τωρ γίδες, ἐλεν ραίλεν ἠλονισεῖσες ἐπ, Ἀπ 

ἐπ ἐλεῖγ ἄδης ἐπε ἀστυη], ἴον τεροβϑα δέεσ (ἢ68 δυηΐ οἵ ἴῃς ηἰμῆῖ. 
ΑΚ ἴδ ηἰρῃϊ ἰ5 τὴς ΠΙοπ᾽ 5 ἔπε ἴοσ ἰδθουγ, ἴῃ ἀδγΥ 8 ἢΐ8 {ἰπ|6 ἔοτ 

ΤΕροβθ. ὍΤῆα τένεῖβα 5 ἔπια οὗ πηδῃ. --- 33. “ἥαη ροσίὰ γογίλ (Ὁ 
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λὲς τυογᾷξ, Απά 1. λὲς ἑαδοιν μηδὲ ευεηίηρ]. Μδῃ τοῖϊς ἀυσπηρ ἴΒ6 

ἄδΥ, ἀπὰ τεροβεβ δὲ ηἰρῃξ, ΤῊΘ βη ρῖναοβ ἴῃ 6 5βἰρῃδὶ ἴογ ᾿ίοῃ δηὰ 
ἴοτ πλδῃ δἰΐκα. 

ϑιῖσ. ΥΙἹ. Α ϑυῃίῃ. τεἰταβι ἢ, δηᾶ συπίῃ. δηᾶ β5γ)γη. σουρὶςίβ. --- 

Α ρἰοσβδῖοσ ἰμβεσίβ Ὀείοσε ἴῃ οσεδιϊίοη οὗ ἴῃ6 δηϊπηδ]5 δῃ Ἔχοϊδπια- 
ὕοη οἵ ποπάᾶεγ: 294. Ο ἦσιν »καπίοίά αγε ΤᾺν τυογᾷς, γαλτυεὰ "1. 
Τὸ τῃϊς ἢς δά ά5, ΐόοτῃ ἴδ οοποσριίζοη οὗ ὟΝ]... : ἐπ τοίράογε λας 

ΤΆοι; νιαάς “άενε αἰ], εἴ, Ῥτ. 39 832", Ης τἤθη, ἴο πιακα 18ὲ 
Θχοϊδιηδίίοῃ ΔΡΡΙΥ ἴο 411} ἴῃς δηϊπιδ]β, ᾿ἰγᾶηβθροβαβ ν. ἢ" ἤοπὶ ἰΐς 
οτίρί δὶ ρἷδες δ ἴῃς Ὀερίπηΐηρ οὗ ἴΐ6 ἀεβοτριίοη οἵ ἴῃ ογεδιίοη 

οὗ τῃ6 Ἰαηά Δῃϊπλδῖβ. ---- ῶῷὅ. γοπαῦ σέα ργεαΐ απα ὄγοσα]. ΤΕΣ 
ΒΡ ἄαγ᾽5 ψοτίκ οἵ ογεδίίοη, πῃ. τ 3, πον Ὀερίη5. --- ΖΑ δ᾽ αγέ 

οἰ αΐηρ ἐλέηρε ἱππερισγαδίξ; Ζιίσνίηρ λέηρε, σνιαλ ἐορεζλεν τυ 

“γεέα!], ἴῃ 6 ἱπηυπηεγαῦ]α δηα νδτίουβ- 5:1Ζεὰ ογεαΐαγοβ [ῃδὶ ϑιναγηι 
ἴῃ τῆς 5868. ---26, Ζευΐαίλαηπ τυολίεὰ Τῆσις ἀϊίδί ογπι τ ῥέαγ τοῦ]. 

1ενιαῖμδη 5 ἴῃς ργεαὶ βεᾶ πῃοηβίει αη. εἶ, ργουδγ [με ᾿ΒΑ]α. 
ΤῊΪ5. τηοηβῖεσ, ἴοο ἤυρα [ΟΥ τηδῃ, ἰ5 ἴο σοά ἃ ἀδαγ {{Π{1|6 δηΐτηαὶ ἴο 

βροσὶ στ. ---- Α ἰαῖε ρ᾽οββαῖοσγ, τηονθὰ ὈΥ ̓ νῆδῖ ἰηῆἤμπεπος ἰξ ἰ8 αἰβ1- 
ουἱὸ ἴο ἀειογηῖίηθ, ἰπουρδς τἢ6 ταίθγθηοθ ἴο ἴῃς 8ε4 ψουϊά ὃε 

ἀείεςϊίνε νι ιϊπουϊ 5ῃϊρ5, δἀηἃ 50 δ6 ἰηβετῖεα : “δέάεγε σἀϊῥε ταἱξ, ---- 
27. Τῆς ἱπίσοάυσίοτγ [ἰπ6, τείδγτίηρ ἴο ἴῃ6 οτγεαϊίοη οὗ ἴῃς ᾿ἰαπὰ 
δηΐπλαῖβ, Μγὰ5 ζεηονθα ἴο ν᾿, [1 εν ἀθηον Ὀεϊοηρβ ἤετα : 726 

εαγίλ ἐς Λοΐΐ 7 Τὰ» εγεαίμγε5}, 58ο ΤΡΌΝ΄., ἘΝ." δἴϊογ (Ὁ, νῃϊ ἢ 
Δίοης βϑυϊ5 ἴῃς σοηΐϊεχί. “ΤῊΥ το 65," ΕὟ"., ΟΥ “ Ροβϑεβϑβίοῃβ," 

δῆεῦ Α4ᾳ., Σ, Θ, 3, ψἢ}]Ὲ ἃ ῥτορεσ πηεδηΐηρ οἵ ἴῃς ΗςΡ. νογά, ἰ5 
ποῖ Δρρτοργίδϊβ Βεζα. --- Δ ο7Γ ἠάσρι οπ 7λεε τυαίὶ 1, Ἰοοκίηρ ἴο 
Οοὰά ἴογ {δΒεῖσ βυϑίδηδηςθ. Α ρ᾽οββαῖοσ δάἀς ἴδε ρύγροβε: Ζάσ 
Ζλσι ὑπαγέδί ρίυε ζλεἴγ γοοα ἴηι ἐξ σεαφοσι. ---- Βαϊ [ἢ 5 16 τῇογε 

ΔΡΡτορσίδίεϊυ βίαϊθά ἰπ ἰῃς (ο]ονίηρς σουρίεῖ : 38. Ζάσι ρίνες 10 
ζάφρι: "ἢ Τάσι οῤέησεί ΖΤᾺν λαηέ ---- “ὰεν ραίλεγ ἐξ ἢ τἦε} αγέ ταήο- 

“πε ώ. ---- Αἰ αἰοββαῖου δά ἀβ, νἱτπουϊ ποεὰ δηᾶ δραϊηβὲ ἴῃ6 τηδᾶβυτζε, 
186 οὔ]εοῖ : τοίζά ροοί. ᾿ 

δισ. ΥἿΙἜ. Ἐουτ 5γη. φουρ]εῖβ. --- 30. 7Ζάσν ἀΐάσεί ΤᾺν γπεε] ἴῃ 
ἀϊβρίβαβαγα, [[| τυϊζλιώγαευεεί ἐλεεῖν οῤῖγ]. Τῆς 5ρι|πξ οἵ ΠΠ{π͵ οἵ πλδῃ 
δηα δῃϊπιαὶβ ψγᾶ5 ἱπηρατίεα ὃγ ἴῃ 6 αἰνίπα ἱπ τεδιῃϊηρ Οη. 27; πἤεδῃ 
ταὶ 5ρί τς νὰ νι μάγαννη, τη δηᾶὰ δηϊπιαὶβ εχρίγοά ἀπ. 6 -- 

Το [δ΄ῖ5 ναὸ ἀρρεηάεά ὉΥ ἃ ρ᾽᾿οββαῖΐου ἃ σοιγεβροῃάϊηρ ψοσζά, ἴῃ 
Ῥτ πεῖνα σατθα Οη. 3: πα πρΐρ ἄμε 12) γείμγη. --- 380. Ζάοε 
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σεμάσεῦ ,ογίὰ 7ΤΆγ ϑρίγ1], ἴῃς ἀϊνίης ϑρίτις νης ἢ ἰηνοῖαβ ἰῃ ἴῃ 8 
οταδίατε [ἢ 6 5ρίτῖϊ οἵ 116. ---- ἦεν ἀγε ἐγεαζεα , ογθαῖατεβ ᾿νε ἀρδίῃ 
Ι απά Τάσι γεπειυεεί 16 ,αεές οΓ τε ργομπα, σὰ πον Ἰἰνίης 

εγεδίαγεβ ἰῃ ρἶδος οὗ [Π6 οἷά (αὶ ἢανε ἐχρίτεά. Τῆς ροεῖ εν]- 

θην ἀρρεπάβ ἴο [πε 5ἰχ ἀδυβ᾽ ψοῦκ ψμᾶΐ ἣθ σοησεῖνεβ 85 ἢδΔΡ- 
Ῥεηΐης οὔ ἃ 5ενθηῖῃ ἄδγΥ; ῥγοῦδοϊν (πἰπκίηρ οὗ ἴμεβε ἀδγβ ἃ5 
εχιίθηάεά ρετοάβ οἵ {ἰπ|6. ---31. 724 γέρον 97 γαλευεὰ ἐπάωγείᾳ 

,ργευεγ)]. ΤῊϊβ ἴῃ τῃ6 οὔρίηδὶ τηυδὲ ᾶνα δε ἃ βἰδίθπιθηϊ οὗ 
ἴδοι || γαλευεὰ ἐς ρίαά ἱπ ΠΣ τυογὰς}, ψ ̓ ἈΪο ἢ 15 ἴῃ6 ροοῖβ τιοὰς 

οὗ 5ιατίηρ ἴῃς τδουρῃῖ οἵ ὅση. 15)--25, τ1ῃδι ἐνειγιῃίηρ αοα παὰ 
τηδᾶὰθ ψὰβ ΨΥ Ὺ δχοοὶϊεηΐ, ἀηπὰ ἴμδὶ αἴζεσ ἴῃς σοπηρίεἴίοη οἵ ἴῃς 

ψοΚ5 Ης ταϑῖθά ἔτοπὶ ἴθ. Βιυϊΐϊ ἃ ἰαῖεσ δὐϊίοσ, Ἰοβίηρ βρῇς οἵ 
118 σοῃηξοιίοη, ἰῃβεγῖθα ἃ ᾿υϑδῖνα ϑυροίδηςζινα νῦῸ., τπηακίηρ [δς 

Ἰη6 ἴοο Ἰοηρ 8ηἀ ρμαυιιίηρ ἴῃς δητῖγα σουρ]εῖ ἴῃ {πε ἴοτηι οὗ ἃ νίβἢ. 

ὙΤῊΙ5 τηϊδίακε ἰ5 ρεγραίυδίεά ἰη ΚΝ. --- ΤΏς βᾶπη6 ρἰοββδίογ, νυ Ἰϑῃϊηρ 
ἴο δηβδηςε ἴδε ρίοτγ οἵ Ὑδῆνεῃ ἴῃὰ (ἢ 5 σοηπθοοιίοη, Ὀτίηρϑ ἴῃ ἴῃ 6 
τῃεορηδηίΐς τηδηϊεβιδιίοη : 82. 247: τυῖο Τροζεί οπ τὰδ εαγίὴ α»ά ἐ 

φεριδία ἢ ἦε ἐομελείά τὰε τισιν ἑαΐης, ἀπά ἐλεν «πιο, εἴ. Ατὰ. οὗ 
Ῥ5. 1445. --- 383-34, ΤῊς σοηρτεραιίοη υπἰτα ἴῃ τῃ6 ρἰαάηθ85 οἵ Υδ}- 

ΜΘ ονοσ Ηἰβ σοτηρίεϊθαά νοτκ : 22» ριμεῖηρ), σοπιετηρίδτίοη οἵ δηὰ 

τοραϊδίίοη ἀροη ἴμε6 γοῦκβ οἵ ογεαιίοῃ ἀῦονα ἀδβοσθεα. ---- ἧς σευσοῦ 
τριΐο ΗΠ ει] ἰδ Ἀρτθεδῦϊε δηά δοσαρίδο]ε υπῖο γδῆνθῃ || 7 σ»η ρίαα 
τη Υαλευελ. -- Α ρἰοδθαῖοῦ επηρῃδβὶζθά (ἢ 5 σουρίες Ὁ ῥτεῆχίηρ 

δΔηοίδεν ἔτοπλὶ τ46᾽: 7 τυΐδ εἰηρ το γαλτυεὰ τυλίς 7 ἥυε; 7. εὐἱὰἱ 
»ιαζε ρισίράν [9 τῶν Οοά εὐλί 7 ἀαῦε »Ὼν δείπρ. ---- ΤᾺ Ῥ5. ἢδ8 
τοδοῃεα ἰἴ5 ἀρρτορτίαϊς εηά ; Ῥυῖϊ ἃ Μαοοαρεδὴ βἀϊΐοσ ἰβ οὶ 

58 [5Π6 ἃ ὉΠη1] με οδη δἀά δὴ ἱπιργεοδίίοη : 8ὅ. Ζε7) οἰππόγς δέ 
ἐχίεγρπαϊα ον {ἦς σαγίλ, απα ἐξέ Τὼ τοϊοξεα ποί ὅς “Ἦν γιογέ. 

1. ΠΝ ΣΌΣ "5.2 5 ἃ ᾿ἰτυγρίςαὶ δα ἀ!Ἰοη. --- ΠΥ} ἴῃ 1.2 [65 δτίβϑεῃ ἔγοτῃ 

αϊιῖορ. (Ὁ Πιᾶ5 ἰξ ἃ βεοοπὰ {{π|6. --- 3, πὉ}»} (7113) ρῖς. Βετε δηά τπγουρδουῖ 
ἴδε Ῥβ. δ8 Ἅοδβαγδοιεγίβεϊο, --- πῸ}}} εττ. ἴοσ ποθ ἢ.[, σισρής Ἐχ. 223-35 (Ε). 
-ποῖπρ}] πιῇ. εωγίαίν ]ς, 439. τοῦ 4039 ΗΡ, 37 15. 543. --ὃ. ΠΡΌ] δτίίοὶς 

αἰ ἀσπιοῦ. ἔοτος ; ἀὰῦ. ΝΥ Βεῖε δπὰ ποὶ ν.2}) ΡΙ. ρῖο. ὅπ ἀδποῦι. 

Δ πιῖ, ὄεανι, δῃὰ 50 “γσσιο, ἰαγ ὅέανες, εἶδνν. Νε. 25 38.56.2 (Β, 3411; ἤρυτε 

οἵ Ὀυϊάΐηρ, 88. ἰπ Απι. 95. --- ΠΣ] Ρ]. τῶν παι μῤῥεν «δανεδεγ ἰὰ τοοῖ 
70, 338.3..26 Ὁ, Ρ]. μ2ε» σέογίές, 8ο ν.1δ 7ς. 22}8.}6, [ῃ6 βυσοεββὶνς Ὠεὶρ 5 οὐ 
Ἰαγετβ οἵ βεᾶνϑῃ, βεῦὲ οὐ ἴῃ ἀρροῖ ννδΐειβ, ἃ5 ἰπ Απι. 95ς. Απιοὸβ 865 ΓΌΡΌ. 
Ηξεῆος [} 553} αἴρετε εἰοιραῖϑ. ---- 3.9] «λαγίοί, βοταβ {πῖπκ οὐ ἴμε 375» οἵ 181}, 
Ἐβρεοίδ!!γ οα ἀοοουηὶ οἵ ἴῃς ΠΥῸ "029 59 ΜΈΪΟΒ ἀρρεᾶγβ ἴῃ [86 ρδγδὶ), 1, ἴῃ 

2 
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ΒΟΙῊ ραβθαρεβ, πὰ αἷβο οὐ δοοουηΐ οἵ ἴμε τϑίετεποα ἴο Ὀϑμῦ ἱπ νι; δαῖ 
νιἧς ̓5 ἃ ρ]. ἴτοπι 1811, δῃὰ ψἱτμοαΐ ἰξ 315 15. ὈρίτεΓ. --- 4, ΓΤ ὈΣνΟῸ ΠΟ] 15 

σϑΡΔΌ]ε οἵ ἴἤτεε εχρίδπαϊίοης (Ὀγ.198 Ον6.): (1) τμδῖ οἵ ὃ, Ῥ, ΗεὉ. 1ἴ, τερατά - 

ἱπρ ῬΟΝΟῸ 88 ῬυΪΠΊΔΥΥ Οὐ]. ἀπὰ ΓΊΠΥῚ 88 ΒΕΟΟΠ ΔΎ ; (2) τορδγαϊῃρ᾽ ΓΙΓΥῚ δ 5 
δος. οὗ τηδίοσίαὶ, “ ουἱ οἵ νἱηά5," Ὀγ., Ὠς. ; (3) τεραγάϊηρ Ἁν ἃ5 τὶ ΠΑ Υ 

οὐ). πὰ υρνῦ δ5 βεοοπάδιγ, ΔΕ., Κὶ., Εν. Ηἰ. Ηὰ., Νον., Ῥε., Βᾶ, --- 
Ὁ ὧδ ῬΓΦῸ] τηυβῖ ὃς ἱπΐετρ. {ὙΠ ργενίουβ 1. ΤῊς περ]εοὶ οὗ ἀρτεεσηεπὶ 
5 βι τι κίηρ. (ὃ μα8 πῦρ φλέγον. ἘΔ. ψῖῖ ἢ ΟἹ5., Βὶ., Πὰ., ΟΠ ς., Ὁπῦν, τ δ. πὉ.} 
Ῥί. 3 τὰ, δαξ (Π]5 18 ἱπίετρ. ; οβδηρε ἔτοπι ρίο. ἱπιρτοῦ. ---- δι Ὁ 23} πα] οἴαιβε. 
πθ. 09] ΡΙ. 2 πι. ψἢ 5(, 3 55. (ῦ τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ, 'ΓΌ:; 50 Α4., θ, 
Ῥ,, ϑίγεει, Βᾶά. Τῆε 5{. τεΐειβ ἴο νη, ποῖ ἴο γὴν; οἵ, 70. 389. Ι{ ἰ5. ῥτοῦ. 

ἰπΐςοτρ. --- Ἰ. 1)0.2}} []}16τ ἔοττω ἱπιρί. 3 Ρ]., υϑυδὶ ἴῃ (μ}8 5, ---ϑ, ΤΉΪ5 1, ἰ5 
Ρδγεηι ῃεἴἶοαὶ δοοοτάϊπρ ἴο τηοβὲ ἱπϊεγργεΐεσβ ΤΈς οβᾶηρε οὗ ἔοππο οἵ ρὶἷ. ἔγοτη 
1} ἴον 18 ποίεννοσῖμγ. [ΙΕ ἰβ ἃ [εἰγδτηεῖεσ ρὶ., 8 Βᾶ. ---θ, γῸΨ 532) ποῖ ει ρἢ. 
ἴῃ Ῥοβίκίου, Βαξ δος. οὗ ρος αἴϊτες νῦβ. οἵ ν.ἴ; οἵ. 70. 385:11 Ῥγ, 859 --ἸγΛ2)5 53] 
βηδὶ οἶδυθε. --- 10. πὰ ϑὉ}] δτγιῖοὶς νὴ Ρῖς, ἱπιργοῦ, ἴῃ οτίρίηαὶ, οἵ, ν.ϑ, ---- 
11. Ὁ))}Ὸ] Ρ]. ΠΡῸ “Ξγέηρ (7.418). τ). ἤμαὶ οἴδαϑε ; 80 τον ΗΙΡΉ. ἱτηρέ. 
ν -ο μη] 85 ἴῃ Οπ. 134, --- ξ ΝἼ6] ἢ.πὶ. τοΐ δα 55, 85. Οπ, 1612 Ο) ἔο. 8 
75. 145. τ᾿ 13. ὈΠῸΡῚ τοδῖκεβ 1. ἴοο Ἰοῃρ ; ἰ5 ἱπίεγρ. δἷ. --- ξὉΝΝ 6} Κι. α.λ,, 
Ὁ; Οτ. Ρἱ. μέϊαρε 8008., ὦ τῶν πετρῶν; 50 Ἐ, “5, κἼνο, ῬΙΟΡ. Αγϑπι, Ὁ Κ02. 
-ἰ18. ποθ} ΗἸΡΒ. ρίο. τεβυπιίηρ ἴῃς ρτποῖραὶ εἰδυβς, --- ἼἘΡῸ γ155} τρδκεβ 
1. ἴοο Ἰοῆρ. ὙΨΡΌ ἰ8 δὴ εχρίδῃ. δἀάϊίου ἴο γἼρθ, θυῖ τμαὲ μδ8 πὸ τιν. Βετε. 
Εά, ΟΡ οκόγεαξ οἵ νναῖειβ, 85 2 5. 5, --- 14, πιρχ Ὁ} οὗ, ΝΎ, κυφ σι οὗ 

Ὁ. 111-18, ΠῚ} πιί. ἑαόσιν οἵ νψοτκ ν.383, δ8 Ἔχ. 1194 Ὁ. ΟἿδεῦ κίπάϑβ οἵ 
Ἰαθουσς ποῖ ἴῃ Ψ. -- ΝὙ}5] τακεβ ἴῃς ρἷδος οἵ ἤπαὶ οἴαυβεβ οἵ ρῥζενίουβ 
ϑι15. ἔοσ νδτίαϊίοῃ οἵ βίγ]ε. ---1δ. ΤῸΝ 230 ΠΌΦΟΥ 7.»} 15 ἃ ρὶ. οἵ ἀϊδετεηὶ οοη- 

βιγυςιίοη ἔγοτῃ οοπίεχί, ΌΥ ἃ β5ογῖδε τῆ τΒβουρῆς [μδὶ 80 ἱπιροτίαπίς ἃ ρὑγοάυςὶ 

88 νίῃς βῃου]ὰ ποῖ ὃς οπιμήιιεά, --- ὅνπχπὉ} ἢ] κχντῦ, ᾧ[5πΣ] νῦ. αλ. Ηἰρβ. 
»ιαξε τἀέκέηγ, ΝΉ.; «οἴ. τς. τς ψὸν ΦῸΝ 3320 ὉΠ.Ὶ] ἰ5. ἃ τερεϊους δἱ. --- 
16. γ»2Ψ99}] ἤπαὶ οἴαυθϑε, 88 ἱπιρίβ. δρονυε. ---- γὴν ὙΡ] 50 3, ΖΦ, Ρυὶ (ὃ τοῦ πε- 
δίον. ΤΣ οτρίπαὶ ννᾶβ ἀου Ὀ11ε85 ὑφ, ψ ΠΙΟΒ ταὶρῃϊ Ὀς εἰζ μεν εὐ οσ τ. --- 

ΚῸΣ ὝΦε 1.20 ὙπῈ] εχρίδη. ρἷ. --- 17. ὈΡἼΦΕ] ἵαρτοῦ.; ἴῃς σμοὶς 1, ἰ5. ἃ 

Εἰ. --- Ὁ22.)1 ΡΙ, ἱπιρί. 5} ἄδποιι. 10 με (846). --- ̓  ΠΥ Ὁ] πιῖ, “ον, 85 
1ν. τι} ι, 1418. 76. 87 Ζς. 59, οἵ, 70. 393. --- Σ᾿ Ὁ00.2] πνπὶ., φυ2γεῖς οἵ βγ, ἃ5 
15. 148 373} ΕΖ. 315 Ἑ; δος. οὔ ρίασε. (δ ἡγεῖται αὐτών ΞΞ- ὈΨΝΝ 3 ἱπιρτοῦ. --- 
18. 055} π.[π|.} τοὐλα πιοιείαΐρε ροαί, 8.1 8. 245 70. 30. ΒΕ 8.285] 518}} 
δῃΐπη8}5 τα βει Ὁ] πρ' πιδττηοῖβ, ΡΥ. 3029. 5 1ν. 11 -- Ὠϊ. 147. (ῦ χοιρογρυλλίοις, 

δ “.“ ΑΟΥ λαγωόις. --- 19. 50] μέ, οἵ νΌ. 45 ἴῃ 8. 11. π., θυῖ ΜΤ, ροϊπιίηρ 
8 ἱπίετρ. ; Ρῖς. ἰβ πῖοτβ Ἀγοῦ. --- ὈΥΓΛῸ] σαεγεαῖ σεατσρς, 88 Οπ, 1} (Ρ); ποῖ 
τλογεὶν {ἰπ|ς, 85 Ῥβ85. 758 1029, -- » Ὁ] Ρ΄, Οδἱ βεετηβ ουΐ οἵ ρἷδες ; τά. ἱπί. -- 
930. ΓΦ] 7055., [Ο]]οννβἀ ὈΥ 52), βίπιρὶε 5 δῃὰ 7.85. ; ῥτοῖ, δηὰ δροά. ςοῃάϊ- 

τίομδὶ οἷαυβε. Βαΐ 1. ἰ5 ἰεἰγαπιεῖεσ δηὰ 15 ἃ ρὶ.; 80 450 ἰ5 ἴῃς ποχί ]. -- 

21. τὐ}30} ἱπῇ, οαττῖίεβ οὔ [με ῥγενίουβ ρίο., οἴ, Ὁ τ. ῖνο, --- 38, ΠῚ] 58.) 
τεπηρογαῖ ογ οοπάϊιοῃδὶ οἴδυϑε 68 ν.30, σῖτἢ ΠΡΌΝν ἴῃ δροά. --- 38. Ὑ 57.5.1 Μιὰς 
ὕνο δοοςηΐβ. -- 394, 1270} εχοϊδπιδιίοι οἵ ψνοπάεσ, ἱπιοηεοιεὰ δὶ, ; 50. ἷϑὸ 
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ΠΌΥΦ» ΓῸΣΠ2 τοῦς, ψΒΙΟἢ 15 ῥγεπιδΐυσε Ὀείοτε [με σοπιρί οἴου οἵ οτεαδίϊοη. --- 
ΤΊ. Ὁ.πι., ἃ ας νγοτὰ ἔγοπι Γ2Ρ Ξξ ψεί, ὀερεί  “ οτεδίυτγεβ " ΚΝ πὶ, αἴοπε βυϊεὰ 

ἴο ἴῃς ςοηϊίοχι 85 ἴο [Βε υὑϑᾶρε οἵ νΌ.; Ὀυϊ πουῃ ποῖ εἶϑυν. ἴῃ (Πἰβ8 βεῆβε, Ὀυϊ 

οὗ τοίην δοχυϊτεά ΟΥ̓ ρυζομαϑθε 1ος 2], 88 πη. 31}8 3425. 166 ἃν. 2211] 705, 144 
(411 Ρ) ΕΣ. 38.3.18 Ῥρ, 47, ΤᾺς οτεδίυτεϑ οὗ δα ατε οαΐ οἔ ρίαος ες. ὙΠΕΥ͂ 

Ῥεΐοτρ δες τῆς νναῖεσ δῃΐπιαὶβ ἰπ ν. 7, ΤὨς εαἰΐοτ ψῆο ἰηβετίεά ργενίουβ 

εἴαυθϑε ἱγαηβροβεὰ ἴδε 1ἴπεῈ μεῖς 85 τηοβὶ βυϊδθϊε ἴο [Π]58 Ἔχοϊδπιαῖίοη. ---- 
δ. Ὁ" Π|} γορεαΐεν' “66, ςἔ, »)ῸὉ πὶ 7. 5ὅ, ἃ5 (Β6., Ετν, Π6.; ποῖ “γοπάεσ ἰ5 
τε 5εα,᾽ οἵ Ρε., Ηυ. --- Σιν 27] ταδί 8 ]. ἴοο Ἰοπρ ; ἰαϑὶ νγοτὰ πες} 688, δ]. --- 

2 Ὁ] π.πι. ο0]]. ἕοτ τς γὴν οἵ Οη. 139; οἷν Βεζε οὗ ννδῖεγ δῃΐπιαὶβ, ἀβΌ ΘΠ 
85 1480 ογεερίηρ τμϊηρβ οὗ Ἰαηά, Ὀυϊ Οη. 9 (Ρ)) 81} πιονίηγ τΠϊηρ5. --- 36. ΓΝ] 
«ἀΐῤο, ἰχαρτοῦ, ἴῃ οτὶ ρίπαὶ ; δε 1. 15 ἃ ἰαῖε εἷ, ---- 10} οἵ, 70. 4ο35.-- 4184, τολαζο. 
-- π] ἔοσ τεϊαϊίνς. ---ὶ Ῥπιφῦ]. ΤΒε 58. ἀοεβ ποὶ γεΐες ἴο ἴῃε 3εα; Ὀαϊ, 48 Ενν. 

σΒε., ἴο Ιενἰαϊῆαη. Τῆς νῦ. ἴακεβ 3 ἰαϊουιβίοδ!ν ἰπ (8 β86ῆβε, ἃ5 ἴῃ 
ΤΌ. 4039 .---27. 855] ἴῃ τῃς οοηίεχὶ τεΐετβ ἴο ὑγενίουβ νυδίευ δηΐπη815 οὗ δ ἢ 
ἅδγ οἵ οτεαϊίοι ; Ὀυὶ ἴῃς Βυθβεηυεπῖ οοηΐεχί τεαυΐγεβ ἰδηὰ δηΐπ)α]8 οὗ 5ἰχι ἢ 
ἄδγ. ΜΝ 38 Βεϊοηρβ δὶ {πε θερίππίηρ οἵ τ ϊ5. 51. --- 1512. ΡΙ. ἱπιρέ,, Αγατιδᾶ- 
ἴδια, ἃ5 110166 14516 15, 1818 Ἐξὶ, οἱ; ν. ΡΒ, 6051, --- Ὦ }} ὈδΥΝ ΓΓ] ἃ φεπετγαὶ 
βἰαϊεπηεπῖ, νατίδπὶ οἵ ν.3βα δηὰ ἃ γ]. --- 38. 12] ρῥτγοῖ. οὗἨ ἴεπιρ. οἷδιιβ6. ---- 
γόρὉ}] δροᾶά, ζὉρὴ νῦ. Οαἱ ψαζάεν Οπ, 3146 Ἐχ. 166 5.36 (7) Ἐ--- 239. 5] 
ἩΙΡΆ. ἱτωρί, ον ἔοσ θην. --ττ γϑυν ὉΛΡ' ὉΝῚ] ἰ8 ἃ ρ]. (τότα Οπ, 315.--. 91. Ἴ29 5] 

δ) 755. 15 ἱπηρτοῦ. ; ἴξ ἰδ δῇ ἱπίετρ. 6]., πιαϊκίρ 1. ἴοο Ἰοῃν. --- 83, 9.295] ῥὶς, 

τε]. οἴαυβε. --- ὝΠΟ] γ. σοπβεο, ταβ}1. ΤῊΪ5 ν. βεεπιβ ουΐ οὗ ΒΑΥΠΙΟΩΥ͂ Ὁ} ῬΒ. 
διὰ ἰ5 ἃ μἷ.--- “}}] Ῥτοῖ. οὗ ἴεπιρ. οἴἶδυϑε ψῦΒ υῦρον ἴῃ ἀροά,, 88 ν. 3580 --- 

88. πον] οοβοτγῖ, ἱπιρί. {Π|ΠΘΤΝ. ---- ἈΠ3} ἀἰμνέρη ἢ μιν ἐϊγὲ, οἵ, 635. ---- "Ὁ}3] 
πΏΡ ϊ65 τ, -- Τὶ ν. ἰ5 ἃ ρἷ., διηρ βοδ ϊοα οἔὗ ν.5', ---8δ. γ5}} ἱπηρί, Ὁ, οἵ, 
Νὰ. 1486, ΤῊς ἱπιρτεοδίίοη οἵ 1:15 ν. 15 ἃ Ἰαῖε ρἷ., δϊορεῖμες ἀπϑυϊτεὰ ἴο Ἐξ, 
-- πΥ ΤΝ ΦῸΣ "921 18 ἃ ᾿ἰζαγρίοδὶ ρ]., 85 αἱ Ῥερί πηΐμρ. ὃ 

ῬΘΑΙΜΘ ΟΝ.-ΟΥΊ., 24 51. «ἢ. 

Ῥβ. 1:οῦ σοπληβ [86 βεοά οὐ Αὔσδμδπιὶ δπᾶ δοοῦ ἰπδὲ Ὑδμσ α 

τοῖς Θὰ τοπιθπιθεσβ ἔοσενας Ηΐ8 οοναπαπὲ τὶ [86 ἐδίμοτα (ν. 5). 
με Βἴοτγ οὗ [Π6 Ῥαϊσί σοῦ 18 ἴμθη 1014 1111 [Ὡ6 ἀδϑοθηὶϊ ἱπίο Εσγρὲ 

(ν. 15. 1.τ αι 59.5. ΤῈς ϑβοπάϊηρ οὗ Μοβεβ δηὰ {π6 ρίασιιοβ οὗ Ερυρὶ 
816 πο ἀεϑοσὶ δεά, οἹοϑίηρ σἱῖ ἴΠ6 Ἰοδάϊηρ ἐοσίμ οὗ 186 ὈΘΟΡΙ6 

(ν 5.5. 95). Απ ἱπίσοδιιοίοῦγ 51088 πιαῖζαβ ἐπ ῬΒ. ἰπίο ἃ Η4116] Ὁ 
1ϊ8. Θπαρμδβὶβ Ὡροὰ ῬΌὈΙΣΟ ἩΤΟΥΘΗΐΡ ἰπ 118 ναγίϑὰ ρδβεβ (ν.. . αὶ 

οοποϊυάϊηρ χ1088 οαττὶο8 οὁα [Π6 ΒἰΒΊΟΓΥ ἰπ ΟὐΕἸΐπὸ ἈπῈ}1 [86 ΘηίΣΘΠΟ6 

ἱπίο Ῥαϊδβδιΐπο (ν. 3.5). ϑυπάτγυ ρίοββϑ ἐπ βίσαϊα δηᾶὰ ὀχραπὰ [86 
Βἰβίοσυ (ν.} 15.16.5), δηᾶ δἱ {ἐπ|6ὲ8 ἰπίγοάμοθ ποὺ Οἰοπιθηΐδ (ν.3). 
Ῥβ. τού δερὶπβ τῦῖϊα 186 Εἰβίοσυ οὗ [18:86] ΨΒΕσῈ ῬΒ. 105 δῃάδβ, 
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δὲ 186 οτοβϑίηρ οὗ {μὲ Ἐδά 864 (ν.᾽. 11); δηά οαστίθϑ ἰξ οὐ {πτουσῃ ἘΒ6 
ὙΠ άοσπ688 (ν.1" 17.19.28... 39.286. 28. 6... (ῃ6ῃ ὈΓΙΘΗ͂Υ 8ι1π|8 ἘΡ 86 δίοσν' οὗ 
186 πιΐϑεσίεβ οὗ {πῸ {π|6 οὗ (π6 ἱπᾶροδ (ν᾽ 5 5. 0. τ ΤῸ τσδ 
τιδᾶο ἱπίο ἃ Η41161 ὉΥ δῇ ἱπισοδυοίοσυ 91088 (ν.᾽ ὅ), ἀῃὰ δῃ ἰηβεσιξοι 
(ν.3), ἴο ψΑΙΟΒ ἃ ῥϑηἑςοπεῖ δ] οματγδοῖοσ 18 σίνϑη ὉΥ (ν.5 5.1). Ἐχραη- 
εἶνε σίοββἝββθ ὑγεσ 8180 ἰηϑοσίβα (ν.}Ὁ ̓ 5. 2.5. 7.8). ΤῺ Ῥβ. τχ88 σίνϑει 
στοδίοσ οοπρ]θίθη 688 ὉΥ͂ σ]05868 τοξοστίηρ [0 [6 δῖος πἰβίοσυ οὗ 

186 παξίοπ, ἐσθ (111 δι δβεαιθπί (0 [86 ἘΧῚ16 (ν.35. 8.5. 6 

σν. 

Ἐ 5Ξεδὰ οἵ ΑΌγαμαπι, ΗΪ8 βοσνδηΐ, 

8058 οὗ Ϊ]αοοῦ (Η5) σἤοββῃ, 
Ηε, Ὑδηνεῇῃ, ἰ5 οὐοὐ Οοἀὰ: 

Ιῃ Δ}} [δ εατίῃ τὲ Ηἰ5 ἀδεάς οὗ ἡυάρτηεηΐ, 

Ἑ ἀοιϊῇ τουγοτθοσ ἴογενοτ Ηἰς οονεπδῃηΐ, 

Τῆς νοζγὰ Ηες σοτηπιδηαθδα ἴο ἃ ἰῃουδκαηα ρεπεγαίίοῃϑβ; 
νηοῦ Ηδ πιδάς νυ ἢ ΑὈτγαμαπι, 

Απὰ δρροϊπίεά ἴο ]δοοῦ 85 ἃ 5ίαίαϊβ. 
ἌΝΒΕΝ 186 ννεγα τηθη (αὶ οουἹὰ θὲ πυτηρεγεά, 

Α5 ἰξ ψεσγα ἔδνν ἀπὰ βο)ουγησγϑ ἴῃ (πε Ἰδη 4), 
Ηε 5Ξυδετεά πο οπε ἴο ὀρργεββ ἴῇεπι, 

Απὰ τερτγονδὰ κίηρϑβ ἴοσ ἴπ εἰσ 5α Κα. 

ΝὨ Ηε οἱἰϊεὰ ἃ ἰἀπιίης οἡ ἴῃς ἰαπὰ : 
Τῆς ψΏοΪε 5 οὐ Ὀγεδὰ Ης Ὀγακεα. 

Ἡς 56ηΐ Ὀεΐοτα {π6πὶ ἃ τηϑῃ; 

Ἐσογτ ἃ 5ἴανε 7οββρῇ ννὰϑ8 βοἱά, 
ἩΕΥῪ αῇῆιοίεὰ 5 ἔεεῖ τ ἐετίεῖβ : 

Ἰηΐο ἱτοηβ ἢξ επίεγεὰ, 

πε} με ἀπιε ΗῚ5 νογὰ οᾶπια ἴο ρᾶ55, 
ΤΠἢε βαγίῃηρ οὐ Υδῆννε ἴῃδἱ ἰεϑίθὰ Ὠΐπὶ, 
Ἑ, 5οηΐῖ ἃ κίῃρ πὰ τεϊδαϑεὰ ἢΐπι, 

Α τῦ]εγ οὗ βεορί6β δηὰ 5Ξεἰ Ὠὶπὶ ἔγες. 

Ἡε πιδάς πίπι ἰοσγὰ οὗ ἢΪ5 ῃουβθῃο]ά, 

Απὰ ταϊεσ ονοῦ 4}} ἢἷ5 ροββαθβϑίοῃϑβ. 

ΗΕΝ [5γεὶ οἂπιεὲ ἴο Ἐργρί, 

Απὰ ]δοοῦ 5Ξο᾽ουτγηεά ἴῃ (πε Ἰαπὰ οὗ Ηδπι. 
νει Ηδ πιδάς Ηἰΐβ ρβεορὶε νεγγ ἐγυϊα], 
ΤΒεῖγ πϑατί ἰυτηδὰ ἰο Παϊγεὰ, 

Ε 5Ξθηὴΐ Μοβος Ηἰξ βεγνδηΐ, 

Ααΐοῃ ψῆοπιὶ Ηδς παὰ οἤοβεῃ. 

Ἡδεριαῖ πιϊγαουϊουβ ἀεεάϑ, 

Απὰ νοπάεγβ ἰῃ ἴπε Ἰαπὰ οὗ Ηδπι. 

ΗΕ Ἄοπαηρεὰ {πεῖτ νναῖετϑ ἰπῖο Ὀϊοοά. 
Ὑδεῖγ Ἰαπὰ βινασπιεὰ ν ἢ ἢ ἴτορϑβ. 

Ηξς οοπιπιαηαεὰ δηὰ 6 βυνδύπὶ οΔΠΊ6, 

Ομδίβ ἴῃ Α]} (πεὶγ Ὀοσγάεσβ. 
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Ε χανε ἴδεπὶ Παὶϊ ἴοσ γαίῃ, 

ΕἸατηίης ἤτε ἱπ {πεῖν Ἰαπὰ ; 
Απὰ 5πιοῖς 1ῃεῖγ νίπεβ δηὰ ἢμ ἵγεεβ, 

Απηὰ ὕγακε ἰῃ ρίεοςβ ἴπε ἰγεαϑβ οἵ (Πεὶγ Ὀογάεγ. 

Ε' οοπιπιαηάεά δπὰ ἴῃς Ἰοσυϑῖ5 οΔΠΊ6, 

Απὰ τῃε γουην ἰοσυπί5 νυ οι πυταθοΓ ; 

Απὰ δἷε δ]} ἴα ἤεγῦαρε ἰπ (εἰν ἰαπὰ, 

Απὰ δἱβ δ]] {πε ἔσται οἵ ᾿ἰμεἰγ στουηά. 

ΝῺῸ Ηε 5ςπιοῖβ δ]} ἰῃε ἄτϑιὶ Ὀοτῃ ἰπ ἰπεὶγ ἰαπά, 

Τῆς ἢγϑι ἔχ 5 οὗ 1} {πεὶσ βίγεησίῃ ; 

Απηὰ Ιεὰ ἐοτί (Ηἰ5 ρεορὶθ) νἱἢ ϑἴνετ αηὰ ροϊὰ ; 

Απά ἰδέτε νν85 ποῆε (πδὶ βία πιθ]εὰ ἀπιοηρ Η 5 (γε 8. 

ΟΥΙ. 

ΝῸ Ηε τερυκεὰ πε 5:8 οἵ Βεεάβ, δπὰ ἰϊ ἀτίεὰ ἀρ; 
Αμπὰ Ηε Ἰεὰ ἴῆεπι ἴῃ ἴῃς ἀεριἢ5 85 ἰπ ἃ ν] ἀΘΓΠ 655: 

Απὰ (ἢς νψίεγβ οονεγεὰ ονεσ [Πεὶγ δἀνεγβξαγίεβ. 

Νοὶ οπε οὗ ἴῃεπὶ ννὰϑ8 Ἰδΐι ονεσ. 

ΗΕΝ ιδεν ἀεβίγεά ἃ ἀεβίγε ἴῃ ἴῃς νυ] Γη 655, 

Απὰ ιτεξῖθα ΕἸ ἰῃ ἴη6 ἀδϑβεσί. 
Απὰ Ηε μάνε ἴἰο {πεπὶ (Πεἷγ τοφυαβῖ, 
Ἀπὰ 5επηὶ ἰοοὰ δοσοτγαΐην ἴο (Ππεὶγ ἀθϑίγε. 

ΗΕΝ (τἢεγ νεγα ᾽εαίοιι5 οἱ Μοϑβεβ ἰῃ ἴῃς σατρ, 

Απὰ οἵ Αδγοῃ, ἰῇς οοηβεογδαίδα ἰο Ὑδῆν ἢ ; 

Τῆς δαί ορεπεά δπὰ βυνναϊονεά υρ Παίϊῃδη, 

πὰ Τοονετοά ονεσ ἴπ6 σοπηραηγν οἵ Αδίγαιῃ. 
(Τ ΒΕΝ) πον πιᾶάς ἃ οδ] 'ῃ Ἡοτεῦ, 

Απὰ νουϑῃϊρρεὰ ἃ τπο]ίδη ἱπιαρα; 

ΒΟΥ ἴογραι 'ΕἸ (πεἰγ ϑανίουγ, 

Μη ἀϊά γστεαὶ ἀδεὰβ ἴῃ Εργρί. 
ΤΠΗΕΝ (γῆν ἢ) δά οοτηπηαηάεὰ ἴἰο ἀεβίγου 1Πεπὶ, 

ννογα ἰὶ ποὶῖ ἴμαὶ Μοβεβ, Ηἰ5 οἤοβθῃ, 

ϑιοοά ἰῃ ἴῃς Ὀτοδοὴ Ὀείογα Ηἰπι, 

Το ἴυγη ἀννὰγ Ηἰ5 ννγαίῃ ἔγοπι ἀδβϑίσγογίης. 

ἮΕΝ {δεν τεξυδεὰ ἴῃς ἀεϑίγαῦ]ε ἰδηὰ, 

Απηὰ ἀϊὰ ποῖ πεαγκεη ἴο ἴῃς νοῖςε οἵ Υδῃνεῆ. 

ἈΑπὰ Ης πεὰ ἃρ Ηἰ5 μαῃὰ ἰο ἴῃεπι, 

Το πιακε ἴπεπιὶ (4]] ἰπ τῆς νυ]! οσπ 55. 

ΗΕΝ τδεγ Ἰοϊπεὰ {πεπιβεῖνεϑ ἰο Βδδὶ Ῥβϑοσ, 

Αηὰ «δἷοα ἴπδ βδογίβοίαὶ πηθαὶβ οἵ ἰῆς ἀεδά; 

Ἀπὰ ρτονοκεὰ (Υδῆνε}) Ὀγ {πεὶσ ἀοίῃρϑ: 

Απὰά ἃ ρίασυε ὕτοκε ουἱ ἀραίηξὶ {Π 6 πὶ. 
ΕΝ ΡΒίποδαϑ βἱοοὰ ὑρ δηὰ ἰηϊεγροβεὰ, 
Απὰ (ἢς ρίαρσις νν45 Ξἰαγεὰ (γοπὶ {8 6π|)} ; 

Απὰ ἰϊ ννὰβ οουηίεα ἴο ὨΪπὶ (οΥ τ δου 5Π 655 

Το ρεπεγαδίίΐοῃ αἴϊεγ ψεπεγαϊίίΐοη ἴόσγενεγ. 

ΤΗΕΝ πεν εηγαρεὰ Ηἰπὶ δἱ ἴῃ νγαῖθγβ οὐ Μεγίθδῃ, 

Απὰ ἰϊ νϑηῖ ἢ}} νυ Μόοβοβ ἔογ (μεἰτ βακε; 

Εοτ {πεν τε ε]]δὰ ἀραϊηϑὶ Ηἰ5 ϑρίτι, 
Αῃὰ δ6 5ρᾶκα σϑῆϊγ υν11}} Ὠἰδ5 1105. 
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ΗΕΥ ἀϊὰ ποὶ ἀεϑίγογυ ἴῃς Ῥθορῖββ ; 
Απὰ 5εσνεὰ (πεὶσγ ἰάοἱϑβ, 

Απὰ ἴῃε5ε Ὀεξοδπ)α ἃ 5ῆδγε ἴο [ἢ 6}, 

Απά {Πεγ 5δογβοεά (ἢεὶγ 505 ἴο ϑῃεαϊπι. 

ΗΕΝ [δες δηῆρεῦ οἱ Υδνεῃ νγᾶβ5 κίπἀϊεὰ αραίπϑι Ηἰβ ββορὶβ, 
Ἀπὰ Ης δϑοβμοστγεά Ηἰ5 ἱπμπογίδησα, 

Απὰ ρανε ἴδετα ἰηΐο ἴῃς παπά οἵ ἴῃς παίϊοῃϑβ ; 
Απὰ {πεν ἴπαὶ Ὠδιεὰ ἰἢςπὶ τυ] ονοσ (ἢ 6 πὶ. 

ΗΕΝ Ἧε ἰοοϊκεὰά ὑὕροη (Πεὶγ ἀϊβίγεϑϑ, 

ΝΏεη Ηδ Βεασὰ τἢεὶγ γεὶ!; 

Απὰ τεπιοπηρεγεὰ Ηἰβ οονεπδηϊ νυνἱτἢ τἤ δ τι. 

Ἀπαὰ ννᾶ5 5οστγ δοοογαΐηρ ἴο ἴῃς δουπάδηςε οἵ Ηἰξ5 Κίπάποββ. 

Ῥεβ, 1οῦ-Ἴοῦ ψεγε οὐ ρί πα οημς Ῥ5Β. ΤΏ ἴοππποῦ σδγιῖεβ ου ἴῃ6 Πἰβίουυ 
οἵ Ιβγϑεὶ ἴο ἴῃς ροίῃρ ἔογῖ ἕτοτα Ἐργρί. ΤΆς Ἰαίξεσ θερὶπβ τί ἐμ 6 ογοββίηνσ 

οὔ ἴδε ΕΚεὰ 8:8, πὰ οαγτῖεβ ἴμε Ὠἰβίογυ [ἢγουρ τ[ῃς ρετίοα οἵ ἴδε οϑοφ. [1 ἰ5 

διορεῖμες ἱπιργορϑῦϊε [μαῖ ἃ ροεῖ Ψου]ά οἷοβε ἢἷβ ροἊπὶ τ ἴα ἐοσιοσ, οὕ 
Ὀερίῃ ᾿ΐβ ροθπὶ ψ ἢ ἴα Ἰδοῦ ἐνοηῖ. Τῇ ῥβ. νγαβ αἰνίἀεὰ ἱπίο ἴννο ἔογ 
Ἰἰταγρίοαὶ τεαβοῦβ; δπὰ ἴμα ἤγβι ρατὶ νγᾶ8 ραΐ ἱπ [Ὡς ἔογτω οἵ ἃ Η811ε] Ὀγ ἃ Ἰοῦς 
ἱπιγοάιοζίοη νἱτδ; [ς δῖον ννὰβ σίνεῃ ἃ ρεηϊςεηταὶ ομδτγαοῖοσ ὈῪ δὴ ἱπίγοάαο- 

τἴίοῃ ν.1τδ ἀπὰ ὈΥ̓͂ νατίουβ ρίοξβεβ. Αἴενγ ἴῃς βεραγαίϊοῃ δῃ εἀϊίοσ, βεεΐηρ ἴῃς 

ἱπαρρτορτίδίεμεβ οὗ Ἰεϊηρ ἃ ῥ5. ςοποϊυάα ψῖα (με μοΐπρ ἐοτῖ ἔτοπι Ἐργρί, 
δα ἀ5 ν.88.46 [0 ΟΑΥΥ οἡ [ἢ Ὠἰδίοτυ ἀπι}} ἴῃς ἐπίγαπος ἰηΐο Ῥαϊεβιϊηθ. ϑίτωϊας 

τεδβδοῃβ ἰεὰ ἴπε εἀϊΐοτ ἴο Δρρεπὰ ἴο ἴῃε βεοοπὰ ρατὶ 1οδδ- 7, δπὰ ἰοὸ ἱπβετὶ 
ν.836. 88. δ9. 43,48. ἴῃ οΥεσ ἴο τηϊηρὶς ἢ ἴῃς Αβ]οξϊοπβ ἀπὰ ἀεϊϊνεταποες οἵὗ 
τε ἄτας οὗ {πε “ Ββορβεῖβ᾽," τεΐετεπος ἴο ἴῃς δθθ)οϊίοπβ ἂἀπὰ ἀδ]ἰνεγαηοςεβ 

᾿ΟΥ̓ ἴῃς Ἰαῖεν ἢἰβίουυ Ἔνεὰ ἴο ροβί- εχ]ς τἴτηεβ. ὕπάον ἴμεβε οἰγουϊηβίδποεβ 
νε νου εἐχρθοῖ πη ΩΥ ἱπιεγργείδιϊνα, ὄχρδηβῖνα, ἀπά Ἰἰϊτυγρίοαὶ ρίοβϑεβ. 
το ϑ5. 105. 11. 18. 15, 33, 348. 250. 28, 390. 806 γ0 610. 12, 18. 18, 30. 22. 24. 25, 27. δῶ ΤΉτονίηρ, 

ΟΥ̓ (Βε86ὲ ρίοββεβ, ἴῃς οτὶ ρίπδὶ Ῥ5. μὰ υγεπίγ-ΐοαγ ἰτπγχεῖογ ἰεἰγαϑιϊοἢς, Πα] οὗ 

τ ΠΟΙ ἅτε πον πῃ Ἔδοὴ οὗ ἴῃς 85, ἰηῖο ψ ῃῖο ἴΠς οτίρῖπαὶ νγα8 αἰνίἀεὰ, ΤῊΣ 

οτἰρὶπαὶ Ῥ5, 15 θαβεά οἡ 78 οἵ ΨΦ. Τῇε δποίεπίι ῃἰβίοσυ 88 θβεὴ ἀεγίνεὰ ἔτοτῃ 

τῆς Ηεχαΐϊευςἢ ἂπὰ Τυάρεβ ἴῃ 1Πεἰγ ργεβεηξ ἔογτῃ ; 80 ἴδαϊ ἴῃε 8. σδηποῖ ὃς 

δδιϊογ [μΒᾶπ (ἢ ς Ἰαϊϊεν ραγί οὗ ἴπε Ῥεγβίδῃ ρεῦῖοά. [115 ἀερεπάδηςε οὐ 

Ὀγίπρβ ἴἃ ἀονῃ ἱπῖο [ἢ ς Οτεεὶς ρετοά. ΤῊ ρόετὰ 30 υϑεὰ 15. 6318 ἰῃ τοόϑὺ, 

δηᾷ 15. 6310 ἴῃ τοδῆδα͵ ΤΉΕτΓε ἰ5 ἃ τεΐεγεπος ἴῃ τοῦϑῖὸ το Ὠϊ, 3217, ἴῃ τοῦ το ΕΖ. 
2033, ἴῃ 1οΟ28 ἴο ΕΖ. 2259, ἀπὰ ἴῃ τοῦ ἴο 76. 319 ογ Ζο. 74. ὙΤῇμε Ῥβ88. ἱπάϊ- 

αἷς ἃ νατῖεα 86 οὗἩ εαι]ϊον 111. : τοοὶ, οἵ, 15. 12΄; τος 8, οἵ, 7861, τοῦ, ςἔ, Ρβ. 

11918; τος δὸς, 15, 57, τος40. 41 οὗ, ῬΆ5, γ8320.3:, τοῦδ, οἴ, τ Κ. 847; τοόϑα, οἔ, 
ΝᾺ. τ΄; τούϑθα͵ οἔ, 76. 211; τοΟΞ, οἵ, ΕΖ. 2038; τοῦ, οἴ. ΕΖτ. 92; τοῦδ, ς(, τ Κι 
855, Τῆε ΟὨτοπίοϊεσ (1 (ἢ. 16) οοπιθίηςβ 10 91-1δ ο6, το63- 47 1ῃ ἃ ΗἨδ]]εὶ, 
ΠΙ ἢ 18 ρίνεῃ 88 ἃ βρεοΐπιεῃ οὗ ᾿ανίαϊς ῥβαϊηοαγ. ὙΠετα οδῃ ὃς πο ἀουδί 

τ8αῖ τῃε Ρ5. 15 οἰάετ ἴῃδῃ 15 υβὲ 'ἰπ Οῆγ, Βαΐῖ ἴ86 υϑεὲ (μαὶ ἰ5 τηδὰς οὗἉ ἰξ ἱπὶ- 

Ρ᾿ε5 τθδὲ ἴῃς 5. νγαβ πιο οἱάεσ. Βεβίαεβ, ἴξ ἰ υβεὰ ἴῃ ἰῖ5 ργεβεηῖ ἔοστῃ τὶ 
4}} τῆς ρίοββεβι Τῇεβε οουἱὰ ποῖ πᾶνε οτἱρι παϊεὰ ῥγίοσ ἴο {με Ὁῃτοηίοϊεσ. 

Τετε οδ ὃς {{||ὲ ἀουδὶ, ἐπετείογε, [μαΐ {μ656 βρεοϊπλεῃβ νεζὲ ἰαῖοσ δά ἀϊτῖομβ 
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ἴο ἴ8ε ΟΒτοπίοϊεβ, δηὰ ποῖ υϑεὰ ὃγ [με Οβτγοηίοϊες μἰπιβεῖῖ, Ῥ5. τος ἢδ58 πὸ {{π|6, 
Βαϊ ποθ ἰ5 σίνθη αἵ ἰῃς επὰ, ἂ8 αἷϑο αἱ (ἢε επὰ οὗ 1ο4. (ὃ Βα8 ἁλληλουιά αἱ 

186 Ὀεκίππίηρ οὗ τος δπὰ τού, δῃὰ ποὶ αἵ ἴῃς επὰ οὗ [οᾷ ογ ἴος ; δηὰ (δ ΐβ 15 

ἀουθι1ε55 οοττεοῖ, ΤΏεβε Ῥ85. δῖε εν θη }]γ ΗΔ4}}6}5, ἀπὰ 50 ἱπάϊςαιεὰ Ὀγ να 

(νυ. [πῖτ. ὃ 35). Εογ ἴῃς Ποχοίορυ 1:οδέ8, υ. [ηἴτ. ὃ 40. 

ΡΘΑΙΜ Ον. 

Τῆς Ῥβ. [5 δῇ ἱῃισοαποΐουυ ρίοββϑ, πα κίηρ ἰξ ἱηῖο ἃ Ηδ]εὶ. 
1..ΑΧ ἰεἰγταπηεῖοσ σουρ]εῖ ἔτοπι 15. 12: Οίυε ἑἐλαπᾶς ἐο γΥαλευελ], 
50 τοῦἱ 1το7 1τϑ' 136' ἰη ἴῃς ϑρϑοίδὶ ἔοσπι οἵ ἴπ6 )οάμ (ν. ΙπιῸΨ 
ξ. 35). -- }δγοείαίνι Ης παηιδ], ἃ5Β Εχ. 33} 4,15 δ. ΤὨΪ5 πηδδηΐηρ 
δίοῃς βυϊϊεὰ το οοηϊεχί. ““ (8}} ἁροὴ Ηἰ5 ἢδπὶς ᾽᾿ οἵ ΕΥ̓"., (που ρἢ 
ἃ ῬοββιὉ]6 πηεδηΐηρ οὗ ἴπ6 Ῥἢτγ., ἰ5 ποῖ ἀρρζοργίῖθ ἢεζα. --- ψισξξ 

ἔηϑοῖση ἀνιοηρ ἐλε ῥεοβίες “Πἰς ἐοίηρε], οἴ. οἷ, Ιβγαεὶ σα] γαῖαβ 

τῃε6 νοηῃάτουβ ἀδεὰς οἵ ἀεἸϊίνεταηος δηὰ ἰπάρτηθης πψγουρῃϊ ὉΥ 
Υδῆνθῃ ὈΥ ΡΟ] ἰ5ΐπς τ 6πὶ ἴο ἴῃ 6 ποτ]ά, ---- 2. δία Ὁ Αὔΐμ ἢ 
»ιαζε νισέράν ἐο Πὲνε], υὐτῃ νοσδ]ὶ ἀπά ἰηβι ιπιθηΐδὶ τωυϑβίο. ---- ἀδέγε 
47 αὐ ΗΙς τυοράνγοις ἀφεας], τὴ 6 πα ϊδιϊποὶ Ὠυτητηΐηρ δουπὰ οὗ ομ6 
ΜὮΟ τη Δ κ65 τηυϑβίο ἔοσ Ὠἰπαβε Γ δἴοης, οἴ. 70. 5᾽5. "', --- 3, σ᾽ ἐπ᾿ ἐς 
λον παριδ], τοαϊζα Ὀοαϑὶ οὔ ἴῃ τη) βϑίϊο βδοσβάῃεϑβ οἵ [Π6 σθῆονῃ 
σψοη ὈΥ Υδηνεῆ, οἴ, 345 15. 415. -- 22) “6 ἀεαγί δε ρίαα 7]. ϑυςῇ 
Ρταῖβα ψίνεβ ἸΟῪ ἴο ἴῃς ἢρατῖ, --- οΓ ζάσρε “λα! σεεξς Τἤρι]; 50 

ἈΘΘΟΏΔΠΟΕ ΓΟαυΐγαβ; δυϊ 4 ρἠοβδαῖου δηϊαγρεὰ [ἢ 6 ̓ΐπε Ὁγ βυνϑιϊ- 
τυϊηρ ἴογ τῇς 5[. τε αϊνίὶπε Ὠᾶπια “ Ὑδῃῆνεῃ." --- 4. δες αν 
γαλευεὴ ἢ “εεξ εοπῆημαν}, ὕνο 5σγηῃ. ψογὰβ υϑϑὰ οὐ τϑβοτγιίηρ ἴο 

τε τεηρῖς, [με ρίδος οἵ Ηἰςβ δθοάε, --- σπα ΤΠ Ες εἰρεηρίλ], ἰηϊετ- 
τηεαϊαϊς Ὀεΐνγεεη Ὑδηνθι δηὰ ἢ “Πρ λαεξ, σδ ΟἿΪΥ τείεγ ἴο ἴδ6 

βίγθηρίῃ οὗ Ηἰβ πε Παπάς δηὰ ουϊοιγειο με ἅγηη8. --- ὅ. Οσσι- 
»ιορογαΐς), σοἸεῦταϊα Ὁγ Ὀτϊηρίηρς ἴο τηϊπὰ ; ᾶῃὰ ποῖ “ σϑιηθτιῦοσ " 
οἵ ΕΥ"., --- ἐλδ τυοπάΐδγς 97 ΠΣ ἀρίμρ], οἴ. νῖ ; ἐη]ατροα Ὦγ ρα] οββαῖου 
ἱπίο : “" Ηἰ5 ψνοηάτουβ ἀδεὰβ (αὶ Ηδ Βαῖῃῃ ἀοης,"" --- 7 ἐς σιαγυεῖς], 

υϑεὰ εβρεοία!ν οὗ ἴῃ 6 τηΐγαοες οἵ τῇς Εχοάυβ, ο(. ν.Ἶ,, --- “ες αεῖς 
47 γμάργνιεμί οὗ ΠΣ 2 γερέησε]. ΑΔ ᾿οργιὶϑῖ, ΟΥ̓ ἴῃ 6 οπιίϑϑίοη οὗ ἃ 
βίηρὶε Ἰεϊζεσ, 85 ἀδβιίσογεὰ [ἢ δϑϑοῆδησε δηᾶ Ἷοπιρο] δα [ἢ6 τθη- 
ἀσπίς “)υἀρτηεηῖβ οὐ Ηἰβ που." Βαΐῖ τ[ῃ6 οοπίεχι τεαυῖΐγεϑ 
ἀεδεάβ οἵ Ἰυάρπιεης ἀπά ποῖ ργοοϊαπιαϊίΐοηβ. Τῆυβ ᾺΣ τῃ6 ἰηῖτο- 
ἀυοίοτν ΗΔ]16] ; τμ6 οτὶρίπαὶ Ῥ58. θερίῃβ νι να. 

ϑῖσ. 1. ὅγῃ. δηά ϑςυηίῃ. Ἵουρ]εῖδ. --- θ, ΥΖ ““εΠ Γ᾽ Αὀόγαλαη ἢ 
ϑοηις 97 7αεοὐ]. Ὅῇε ρεορὶε ἅτε ϑυπιπιοηθα ἴῃ ἴμ6 πᾶπλς οὗ {Πεῖϊ 
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οὐ βία] δῃηςβϑβίουβ. --- 7ὲς σεγυαρ}, ἀουθῖ1655 σοηςοείνίηρς ΑὈγδῆδηι 
85 ἃ ρτορθῃδῖϊς βεγσνδηῖ, σἢ. 1:5.-- [ἰ Ζ ς ἐλοφοη], ἀου 1655 ἴῃ ἴῃς 

οτ βίη] τοίθιτίηρ ἴο δοοῦ 85 σἤοβθῃ σδῖ ει Βα Εδβαι; δυΐῖ ἃ 

ΠΟΡΥ Θ᾽ 5 ΟἸΤΟΥ ΟΥ̓ τη ηἰεγρσοίδτίοη πιά ἴτ Ρ]. “Ηἰβ5 οβοβεη 

Οπ65,᾿" τοξιτίηρ ἴο 4}} ἴῃ: 5οῃϑβ. -- Ἴ. 47ε, γαλευεὰ, ἰς ον» Οο4. 

Υδν ἢ 15 ἴῃ ἃ βρεοῖδὶ βεῆβε ἴἢς Οοά οἔὨ 4}} ἴῃς ἀεϑδοθηάδηϊβ οὗ 

ΑὈτάματι δηᾷ [Δοοῦ, τμεὶγ παιίοπαὶ Θοά. --- 7 αἷὦ τὰς σαγτά ἀγέ 

Ἡἶς ἀξεάς οἵ γμαάρνιε. ὙΔΆνΘἢ ἀοεβ ηοΐ ᾿ἰπιϊ Ηἰς νομάτοι 

ἀεοάς ἴο ἴα ἰαπά οἵ Ιβγδεὶ, Ὀὰϊ ἰὴ 411} τῇς βασῖῃ {ΠῈγ ἢανα θδθῃ 
στουρῆϊ. 

8:1. Π. ὙΤνο 5γη. σουρ] εἴ. --- 8. 276 ἀρ γεγιοριδςγ ΤΠ ς ἐουε- 

παπ}} 1λε τὐογά ἴε εονπαπαάξα ]. ὙΔΆΜΘὮ. νὰ5 ἴῃ σονεηδηῖϊ 
σεϊδίίοπβ ἢ Ι5γα6] ἔτοσα ἴῃς τἰπη6 οὗἁἨ τΠεὶγ ἰοσείδίῃεγβ, ἀπά {μαὶ 

σονθηδηΐ ψνἃ5 Θϑϑθῃ τ }}ν ἃ ποσὰ οὗ ρὑτγογηῖβε. ΤὨϊβ Ὑδηῃνεῆ τα- 

ΓΑΘΙΩΌΘΙΒ 8ηἀ Πενοσ ἔοσρεῖβΊ Ηδε ἰ5 (1 Π8ι] ἴο ἰἴ, ---- ον θ᾿ 29 

α διομφεαρα ρεησγαϊοη:], ἃ5 Εχ. 2οὗ. --- 9-10. ολ Ἐξ νιαάε τοί τὰ 
“4ὀγαλα», 85 ἢ. 15, 17; ᾿᾿ 45πώ ἀῤῥοϊμξα ἐο )αεοῦ ἂς ἃ «ἰαἐμίε], 
Οῃ. 28, 35. Τῆς σονοηδηΐ νγὰ5 ποῖ ΟἿΪΥῪ Ῥτοιηΐβα, θὰῖϊ ἃ ἶᾶνσ. Α 

οἰοβδαῖου δηϊᾶσρθβ ὉΥ ΘΟ Πρ ἃ σείεγθησα ἴο 158 : σηῆ ΚΠ: οατὰ 

μρηΐο ας, ἀλὰ δἀἀβ [ῃ6 πίοσα ρϑηέγαὶ βἰδίθιηθηῖ: ὁ 2:γαδὶ απ 

εὐεγίαεληρ ἐουεηαηπέ, δα α]5ο ἴῃς δϑβθηῖίαὶ ργογηΐβα οἵ ἴῃαϊ οονε- 
μδηῖ: 11, «δαγίηρ.: 70 ἐλεε τοῖζ 7 ρίυε “ἦε απ" 97 Οαπααη, τε ἐρέ 

47 γον» ἐπλεγίαηςε), οἴ. ἡ 855, 
ϑιῖτ. 11. ὙΤνο 5γῃ. Ἵοουρ]εῖϑ. --- 12. γάση τὰδν τόνε γπϑρ ϑιαΐ 

εομἑα ὅς πωριδεγεά [415 ἐξ τὐόγό Ἴετυ , ἵῃ δηλ 6515 ψ ἢ [6 Ῥγουλῖβα 

τηαῖ τῃεἰτ 566 νψου]Ἱὰ 6 ἱῃῃπυ ΠΊΘΓΑΌΪ6, δηα α]50 τ [ἢ 6 τϑα] γ ἰῃ 

ἴδε Πἰδίογυ οὗ [ῃ6 ῃμαϊίοῃ σενίενεα ὈὉγ ἴῃ ῥβδ] ἶβὲ ἴῃ ἢΐβ οσσῃ τηϊηά, 
- σπα «ογομεγη6ῦς ἐμ ἐλε απ]. ΤὨδ ἰδηά οἵ Οδηδϑη νᾶ5 ποῖ γεῖ 
τῃεῖτβ. [{ 5 511] ἴῃ ἴῃ6 ροβϑαβϑίοῃ οἵ ἴῃς (δηδδηϊϊεβ, δηὰ ἴΠῸῪ 

ΨΜΕΙΕ 5Ο]ΟΌΤΠΕΙΒ ἰῃ ἰΐ, σοϊηρ δθουξ ἔτοπι ρίδοα ἴο ρἷδεβε 85 Ὠοιηδάβ. 
Α εἱοββϑαῖΐοσ βηϊασρεὰ ὑροὴ ἰδμίβ ἴῃ 18. 4πα4 τυεπέ αὐομέ γονι 

παδορ το παῆοη, ον ῥεοῤία ἐὐεμΐ ἐ ῥεοῤίε]. ΤΏς ἰαβῖ οἰδυβε νγᾶ5 

οἰδηροά ὈΥ ΘἸΓΟΙ ἴο “ΠΌΤ ἃ Κίηρᾷοπι ἴο ἃποίπεσ ρεορῖὶβ." [πῃ 

ΔΏΥ ο856 ἴῃ ροβ55 Ἰμάϊσαΐθβ ἃ οοῃσθρίίοῃ οἵ ἴῃ ρδίγ σοὶ ἢἰβίουυ 

ἴῃ ἴογπλβ οὗ ἴῃς ἰαἴεσ Ὠἰβίοσυ οἵ ἴῃς Ἐχίϊα. --- 14, 2776 τωβεγεα πὸ οηδ 
20 οῤῥγέςς ἑλορι], τιϊηκίηρ οὗἨ τε τεϊαϊίοη οἵ Αὐγαμαπη ἴο ἴδε 
Οὐδηδδηϊίεβ δηά οὗ [δοοῦ ἴο [40 Δῃ, --- “πη γεῤγουσά ξέηρε 707, Τλείνγ 

φαζε), ῬΒδτδΟῦ απ. 12. “᾿, δηά ΑὈ᾿τ λαβοῦ Οη. 20, 26. Τὸ {15 
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αἶξο ἴπε ρ᾽οββαῖου δ 45 ψογάβ οἵ Ὑδηνεῃ: 16. δαγέηρ, ΤΖόμελ ποὲ 
ΜϑεΕπε ἀποίμέσα 1, σοποείνηρ οὗ τῇς ρδίγίδσοῃβ 85 δηοίϊηϊεά Κίηρϑ, 
εἴ. ὅση. 14,-- απ 19 Μν 2γορλφές ἠο πο ἀαγηε], σοποεϊνίηρ οἵ [με 

ῬδιΠ Δγοἢ 5 85 ργορῇῃδίθ, οἷ. ση. 2οῖ. Βοίῃ οὗ [πΠε5ὲ ςοησδριίοηβ οὗ 
186 ΡῬΔιΠ άγο ἢ 5 νεσα ἰαῖα Οἢ 68. 

ϑῖσ. 1. Ὑνο 5γη. σουρϊεῖβ. --- 16. “πῶ 237 εαὐρά α γαγιῖης ὁπ 
2. ἐαμα], τ. 4τὐλ δ 42. --- ΖᾺς τυλοίς εἰαῇ οΓ ὀγεαά 47ὲ ὀγαζε, 

ῬὈτοδα 45 [δε 5ἰδῆ οἵ 1Π{ππ, οἵ, [,ν. 2655 5. το μ᾽}. --- 17. 247ὲ «ρὲ 
ὀφγονγε ἕάέηι ὦ ρα", ἃ ϑἰηρὶα τηδῃ ἴο Ὀ6 [6 πιδδηβ οἵ βανίηρ ἢΐβ 

Ὀτεῖῆσεῃ, στη. 4557 κοἷ, --- 20» ἃ εἰαυε 7οσεβὰ τὐας «οὐαἼ, απ. 37. 
ΑΙΙ τῃ686 δνθηΐῖβ ΕῚῈ σοηηθοίθα ἰῃ ἴῆ6 Ρυγροβα οἵ Οσοά ἴογ ἴῃς 

(ἹΒΙτηεπὶ οὗ Ηἰβ σονεπδηὶ ψ ἢ ἴῃ ἰαιδοτβ. 
ϑὲσ. Υ͂. Το ϑ5γη. ἼἽουρίεῖβ. ---- 18. 7.εν αὔῆιιείνα λὲς 7εεἐ τοῦτὰ 

“είενς, 7κπίο ἐγοπς ἀφ ϑηζγεα , 80 δβϑβϑεπίδιν ΕΥ͂., ΠΙΡ5Ν. Ης 
νὰ5 ἴῇσονῃ ἰηΐο ἃ ἀπηρθοη δηὰ ρυῖ ἴῃ ἰσοπβ ση. 3090. ΤῊβ τεη- 
ἀετηρ οὗ ΡΒΝ., “τῆς ἴγοὴ δηϊεσεα ἰηΐο ἢἰβ βου], 15 βε εἰ πιθηϊδὶ, 

δραϊηβι ἴῃς {{ Δηἀ ΔΙ 1ορεῖθεῦ ᾿πρτοΌ Ὁ ]6. ---19. ἔύιτ τὴς ἔνι ΗΠ ς 
τυογα εανε ὦ ῥας:], ἴῃς νοτγά οἵἉ ἀϊνίης ῥγοπηῖδε ννᾶ5 {1 4]1εἀ ; | 726 

σαγέτιρ οΓ Υαλευεὰ λα ἐξεϊε ἀΐρι]. ΤῊϊβ ἀουθι1655 τείετα το ἴῃ8 
ῃτγεαϊοϊίοη σοηίἰδίηδά ἴῃ ἴτε ἀγθᾶπηβ Οη. 27 Ὁ. 

δῖ: ΥἹ. Το 9γῃ. σουρίείϑ. --- 920. “27ὲ σοηέ α ἀίηρ ᾿ 41, γμώργ οὗ 

2εοῤῥες, ῬῃΑτδοῦ, Κίηρ οἵ Εργρὶ, ὅση. 41, --- σμα] γείξαφεά ἀΐνῃ ἢ} 

σοί ἀΐνε 7γ66], ἴτοτῃ ργίβοῃ. ---- 91. 272 νιαάΐξ ἀΐνι ἐογα 7 ἀὶς ἀοισό- 

λοίά ἢ γμέδρ συεν αὐ ἀΐς ῥοςοεςεἴοη51. ῬὨδτδΟἢ δχαὶ θα ἢΐπι ἴο ἴῃ 8 
ἰρδεδὲ ἀϊρηϊν ἴῃ τενναγα ἔὸγ ἢϊ5 τίρῃς ἱπτεγργεϊδιίοη οὐ ἀγθαπὴβ 
δηά ἢἰ5 ψνῖβα σοιιης6] αη. 41, ὄρ]οββαῖοσ δαἀεὰ: 22. Ὁ ὀϊπα 
δὲς φγίϑπεος σέ ἀΐς τοίδ, απ λα ἀξ μεῖράξ ἱεκαελ λὲς σἰάεγς τοϊταο νι], 

ΔΙ ΓΑΤΥ ΡΟνΟΙ δηὰ νι ίϑάοτῃ Ὀεγοηά τπᾶῖ οὗἨ τῆς Ἐργυριίδη νῖβα 

τῆθῃ ; 8ῃ Ὄχαρσρεγδίίοῃ οἵ ση. 413" ἴῃ τῃ6 Μαοοδῦθδῃ ἴθιηρεσγ. 

ϑισ. ΨΙΙ. ὅγη. δηά βυηΐῃ. οουρ]εῖβ. --- 28. Ζάση ]εγαεὶ ἢ )αεο ], 

ἀοιυθύ1ε55 ἤογα τοίογτίπρ ἴο [ἢ 6 Ἰοῦγηον οὗ ἴῃ ρίτἀγοἢ Ἀἰμ56 }  Οη. 
46-41,--- εανις ἴο ργρέ }} τογομγπδά ἐπ τὰ ἑαπά οὐ Παρ], εἴ. νι τ 

81, --294, Ἰάση Ηἶξ νιαάς Πρ ῥεοῤίε υενν 7γεΐγ 1), 85 Ἐχ. τἴ. 
ὙΠΪ5 ἰ5 εηϊατρεα ὈΥ ἃ ρ᾽οβϑαΐογ οὐ ἴῃε Ὀαϑὶβ οὗ Εχ. τ ἰηΐο, ---- σρια 
»ιααΐφ ἡλενι εἰγορρεν ἥλαηπ ἠλεὶγ αάνεγτα»ίε:}, σΕΥΙΑἸ ΠΥ δῃ ἱπάρρτο- 

Ῥηαῖα Ἔχαρρεγαϊίοῃ, νϊο 1 ἴτας πιδάς τῃ6 ἀϊνίηθ ἰηϊεγροϑι τ οὴ 
ἈΠΠΘΟΘΒΒΔΤΥ. --- 35. 7 εἰ» ἀεαγί ἱμγησα ἐο λαίγεα , 50 ΤΡΌΝ., 
ΜΕ Οἢ 15 τοσγα ῥτοῦΔὉ]6 ἴθδη ΕΥ"., “Ης τυτηδα τῃ εἰς Ποατῖ." Α 
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Βἰοββαῖοσ βἰσεηρίμεηβά, ἃβ ἢς τπουρῃῖ, [Π6 5ἰαϊδυηεηῖ Ὁγ δάαϊηρ : 
Ὁ ἐξα ἐγαγν τοῦ ΗΠ ἐς τογυασηές, τοίεττηρ ἴο ἴῃς Δ] οἴ οης οὗὅἁ 
Εχ. τὴ 3, Ὡς ἢ τεαυϊγεά Ὠΐτα ἴο σἤδηρσεα ἴῃς πουῃ “ Παῖγεα ᾽᾿ Ἰηῖο 

δῇ ἰηξ, ““ἴο μαῖς,᾽᾽ δηά ἴῃδη ρῖνε ἴῃς νΌ. 115 οὐ)εςῖ, “ Ηἰ5 Ῥεορῖὶς,᾽" 
811 αἱ [6 Ἔχρϑηβε οἵ ἴα τηθδϑιγα. 

ϑίγ. ΥΙΙ. Το 5γη. σουρὶεῖβ. ---206. 27 τεπὶ οτες "ἃ “41“γοη]}, 

εἴ. Εχ. 3-4, --- Ηϊς τεγυαπέ [ τυΐορι 412 λα εὐοτεμ]. Μοβεβ δῃὰ 
Αδγοῦ πον ἴαΐκα ἴῃς 5βᾶάγτῃς σαν Ῥοϑβϑὶ ΟΏ5, ἃ5 ρσγορῇῃεῖ δηά σῇοβθῃ 
οἵ ΥδΜοὮ, 85 ΑὈσδῃδπιὶ δηὰ 7δοοῦ ν.". --- 297. 2772 ῥωΐ »εἰγασμέοες 
ἀφεάς ἢ 4π4 τυοπάεγς ἐπ τΔς απ 9 Πα]. ΤῊδ δποίεης Κτββ. ἅτε 
ἀουθῖ]685 οοτγεοῖ ἴῃ τηακίηρ (οά Π6 5υδ]εοῖ οἵ ἴῃς νΌ., δηὰ 38, 

[ο]] ον ὃγ ΕΥ̓"., 15 ἴΏ Ἔὐτου ἰῃ τη κίηρ Μοβεβ ἀπά Αδζοὴ ἴῃς βυὺ- 
Ἶεοῖ, ΤΕ πλίγδοϊθβ ἅτ [ἢ 6 ρίαριιοεβ οὗ Εργρῖ, ἴῃς τιοβῖ οὗ νψῃϊοἢ 

86 ΠΟῪ τηρηϊοησδά, Ὀαϑοά οἡ ἴπἢε Ὠδγγαίϊνεβ οὗ Εχοάϊι5 ἴῃ τῃεὶγ 

Ῥτγεβθηῖ όσπη. Α μἠοββαῖογ ἰβειῖβ ὁη6 ψῃϊοἢ δα Ὀδεη οὐ τε ἴῃ 
τῆς οτρίηαὶ, ἢθτε δὲ {μ6 Ὀερίηηίηρ, ουΐ οὗ ἰἴδ ῥσορϑῦ οτάδ ἴῃ (ἢ 8 
παιγδῖίνα. --- 28. 272 τε’ ἀσγξηεος ἀπά ἐξ ὀξεεανιε ἡαγξ]. ΤῊΪ5 ἰ5 
ἃ Ῥίαρια ρεουϊίαγ το Ε, Εχ. τοῦ 5. ΤῊε [Ο]]ονίηρ [1π6 5 δ ορεῖδετ 
ἱπδρρτορηαῖε ἴῃ ἴῃ6 σοηϊθχί. [Ιἰ οδηποῖ Ὀς6 ΟἴΠΕΓ [ῃδΔῃ ἃ τηδγρίηδὶ 
δῖοββ : 44 τἀεν γεῤεϊεα πο ἀραΐπεί ΤΠὶς τυογα]. ΤῊΪ5 οδῃ Βαγαὶν 
τοίογ ἴο ἴῆε Εργρίίδηβ, πο ἴῃ ὯῸ 56η56 οουἹὰ Ὀς τεραγά θά δ8 ἴῃ 
το ]οη ἀραίηθί δῆνεἢ. [{ 5 εἶδιν. υϑεὰ οἱ οὗ ἴῃ6 Ῥβορῖὶε οὗ 

Οοά. Ιἐ ννὰ5 ὑγοῦδϊυ ἃ ροδβδῖοτ᾽ 5 δϑδευτίοη πὶ δἱ 15 ρετγὶοά, 
ἰη ἀϊδιϊποιίοη ἕτοπι ἴμαἰ οονεγεὰ Ὁγ τού, ἴῃς Ῥεορὶβ ἀϊὰά ποῖ τερεὶ 
δραϊηϑὶ δῦναι, Ὀὰϊ τγοτα (ΙΓ 1] τὸ Η τι. 

ϑιῖσ. 1Χ. ϑυηίῃ. τοἰγαϑτίο, πεαρίηρ Ρ ἴουγ ρίασιοϑ. --- 29. 27 

ελαηρεα ἐλεὶ» τοαΐεγε ἑπίο ὀίοοα , τῇς ἢτβὲ ρίαριε, Εχ. 7 .ᾺΑ 
εἰοββαῖου δά ἀβ : σϑμῶ οἦστο ἐλεὶν 3ελ, ταακίῃρ τῆς Ἰ᾿ἰηε ἰηἴο ἃ ρεηϊδιη- 

εἴει. ---ϑ0. 7 λεὶ» ἑανα συαγηπεα το ))ορε]. ΤΉῊΪ5 15 τῃ6 βεοοηά 
Ρίαρις οἵ Εχ. 8' κ΄, ΑΦ μ᾽οββδῖοσ τηδῖκθβ [6 ᾿ἰπθ ἰηΐο ἃ ρϑηϊδπιδῖοσ 

ὉΥ δάάϊηρ : ἐπ “δε ελανιδόγς 97 ἐλεῖγ ξίμρ. --- 81. 276 εονινιαπάξα, 
απ τε τυαγηι κα ηι6], [6 ῥίαρια οὗ ἔχ. 855": Ἐς, γ85 ; ἃ νατὶαἴϊοη 
οἵ μη ϊοἢ ὈΥ Δποῖμοσ πδιταῖοσ ἔχ. 8.5". : παῖς ἐμ αὐ ἐλεῖν δογάδνε. 

ΤὮδθε ἴουγ ρῥἴαριιεβ εγα 41} σοηηθοίθα νχἡ1ἢ [ἢ ου]ηρ οὗ τ[μ6 ΝΙ]6 
ἴῃ [86 5θνθσαὶ παιταῖϊνεβ οὗ Εχοάυβ. [{ 15 ἀρργορτγίδιε μαῖ ἴΠῈῪ 

ϑῇου]α Ὀε σοτηἰη64 ἰορεῖδμογ. 
ϑίσ. Χ. Το 5γῇ. σουρ]εῖβ, εη]αγρίηρ ὑροὴ ἴῃ6 ρΐαρια οὗ Ἐχ. 

οἷ ες, 8575. 82. 2,7ὲ γαῦε ἐλεγε αὶ! ἢ δ} ανιέηρ γε], ἃ βἴοττῃ 
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οἵ {πυηάεγ δηὰ Πρ Ὠςηϊηρ, --- ον» γαΐμ], Ἰηδίοδά οἔὨ ταίῃ, ἴῃ 115 ρμἴδεβ. 
-- 838. 454 «νοΐ ἢ ὀγαζο ἠμ ῥίεεςς], Ὁ ἴῃ νίοϊεηςε οὗὨ ἴῃς Παϊ!, 
-- δεῖν υἱκες απαὶ ἥρ ἵσέξες ἢ τάξες ἵσέές οἵ ἠἀεῖ»γ δον}. 

ϑῖ:. ΧΙ. Αἴβο ἴνο 350}. σουρ]εῖβ, δη]αυρίηρ ὕροη ἴῃς ρΐαρις Εχ. 

τοὶ πᾳ. η85.,---838.4. 272ὲ εογρπαν σαὶ απα {ἠς ρεμεῖς καρ ἢ γομῆρ 
ἤρεμεές τοϊλοι πιριδεγ). ἸΠΠυτΊθγδΌ]6 Ἰοουβίβ8 σάπια ὑρ ἴῃ ομεαϊ- 
εῆςε ἴο (Πε ἀϊνίηε σοπηπηδηα δηὰ ἀενοιγεά τἢς ἰδηά. --- 3ὅ. 41], 
τεροαϊεα [Ὁσ δἰ 8515, --- αὐ ἠλ6 ἀσγόαρε ἐπ ἐλεΐγ ἐανπα [ 26 »γεΐ 

4 ἐλεῖν γγοωρα. 

8ι:. ΧΙ. Α 3γη. δηὰ ἃ βυηῖῃ, σουρίεῖ. ---- 86. 4.47 17 «γιοίε αἦ 
2λε 3,γε: δον ἴη ἐλεῖγ πα ἢ Τῆς γε ως οΓ αὐ ἐλεὶν εἰσεηρίλ]. 
ΤῊ Ϊ8 ἰ5 ἴῃ Βηαϊρίαριε, Εχ. 1 αἰ κ’ Ῥ5. 785), [ὴ6 δενεηῖῃ οὗ ἴῃο56 πηδη- 
ποηςά ἴῃ τη 5 Ρ5. --- 37. 454] ἐξα γογτὰ Πὲς 2εοῤ]. Τα οτίρίπαὶ 
ἀουθε1655 ννᾶ5 850 ; Ὀπῖ ἃ σοργίϑῖ, ὈΥ [Π6 οπηϊδδίοῃ οὗ ἃ βίηρίε Ἰεϊίεγ, 

τοἀπορά [Π6 οὔ]εδοῖ ἴο (ἢ 5[. “ Ποῖ." ΤΪ5 5. ἴῃ 41} τ[ῃ6 ῥσγενίουβ 
ςοηϊοχὶ ψὰ5 υϑεα οὗ Εργρῖ, ἀηὰ 1ἴ νγᾶ8 ΠΟ ΘΒΒΑΤΥ ἴο αἰβιἰριι 5 ἴῃ 
ΒΟΙῺ6 ΨΑΥ παῖ Ιϑγδαδὶ νγὰβ ἴῃ 6 οὐ]δςΐ οὗἁ [ἢΪ5 νΌ. --- τοί δὰ οἰδυον ἀμα 

φοία, Ἰεννε]5 ἀη ἃ ογμδπιθηΐβ, ἃ5 Εχ. 1255. 55, --- 4πά τάεγε τας πολέ 
4“λσἐ εἰμνιδέεαϊ αγισοηρ ΤΠ ἐγιδες]. ΑἸΊ τῆς. ρεορίε νεγε ρτοϊεοϊεα 

Ὁγ Υδῆνεῃ δηὰ τρδάς νἱροτζουβ ἀπά βίσοηρ. Τῆυβ ἔδυ ἴῃς οὐ ρῖπαὶ 
Ῥ5., ἢ ἢ ννὰ5 σοηεἰπιεὰ ἰη τοῦϑ δ, Βυΐϊ ἤδη [ἢς βεραγδίΐοῃ ννὰβ 
τηδάς, ἰξ νγὰβ ευϊάδηϊ (ῃδϊ νἶἷ γγὰβ ΠΟ ὑσόρεὺ δεηάϊηρ ἴου ἃ Ρ5., δηά 
Δοςογά᾽ μρ]ν ἴπθγε νὰ5 ἴῃ 6 ρτδάυδὶ δοογείίοῃ οἵ ἴῃς ρίοβϑβεβ ν. 3. Ὁ, 

-- 38 ἰ5 ἃ μ᾽οβϑαϊοτ᾽ 5 ἐεχυϊδιίοη ονϑθῖ ἴῃς ἴεῖτοσ οὔ ἴῃς Εργριίδῃ8. --- 
Ξε») έ τας ραά τυλση ἐλεν τοοηέ γον, ,ογ τ1δε αν οΥ Ἰάσνι ἀσά 

,αΐη μροριὶ Ἰάσφι], οἵ. ἔχ. 1258 τ}6,--- 39 15. ἃ τείεγεηος ἴο ἴῃ 6 
{πεορηδηΐς ΡΠ ᾶγ οἵ Ἔχ. 1.35.5 14.5.3. Ῥὰΐ ἴῃ ἴδτιηβ χυϊς αἰβετεης 
ἔτοπὶ ἴῃο56 οἵ ἴπε δποίεηϊ ἢἰβίοσυ οὐ Ἄνθη οὗ Ρ5. 78}: 27ε ςφρεαζ ὦ 
εἰομα γον» α φεγέέη, πα γε τ φίυε ἐἔσλ ὃγ πίρὰ:]. ΤῊΪ5 νψὰβ ὑσοῦ- 
ΔΌΪ ἱπῆυεποεα Ὀγ 15. 4᾽ δ. [ἡ τῆς Ὠἰβίοιγ ἴδε οἱουά νγᾶ5 ἃ ἴῃθο- 
Ῥῃδηὶς Ἰοδῆθσ δηά ρυΐάθ, δηά ποῖ ἃ βούβϑῃ ἔγοτῃ [6 τὰγϑ οἵ [πε 

58:η.---40-41. Τῆτγεε οἵ τῆς τηΐγαο εβ ἰῃ ἴῃ 6 Ψ] Δ ἜΓη 655 ἅγα τηθη- 
ἰοηοᾶ: 7λεν σεζεά, «πα ,1ε ὄγομρλί φμαϊ, Ἐχ. τ6}}"- Ῥς, η8)8͵ 
Τῆε Ρ]. οὗ δηοίεηϊ Ἧτβ8. ἰ5 ἴο ὃς ρῥγείεγγεά ἴο ἴδε 56. οὗ 39. --- σμα 

«οὐτάὰ ὀγεαα 9 ἀσανεμ Μἶἐ μϑεα ἰο σα δοῦν ἐλεηι], ἴῃ 6 ρινίηρ οὗὨ ἴῃς 
τηδηηδ, ἔχ. 16": Ρς, η82: 5, ΤῊΪ5 ν. ρο65 ονϑὺ ἱπῖο ἴῃς διταῖϊνα 
οἵ τοσιεῖδ.- Αἶ οῤεησα τὰς γοεξ, ἀπά τυαίεγς ρμελεά ομ], Ἔχ. 
τ Νὰ. 2οἷ δ Ῥο, η815.16..--΄ μά ἠἦεν Ποτυεα ἐμ {λέγον ἰαπας 
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ας ἃ γίνε. --- 42.444 ρῖνε ἃ ρεηεταὶ βιδἰειηεηΐ οὗ [6 Εχοάυβ δηὰᾶ 
Ερἴσδῃσα ἱπῖο ἴ86 ΠΟΙΥῪ ᾿Δηά. --- 1.07), 4ἴ6 γεπισρεόογοα, 5. ν.δ, ΗΕς 
ἀοέν τυογα εὐὰ Αὐγαλανι Ηΐς σεγυαη], 85 ν.", --- απαάὶ 411 ὀγοιράΐ 

»ονὰ Πὲς ῥεοῤίξ ἢ ΗΠ ελοσόη], τεϑατηριίοη οὗὨ ν᾿, -- τυίζὰ 79 ἢ 
«οὐδ γμδιδαποη, ὨΔταὶν σοηδίδῖθης ἢ (ἢ Ὠἰδίοσις παγταιίνα, Ὀυϊ 

8ῃ ἰάδαἱ βἰτυδίίοῃ. --- σπα σαὺέ ἑάέόρι τὴ ἑαπαῖς ο΄ τὰς παδοης], ἰῃ6 
παϊϊοηβ οὐ Ραϊεβίίηθ, ἢ ἢ γεγε αἰβροββαβϑθά δὲ ἴῃ 6 δηΐγαηςς δηά 

ἴῃ ἴδε βυ ρβεαιυδης Βἰβίοτυ, ---- σπα 16 “οἱ ο΄ “46 ῥεοῤί-], τῃε ἔπιῖξ 
οἵ τποῖγ ἰδθουγβ, δϑρθοία!ν ἰη τῇς οὐυἱναϊεα Πεϊά5, -- “2 ») ἐπι- 

λογά, ἴοοῖκ ροββεββίοη οἵ 85 {Π6ὶγ ἱπῃεπ δης6, ρίνεη ἴο [Π6 πὶ ὈῪ 
τμεἰγ σοά, ψὨΐοἢ ἴΠ6Ὺ νου ᾶ ἰγαηβηλς ἴο {Πεῖγ σὨ]]άσθη. --- 45 ἰ5 ἃ 
Ἰερα!ϑιῖς σοποϊυβίοη : ἐμ ογαδγ λα! ἐλεν »νιἱρὰ ἀεοῤ ἢ οὐξεγυε]. 
Ασοοτγαϊηρ ἴο ἴδε Ἰερα! πεῖς πη [6 ἔμπα] αἷπὶ δηἀ ρύυγροβα οὗ ἴῃς 
Θητίγα Ὠἰδίοτυ οὐ βγδθὶ τνᾶϑ, ---- ἡὔἱὴς σαύμίες ἢ ΠΣ ἐατυΣ]. ΤὨς 
ἀϊνίηα Ῥεηιαϊθυςσῃαὶ 1 Ἂνν γὰ5 ἴῃ 6 ΘΙ ΡΤΘΙΩ 6 ΡΌΓρΟβα οὗ σοά, 45 ψεὶ] 
85 ἴῃ Ὠἰρῆεϑιὶ 1464] οὗ Ηἰ5 ρεορίε. 

ΡΘΑΙΜ ΟΥ͂Ι. 

Ρ5. τού, δῇϊεσ [15 βερδγαίίοῃ ἴγτοπι 105, νν88 τηδάβ ἰηἴῖο ἃ Η4}1}6] ὈῪ 

Ρτεῆχίηρ ν.. ἡ, ----1. Οίνε ἡλαρηᾷε ἡ γαλτσελ, 0» ἴδ ἐς ροοά; ,ο᾽ 
Ἡὔἶ ξιπάπεςς ἐπάμγοζλ γογεῦεγ}, ἰῃε Ἰἰταγρίοα! ρἢγ. σογ' τι8' 136] 

76. 23} ΕΖ2τ. 4311 χσ Μᾶς. 45. Ὑδῆνθῃ ἰ5 “ροοά᾽" ἴῃ ἴῃς β8εῆβε 
οὗ Κη, Ὀεηϊρῃδηῖ, Ὀεηοῆοθηῖ, Ὀεηρ οοά ἴο Ηἰξ5 ῥβορϊδ. -- 

2. Ἡσλο εαπ μήν ἢ νιαζε το ὅς ἀσαγα 7, ἴῃ Ῥυ ]ῖς ῥγαΐβε, ---- ἐδ 

»ιϊρλΐν αεῖς 97 γαλτοεὴ ἢ ΠΕ 2γαϊ 6], ἴον ἴῃς ἀοίηρ οἵ ἰἤετη. -- 
3. Ηαῤῥν τἀεν ἐλαΐ Ζεεῤ ἢ} ἐλαί 4917, ἴὰ τῇς ῥσγδοῖίος οὐ τίρῃξς σοη- 
ἀυςῖ, τ γσδες, ἃ5 ἴῃ6 ᾿᾿ γιράϊεομομεος τεαυΐταβ; δηὰ ποῖ “7υάρ- 

τηδηῖ" δ5 ΕΝ"., ψβεῖμεῦ ἰηϊεγργεῖε ἴῃ ἴΠῃῈ βεῆβε οὗ ἴῃς [Ἂν οὐ 

Τοσα βεηογα! γ. Αποῖπεσ μαπὰ ἀρρεηάβ ν. "δ, ἀρρδγεηῖν ἴῃ 6 

Ρειτίοη οἵ δὴ ἱπάϊνίάπα], ροβϑι ΟΪΥῪ οὐ βίην ἃ πλᾶγρίπδὶ ρ]οβ5. -- 
4. Κορε δσν μέ, γαλευεὰ ἢ υἱεῖ μι], ἴῃ8 ἀϊνίης ἰηιογροβιίοη 

'5. ἰηνοκεά, --- σεεογήϊηρ ἐσ ΤᾺν γαυομ» Ἰοιυαγα ΤᾺ φεοῤῥε], τῇς 
Βαδίτυαὶ ροοαν}}]} βἤοννη ὉΥ Ὑδῃννεῇ τοννατά Η5 ρεορῖε, ἰη ψῃὶ ἢ 

ἴῆε ρει τοποῦ Ἰοηρβ ἴο 5ῆασγε. [ΖᾺγν ταὐναπομ], ἴῃ ἴη6 σϑῆθγαὶ 

56ῃ56, Ποῖ ΟΠἹΪΥ ἴῃ ἀο]ίνετάηοςα ἴτοπὶ Θηθπηΐθ5 δηα ἴγου Ὁ]65, Ὀαΐ ἰῃ 

τῆς εη]ογπηεπῖ οἵ ργοβρετίυ. --- ὅ. Ζλα 7 πιᾶν ὥροξ το», ὑτεᾷ- 

πδηῖ; ψ ἢ ρσταιβοδίίοη {[| “άα2 7 παν ὁς ρίααά τοίζὰ τὰφ ρίαμεες ἢ 

2λαέ 7 νιαν ρίο»}} ἴῃ Ἔχυϊδηῖ Ὀοδϑιίηρ. Τηδΐῖ ψὨΙΟἢ 15 50 ἀγάθηαν 
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Ἰοηρεὰ ἴον ἰ8 --- 2γουρονν, βοοά τΠϊηρ5 νν ἢ εγα επ]ογεὰ Ὁγ --- 
ΖΤᾺν εὐοσέη ομὲ ἢ 7ν παήομ Π Ζλίηπε ἐμλογίίαηες], δπυρμδβίζίηρς 
ἴῃς οἷοθα ρεῦβοῃδὶ σϑ]δϊίοη οἵ 15γᾶ6] ἴο Ὑδῆνθῃ. --- Θ -8 15. ἃ ρεηίΐ- 
τοητίαὶ ρίοβϑβ. ---- 6. ἤῦε λατέ εἰμριδαῖ, τος ἄανε ἄρηό ἐπέφεέέν, το λαῦέ 

ἄο»ιὁ τοϊεξεαϊν} ; ἴῃ ἴἢχε 6 νῦὉ5.,ὄ ἰῃ δπηρῃδις οοδγαϊπαίίοη νίϊπουῖ 

σοηὐαποιίοη, τα δῃ Ἔχρ ἰοὶξ δηα βοϊδεηη οοηξεβδίοη οὗ βίη, --- τοῦ τὰ 

97 ,αλογ], ρατιϊςϊ ραιίηρ ψγἱ ἢ δη ἃ 5ῃδτίηρ ἴῃ {Πεἰγ σαὶ]. --- 7, ΤῊΣ 
ϑρεοίῆο ρα] οὗ [λ6 ΔΙ ΠΕ 5 Ἔβρθοίδ! νυ ἴῃ τηϊπα νγ88 ἐπ Ἐ γ}Ρή. ὙΠετα 
“λέν εογ οί δγεα πού  ἐλέν αἱ ποΐ γεγιενιόδν ---- ΤᾺγ τυοπάγοως αἰδεάς, 

οἵ ἀε]ίνεταησςα ἴτοπι ἴ(ἢ6 Ἐργριίδηβ || “δε αὀμπάσπες 97 Τὰν ἀίμα- 

πο: 5], ἰὴ οατίηρ ἴοσ [ῃ6πὶ δἀηὰ ρτγονί ἀὴρ ἴοσ {Πεὶγ πἡεεάβ, ᾧῦ, Αα., 

3, ἅ, ἔανε τῆς 586.» ἰῃ δοοογάδησα σψἱῃ τη 6 ἀϑᾶρε οἵ ἴἢε φῬῆσ., Ὀυϊ 

30, 2, (οονεά Ὀγ ΑΥ., μαννα Ρ]. “ ἀβεάβ οὗ κΚἰπάῃεββ," νῃ] ἢ τνᾶ5 

Δϑϑι γα ]διθὰ ἴο ἴῃς ῥγενίοιβ οὶ. Οἡ ἴῃ6 ροϑβί[ἷνε 5ϊ46, --- δεν γε- 

δεεα. Με πουἹὰ Ἔχρθοῖ τἢ6 πᾶς οὗ ἀοά δραίηβι ψῇοπι ἴΠῈ 

το ο]]δὰ ; δηά 50 ἀου Ὀ11655 ἴῃς οτἱρίπαὶ τεδαϊηρ 5 “ΣΦ οι, ἰο]ονεὰ 
ὉῪ ἴδε Ἰοςα! εν, ---- αὐ μὰς ὅεα οΓ Κεσάς:] Ἐχ. τ4.}38, Βαϊ 32, ὈὉγ δὴ 
οἴτού, ἰηϑῖεδα οὗ [ῃ6 ἐΟΥπΊοτ, ρῖναβ “ αἵ ἴῃ 568, [0]ονεὰ Ὁγ Φ, 3, 

ζ, ἀπὰ ἘΝ"., δῇ ἱπίοϊθεγαῦ]ς τερεττοη. (Ὁ ἰηϊεσργεῖβ ἴπῈ ἔογπι 
8ἃ5 ἃ Ρῖς,, “ οίηρ ὑρ᾿; Ὀυῖϊ τη5 ἀοεβ ποῖ 5υἱῖ ἴῃς σοηίοχί. --- 

8. Α ρεηῃεσαὶ βἰδϊθγηθηΐϊ ῥτίοῦ ἴο {πε Ὀερὶπηίηρ οὗ ἴῃ οτἱρίηδὶ Ρϑ5. ; 
454 Μἴε τανε ἕλεν 70» ΗΙ παριεὶς σαζε], ἴον Ηΐ5 οὐῃ ὨΟΠΟὺΓ 
δηά τερυϊαίίοη, εἴ. ΕΖ. 205." ; τῃ6 ἰαθῖ οἴδυδε εχρίαϊηθα Ὁ, --- ἐπ 
ογαθ᾽ ἰο "»παξε ζηοιση ΤΠ πιϊρά }; ἴῃς Ρυκείηρ ἑοτῖῃ οὗ Ηἰβ τπηῖρῃς 
ἴῃ τῆς ἀεἸϊίνεταηςε οὗ Ηἰ5 Ρβορὶα νγὰβ ἃ τηδκίηρ ἰξ Ἔν] ἀθητ]γ Κηονῃ 
ἴο 411 παίίοῃϑβ. 

8... 1. Ὑνο 5Ξγηῖῃ. σουρ]εῖβ. --- 9. 4.4] 276 γεωζεα {ἦς δεα οὗ 

ΚἈεεάρ]. Τῇδ 568 ἰβ σοῃοαίνεα 85 ἃ βϑγνδηΐ, νῇο ἢδά δχοβθεάβά 
ἢἰ5 δυϊῃοτν ἀπά ἄοης νῇῆδί ἢδ ουρῃϊ ποῖ ἴο βᾶνε ἄοῃθβ, οσ σϑίῃεσ 

περ]εοῖοα βοιμειϊῃίηρ ἢ6 οὐρῆϊ ἴο δᾶνα ἄομπε. Τῇε 8εᾶ 5ῃουϊά 

μᾶνα Ῥεθη ῥτοπιρί ἴο βεῖνα γδγννε δηά Ηΐβ ρεορῖδ. ---- σπα 1 

{γε “1. 118 Ὀοτίοτλ 45 ἰδ θᾶγα Ὀγ 16 Πϊρῃς οὗ τῃ 6 ψϑίειβ ἴῃ 

ἴοῖτοῦ οὗ ἴῃς ἀϊνίης τερυκο, οὗ, το47 ἔχ. 14 5.- -σπα 76 ἐξ 1άδηι 

ἐπ τσ ἀεβέλε ας ἐπὶ α τοϊάδγησες]. Α ταοάς οἵἉ 5ἰαϊειηεηῖς ἀδηνεά 
πτοπὶ 15. 63,3, Τῆς ἀδθρίῃβ οἵ ἴ[ῃ6 864 ἢδά Ὀεοοπης 85 τυ 85 ἴδε 
ΜΠ ΘΓ 685 οὐ ἰΐϊ5 Ὀογάει5. --- 10 ἰ5 δὴ Ἔχρδηβίνα ρίοβϑ, ἱπιἜσνθηΐηρ 

Βεΐνθοη ἴπ6 δηιτῃεῖῖς οουρίεἴβ. --- 45,6] σαυεά ζλφρε || γεηφενισα 

Ζάορ -ττ γον: “λε δαπα 97}, τερεαϊβὰ ἴῃ ργοβαῖο 5:}]6, --- δόσε Ζά σέ 
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λαίεά ἀΐνε ἢ “6 δπθην}, ἴδε Ἐργρείδῃβ. --- 11. 4 πᾶ Τὰς τυαίεγευ 
εουεγεα οὐ {λεῖγ αάνέγεαγίες}, μανὶπρ τεϊυγηθα ἴο {Πεὶγ ἀεριῃβ ; 
Δα 50 σοιῃρί οἴου Ψαγα ἴΠ 6568 ἀδϑίγογεα ὈΥ ἀτονηΐηρ [Πδῖ, ---- ΛΖ 

οηΦ φΓ ἐλέει τὐας ἐγ οσυεγ], οἴ. Ἐχ. 143. Α ρ]οββαῖοσ ἰηβογίβ ἃ 

τοίεσεηος ἴο ἴῃς βϑοὴρ ἔχ. 15: 12-18. 4ηπὴ τὰον ὀεϊευεαά ἐπ ΗΠΙς 
τὐογαῖ διὰ ταηρ Πἰἶρ ῥγαΐδε. ΤὨϊ5. ννᾶ5 (ο]οννεά Ὁ ἃ σδῆβυγε ἴῃ 
της βρί πὶ οἵ ν."7. --- 7Ζ.εν ἀμγγίεαν γογραΐ ΤΠ ς τυογᾷς απο “αγγίεα 
ποῦ 7γογ Ηΐς ἐομμρο], οἴ. Ἐχ. τοῦ δι τό5 κ- τηῖσς 
8. 11. Ὑπὸ βγῇ. σουρ]θῖ5. ----14, Ζ7Ζδη ἐλεν ἀξείγεα ὦ ἀξείγε], 

εἴ Νὰ. ττὐ Ρς. 7859. 51 ; ῃδά δῇ ονεγρονογίηρ ἀδϑίτγα ἴοσ ἤφϑῃ]υ ἰοοά. 

ΤῊΪδ ἀπάογ ἴῃ 6 οἰτουϊηδίδηςεβ ἡγε σα ᾽17], ἰπεα Ηἱπιὶ ὈγῪ αυεϑοηΐης 

Ηΐβ8 δ} γ το ρον ἀς ἔοσ ἴδεηι. ---- 15. 4ηπῶά Ἢ γαυε 1ο Ἰάερε ἢ 

“πώ «επῈ )Ἰοο41] ; ἴῃς πλοϑῖ ὑργοῦδθ]α τοδάϊηρ ἴῃ ἃ ἀϊβῆουϊε ραββαρα. 

ΑὮ δηοίεηϊ οορυἱδῖ, Ὀγ [ἢ 6 τηϊδίαϊκε οὗ ἃ βἰηρὶε Ἰείζεσ, υϑεὰ ἃ νψογὰ 

ν ΠΟ Ὠεδη5. ““ ψαϑβίϊηρ, ἰεδηηε55, ἀἶβεαβα " δοζοσάϊηρ ἴο 3Η, 
“ βα[ἰεἰγ " δοοογάϊηρ ἴο ΟΡ, Ἐ ; Ὀο(ἢ ἱπυρ  γίηρ ἴῃ 6 ῥα ηΙβημαθης ἔοσ 
ἴῃ6 τεϑιϊηρ Οοά, δπᾶ πιακίηρ [ἴῃς 1ἰη6 δηιετοδὶ ψχιἢ [ἢ 6 ῥγανὶ- 
Οὐ ΟὯ6 ἰηδίεδά οὗ 5Βυῃοηυτηοιβ ; ΜΟΙ ἰ5 δἰτοροῖθοσ ἱπιρτόῦδθϊο, 

Εβρθοίδ!ν ἴῃ νἱεν οὗ ἴῃ6 ρᾶγδ  !ε] ἴδπὶ οὐ ἴῃς νῦ8. ἀπά α͵5ο οὗ (868 
ποιηβ: λέ» γέφμεεί ἢ Τλεῖγ “δεῖγε, οἵ. 188, 

ϑῖσ. 1Π. Το 5γη. σουρ]εῖ5. --- 16. ἤάδη ὅλον τόνε 7εαίρμς], 
οἴ, Νυ. τό, --- οΥ 3ο:ες ἢ ο7 “44“γορ], ἴῃς ἴνοὸ Ἰδεδάεγβ οὐ 1βγδεῖ; 

1} 15 νὰ ῬαγΠῪ ἰγῦα] δηὰ ῥαγν ρϑιβοῦδὶ. Αδζοῃ 18 ἔυγῖμεσ ἀε- 
βου θεὰ 85 “ἦε ἐοπσεεγαίεαί ὁ γαλτυελ), ἀου Ὀ11658 τείειτίηρ ἴο ἴῃς 
ἰηβοτίριίοπ ἀροὴ τἢς6 δίρῃ ῥγίεϑι 5 τηῖσε Εχ. 28 5 3, -- - 17. 7Ζῆε 
εαγτά οῤεπεα1, ἴῃ βαττῃαυδῖκο, --- σπα «τυαίϊοιυε μ 7)αήλαη ἢ ἐου- 

ἐγεά στε» 1ἀ4 εονιβαην ο7 «Αδίγανι]. ΤὮδ δαυῖμοσ ἰεᾶνεβ ουὖΐ οἵ οοῦ- 
βἰἀδγδίίοῃ δϊορεῖμεγ [6 νι τἰοὰ] Κοτδὴ οὗ ἴῃς Ἰαίθγ παγγδῖϊνε, 

δηά ἰἰταϊ5 ἢἷ8 διἰεπιίοη ἴο τ[ῃ6 Βδυδεηϊῖα οὗ ἴῃ δαυ] θυ παγγαῖϊνα 
Νυ. τό κ΄ :ΑΦ ρ]οΞβεαίοσ, ποιϊίηρ ἴ[μ6 ἱποοπιρ]εΐεηεββ οὗ [ἢς 5ἰαϊε- 

ταθηῖ, 5000 1165 ἴ(ἢς ἀείδοις ὈΥ ἱπίτοάυοσίηῃρ ἃ τεΐίδσεποα ἴο ἴῃς 

Κογδῃῖῖοβ ἴῃ 18. “μά 3,γ,ε εοηφηπιοαῖ ἐλεῖγ εοηργέρα δον, ἥσηις 
Πεζεά μ᾿ τλ6 τοϊεξεα, οἴ. Νὰ. τα, 

ϑιῖσ. 1Ρ.Α 53γη. δηά ἃ βυπίῃ. σουρὶεῖ. ----- 19, Ζάεη δεν νιαόε ἃ 
εαξ τη Ἡονεῦ ἢ απ τυογελίῤῥεώ α νιοδίεη ἐριαρε], ἴῃς βίοτυ οἵ ἔχ. 
4218, ΤῊΪΐβ ἰ5 δηϊαγροὰ ὈΥ ἃ ῥγοβαῖς ρίοϑβϑβ. --- 20. σημδ εὐλαηρεα 
ἡιοῖν κίον»), ἴὰε {πεορῃδηΐς ρίογυ ἴῃ ψῃῖο ἢ τπεὶγ σοά τηδηϊξεβῖθα 
ΗΪπιβεὶ το ἴθ τα, ---- ἑμ “ὼς ἐξεηιόος οὐ απ σα ἐλαΐ ἐαϊείλ λεγδαρε], 
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αἰϑίηρ [ἢ6 ταττηϊποϊορυ οὗ Πι. 416 17.18... -21. 7ΖΆεν ,ογρα ᾿Ε) είν 
«ϑαυίομν, λο ἐϊά σγεαΐ ἐἀἰδεάς την Ἐργρῆ. ες ν 5 {πεὶγ ϑανίουγ 
τηγουρῇ τῆς ρτεαῖ ἀεααϑ οὗ Ξξαἰναϊΐοη Ηδ δδὰ ψτουρῆϊ ἴῃ ἀεἰνεστης 

τῃεπὶ ἄοτῃ ἴδε Ἐργρίίδη8. ΤὨϊβ ἰ5α ἐεχραῃάδα Ὁγ ἃ ρἰοββαῖοσ ἰῃῖο 

22. τυομάγομς ἡἰσεας | ἀτυε-μερίγίηρ ἀἰδεάς, ἐπ λς ἑαπαά 97 ἥανι 

Ι ὅν τε ϑεα οὔ Κεεάς. 

ϑῖσ. Υ. Α ϑ3γηῖιῃ. ἰεἰταϑις. --- 23, 7Ζάεη γαλιυεὰ ἀαά εο»- 
»ισπαξα ὦ αἰδεύγνον “ἀενι]. ΤὨΐβ 15 ἴῃς δροάοϑίβ οὗ ἃ σοπάϊιίομαὶ 

εἴδυδε, ἢ [ἢ 6 Ῥγοιϊδϑὶβ βῆονβ ἴο ἤδνα Ὀδθὴ βοπ)εϊῃϊηρ ἀρουὺϊ 

ἴο ἴᾶκε ρίαςβ, δῃὰ ποῖ 88 πανίηρ δοίιδιΥ οσουττοά. “ Ὑδηνςἢ " 
νὰ5 ΟἸτηϊἰεα ἴῃ ἰοχὶ ὈΥ Πσοργίδι᾽5 οὕγοσ, θυΐϊ ἰδ 15 ΠΘΟΘβϑΑσΥ ἴοὸ 

σοιῃρϊεῖθ (ἢ 6 πηθΑϑΌΓα. --- γε ἐΐ πού ἐδα:  οτες, ΗΠ ἐλοφεη]. 

Μοβεβ ψὰ5 ἴῃε οἤοβεη οὗ Ὑδῆνεῃ ἤεγε, 88 ]δοοῦ τος δηὰ Αδγοῃ 
ΤΟ ᾽, --- διροί ἐπ τάς ὀγεαεὰ ὀφίογε ΤΠ νι], ἃ νψαττὶοτ᾽β ἰηἱεγροβί θη, 

οἵ, ογ ἴῃς ρῆγ. ΕΖ. 225 Β5. 455, δηά ἴογ ἴῃς δνεὴὶ Εχ. 4.28: -- 
70 ἐμγηὶ ατοαν Πς τυγα τὴ ον ἀδείγογίηρ], οἴ. Ῥ5. γ855, 

ϑῖγ. ΥἹ. Το βυηίῃ. Ἷουρ]εί8. --- 394-26, 7Άεη ἐλεν γοζμδεα 2λ6 
ἀἐεείγαδές ἐαη41, εἴ. Νὰ. 145} ἴοσ ἴῃς Ἔνεηΐῖ, δηὰά 756. 3.5 Ζο. 71} ἴοσ 
τῆς Ρῆἢτ. --- “πώ «ἴα ποῦ ἀεαγζεη 19 216 νοΐες 9 γαλευελ], ἴὸ οὔεΥ. 

Ηΐτ Ὀγ ροίηρ ὉΡ ἴο ἴαἶκα ροββθββίοῃ οὗ ἴῃ ἰαπά. Τῇδ ρ᾽οββαῖοῦ 
Θη]ασρεαὰ τΠϊ5 ὈΥ ἰηβεγιίηρ ἵνοὸ ᾿ἴπε5: αμα “αἰ ποί ὀεἄευε ΠΣ 
«υογα], οὗ Ῥτοπηβεὰ ἢεὶρ ἴῃ Ὀδί]ς δραίηϑὶ {εἰσ Θηθιηΐε5, ---- σηδ 
ἡλεν νιωχημγεα ἐπ ἐλεεῖν ἐδηίς], ποτα Ὀι, τ΄. ---206. 454 ,“7ὲ πεά 
-ἦ Τῆς λαπά ἐο ἡλε»}, ἰὴ 6 ρεβῖαγα οὔ ἴπε αἀϊνίης οἴῃ Εχ. 65 Ὠι. 
42" ΕΖ. 207; δηὰ οἵ, ἔογ ἴῆς ἐνεηῖ Νυ. 1455 35. - 70. γνιαξζέ ἕλόνι 
“πὰ ἴπ δε τοί άεγηο:51, τῃαῖ 15, [4}} ἰη ἀδαῖῃ ἀπ} τῃ6 δητῖτα ρϑη- 

δγδϊίοῃ Ἔχοερὶ [οϑῆσα δηά (αδ]εῦ πὰ ρεγίβϑῃεά. Α ρ]οββαίΐοσ, υτῃ 

δτεαὶ Ὠἰδιοτγίςδὶ ἱπιρσορτίεῖν, δἀ5 ἃ οἴδυϑα ννῃϊος δῇ ΟἿΪΥ ΤΕΙΕΣ ἴο 
ἴῃς ρτεδῖ Εχὶϊα την σθηϊυτ65 Ἰαΐοτ: 27. το γνιαζε {λεῖνγ σεεά μα 
ατυαν αν»ιοηρ τ1ὼΔ6 παδοης, ἀπά ἴο ἤίεῥεγεε ἐάονι ἀνιορρ ἐλε ἑα πα. 

ϑίγ. ΥΙἜ. Α βγηΐῃ. ἰεἰγαβιςἢ.---28, Ζάεπ ἡλον 7οἱηεα ζοηιδοίνες 
ὦ Βααϊ ΣεογΊ], αἰϊλομεὰ τπετηβεῖνεβ ἴο ἴῃ 6 ᾿ σβῃΡ οὗ ΒΔ88] 85 Ἷδὶβ- 
Ὀτγαῖθα δ Ῥϑοὺ; δὴ δροβίδϑυ ἔγτοπῃ γδῃνεῃ Νὰ. 25. --- “πᾶ αἵ 166 

σαεγίβεα »ιεαίς 97 ἐλε ἀξαα, ἴῃς ἔβαϑβὶβ αἰϊδοῃμβα ἴο τῆς οἤδεγίηρ 

οὗ ἴῃς ρεᾶσς οἤεγίηρβ ἴο Βαδὶ, νῇοβε σϑὰὶ Ἔδχίβίεησε ἰ5 ἀθηϊθ ὈΥ 
τη 15 Ροεῖ, ψγῇο ᾿ἷνεϑ δ ἃ [ἰτης ν ἤθη οἴπεσ ἀεἰτ65 [ἤδη Ὑδῆνε ἢ 6 Γα 

οοῃδίἀετεα 45 ποῖ σεαὶ Ὀείΐηρϑ, Ὀυϊ [1{6]688 895. ΠΕΣ ἰπλαραβ {Ποτὰ- 
βεῖνεϑ, οἵ. 135}5.͵---29. 454] ῥγ»ουοζεά γαλευεὰ ὁγ ἐλεΐ»γ ἀοίηρε], 
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{πεῖς δροβίαϑυ ἔτοπὶ Ηἰΐτὰι πα νουβῃ!ρ οἵ Βα] ἴῃ [ε]Ἰονβΐρ ψῖ Β 
τδε Μοδρίία8. -- 4πα α ῥίαρμε ὀγαζε οἱ αραΐπεέ Ἰἀέηε], βδεὴῖ ὈΥ͂ 

ΥὙδηνθἢ 45 ἃ ρυῃἰβῃπηθηῖ, 

ϑῖσ. ΨΙΠ1. Το 5γηῖῃ. σουρ!εῶ. ---30. 7Ζ΄εη έπελας φρο 
μῥ απ ἱπέφγῤῥοσεα ] Νὰ. 251, ΤῊΪΐβ ἰητεγροϑβίοη οὗ Ῥῃ πε ἢ δ5 νγὰ5 
ἴδε δοί οἵ ἃ 5βο]άϊθὺ ταῖμοσ ἴδῃ οὗ ἃ ρτγδϑῖ, εχεουῦηρ νϑηρεδῆςα 

ρου [πε τἰηρίεδάοτ οὗ ἴῃς ἀροβίαβυ. ΑΝ. “Ὄχεουῖα Ἰυάρπιεηι "ἢ 
ΒὈ δι ταἴε5. [6 ΤΟΘΌΪ (ΟΣ ἴῃ6 δοῖ Ἔβχργεββθα ὈΥ ἴῃ6 νΌ., δηὰ ονεῖ- 

Ἰοοῖκϑβ [πε πιεαϊαιοτίαὶ βἰρηϊβοδηος οἵὨ ἢ 5 δοί. --- πη] 746 ῥίαρωφ τας 
φἤαγε41, ὉΥ Ὑδηνεἢ ἴῃ Γαβροηβα ἴο [ἢ]5 ἰπιεγροβίτίοη. --- 31. “πώ 

ἐξ τυᾶς εομρίσα Ὁ ἀΐηι γον γιρλέεοισμδς]. ὙΔΏΜΕὮ αϑετιδῖεα ἰΐ 
85 δὴ δοῖ οἵ πιεητοτίουβ τἱρῃϊεουβηθββ, δμὰ γεναγάεα ἢϊπὶ ἢ ἃ 

οονεηδηῖ ρίνίηρς Ὠἰπὶ ἀπ νει] δϑιϊηρ ὑσὶ εϑίῃοοά ; νη ἢ 85 ἀουδί- 
1655 ἴῃ [ῃ6 τχϊηα οὗἩ [ἢς ῥϑδ] ηλίϑδὶ ἴῃ ἢϊ5 ΡὮΓΑΒΕ --- 70 σέμεγαδοπ 

αν ρεπεγαδοη )ογέυ. 
ϑίσ. 1Χ. Α 5υηῖΐῃ. ἰεἰγαβι ἢ, ἴῃ ἢ οἢ τῆς τὨϊτά ᾿ς ἀδρεπάβ οα 

τῆς ἤγϑῖ, [86 Του οἡ ἴῃς βεοοῃά. --- 32-383. Ζάφη ἐὰεν εηγαρεά 
Ηἰρι αὐ “ἦε τυαίεγς οΥ ίεγίδαλ] Νὰ. 2058, ΤῊΪ5 ἰ5 ἐχρ[αἰηεά ὃγ --- 
2.0» τὰεν γεῤεϊϊεα ἀραΐπο ἢΠΠς ϑρί» ἢ, δὴ ἱπτεγργείδεοη οὐ ἴῃς ἢΐ8- 

ἸΟΤΎ Ὀαβεά οἡ 158. 63,5, ψῃ οι ἰάοηεῆες (ἢ ἀϊνίης ϑρὶπιὶ νι τῃ 6 
δηρεὶ οὗ ἴῃς ῥργεβθεηςβ οὗ ἴῃς Ῥεηϊδαίθυοαὶ ἢϊβίογγ. Ὑὴε Ὡδγγαῖϊνα 

ἰῆνοῖνεβ Μοβεθβ δηᾶ Αδζοῃ ἴῃ [58 ἰγαηβϑργαββϑίοη, δ Πουρῇ ἰτ ἄοεβ 

ποῖ τλᾶῖα ἰΐ οἰεαγ ἴῃ νμδῖ Ἔχάσῖν τμεὶγ σα οοηδιϑιθἃ. 80 ἢετε: 
“πώ ἐΐ τυεπῦ ἐδ τοὐὰ δήοτες γον Τλεὶγ ταζε]. Τῆδ δυΐπου τἈ]ηΚ5 
ταὶ Μοβεβ ῃδά ἴο βυβεσ ποῖ 50 τη υοἢ οἡ δοσοουηΐ οὗ ψῇῆαδϊ ὃς παά 
ἄοῃδ 85 ἴοσ ἢἰβ δβϑδοοίδιίοη ψν ἢ ρα ΠΥ Ιβγαοὶ, αηὰ γεῖ ἣς {Π|65 ἴο 

ἐχρ δίῃ Ὀγ : ἀς φῥαζε γαφλέν τυὴὰ λὲς ἄΡ4], ἴῃς τηοβὲ ὑσοῦδῦ]α της. 
οὗἉ ἃ τᾶσε ψογά, ψν Ὡ]Οἢ ρῖνεβ ὑσδοῖο δ! ἢο Ὀείογ ἐχρίδηδιοηῃ οὗ [μ 6 

βίη οὗ Μοββϑβ ἴῃδῃ [ῃς οτὶρίῃδὶ ραββᾶρθ. 

δίγ. Χ. Α 53 γη. ἰειϊγαβιϊοῇ. --- 34, ΖᾺδν «Ἰά ποΐ φείνον 1ὰ6 Ἀὸ- 
24]. Ὑλεγ μετα οοπηπηδηἀεά ἴο δχίθττηίηαῖα ἴῃ6 Ο(δπαδηϊΐζεϑ, 
Ῥυΐϊ ἀϊά ποῖ ἀο ἰϊ, οἴ. Εχ. 225. 5. ,4125. Ὁ. η5". 7. τἶ 5. 9.«. γι κα 
Α εἱοββαῖοσ δά ἀϑβ : εὐλίεὰ γαλευεὰ εονιριαηαεα ἕλορι, διὰ αἷβο, 88, 
τῆς δητιῃοιῖςα] ροβιεῖνα οἤξησς : σπα γιπρίξ λορισεέσές τοὐὰ τὰς 

παδοης, σπα ἐεαγηφα {λεὶν τυογᾷς, ΝΏΪΟΠ 56 6η5 ἴο σεῆδοϊ ἃ ρμοϑβί- 

Ἔχ ϊς βἰτυδίίοι ταῖμοσ ἴθδη τῆς της οὗ ἴῃς ͵άρ65. --- 36. “πα 
σεγυεαῖ πεῖν ἀρ 51. ΤῊΪ5. 8 τὴς βεοοῃά Ἰίης οὗ [ἢ6 οτὶρίηδὶ ἰεῖγα- 
5 οἢ. Ὑἢε Ι5γδο 65 ρατ οὶ ραῖϊεά ἴῃ ἰῃς ἸάοἸαῖτΥ οὗ [6 (δηδδηϊίθϑ, 



ΡΘΑΙ ΜΒ. ΟΥ̓ ΟΥΙ. 353 

-ε- απ ἴεν δεεασι α σπαγ το ἐλέη}, οἴ, Ἐχ. 2353. ---- 87. “454 7λὲ» 
σαεγήβεεα ἐλεὶνγ “οης 10 δάση. ΤῊθ 5ῃθαϊπι γαγα [ἢ6 δηοίϊθηὶ 
ΒοάΞ οἵ Οδηδδῃ, Ἵδ]εὰ “ ϑῃεάϊηι,᾽" οτρίμδ!ν τπεδηίηρ “ Ἰογά5,᾽" δὰ 
ὩΔΟΤΏΟΓΕ ΟὈ] ΟΙΟΏΔΌΪΕ 85 ἃ ἀϊνίηα [1{|6 (ἢΔη “ΒΑΔ ἢ π᾿" οσ " Αἀοπαγ""; 
Ῥυϊ ἴξ θεξοδίηα 830 δϑϑοοίαϊθα συ ἢ ἴῃ6 νουβῃΐρ οἵ Β88] δἵ ἃ ΝΕσΥῪ δα Ὺ 
καῖε (παῖ ἰὶ ψοὴ ἃ Ὀδα τερυΐςθ, δηά 50 ἴῃ [6 τηϊηὰ οἵ Ἰδίδεσ [5γδ6] 

ἦτ διηουπίεα ἴο ἀρουΐ ἴῃς 588η16 85 ἀδιηοῃβ. Ηυπιδη βδουῆος νγὰ5 
ςοτατηοῃ ἴῃ δησίδηϊ {{π|68 ἀπηοηρ 411 [6 ἱῃῃμαὈϊΔηῖ5 οὗ Ῥα]εβίίη6, - 

Δηα ΡτγΟΌΔΟΪΥ ἀιιοηρ ἴῃς Ηδῦτγενβ 450 δείοτε ἰξ γα ὑγοῃ διε Ὀγ 
1αν. Βιυϊΐ ἴοσ ἃ ἰοὴρ {ἰπι6 ἰξ ργεναί δὰ τοῖν βία ηάϊηρ τμ6 ρῥτο- 
ιδιοη, ἀνθ ἄονῃ το ἴῃ6 Εχὶϊθ. [{ ννὰβ ποῖ σοϊῃπιοῃ, μούνου, 

ἴο 5δογῆος ἀσρλζεγε. ΤῊ ψογὰ τηᾶῖκοβ ἴῃς ]ἴπε ἴοο ἰοηρ, δῃὰ 

ψ45 ἀου 1655 δὴ ἰηβοσιίίοη, ἀπὰς το ἴῃς ρίοββ ν.3, Α 1αϊθ ρἰοβϑαΐοσ, 
Ἰοηρ αἰδθίάπς ἴῃ {ἰπ|6 ἔτοπὶ ἴῃ6 Ῥεγίοά ψῇθῃ ϑυσῇ βδοτῆσα5 ΤΈΓΘ 

τηδάβ, Π]]εἀ νὴ Ποττοῦ δὲ ἴπ6 τπουρῆϊ δηά ποῖ Κηονίηρ τλιοἢ 
δρουϊ πε, δά ἀβ: 38-399, 4] «λεά ἱπηποοοη ὀώροί, 216 δέοοά οὗ 
Ζλοῖγ σοης απῆ ἐλεῖγ ἀἐσεράζογς, τολίελ τόν ταεγίβεσα τ 16 Ἰάοίς οὗ 
Οαπααη; αμα τὰς ἰαπά τας φοραὶ τοί ἐκεῖν ὀροά. πώ ἐἠξν 

ὄεεανιό ποία ὧν ἐλεὶγ τὐογᾷς, ἀπά τυεμΐ ἀ-τυλογίηρ ὁγ “ἠεῖν 

ἐἰρίρρ5}]. ΤὨϊβ ρἰοββαίογ ἰδ νυ ἀθηςν τότε αἰδιαγρεαὰ ὈΥ σετα- 
τηοηΐαὶ ἀεβεοσγαϊΐοη οὗ ἴῃ6 ἰαηά δηὰά ρβεορὶβ ἴμδὴ ὈΥ τχοσὰὶ οὐ 

σε ρίουβ σοηβίἀοσδίοῃβ. 

δῖσ. ΧΙ. Α 5γη. δηά ἃ ϑγῃίῃ. Ἵσουρ]εῖ. --- 40. Ζάση 2λε αρρεν οὗ 
γαλευεὰ τὐας ἀίμαϊα ἀραίπεί ἢ Απά 2ἴε αὐὀλογγεα], Ὀοιὰ Πευ- 

τετοηοιηὶς ἐχργεβδίοῃβ. ὍΤῆε οὐ]εςῖ οὗ τῃς αἀἰϊνίπε ψγαίῃ νγᾶβ : “7 

2εοῤῥε ᾿ὶ ΗΠ» ἱπλεγέαπες. Α8 ἃ σοῃβεάυδηοα οὗ [ἢΪ5 Δῆρεῖ δηὰ δὺ- 
Βογγθηοε --- 41. 4πώ2 ραῦε ἠάενι ἱπίο “ἐς λαμ 97 1. παήοης, ρετ- 
τηϊτεἀ τῃεπὶ ἴο 6 ἀείεαϊοα ἴῃ Ὀδτ]6 ὉγΥ [6 βθνθσαὶ ἡδίίοηβ, γῇ] οἢ 
βυράπεά τῃδτ ἰη [πὲ τἰπγ65 οὗ [ῃς ͵υάρεϑβ. --- “πα ἐλέν ἐλαΐ λαϊεα 

ἡλενε γωα οὐεν “2911. ΜΔῊΥ ἴἰπι65 ἴΠ6Ὺ Ὀδοδταα ἃ βιῦ]θοὶ ρεορὶα 

ἴῃ Ῥοηάδαρε ἴο 1ῃεῖσ Ορρύθθϑοῖβ. Αροββαϊογ δηϊδγρεα ὑροη [ἢ 5 
Ὁγ δάαΐπρ: 42. σπὦ4 ἐλεὶγ ἐπερεῖες οῤῥγέσεεα σι, αηπαὶ ἐλεν τυέγε 

συδαμεα μραν ἐλεῖγ λαμα. ΤῊΪ5 ρ] οββαῖοσ αἷϑοὸ Ἷδ᾽ δά αἰϊθηϊίοη ἴο 

τς (δοῖ (μδὲ (5 νὰ5 ἄπ ἴο οὔ-τερεαίεα σερε!]οη8. ---- 438. “71“πν 
ἥγιος Ηἶἐ μεεα το ἀἐφέϊυεν ἕλεσι, ὀμ ἐλεν γεῤε εα ἐπὶ ἐλεεῖ» ἐοιεπσε σηα 

σαμξ ἔρτο ἐμ “λεὶν ἐμίφιῖ. 

ϑίσ. ΧΙΙ. Α 3γῃ. δηά ἃ 5βυηἢ. σουρίεῖ. ---44, 7άεη ,ἴε ὡοξεά 

μῤονι “δεῖν ἀΐεένεςς || ζλεμ 4712 ἀεαγῶ ἐλεὶγ γε. ΜΈΏΕη Ηἱβ5 ρεορὶς 

2Α 
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οὐδ υπίο Ηΐπι, Ης ἀϊά ποῖ περίθος τῆδπὶ; Ὀὰϊ Ἰοοκεά ὑροη 
τοῖς ἀἰβίτοββ ψ ἢ Ηἰ5 ἐγε5 δηὰ ἢεαγὰ {μεῖγ οὐίθβ ἴοσ μεὶρ ἢ Ηἰ5 
εΔ15. ---4δ. 4γηπώ γερνιενιδεγεα ΠΣ εουφηαη), τμδὶ ταδάς πῖτῃ τη 6 
Ῥδίγ το] δῃοαβίουβ τόσ, --- Απ4 τᾶς 4077}, οἵ. φοἿν, ---- σεεογ- 
ἐπρ ὦ τε σόμπάσπες 97 47 ἐς ξιίπάμεςς], 58οὸ Κί. ; τῶοτε βυϊε ἴο ἴῃ 6 

ςομίεχί δηά ἴῃς ἀδᾶρα οἵ ἴῃ ρῆγ. ἴδῃ ἴῃς ρ]. οὗ ΕΝ", δἴϊοσ Ου., 
ΜΠ εΙΠοΣ γα τ] ηκ οὗὨ  “ Κἰπά 6 5865," οὐ ἴῆ6 τηοῦα υδ4] “ ἀδεάς οὗ 

Ἕιπάμαββ." ὙὍὙΠῈ 5. Πεσὲ τεδοῦῆθβ ἰϊ5 σοποϊυδίοη ἢ ἴῃς {ἰπγδ5 
οὗ ἴῃς ἸυᾶρεβΒ. Βαυΐ [ἢ6 ρ᾽οββαῖοσ νγὰβ ποῖ βαιἰϑῆε, Ετοῃ ἴῃ 6 
Ῥοίηϊ οὗ νίενν οὗ 5. Οὐ {68 ἢ6 Δρρεπάδά 4 σεΐδγεποθ ἴο [88 

Εχίϊε: 46. “πα 472 ραὺε ἕλενι 70» εονιραφείομ, ἃ Ῥῆτγ. ἀεγίνεὰ 
ἴτοια σ᾿ Κ'. 83, -- ὄφζογε αἷ το εαγγίεά λόγι εαῤἧυε.. Α Ἰϊτατρίς 4] 
Βἴοθ5 ἰ5 ἀρρεηαξά δἱ ἴπ6 δεῃηὰ ; ἃ ὑγᾶγεγ οἵ 1βγδεὶ ἰπ [η6 Μδοσδθθδῃ 
Ρετίοά, ἴογ ἀδ᾽ίνεσδηοα ἴτοπὶ διηοηρ [πε παιίοῃβ. --- 47. «δὺς τς, 
γαλτυελ, ον Οσοά; σπή ραϊλεγ με γον 26 παδοης, ἴλαΐ τς νιαν 

φυε Ἰλαπᾷς Ὁ 7ΤᾺγ ἀοΐν πανις, ἐλαΐ τος νιαν ἰαμά ΤᾺ» φγαΐξε. 

σν. 

1. Ετοτα 18, 1.25. --- 8. ̓ῦ} Ὁ02] οἵ, 103}. --- 4. 5] 80 3, Φ; νυ ὦ 

κραταιώθητε, 80 5, Ἔ τεολ', 80 Ηουρ,, Βιγεεῖ, --τ-ο ΠΣ ΔῈ 50] ῬΓῸΡ. ἔοσ ἃῃ 
οτρίπαὶ γΦ 03. -- ὍΘ 1201 ΡῥγῸ. ἱγαπβροβεά, ἔογ ἴῃ ἔδσ γε δανεὲ πδὰ 
δϑϑόηδῃοε ἴῃ ".- δηὰ γ"-.. ---δ, ΠΡ ὧν ϑΓΊνὉ0)] τὰ, Ὑσν ἰπί, οβέτ. τ ῖιἢ 8... 3 56. 
Ρτεοςάεὰ ὈΥ τῆν θ 0) 88 ὅπ. 4135, εἰ, Ῥα, τοιϑ, πονὸ ὉΘΦὉ] οἷν τ (Β, 1613; τά, ῥτοῦ. 

90. ΙΓ νὴ 5 τεϊαϊπεὰᾶ, νγε ταυϑβὲ Ἰεῖ 1. οοβα νυν ῬΠΡΌ. --- 6, γ) 3} μα8. θεεῃ 
Δϑϑὶ παι ὰ τὸ ἴπε ῥγονίουβ 1].; Ῥαϊ Υ2 τείεσβ ἴο ΄δοοῦ 8ἃ5 γ2» ἴο ΑὈγδῆδπι. 
Τΐβ οουρίεῖ Ὀερὶπϑβ ἴΒς οεἰεῖται Ῥόατῃ. -- 8. ἸΣΥᾺΣ 21] Ῥῆτ. τοδϑῦ χτ1ῦ, οματ- 
δοιετίβιϊς οὗ Ῥ, απ. δον 16 Εχ, 254 66 ΕΖ. 1660 1 ΓΒ, 1616 -, --- “»1 ἡνκ Ὁ} ἀουθεῖες5 
5 θαβεὰ οὔ Εχ. 205, --- 9. ὑγίσῦ Κ}2}}} ἃ 8]. ἴο Ὀτίπρ ἱπ [ἷ5 Ῥαϊτίδτο ἢ αἶβο. 
ἐπροον πα. ἢ, σανὰ, 85 Οη. 265 Ὠι. γ 1.1: τιδι (ἢ, 1618, ἔριν τ. Ῥτ. πὶ, εἶβυν. 
7ε. 3 ΑἸ, η9.16 (ογ ἀβὰ8] ρπυ", --- 10, ὉΠ ΓΙ ὈΝΎΦ᾽Ὁ] 15 τερεοη ἀπά ἃ 
Εἰ. οὖ ΓΥἪΣ ρὮγ. οἵ Ρ, ὅπ. 915 -Ὁ 8 τι; αἷβο 15, 246 ςς 61 7ς. 320 ςοὗ ΕΣ. 
1060 4.25 --- 11 15 Δῃ εχρϑηβῖνε οὶ. 1})2 ΥῈΝ ποῖ αἶϑβυν, ψ, Ὀυϊ ΟἿΪΥ 19)5 1οδ 58 
1351], ποοργῦτς 36] οἵ, Ὁι. 329 τ ΓΒ, 1618, --- 12, ὈΓ52 ἱπέ, οβίσ. 8[. 3 Ὀ].» 

τειρογαὶ οἰδυθβα. --- 21 ἴοσ δῃ οτἱρί πὶ ΥἽΝ2 ; οδδηρε ἄυςε ἴο υβς οὗ γὴν ἴῃ (86 

εἰ. ---18 15. δῃ ἐχρδηβῖνε ρἷ. - πρϑ 980] ἰ8 βίταησε Ὀείοτε ὙΠΝ ὉΡ Ὁν. Ι{ ἰβ 
ἀουθί]εβς ἴχῖ, οττ, ἔογ Ἴ5 ὉΡΌ. -- 16 '5 δὴ ἐχραηβῖνε ρἷ. - Ὁ ῬῈ] 1:Ρ. οπὶγ μετα 
οἵ ραδίγίδυοῃβ, ἔγοπι υεῦν ἰαῖς ροϊπὶ οἵ νῖεν, γερατάϊπρ τδοπὶ 85 Κίηρϑ, οἰ. σῃ. 

14. Αὐτάαδατη ἰ8 οοῃοεϊνεά 85 ἃ 2), βονγενοσ, Οἡ. 207. --- 16. Ὁγτῦ Π90] Ρδτ. 

1ν. 2655 ΕΣ. 416 ς16 1418. 18, γ͵λ.] Κι. ὅν. Οὐ. [{ΦὉ). ---ἰ 03] 5393, 50 
ὑγη25, 2, ΟΙδ., Βί., (Β6., αἱ. --- 90. γπ}.0}] ΗΊΡΒ. ἱπιρί, Ὁ οοηβθο. ἢ [Ἴ0)] ΥὉ. 
ΟὨΪΡ Ηΐρἢ. ἀσοτέρι, τοΐ »ω, 88 1467 15, 58) 70. 69 2 8. 2285 (}). --- 31. Ὁ] 
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ςοπίεχι ἱπάϊοαϊοβ [6 υϑυ8] β6πβε οἵ 2οσεεςείορς, ποῖ ογεαῖαγοβ 85 1045, -- 

33. οὐκὴ}] ΘΟ τοῦ παιδεῦσαι, τρ, 80 “, διίγεεῖ, θυ., Εδτ.; δχρδηβῖνε ρὶ.; 

Ῥεπίαδσαεῖεσ 1. --- γ50)3} ἐπ ἀὲς ῥέξασωγε; ν. (ὃ, Α4., 35, ἸΦΡ)5 δε Δἕισεῃ, ---- 

24. 5.0] ΗἰρΆ. ἱταρέ. γΥ σοῆβες, ζ Πρ Οδὶ δέ “γνέφι 1288, ΗἸΡΒ, σιαξε γε μὲ- 
“με! Οἱ. 285 48) 1». 269. -- Ὁ ΝΊΟΣΡ.] 15 δ ἱπίεηβῖνε ρὶ. τοὶ βυϊίεά ἴο οοπ- 

τεχί. --- 36. Ὁ Ἴ0:}} νὉ. Ἰπίγβῃβ. τί! θ50 500]., ἀπά ποὶ ἰγϑῃβ, ψ ἢ Οοὰ 458 
300]. τ Ὁ} ΝΣ τραῖκοβ 1. ἴο0 Ἰοπρ. [Ικ Βα8 Ὀδὲπ δϑβι ται ἴο {με ρἱ, 
ΓΣΡΕΙ ΣΌΝ τ νγὰβ οὐ ρίπα! νυ πουῃ ΠΣ π.ῖ, ἀαίγεαῖ 2519 τορῦ δ 1103, 
603} νῦ. αἱ ὡ δὲ α ἐπαυε Μαὶ. 119; ῬΙ, δεραίδε Νὰ. 2518, ΗΠΒρ. ἀξαὶ 
ἐπαυΐελίν, 856 ΟἹ. 3718, ο. τιν, μετα ἢ 3. --- 37. 106 Ρ].» τείεγγίηρ ἴο Μοβεβ 
διὰ Αδοπ; δῖ 65, , Ἐ, Α4., Σ, 3, Ηυ,, Πε., Βᾶ., α]., ὉΨ τᾶοτε Ῥτο., 88 γ848 

ἢ Οοὰ 500]. -- 37 8 ἐχραηβίνε ρὶ. --- ΓΝ 5151] οἵ. ΕΝ ΥἹῸ 1456, δοῖ5 
οἵ οὰ ψῃο ἢ ψεῖς πλϊγαουϊουβ 5:61. --.38. ἡϑτον ἡρπ τῷ]. Τα ἰ5 ουΐ οὗ 

Ρίαος ἴῃ ἴῃς ογάεσ οὗ ρίαριιεβ, πιὰ ἀουθῖ]ε88 τγαβ ἃ Ἰαῖεσ τηϊβρίδοςὰ ἰῃβοσζιΐου. 
πον δ ΠΝ ΥἹΟ Νῦ}}. (ὃ, 85, ανε πὸ περαῖίνε, δυϊ 411 οἵμες τββ. μανς ἰΐ, 
ὅν... Δ. Ὁ Πανε ὅτι ἴον καὶ, 1π ΔΠῪ οδ86 ἰϊ ἰ5 ποῖ Ξυϊζεά ἴο ἴῃε σοηϊεχῖ, ἐνεπ 

᾿ξ τ ΗἸ,, Βᾶ., θυ., ΕὨτ., νὰ τὰ, γγοθ. [Ι{ ννὰβ ἀουθι]ε85 ἃ τωδγρίπαὶ ρὶ.; οἵ, 

Ὁ ΠΟ Νὰ, 2056 2714 (Ρ). ---39. ὈΓΟΥΤΙΝ ΓΝ} 5 δ εχραπβῖνε ρὶ. δραϊηβί [86 
τηεᾶϑαγο, πιβκίηρ 1. Ρδπίαπιοίον. --- 80. Ὄγοϑο ὙὙ2] 5. αἰϑο δὴ Ἴχρδῃηβίνε ρ]., 
πιλκίηρ 1, Ρεπίαπιεῖετ, Εν ὈΠΟΟΌ τὰ, 508. --- 81. Φ Ὁ.)9] Ρτοῦ. ρνηαίς, 85 
Ἐχ. 812.18.1. (7). --- 87. ὈκὉ}»]. Τῆς εἴβ, ἴῃ ναι 85 μαννα 4]} τείειτεὰ ἴο 
Ἐργριίδηβ [ἰ 5 ἱτργον. ἰῃδϊ ἃ οβαηρεά τεΐίεγεπος ἴο ἰβγϑεὶ ψου]ὰ Ὀς Ἰεῆ 
ἴο οοπίεχξ ΟὨΪΥ ἩΠῊ βᾶπὶς 5(.. Ἐὰ. Ὁ} ἴοσ Ὁ-., συ βῖο ἢ τααῖκοβ πὸ ἀϊβεγεπος ἴῃ 
186 τηεᾶβαγα. ---838-4ὅ ατε ἃ ἰδαῖες δ ἀϊίοῃ ; ἴΠΕῪ ρὸ ονεσ ἱπῖο [με ρετίοὰ 

οονετεά ὉΥ Ῥβ. τοῦ. --- 30, δοῦ ὩΡ Φ΄ 0] Ρᾶτ. α.λ., οὗ, γϑῖ, ξ ἼΡ9 πι[πὶ.] 
(1) εσυενῖνηρ, σεγ εν, εἶδνι. 2 8. 1719 (οὗ ν611), 15. 228 (οὗ εἐγε); (2) ἴδε νεῖ] 
οἵ ἴᾷς Ταρεγηδοὶε ἱῃ Ρ ἔχ, 2655 --. Ηδετε 15 ἃ πονεῖ οοποερίίοῃ οἵ ἴδε 1)». 

σΥΙ. 

2. ν0}1 Ρί. ἱπρέ, δ θῸ Αταπι, ; εἶδνν. ΟὩ, 217 (ΕΣ) 70. 82 33. --- 8. πρ»] 
ΡΙ. 45. Ὁ -- "νοῦ. --4. ΝᾺ] 80 3, 5, Φ, ἢ γπρ5; θυῖ Φ, Αᾳ, Σ, Θ, Ουϊηΐα, 

ϑεχία, Βᾶ., (ῃε., Ρἷ. "Ὁ; θειίεῦ βυϊζεὰ ἴο οσοπίεχί, [πουρ ἢ ῥσοῦ. δῇ δϑϑι πη]δϊίοη. 
- πνὉ] 6.0; πιᾶκεβ 1. ἴοο Ἰοῃρ. --- ἨῈΡ ἡΧᾺ] ΡΆτ, α.λ.; σοπβίτ, οὗ οδ)εςῖ. --- 
δ. 02] 5βου]ὰ ὃς 568. ἴῃ δϑϑοπᾶποα ὙΪῆ ΔῸΣ δηὰ ἡγῦπα, Ν.“ὁ α ιτϊ ποῖος 

Ῥεπίδβιο ἱὮ δδβοηδηςς ἰῃ Ἴ- ; ἃ ρ]. ὈΥ͂ δηοῖδετ μαπὰ ἔμδη ν.1.8: 68.--- 'ς5 ρ]. 

ἔτοτα 1ἱ Κ. 84, ὈΥΩΝ ὉΡ ἴ8, βονγενεσ, 8} ἰμβουίίου ἀυε ἴο ν.ἴα, ---- Ἴ, ὈΝΧΌΣ] 

Ἰαῖε ἐχρίπδίοσ δὶ. δραϊπϑὶ τχδάβυγς, --- ἼΌΠ 2] ἱπηργοῦ.; (δ, Αᾳ.,3, Ζ, Ἴτοπ ἴῃ 
δοοογάδῃος Ψ ΒΒ ὑβαρε οὗ ῥδτ, ---ν 5] ἰ8 Ἰδυϊτοϊορίςαὶ! ἀπὰ ἰπῆργοθ., του 
βυβιαϊπεὰ Ὁγ 5, 3,2. ὦ ἀναβαίνοντες, Ἔ ατορπάρρζες, Ὁ . Ψεηεπια, Βᾶ., 
το Καὺ., [)ὰ,, (Ὡς. 1υὺν» 85 7817,---τ- ξ Ὁ Ὁ"} εἶβυν. ψ ν.9. 32. 1.618.16..- 9, 21. 

Τῆε οτίρίπαὶ Ῥβ. Ὀερίῃβ ἴεσθ. Τῆε 1. 15 ἀερεπάςεπὶ οα Νὰ. 15. --τ- ον]. Ταῖς 
1, ᾿ς θαβϑεὰ οῃ 15. 63}. ---- 10 15 ἐεχραηβίνε ἂἀπὰ τερείτίουβ δ]. --- 11. ὈΝὉ 103»} 

ξΞ Εχ. 1433,.---οπὸ ἽΠΚ Ὀαβεὰ οὐ ἔχ. 1433. --- 12, Α ἰεϊγαπιεῖεν ρὶ., οἴ, ν.3.Ὁ 

Ἐχ. 1451 16], --- 18, Α ρεπίδπιεῖεσ ρἷ. --- 14, ΠΝ ἘΝῚ] ἡ. Νὰ, 1186 (Ελ), οἵ. 
ῬΞ. 730, --οῦκ 102)» Ξξ γ8.8. 41 οὐ, Εχ, 175 Ν, 1433 (3) Ἀι. 616, ---1δ. ὈΓδΝ Ὁ] 5. 
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ἀ πῦκτ' τι, σεξέηρ, γεφοεσί, ταϊτ ἢ ἸΓΣ εἶβυν, τ 5, 117-31 Ἐς! ς8. 8. 73 οἹ8͵- - 5.}νᾺ] 
τ. τυατίέπρ ἀΐδεασε, ἀος. ΒΌΒ., εἶσνγ. 15. 1ο]δ αν» ες, ΜΙ. 610 σεαρμδέμεςς. ἃ 

πλησμονὴν, 80 Ἔ ταἰμγίϊαίερε, 86. Κ930, Ηουθ., ϑίγεεῖ, ζβε., Ὠγ., θυ., 4]., καὶ 

Ναυ. 1139, Βαϊ ἴξ ἰ5 ποῖ βυϊϊςὰ ἴο οοπίεχι, νε ββουϊά δανε, ἢ] ὈγῸ, 10 ,οα, 

85 Οπ. 4538 2 (Β. 1133,--- ὉΦΌ)21 τὸ ὈΦΟΣΣ 7818, -- 16. πγτν ΤΥ] ὁρεδ ἐοριδε- 
«γαἰεα το γαλινεά, ἃ σοποερίίοπ οὗ Ρ. --- 17. γῆν πῦΡΓ] Ξε Νὰ. 1683, --- ξγ05] 
Ὡ. Ρτ. τὸΏ,. 2αζάση, βοῃ οἵ Εδαῦ, Ἐευδεηΐϊε Νὰ, 16}. 12.94.36. 217 ,69 Ὁ, 118. 

ΘΝ ἢ, Ρύ. τῷ, ἷβ Ὀγοΐῃεσγ; ΟἿΪΥ ἴῃ β58πὶ|εὲ ρᾷββαρεβ. --- 18 15. ἢ εἐχρδηβῖνα 

δεπετγαιζίηρ δ]. --- 10. Σ 31] π. ρῥζ. ἴος., ἴεγῃῃ οἵ Ε, Ὁ ; εἶβινν. Μαὶ. 351 Κ. 

89 195 2 (ἢ. 519, --- 30. Ὁ029 ΓΝ Υ}8}} ρἷ. ἔγοπι [6. 211, ΟὨΪΥ 83. Ὁ ἔοσ ", ψιβίςΒ 

Ἰαϊϊεγ 15, βονενεσ, ψίνεη Βεγτς Ὁγ (ΘΝ. 6. 5. Α. Β' Τὶ οἱ, οι. 133, --- Σ᾿ ΠΩ2Σ1 πὶ 
«ονσέγείίον 14412 705. 2238 (Ρ), 2αξίεγηι ἔχ. 259, ἑνιαρε εἶδνι. Ὀϊ, 45.27.18 
15. 4418 Ε2. 85: 10 τοβ, --- 33. Ἐχραῃβῖνε ρ]. --- ὈΠ ΥΝ2] Ξ- 10 538. 11 ο(, γ881͵ -- 

28. ὈσΌΤτῦ ἼΌΝ᾿] το Ὀι. 95 ὈΣΓΝ ὙΟΦΊΣ ΠΝ ὍΝ 39: ΠΥ ΒΒου]ὰ θὲ ἱπβετεὰ 
Βεῖε ἔοσ βοοά τηεδβυγε. --- Υ82 ἼὉ}} 85 ΕΖ. 225 ΒΘ, 4538, --- ἸΠῸΠ 2.9] 88 Ἐϑ5. 
855. --- 94. Ὑπὸ ὙΠ] Ρἢτ. ̓ εἶθνν. 76. 319 Ζο, η14, τ δ Ὁ ὉΝΌΝΣ ΚΟ] 5 ἃ ρἷ. οἵ 
ἰπΐετγρ. ---3δ. ὀπθην3 2} αϊπιεῖεσ δ]. ξξ Ηι. 12, ξγ)γ νῦ. Οδὶ γεργγεῖν 
15. 2932, Νίρῃ. (1) 5δῃὶς, εἶϑινν. 1. 11; (2) ὀσεξῥίέε Ῥτ. 1638 185 2630. 3 

26. Ὀπῦ νι ΚΘ} τ ΕΖ. 2οϑβ, ---Ότον 3055] οἵ, 3715 7315. --- 97..Α. ὄρ]. τοῖν 
ΕΣ. οὐ, ἰαϊτοάιοίηα τεΐίεσεπος ἴο Εχίϊε; ἱπαρργορτίδῖς δεῖς. --- 38. γ1ὸ:}}} 

ΝΙρῆ. εἶσιν. Νὰ, 255: δ, ΗἸΡΏ. ΡΒ. ςο19,--- ξ ἼΨᾧΡ ὕ}5] π' Ργ. ἀεῖὶ,, εἶδον. Νὰ. 255: ὃ 
θι. 45 Ηο. 919, --- Ὁ 31] ΡὮγ, α.λ. --- 39. γὴν μ85 θεθη οπιϊεὰ ὈΥ ἰχῖ. εἴτ, 

-- ξ ΠΡ25] πιῇ 2ίαρμε, νι Νὰ, 1451 τ 5, 64,--ο8ϑ0. Ἴ76}1 ΝΊΡΒ. ἱπιρί. ἢ Ἣν 
Ο 4] γεσσ αὐ» ποῖ υϑεὰ ᾧ ; θυϊ ΝΙΡΗ. δὲ γεργαϊμεά, εἰαγεα, Ἰοτε 85 Νὰ, 118 2:5 

(Ρ) 28. 2455,,.,.ΑΑ Ννοτὰ 15 πηϊββίηρ ἔοσ τρεᾶβυγε ; ἰηβετῖ ὈΠΟΟΡΌ, --- 833, 201} 

ΗΙΡΗ. ξ ηγῦρ νΌ. Οἱ ποῖ ἰῇ ᾧ ; Ὀυϊ Ηρ. 2γουοξε “ὁ τογαίὴ, 85 Ὠι. 97:5. 3} Ζς. 

8͵.---88. Ν93. ΡΙ. ἔ ΝὉ2 ν᾽. Οδ] πϑ.2} ΡΥ. 1218 ὀσόῤ[ῥεν, Ῥὶ. εἶσιν. ν. δ΄..Α 
ννοσὰ ἰβ πη ββῖηρ' ἴοσ πιεᾶβαγε. [ηϑβετῖ οἰτ μοῦ ΝῊΠ οὐ ΠΦῸ. -- 84. πὴ ΠΝ ἼΌΝ ἽΦΕ] 

ἐφ ρἱ. --- 86 ἰ5 ἰεἰγαπηεῖετν οἷ. ---- ἸΣ Ἴ»Γ.}] ΗΠ ΉΡ. ζ 2.Ψ νὉ. Οδὶ σὺ σηεγεῖν 707 119125 

70. ἅτ' Οη. 439 4432 (7. Ηρ. ἀσυε Με ϊοιυελλῥ τοὐδὰ, εἶδνν. ἘΖτ. 95 Ῥτ, 2019 
2431.---86. ὈΓΙΣΧΡ] Σ ὈΛΣΥΡ Αἴνναγβ Ρ]. ἑωώοῖς ν. 38 Ἠο. 411 84 132 149 15. 46 ΡΒ. 
1154 τὸ 1351, Σ 81. ὈΣΛΤ ΓΝῚ] εχραηβῖνε ρἷ. ίγοπι ν. 8, Ὀδυρηΐεις ἡγετα 
ποῖ ἀϑ0.8}}γ 50 βδογίβοάά, --- ᾿ Ὁ510}} π. Ρ]. δον αἷς, οά πατηε οὗ ἀϊν᾽ εἰν δ5 Ὀϊ. 327. 
- 838-39. Ἐχραπεῖνε ρ]. --- ἢ)π}}} Σ [726] νθ. Οδὶ δὲ ρολέμέρα! 15. 245 76. 31} 
οἵ Ἰαπά, ΜΙ. 411 οἵ Ζίοη, οἴ, 8. 3515, --- ΝΚὉ9.}] δεέοπεθ περιείεανε τεϊ!ρὶ ουσὶγ, 
88 ΕΖ. 224 ἴ,ν. 1981 (Η).. -- ))}.} 85. Ηο. 27 416 15, ς 73, ---40-41. Οτὶρίπαὶ Ἐβ. 
ἷθ τεβαπιςά. ---42, ἘΕχραπϑῖνς Ρ]. --- ΓΙᾺ 3925» Ξε 7. 359,---48, Οεπετα]ϊζίηρ 

εἰ. τττ- 0] Τ᾿ 129 νῦ. Οαὶ α.λ. δὲ ἐοτυ, ἀπιηεῖ αίεά, ΒΒ. ΝΙΡΆ. εἰπὲ ἐμ ἀἴδεαν 
Ες. τοῖδ, Ηορῇ. δε ὀγομρὴ! ἴοτυ ΤῸ. 2433.---4δ. γὉ] Κι, πιογε ἰπ δοςογὰ υῖϊα 
υϑᾶρε. πὶ Οτ. αἰρεις ογ΄ δἰμπάμεες τοὶ βυϊτεὰ ἴο σοπίεχί. --- 4θ, ὉῈΠῸ 155} 

δὶ. ἴοπι 1 Κ᾿ 800. 47. ΟἹ. οἵ ἤπαὶ Ῥεϊοη ἢ ἘχΙς ἴῃ νον. --ἰ πϑρς 50] 

ἴοττι α.λ., Ατδπιδίβῃι, --- 48. Βεμεάϊοιίου οἵ ἴδε ῬΟΟΚ. ---- ἽΝ} 1 ΟΒ, 10} 
ΤΩΝ, 
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ῬΘΑΙΜ ΟΥΠ]., 4 5τι. 125, 

Ῥβ. 107 8 ἃ δυ ΠΊΠΊ|0}8 10 Ὀγαΐβα Ὑδθνο ἤος Ηΐδ τοδοταριίοι οὗ 

ἘΪΐδ8 ῬΘΟΡΙ6 ἔσοπι βίσαὶϊ[8. ΕΌῸΣ ἀσὸ πιθητοπϑᾶ : (1) Ῥ6Γ118 οὗ ὀᾶγάνδῃ8 

1οδὲ ἰπ 1886 ψἱ]ἄθτπθϑ8 (ν." 5), (2) οὐ Ῥγίϑομθσβ (ν.᾿" 15.15.16). (3) οὗ 
βἰοἴγπβββ (ν.7. 3), (4) 188 Ροσὶ]8 οὗ ἴπ8 δθὰ (ν. 3". 35. 268. 28:9. δι, 5). Αῃ 
ἱπιγοάιςζοῖγ 51088 πιδῖκο8 Ἐπ ΡΒ. ἱπίο ἃ Η4116] (ν..). ΟἾΒΟΣ ψίοββεβ 

ἱπίογργεϊ [π6 σϑάδθπιριίοη 88 ἔσγομι δχὶϊα (ν. 5), ψίνε ἃ σβάβοῃ ἔοσ [88 
ἐπιρτιβοηπιθπε ἱπ οχὶϊς (ν.}}), δῃ]ασρα ὑροὰ ἴπ6 ῬΟΣῚ8 οὐ 186 868 

(ν.235..3.. 355. 5ὴ ΠΡ ΠΡΟΣ {86 ρ᾽Δάπ688 οὗ ἃ οδἱπὶ (ν. 3), ΒΘᾺΡ ἊΡ ἀοϊένοτ- 
Δμς68 οὗ νασίοιιβ κἰπᾶβ πιϊηγιοά τνἱτ ἀϊβοὶρ!πα (ν.33.). 

ΤΕΑΥΙΝΟ ἱπ ἴδε ν]άστε55, ἰη ἴῃς ἀδεετί, 

ὙΤΠα ΨΥ ἴο δῇ ἱπῃδυϊεα οἱϊγ ἴἢεγ ἠουπα ποῖ, 
ἩυηρτΥ, γεᾶ ἢ ἰγϑῖυ, 

Τμεὶγ 3οὺ] [αἰπίεὰ νη ἴΠεπι. 
Ζλερ ἐλέν εγίοά μρέο Υαλιυεὰ ἐπ ἐλεὶν ον αἱΐ, 

7λαΐ ομέ οὐ ἰἠεὶν ἀἐεέγ ἐπ:ε: 6 νιξσἀ ἀεέυεν ἐλέει: 
Τβεη Ηδ πιδάς ἰμεπὶ ἰγεδὰ ἴῃ ἃ βίγαϊ ῃϊ 8, 
Το ξο υπΐο δὴ ἱπῃαθίιεὰ οἰ. 

δε ἑάονε ξίνε ἑδακπᾶς [ο γαλτοεὰ 70» 4715 δἰνάνεςς, 

“κά “᾽ὲς τοοπάγομ: ἀδεας ἐο ἐλξ τοης οὔ νιαπκιμά, 
Εογ Ηε ἀοιῇ 5αιϑέγ ἴῃς Ἰοηγσίηρ 50], 

Απὰ (δε πυηρτγ δου] Ηε ἀοίῃ ΑἸ} ἢ ἢ ροοά (Ὠίηρϑ. 
ὈΜΈΚΕΙΝ 6 ἱπ ἀδγκῆςθβ8 δηὰ ἀξῆβε ἀδυκηεβ5, 

Ῥυγίβοῃοῖς ἴῃ δῇ] οιΐοη δηὰ ἴσγοη, 

ὙΒεῖγ ἢδαγὶ νὰ5 Πυση Ὀ]εα νυ] ἢ ἰγαν δὶ]: 

ΤΕΥ 5ιἰυπιθϊεὰ δηὰ ἴπεγα ννᾶϑ π0 Βεῖρεγ. 
Ζ7Ζάση ἐάεν ογἱφά μπίο γαλισεὰ ἐκ ἐλεὶν τέγαϊζ, 

7Δλαἐ οκἕ ογ έλεῖγ αἰὐτένγἐ5:65 76 μισὰ τανε ἐλένε: 
Αηά Ηε ᾿εδα5 ἴδεπι ἰοσίῃ ἔγοπι ἀδγκῆεϑϑ δῃὰ ἄξηβε ἀλγΚη655, 

Απὰ {πεῖν θαηάβ Ηδς Ὀυτϑίβ ἀϑυηάεγ. 
Δεἰ ἐλενι σίνε ἑλαπῆς ἐο γαλιυεὴ γ)ογ 4715 ξίπάμεες, 

“κά Μὲς τοοπάγομς ἀεεας το λέ τους οὐ νιακδίκα. 
Εογ Ηδ ὕτακε ἱπ ρίεςεβ ἴῃς ἄοοτσβ οὗ Ὀσοῃζε, 

Απὰ δα Ὀδγ5 οὗ ἰγοῦ Ηδς δεινὰ δϑυπάθσ, 
ἙΕΑΚ Ὀεοδυβε οἵ ἴῃς ννᾶὰγ οὗ 1Πεἰγ ἰγαηϑρταβϑίοῃ, 

Απὰ Ῥεοδιβα οὗἉ ἱπεὶς Ἰηἰαυΐε5 {ΠΕ Ὺ Μετε βυβεγηρ ἃ] οἰίοη, 

ΑἹΙ ἰοοά τπεῖγ ἀρρειἰς ννὰβ δ  ῃογτίηρ ; 
Απὰ {μὲν παὰ ἀσγαννῃ ηἰρἢ ἴῃς ρσαίθβ οἵ ἀδβαίῃ, 

7Ζάεν ἐδέν εγίεα εριίο γαλτυεὰ ἐκ ἐλεὶν οἷν αἱΐ, 

7λαέ οι οὔ ἐλεῖ» αἱεέγε5:ες 2376 νιέσἀξ ταῦυε ἰλένε: 
Ηδ βεηάδῇ Ηἰβ5 νογὰ δηὰ Ὠϑαϊεῖῃ (ἢ πὶ, 

Απὰ ἀεϊνεγείῃ ((Π εἰσ ΠΠ{6 ἔτοπι ἴῃς ῬΙ). 
Ζεἰ ἑλενι σίυε ἐδαπὲς ἰο Υαλιυεά “ο»ν 47ἰς ξδικπάμεςς, 

“πῶ Ηἶἰς τυοπάγομς ἀξεάς ἐο ἐλε τοη5 ο7 νιαρ πα, 
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1εὶ ἴἤεπι βαοσίῆος βδοτίδοος οὗ ἰπαηκ οἥετίηξ, 

Απὰ ιεἰ] οὗ Ηἰβ5 νψοῦκϑ ἴῃ υὈ]]αιίοη. 

ΟΙΝΕ ἄονη ἴο ἴδε 568 ἴῃ 5ῃϊΐρϑ, 
Τῆε 5βίοστηγ νἱῃὰ ἄγοϑβα, 

Απὰ πε ὑρ (δε ννᾶνεβ οὗ (με (ἀξεερ). 
Ὑπδεῖτ βου] ννᾷὰβ τη δ ἰπηρ Ὀδοαυδε οὗἉ ἰγου]6. 

7άεπ ἐδλέν ογίεά μπέο γαλισεὰ ἐπ ἐλεῖ τέγαέΐ, 

Ζ7Τλαί ομέ ογ λεὶν αἀδεέγε5:4: 47ε τεῖζὰξ ὀγὲπφ Ἰάφνες 
Ηε 53ειεῖῃ τῃε βίογπι ἱπίο ἃ ὑυῃβρεσ, 
Απὰ ἴῃς νᾶνεβ (οὗ ἴῃς ἀξερ) ᾶζε 511}. 

2εὲ ἐλένε ξένε ἐλαπᾶς ἐο γαλιοεὰ )0γ 47ἐ5 δΕἰπάρεςς, 
“κά 4Π|5 τοοπάγοις ἀξεάς ἐο ἐδε τον οὐ "πακἀἰμά. 

[ει δαὶ Ἔχαϊὶ ἴῃ [ῃ6 55 ὈΪγ οἵ [Π6 ῥεορίε, 

Αμπὰ ἰη (ἢς 5εβϑίοῃ οὗ ἴῃς εἰάειξ ργαΐῖβε Ηἰπι. 

Ῥβ. 107 [88 πὸ {ἰ|6ὲ ἴῃ ἘΠ ; Ὀυϊ ἴῃ Θ΄ ἀλληλουιά, ν»Εὶο ἢ 15 ἀου Ὀ1]655 οσοττεςῖ, 

1βουρῇ ἱπ 3 ἰΐ ἰβ αἰἰδοβεὰ ἴο ργενίουβ ΡΒ. δῃὰ 30 οὔτ εὰ μετο. Τῆς Ἀ5. 15 
οοπιροβεὰ ἰῃ 115 οὐρίπαὶ ἔογπη οὗ ἔουτ Ρατγίβ οἵ ἴῆγες [εἰγαβιῖς 8 Ἔδοῦ, δῃὰ 580 
τεβεη}}]ε5 ἰῃ Ἰεη στῇ δηὰ τηοάϑυγα τος, το6. ΤΏεβε τες Ῥ58. ἃτε ἴ8:ι5 οἰ βεὶῦ 
απἰϊεὰ, ἀπὰ πιᾶὺ Βᾶνε Ὀεεη ἔγοτι ἴῃς βᾶῖης ροεῖ. ΤὨὶβ 58. ἰ5, βονγανεῖ, τόσα 

οτπαῖε, 85 ᾽ξ πὰ ἃ ἀουδὶε ΕΓ, Ιἴ ἀερεπάβ ου 15.2: ν. 10, ςἔ. 15. 427, ν.δ -Ξ 15. 453, 

1ῃ οἴδπετ τεβρεοῖβ ἰῃς 58, 18 οτἱρίπαὶ. ὙΏεγε ἃγὲ βενεγαὶ ροβϑεβ: ν.}, ἴῃ ΥἹνῚ 

Ῥῆταβε οἵ ἱπίγοἀυοιίοῃ, ἃ5 106), οἴ, τος]; ν.838:.48. ἃ βετίεβ οἵ δα αϊτίουβ ψϊῖμοῦς 

β[τορἢϊοδὶ ογρδηϊβαϊίοη, ἴο ἰπούεαβε ἴθ παῦε οὗ ἐλ Οἱ οπ5 οὗ [Ὡς Κίἰπάπεβ5 
οἵ Υδδνεῃ. ΤΏεβε βῆον ἀερεπάεποε οὐ [5.2 δῃηὰ 700: ν.δδ, οἴ, 15. ζοῦ; ν.δδ, 
εἴ. 15. 4118; νιῖθα -- [04 12316,. ν,408 -- ΤΌ, 1298, ν.Α2 -- 70. 2219 ςἷδ, νυ βα, 
οἴ. Ηο. 1410; νι 43. οἵ, 15. 637. ΤῊς Ῥβ. 5 ἰηϊεγργεῖε ὉΥ ρίοββεβ δ5 τείεττί πρ 

ἴο τῆς Εχία; Ὀαυϊ ἴῃ αοϊ ᾿ξ πιεηεῖϊοηβ ἔους Κὶπάβ οἵ ἀεϊϊνεγαηος ἔτοπὶ Ξίγαϊ [5 

νοῦ Βαανα ποιπίηρ ἴο ἀο νἱϊ Εχὶ]Ές. Τῆς ΡΒ. 15 ποῖ εαγϊϊεσ ἰμαπ (ἢς Οτεεκ 

Ῥετίοά, 

5. 1οῦ θερίηβ τὶ δη ἰηἰτοάυσίοτγγ ἰεἰγαϑιςἢ, [6 ἢτβὶ ἀἰβιο ἢ 
οὗ νη ϊοὰ 18 ἴῃς ογάαγν ἰογηαϊα οἵ 6 Η4]16] : 1. Οσε ἑδαηᾷς ἰο 
γαλευεῖ, οΥ 47: ἐς σοοά, ,“ο»ὶ Ηῆΐἄρς» ἀδἰμάμεςς ἐπάμγείλ )ογενε], οἵ. 

τοῦ', ---ὦ. Ζε: ἠ4ε γεάεεριεά 97 γαλιυελ), ἃ Ῥῆγ. οἵ 15. 357 φτ" 
6213͵,--- “αν {{], ἰῃδι 15, [6 τη Κ5. --- τὐλονι 47. λαΐὰά γεάεονισά 

,ηονι τᾷδε λδαμά 97 τε ααάσνεγεα»}]. Ὅῆα παϊίοηβ ἀπιοηρ ἡ Πἰοἢ 

Ιβγᾶεὶ νγὰβ ᾿ἰνίηρ ἴῃ ρετ]β οὗὁἨ νατίοιβ Κίηάϑ. --- ὃ. σπ4 “γονι ἐἀε 
ἐαμάς ραϊλεγεά ἥάσηι; “σον 1064 εατί απα γονι τὼς τοετί, γον τὰς 

πορίά ἀπά ον! 226 “4. ΤῊΪ5 15 ἀραϊπϑὶ ([ἢ6 δητγα ἴεποσ οὗ ἴδε 
Ῥβ., νοῆι ἢᾶ5 ἴο ἀο ποῖ ψῖτῃ ἀο]νεσάπος οπὰ δηδηῖθ5, Ὀαΐ ἔτοπὶ 

βία 5 οὗ ἃ τὔογε βεηδσαὶ σμαγδοῖευ, ν]οἢ τηὶρῃς σοπῖα ὑροῦ ἴμ6 
Ῥεορῖς οἵ σοά ποῖ ποσὶν ἀυτίηρ ἴῃἢ6 Εχία, θὰϊ δἱ Δὴγ {πὴῈ ἰῃ 

τπεῖγ ἐχρεήδηςς οἵ 16. ΤῊΪβ 15. ἃ ῥγοβαὶς ρίοβϑ. 
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ὙΤΒΟΙΟ ἅτ ἔουγ βαυδὶ ϑ[γβ. οὗ Ἔχουν ἴῃ βᾶπλα βιπισίασε : (1) 8 
βυηίῃ. ἰείγαϑίο ἢ ἀοβου ίηρ (ἢ 6 ἀἰδίῖγαϑϑ ; (2) ἃ βγηίϊῃ. ἰεἰγαβιοῃ 
ἀεβουδίηρ ἴ[μ6 οἵ ἴο γαμνθῆ δηά ἴῃς τεἀειηρίοῃ τῃμαὶ [Ό]]ον5 ; 
δηά (3) ἃ 5υπίῃ. οουρ]εὶ οἵ {παηκβρίνίηρ, στὰ ἃ 5γη. σουρϊεὶ οὗ 
Ῥ,αῖβε οὐ 5 γτεάβϑοῆ. ϑέγ. 1. --- 4, δήγαγίμρ]. Ιῃ ἴῃς οἴμετ ἰηδίδηςεβ 
πογλΐηδὶ οὐ Ῥαγίίοἱ ρία] ἔοσπιβ ἃγαὲ υ5ε(, ν.}.}.53. ΤΏΘ υ86 οἵ [86 
Ῥῇ Βεγα, ἱπουρῇ βυβίδίπθα Ὁγ 3Η δηὰ 155., 15 ᾿πῃρσο δ ]6. --- ἐπ 
4 εἰμεν, ἀδβηθα τῆοτα βίον 45 ἴῃ 2ᾳε “δεεγί. ---- ΖΔ ταν 
29 απ ἱπλαῤιζεα εἰν τλεν )ρωπα ποῦ]. ὙΤὮεΥ ψψεσα Ἰοβὶ ἴῃ ἴῃς ρδίἢ- 
1655 ἀδβοσῖ ; [86 μιδά 5βἰγαγεὰ ἔτοτη ἴδε τρῃϊ νὰν, δῃηὰ οουϊὰ ποῖ 
Βηὰ ἰξ δραίῃ. ---ὅ. ἴηι’, γεα, ἐλίγε)]. Ἡνίηρ σοηπϑυτηεά τΠεἰς 

ἰοοά δηά μαΐδθσ, {6} δαὰ ποίμίηρ ἴο εαὶ οὔ ἀσίηκ, δηὰ ψεγα 

ΔΙΓΟΔαΥ ϑυβετίηρ ἴτοτα υηρεῦ δηὰ τὨϊγβί. ---- Ζζ ἐγ σον γαϊμίκα 
τοὐλῖπ ἑδενε]. ΤΏΘΥ δὰ Ὀεοοτης ἰαἰηῖ, Δηὰ μετα τεδαγν ἴο ρεῖ- 
15}. ---α. Ζάδη ἦεν εγίοά τρΐο γαλευελ ἐπ ἠλείγ «ναί, Τῆσί ομ 
47 τλεὶνγ αὐεήγνέστός 1Ἶ6 »ιϊρὰ ἀεδνον “λερι]. ΤῊΪΒ ἰ5 ἴῃς ἤτϑι ΕΠ, 
ΜΠΙΟὮ ἀρρεᾶγβ ταρυ αι ἰῃ ἴῃ6 βᾶτηβ ρἷδος ἰῇ βδοὰ οἵ ἴπε ἔουτ 

Ῥατῖβ οὗ τὴς. ῥ5., ἴ86 ΟὨΪγ ναγίαἰίοη Ῥείη ἴῃ ἴῃς νὉ., ψῃϊοἢ ἴῃ 
ν. 5} }9 σαῦε δῃὰ ἴῃ ν.3 ὀγίηρ ομΐ. Ιῃ ἴῃ6 εχίγειης ἀϊβίγεββ ἴῃ 
ΜΠ οἢ ΠΕ ἀγα ρου βῃϊηρ, (ΠῈΥ ΟτΥ δἰουά ἴο νεῖ {μεὶγ Οοά ἴογ 
βα νδίίοῃ. ---- 7. Ζάεπ 44 Δ γιαάφ ἕλει ἐγεαα ἐπα οἰγαίσλλ τὐαγ, ΤΌ 

ὅο μη απ ἱπλαῤιξεα εἰν}. Υδην ἢ 5πονεά ἴἤθτ τῃς τίρῃϊ γᾶν, 
δηά Ἰεἀ {δεῖ βίγαιρῃϊς ἰογνγαγὰ ἴῃ ἴξ ΠῈ}} ΠΕῪ σᾶπηθ ἴο ἴῃ6 οἰ Ὑ 
οἵ τπεἰγ ἀδϑιϊῃδίίοη. ----8. 24} ζάονι ρίσε ἠἠαπᾷς Ὁ γαλτσεὰ ,ο᾽ 

Ἡἰἴς ἀίπάμεος, απά ΤΠ ς τοοπάγομς αἰδεας ἐο 104 50:5 οΥ ν»ιαριξίπ 41. 
ΤῊ Ϊδ5 15 ἴῃε δεοοηά Ε΄,, νοῦ ἀρρθᾶῖβ ἰῃ βοὴ Ῥαγΐ ἴῃ [6 58Πὶ6 

Ρίδςς, ν. 16 5. δ ἴῃ Ἰἀεηκίο4] ἰεττλβ. [1 ἰ8 ἃ Βπηηοηβ ἰὼ 411 ψῆο 

Βᾶνε δά βυςἢ ἃ ἀδ]ἰνεσάποθ ἴο τεηάθγ [Πδηκ5 ἴο Ὑδῆνθῃ ἔογ ἰΐ. 
1 5 ἴμε Κιηάηεθ5 οὗ Ὑδῆνει νὨϊοἢ ἰπάυσοοβ Ηΐτ ἴο τηᾶκα βυσῆ 
ἀε]ϊνεταῆσεβ. ΤΉΕΥ τὲ ἰπάεεὰ ψοπάτγουβ ψοσκβ.; ἢοΐ τηΐγαοίεβ ἴῃ 

ἴῃ τοοῃηϊοαὶ Ὠἰδίοτιοδὶ βεῆϑε, Ὀὰϊ γεῖ βρβϑοίαὶ ἱπίεγροβιἰοηβ οὗ 

ΥΔὨ ἢ ἰῇ ΔΏΒΨΜΕΙ ἴ0 ΡΓΑΥΕΓ. --- 9. 20», “712 ἀομὰ ταλον “6 ἐρηρίηρ 
σομέ, απα τὼς ἀμδον σου ἶ2 ἐοίά Μά τοὐὰ ροοα ἐἀϊηρ:]. ὙὍὙῆς ἢτϑί 
οἴαυβα ἀουῦ. 1655 γοίεσ ἰο ἴῃς βδιϑίδοϊοη οὗ τῇς (Ὠἰγοῖ, ἴῃς Ἰδίζεσ 

ἴο ἴΠ6 Βυηροῖ οἵ ν.ὅ. 
ϑίσ. 11.---10. Φοιυεἠίηρ ἐπὶ ἀαγζηεςς}, οταρἢβὶζβά ὃν απ δηδο 

ἄανγζρε55}, ποῖ “ βϑβδαάον οἵ ἄβαι μ᾽" οἵ ΕἾ". Τῆς ἀδγκηθθθ ἰ5 
Βασο [μαῖ οὗ [με ἀυηρθοη, ψ]Οἢ ννᾶ5. ἀϑι4}} γ ἃ οἱξ οὐ ναυ]ῖ, ἄθερ 



360 ῬΘΑΙΜΒ 

ἄονηῃ δηὰ δνᾶὺ ἴγοτῃ ἴῃς Ἰΐρῃϊ οὐ ἄδΥυ. -- δνίσομογς ἐπ αὐεϊοη 
ἀπά ἵγοη]. ὙΠΟΥ γαῖα ᾿ἸηαςΘ6α Ρτίβομθῖβ, ἢοΐ ον ἴῃ ἀυηροοηβ, 

Ῥυϊ ἰῃ [εἰΐεῖβ ἴδετε; δηᾶ ἴῃ δαάϊτϊίοη βυβετίηρ οσιθὶ δ] οιο, 

ῬΓΟΡΔΌΪΥ ἢ ΒΕΓΡ65 4150, ἃ5 5.8] ἰῃ ϑιοἢ ΟΔ5685. -- Α ρ]οββαῖου 
Εἶνεβ 1015 ἃ τεέεσεησα ἴο ἴᾷ6 Εχίϊα Ὁγ δάάϊηρ: 11. ὀεέαμεε {άξν 
γεδεία ἀγαΐπο {ἠδ τυογαῖς οΥ ᾽Ε απά της εοιηδοὶ 97 ̓ Εψζοπ εοσι- 
ἡριε. ὙΠΟΥ ψατα Ρυηϊϑηθα ὈΥ εχὶὶα δηᾶ ἱπιργιϑοηπιθεηὶ ἔογ 

ἀἰβοθεάϊεηςς ἴο ἴῃς 18νν. Βαυΐ ἴ88 σοηϊοχί βϑῆονβ ἴμδϊ ἴῃ 8 πηρτσίβ- 
οηϊηθηΐ δηά βυβεγίηρ γγετα ποῖ ἀπε ἴο ΔΩΥ 50 ἢ σαυδε, θυϊ τ γα 
οὗ ἃ τῆογε βϑῆοσαὶ οδγδοίεγ. -- - 12. Ζ είν ἀφαγί τῦας λιριδιία 
τοῦὰ ἐγαυαί . ὙἘΘ ἰογοθά ἰδθουγ οὗ ργίβϑομθγβ ννὰβ5 ἃ στβαῖ ἢυη}}}}- 

δἰίοῃ ἴο τἤθηι. --- Ζήεν «ἰδία, ἰτοιὴ θα καθ ἀπε ἴοὸ ονεῖ- 
ΨΌΓΚ. --- σπα “λεγε τᾶς πο ἀσέῤῥεγ]. ὙΏΕΥ ποτα Πθηά]εβ5, δηά ἴῃ 
δῇ Θοηςίγοὶν ΠΕ] Ρ[655 σοηάϊπίοη. ---14. 27 ξααῖς ἕλόρε γογϑὰλ γον 
ἤαγζρεες πα ἔδησε ἀαγζρηέ55}, ἴ[ῃ6 ροομΥ ἀυηρεοοη οὗ ν.}Ὁ. --- 
Απά4 μλεῖγ δαπαάς 4,112 δωγεῖς ἀσμραθγ]. ΤῊδ ῥυβΟΠΟΓΒ ΤΘΑΣ ἰτοῃ 
{ειίετβ, οἵ. ν᾽, ὙΠΕΥ τεραὶῃ {πεὶσγ ΠΡεσγ τὨτουρῇ τῇς ΒεΙρ οὗ 
Υδηνεὶ, δηά τπσουρῃ Ηἰπι δίοῃς. --- 16. 2ογ Τἴἶ ὀγαΐξε ἐπὶ ῥέδεος 
2.6 ἄρογς φΓ ὄγορε], [με βίτοηρ μαῖεβ οὗ ἴῃ6 ἀπηρθοῃ. --- 4π4 ἐλέ 

δας 97 γον ἶε ἀξιυεα ατιρα7}, τἰῃ6 ἴτοὴ Ὀᾶγβ [ἢδΐ 5ιγεηρίῃθῃ 
ἴῃς ρμαΐε5 οὗ [ῃ6 ῥτγίβοῃ. 

ϑίσ. 111.---17. ἩακἼ, 580 πλᾶὴγ πιοάδγηβ σοπ͵θοΐαγε, [τυερέ 

τε εγέηρ αὐίεδοη], Ἰη, Αα., 3, “τὴ6 οο 5," ΤΟ] ον Ὁγ ΕΧ"., 
ἄοεβ ποῖ βυϊξ ἴτε σοπίεχιὶ δὴν τῆοσγε (ἤδη [ἢε τεδάϊηρ οὗ (δ, Ἐ.. 
Τῆς 5ἴγαϊς οἵ τἢ]5 ρατί 15 Ἔν! ἀΘη ΠΥ τηοτγῖαὶ 5: Κη 685. --- ΤῊΪ5. 510 Κ- 
Π655 ἴῃε ροεῖ ἀϑουῖρεβ ἴὸ ρα: ὀδέεαμεε οὗ “λέ τυᾶν ὁ διεῖγ απα- 

φγεέσείοη ἢ ὄεεαμδε οΥ ζλεῖν ἐπίφιωὶηες], ἴῃ ἀοσοτάδηοσς [ἢ [ἴῃ 6 οἱ ΕΓ 

ΤΠεοτν σοπιραϊε ἴῃ ἴ[Π6 Βοοῖκ οὗ ]οῦ δηὰ 511} ρσγεναίθβηϊς. ἴῃ (ἢ8 

Ἐπι6 οὗ [ε505, [ο. 9ἢ, [παὶ ἀΐβεαβα ννὰβ ἀπε ἴο 5ἰῃ. --- 18. 4, »οά 
ἡλεῖγ αῤῥεδίς ἐὐας αὐλογγίηρ)]. ΤΏΘΥ γγεῦα 50 τεάδυςσεά ἴῃ βίσεηρτῃ 
[παῖ τ[Πεγ οου]ά ῃοί δαῖ. ---- “πη “πεν λα ἄγατυη πῆρ 120.9. φαΐες οὕ 

τα]. ὙΠΕΥ νεγα ἀρουϊ ἴο ἀἷε δηᾶ επίοσ ἱπῖο [86 οἱ οἵ ἴῃς 

ἀοαά, ννῇο γα ἤθγε, ἃ5 15. 38,0, σοῃοείνεὰ 8ἂ5 ἀνε! ηρ ἰῃ ἃ αἰ, 
ΜΏΙΟΝ Πᾶ5 115 ραΐθβ ᾿υϑῖ 845 ΔΩΥ ΘΑΔΙΓΌΪΥ οἷγ; οὗ Με. 1633, --- 

20. “7 τεπ δίλ Πὲς τυογά ἀπά λεαέσλ ἡλερ. Τῆς Πεα]ηρ οὗ ἴῃς 
βίο 8 δοσοιμρ]ϑηῃθα Ὁγ ἴῃς βεπαϊηρ οἵ ἴδε ἀϊνίης νοζά, ψῃϊο ἢ 

15 ἀουθε]ε85 σοποεϊνεά 845 ἃ σοτπηπιδηάτηεηιϊ δἰἀἀΐηρ ἴῃς ἀἴδεαβα ἴὸ 
ἀερατί. [τ 15 πεῖῖὲ Ρειβοη θα 85 ἃ τρθββθῆρου, ᾿υ8ὲ 85. ἴῃ ΟΠΕΓ 

-πο σι το το πὶ τοῦς; 5.:.:Ξ5Ξ.-- 
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Ῥάββαρεβ ἀϊνίηα δἰ υῖοβ ἃγα ρειβοηϊῆεα δηά βϑῃΐ οἡ τι βϑίοῃ8 
οἵ Κἰπάηοϑϑ οἵ οἵ ἡυάρηηγεηῖ. --- 4πα4 ἐεἤυεγείλ ἐδ εὶν γε ον τὼς 

414], τὰς οτἱρίηαὶ τεδάϊηρ, μοι δῃ ἐαγὶγ σοργίϑῖ, ὈῪ ἴῃε Οὐ ββίοῃ 
οὗ ἃ 5ἴηρὶε Ἰεϊῖοσ, γτεάυςεά ἴο ἴῃ6 ἀπυβιυδὶ ἔοτπὶ “ 1 εἰν Ρ᾽ 15. Τῆς 

ἢσβὶ πα οὗ ἴῃε ν. σοσσεβροηάβ ἡ ἢ ν."7, (ἢς βεοοηᾶ νη ν.}8, --- 
22. Ζ2εἐ τἀενι εαεγίῆες ταεγίβεες ο" τἀαπὲ οβεέγίηρ], οἴεσ τῃ6 τῃδηκ 
οἤετίηρϑ ψ ἢ Πεἰγ ἐεϑίδὶ πλεα]β ἀϑι8] οἡ δι οἢ ΟΟΟΔΘΙΟΠ5. --- 4π4 
κὴ 9. Ας τυογᾷς ἐπὶ γμδίδα ἴοι], ἴῃς ταὶ! βίουβ βῃουϊβ (δι ψψετα 

ἀδι8] ΟἹ ἔδϑίδὶ οσοδβίοῃβ, οὐ ἴῃς παίυγε οὗ ρυῦ]ῖὶς ἀρρίδυβε οὗ 

τῆς ςεἰε γδιίοη οὗ [ῃ6 ἀϊνίης ψοτκβ οὗ ἀε]ίνογαηςα. 
Βίσ. 1Υ͂. ---23. σοίρηρ ἄστυ ἴο “ἀξ τεὰ ἐπ᾿ Ἄὐϊῥε], τρδτίπευϑβ, ---- 

ἰηϊοηβιῆεα ὈΥ τΠῈ φίοβϑ : ἐσέμρ ὀμδίηεος ἐπὶ τὴς σγέαΐ τὐαΐεγς, σοη- 

τἰηυεά ἴῃ 234. 72εν :-ἐἪ ἐὰε τοογᾷς 97 Υαλευεῖ --- απα ἔς τυοη- 

ἄγοως ἀδεας ἐπ τὰς γωζ,, ---26. Τὴε τἰονηιν τομαὶ ἀγο56], 50 (ῦ, Ῥ. 
ΤῊΪ5 ἰ5 ἐχρίαἰηβα ΌὈΥῪ β᾽οββαῖοσ 85 ἴῃ ρτᾶὶ ψοῦκ οἵ ὑδῃνθῃ ὃγ (ἢ 8 
ἰηβεσίοῃ οὗ “ΗἊδ Ἴοοτητηδηάεα " δηὰ τῃς ἱπιεγργεϊδιοη οἵ νὉ. 85 

ΗΙΡὮ. ““σαυ56 ἴο δτίβε."-- “πα ἀγιεὰ τ “ὴς τυαῦες 97 214 4266]. 
ΤῊ οτἱρίηδὶ ἔοσι στεαυϊγεά Ὁ ἴἢ6 πηεᾶβυγθ, γοἀυσθα ὈΥ͂ ἃ σοργίκί 

ἴο “ μἷ5. ψᾶνεβ," ροίῃηρ Ὀδοκ ὕροὴ “τη 6 ρυ]Γ" οἵ ν.3, ψῃϊοἢ να 5 

Δρρτορτίαϊε επουρῇ, ἢ τἴπαῖ ψετα οτρίηδὶ, Ὀὰξ ἱπηροββίθ]6 1 ἰἴ 5. ἃ 
Εἶοβϑ8. ---- Α ρἰοββαῖου βηϊαγραβ ὑροὴ τἢς 5βἴογηι, δηα ἢ ἃ ρταρῃϊς 
τουσ ψῃΐοῃ ἰηάϊραῖοθ τὰ] ἐχρεγίεηςε: 236-27. 7λεν γὸ μὸ ὦ 
ἀεαυόη, ὅλον σοὸ ἀσιυπ το τὴς ἀεῤίλ57, ἴῃς. βϑαπηθη δϑοθπάϊηρ δηά 
ἀεβοεπάϊηρς ψἢ [πε νᾶνα8. --- Ζζεἰγ σον τας φιοἠίηρ ὄέεαμδε οὗ 
τοωδί]. ΤῊϊΚ5 ἰ5 1ῃ6 Οἠἱγ 1ἰη6 οὗἩ ἴῃ656 νϑῦβεϑ ΨῃΪΟἢ γᾶ5. οτὶρίπαὶ 

ἴὰ ἴῃς 6. Τὰ ϑβίογπι 15 οὗ Ἴχοθρίίομδὶ νἱοϊεηςε, δηα [ΠΥ ἅττα ἴῃ 
ΤΕΔ] ΡῈ Π], νυ μϊοῖν ἸΠΘΥ τθδ]ῖ5α ἴῃ ἴοστοσ. --- 27. 7λεν γεοὶ ἢ απα 756, 
ἀπα τείαρρεν ἄξο α ἀγμπξαγα]. ὙὍῆδ ἱστερυαγ τηονεπγθηῖ οὗ (ἢ 6 

868, ἰῃ ΡΠ ΟΠ ΐηρ δηὰ το] ηρ, τπηᾶῖκεϑ 1ἴ ἐπ ροβϑὶ ὉΪ6 ἴοσ [Π6πὶ ἴο Κεὰὲρ 
1πεἰν ἔδει. --- απα αὐ λείγ Δ ἐς ττυα οινεά πῤ]. Τῆς 5! ]ουϑ᾽ 
τεσ μηΐοαὶ 5Κ11 μὰ5 Ὀεσοπὶθ υ561655; ἴΠπῸν 16 δἱ 186 πῇθτου οὗ 

ἴμ6 568, δηά {ΠΡ σᾶῃ ΟὨΪῪ ἀνγαὶξ ἴῃ ἀγθδά[ι] δηχίεςυ ἴῃ 6 ταβαϊί, 
--29. “ἴὲ τεὐἰμείλ δε τίογνι ἱρο α τυλΐεῥεγ]. Τῆδθ τοὰσγ οὗ ἴδε 
βίοσῃ ἀἶεβ ἀνγαυ, Ὁπ1}} ποιπίηρ Ὀὰῖ ἃ ρϑηῖίθ, νη ϑροτίην νὶπά 
τειηαῖὶηβΒ. ΤῊ σοτγαϑροηᾶβ ψ ἢ ν. ἦα, -- 4πα 2λε τυαυές 97 1ῃε 
ἄξεῤ αγὲ «1. ΤΏΘΥ Πᾶνα βυρβι δα ἰηῖο ἃ ββηῖθ, αυϊεῖ πιονα- 
τηθηΐ, ἴῃ οσοττεβροπάδησς ψἰτἢ ν. Ὅς - α ρ]οββαῖου δας: 30. “πα 
(ἦεν αγε ρίαα, ὀέεεαμεό ἐδεν αγὸ εαὔρι, απαὶ 1Ἢ ας ἑλόνε τεπίο 
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ἠὰε εἰν ΦΓ λεῖνγ αἰδεῖγε. ---ϑῶ, 26: λον ἐχιδ ἐπὶ 26 σεεονιδὲν οὗ 
λέ φεοῤῥίκἼ, εἶνε Ῥυθ]ς ῥταΐβα. --- πὶ δὲλ6 φεδείον οὗ 166 εἰάεγς φγαΐξε 
έν], τὰς ραϊδατίηρ τἰορεῖμοσ οὐ ἴῃς οἰάδθτβ ἴῃ σουποῖϊ. Τὴε ῥ5. 
8ὰ5 Βογθ ἰΐβ ἀρρζορτγίαϊε σοῃοϊ βίο, δ πουρῇ [Πέτα βεεῖηβ ἴο ὃς 

ὯΟ ϑρθοΐαὶ τβᾶβοῃ ΨΥ ἴθ6 Ὄχδιηρίεβ οὗ ἴῃς ἀϊνίπα ἀε]ίνεγαπος 
βδουα δ ᾿ἰπητεὰ ἴο ἴ656 ἔουγσ. [δἴεσ βδάἀϊϊοτβ τηδάς ἴμ6 5. τῆογε 
Β 1406 ἕο ἃ Ηδ]]εὶ Ὁγ δά ἀϊηρ ἃ οοηϑβιἀθγαῦ]α παρ οσ οὗ οἴδεσ 

ΕΧΔΠΊΡ]ε5 οἵ ἀϊνίης τεἀετηρίίοη οἵ ἴδε ρεορὶς, δυῖ ψμουϊ τ[ῃ6 
βίγορῃΐοδὶ ογραηϊβαϊίοη δηὰ ΒΕ εἰταίη οὔ [πε οτὶρίπαὶ 5. ---- 383-34. ἃ 

τειταϑιοἢ οὗἉ ἴἤγεα 5γῃ. 11 658 δΔηα οὔδ 5υῃίῃ. : 272 ἐμγυιϑζλ], Βαραδ] 
δοϊίοῃ, δηά τοὶ νἰνἃ δοιίοῃ ἴῃ 186 ραϑβῖ. ---- σσέαης ἢ τοαΐεν ἐῤγίριοε 
Ι α,νει γε αη"4, ἴΆγες σγῃ. ἴθγτβ γοίδστιηρ, ἴο 8η οαϑβὶβ, οσ ἔεστϊθ, 

ψΜγ6}}- ναίογεα νδ]]δυ. ---- ἐπδο ἃ τοϊάέγησος ἢ ἃ Τἠϊγείν ἑαπά, σἰϊδουῖ 

ναίει, ἢ 4 ταὐἱ τὐας 6]. ϑιασῇ ἃ ἰταηβίοσγηδιίοη νὰ ἀὰθ ἴο ἴῃς 

ἢ Βο] ἀϊῃρ᾽ οὗ ταῖη, ἢοϊ ὑποοιγίοῃ ἴῃ Ῥα]θβδίης δηᾶ περ ουγηρ 

Ἰληάβ. ΤῊΪΐ5 ἰδ γαβιϊο ἢ 8 ποῖ ἴῃ ΒΑτΙΏΟΩΥ ἡ ἴῃ 6 Ρ5., ἢ οἢ δεῖ 
(οττἢ βιγαὶιβ οὗ ρεορῖε, δηά ποῖ σοῃάϊιοη οὗ με Ἰδηά. ---- βεζαμϑέ 
Γ 1.ε εὐὴ οὐ ἕλει φαΐ ἀπυεὰ ἐλογείη], ῖΒ ποῖ ἴῃ δοσοσάὰ στ ἴῃς 

εοηςορίίοη οὗ ἴδε οτρίηδὶ Ρ5., Ὀαϊ οὗ [ἢ ρ]οβδαίοσ οἵ ν.}, -- 35-- 

836 ἰ5 ἴῃ δητΠ6515 ὙΠ Π 1.6 ῥγανίουβ ἰδ γαβΈοἢ. -- 276 ἡμεγμοὰ 2λ6 
«υἱἰάογησος ᾿ ὦ {λίγον Ἰαμά --το πο ὦ ῥοοῖ 9 τυαΐεν ἢ ἑπο τυαίεῦ 

φῥγίηε], Ὁ Ὀεδίονίης δὴ ἀηυβϑαδὶ ῥτγον βίο οἵ τσδίῃ. --- σπα 412 
»ιαζείά 6 ἀμηρνν ἀπυεὴ ἠἠεγείη, σπα φείαὀἠελοίά απ ἐπλαῤῥ[ια 

εἰν]. Μεὴ ἴῃ ρτϑαῖ Ὠυ ΠῚ ΌΕΓΒ ἀ55Έγ Ὁ]6 ἴῃ ἴἢ]15 [Θγ16 οδϑίβ, 5815- 

ἐγίηρ; τμεἰγ δυαηρογ, δηὰ ἀν 6}} ᾿μδγαίη ἢ βυσῃ ὨΌΤΊΌΘΓΒ ἃ5 ἴοὸ σοη- 
βεαϊε 4 ΟἰΥ. -- 37-98. 41“, “εν τοῖυ βείας, πα δίαπε υἱπογαγάν, 
«υλίελ γιίο αὶ γε ς οΥ ἱπεγέασε. ἐς ὀέσεφοία ἕλόρι, αν α ἤὰλεν νειν 

“γεαίν, απὦὰ Μὲ τὐὔεγείδ ποί ἠλεὶν αν ὡς ἀξεγέαςε]. Τὸ ἴδε 

Ὁ] αβϑίηρϑ οἵ δῇ ἀρτί συϊαταὶ 1 ἀγα δά ἀβα τῃοβε οὗ ἴῃς ποιῃδὰ Ἰ{ε. 
ΑΔΟΙΠΕΙ ρ]οβδαῖοσ βεοῖηβ ἴοὸ δᾶνα δαάδά 39, 41, ἰπῖο νη ϊοῆ 4 

51} Ἰδῖθσ οὴς ἰηβεγίεά 40, δηά ἴο ψῃϊοιβ ἢς δρρεπάεά 42. --- 
399. βυδενάφη ἤλόν αγε νιϊπέελεα ἀπά ὀγομρὰξ ἐρτυ]. ΤὨΪΒ5. ρ!οβϑβα- 

ἴοΥ ἰβ Ἔυ άθηῦν τηϊηκίηρ οὗ ἃ τἰπια οὗ δάνευβιίυ, ἴῃς τενεσβα οἵ [με 

ῬΙΟΒΡΟΓΥ οὗ ἴῃ6 ῥγανίουβ οοηϊοχί. -- ἀγορά οῤῥγερείοη, σανεγ- 
οἱΐν, ἀπά φογγοῖῦ), βαοἢ 85 ἴῃαι τῃ6 ρεϑορὶς μαά ἴο δηάυσε ἴῃ ἴδε 

Απιοοἤεδῃ ροσβεουτίοη, --- ΤῊδ ἀροάοβὶβ ἰ5 ἰῃ 41. 27ὲ σοί τὴς 
ποεάν οπ ἀζρὰ ,ονε αὐιοοη], ρῖνεβ ἴΠδτὰ ἃ 566 τείιρε ἔγοτῃ ἢεὶγ 
ΟΡΡΓΘΒ50Ι5. -- πα »αζοίᾷ γανιδες ἄξε α οςῖ], ρῖνεβ Ηἰβ ρβεορὶο, 
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γο ᾶνε βουρῃϊ δπὰ ἰουπά τεΐίαρε ἴῃ Ηΐπι, νοηάοτγίαϊ (ογ  ΠΠγ, 50 
1δδὲ τῃοὶσ δια 65 ἰμοσγεαβα 85 ταρὶ ϊν 85 ἃ ἤοςοϊ οὗ 5ῆξερ. ----Α Ἰαῖεσ 

Εἰοβϑδίου ᾿ἰηϑβετίβ ἔτοτα Ὁ. 120}: 2476 ῥομγοίά οοηέενβέ εῤοη ῥγίμεες, 
ἀου 1685 τείειτίηρ ἴο (ῃ6 ἀείεαϊ οὗ ἴῃς ϑγγίδῃ ἀγηλϊθ5 ὈῪ ἴῃ6 Μδο- 

οδῦΌσδο65;-- δηὴά ἤτοι 70. 125: σμά εαμδοέ ἕλεν Ὁ ταν ἵπ ἃ 

2 αϑμεες τυαοί --- ΤΣ βᾶτὴ6 μ᾽ οβϑαῖου 50 δ 5 ἔγοπι 10. 225: 2Ψὲ 
Ὡῥγὴρ λ7 τε {2} απ αγέ ρίαί, --- ἀλὰ ἔτοτη 70. 55: σμά αὐ δέγυενεῖέν 
ἕοϑὰ τ λέν »νιοιίλ, ---- ΤῈ αἰϑὸ ργοῦδῦὶν ἀρρεηάβά ἴῃ σοποϊυάίηρ 
Ἰῖὴς5 ἴοπὶ Ηο. 14}: ἤλοσο ἐς τυΐδε, ἐξέ ἀίρε οὔτεγυε ἤάέσε {ἀλέηρε, 

-- δῃμὰ ἔγοτι 15. 64} : σπά ἐξέ ἕλενι τρηάεγείασπα ἐπε ζίμπα ἐἰξεαῖς οὗ 

γαλευεά. 

1 ἰ5 ἴδε ογάϊπαιγ ἐοσπιυΐα οὗ ἴδς ΗΔ]]εἶ, οἵ. τοῦ], Ιἐ ἰβ ἃ φἷ. ἴῃ ογάεγ ἴο 
τραΐες ἴῃς 8. ἱπῖο ἃ Ηδ)]εῖ. Ιπάεςὰ, ν.2 8 γε αἷβο ρίοββεβ ἴο γίνε ἴδε 5. ἃ 

τείεγεηςε ἴο ἴῃς Ὀίΐαϑρογα. --- 8, ν331Ν2)] Οδ] ρίς. ῥᾶ85. 8515. 359 5119 6212 634 (}). 
». ῬΞᾳ. 7915. --- ὙΠῸ] ἋΣ σασεγεανν 1 ρατῖ οἵ ἴδε ρὶ., Ῥυϊ Ἣς αἰέδέγεος 1 
οτἰρίηδὶ ἴο ἴῃς Ρῥ5., 85 ἱπ Εἰβ., 80 Βᾶ., (Βε. --- 8. 2 ὕ}ΌΘΥ Π5] 88 1032. -- 

105] 48 8015, --- Ὁ} ἕοτ ΝΥεβί, οἵ, 8012 8055, --- 4, 1.00.2} 45 685 -Ἐ, -- 
ὙΣΤ] ἴ.Ρ. ἱποοστεοῖ; ἐξ Ὀεϊοηρβ ἴο ποχὶ ]., 85 δ, 45. --- 2 Φ Ὃ}] ν.7' 85, οἵ, 

Ζίοι 85 ἀνε! ἱηρ ρῥίαος 132}3, --- δ, ΠΌΡΩΓ] Ηρ. ν ἢ ΨῸ) 85 ]οη. 28, οἵ. Ῥ58. 
775 142) 143, νἰτῃ πτι, --- 8. { ΠΡηΧῸ] ποῖ, ν,18. 19, 28. 85. 2517 70, 1.528 ΖΡ, 116, --- 
ἽἼ. 5500] Ηἰρῃ. Ὑγι, 80 2589. ΠΊΦΥ ὙΥἹ 85 7ς. 319,---ϑὶ πρρἘ ΟἿΑ] ρῖς. 
ΤΓΡΨΦ (1) υδυλ}}γ ς. 2 γερὰ πμῤορε 18. 33} 70. 29 Ῥγ. 281δ' (2) Βεγε ἐονγιρίρρ, 85 

15. 295. Ηρ. Νὰ. 25. ---10. νὙΟΝ] δ8 687 1.4. 134. ---ὶ ἰβ ἃ ρ]. ρἰνίηρ 
ἴδε τεᾶδου οἵ ἴπε βυβετίηρ ; ἱπίεγγαρίβ ἴῃς ἰπουρῃϊ δηὰ πηδῖκεβ ϑ5ῖσ. ἴοο Ἰοπρ. 
-- 12. δν)»] ἰπ δηχίειγ, ἀϊβίγεββ, δ8. 272 15, 5919, --- 14, ΓΓ}» ὈΠΙΓΥΊΟ.Ὁ] 88 25. 
- 10. ΠΡ] Ὁ. ὄγορσο, ἤετε οὗ ραῖεβ, [α. 1651 Τε. 397 Ἔ οὗὨ [εἰΐετβ, αἷϑοὸ 

ογε Ὀῖ. 89, διτωουγ 1 5. 17 εἴς, --- 3 0.2 δαγς ογ΄ ἑγονε ἢ ΓΛ Ἀιτη, εἶν. Ψ 
141718.---ἸἹά. Ὁ τ ν᾽ Ν1 δά]. γροδἑτᾷ, ΔΙνγαγς εἰ δίς! γ Ὀδὰ 16. 423 15. 1911-;,.44. 
ἄφρονες, ἢ “ἰμίος, ἱταρτοῦ, Πετς, (δ ἡ" Δ. Τὶ ἀντελάβετο αὐτῶν, Ἔ τμδερῤῥίἐ ἐος, 8. Ὑν. 

Ἑά. νἱῖθ ΟἹβ., ΟΥ., Ὁτ., Καὰ., Πα.» Ὀύδλπι το Γ}] ἩΠρ. αήίοίει ἴπ ἀϊβοὶ- 
Ῥὶϊηε ; οἵ, ΡΊ. αὐδήίαί 45 ἀϊνίπε ἀϊβοὶρ! πε 888 οοἹδ 1191 θι. 83.81,4. 3488 15. 641}, 

-- 30. ὑπ η7] Ρ]. 56, γυρρ, εἶν. [.8. 455. ον γπῷ δ. Ἀά., Βοννενεσ, νυ 
θα. ὈΓνι ΠΠΦῸ, --- 383, Τῆς ἱηνεγίεὰ ) Βεῖε δῃὰ ν."Ἐ- 35. 26. 27. 40 αγς οὐ ἴῃς 
παίυτε οὗ Ρατεηΐμεβεβ, ὙΤΠΕΥ ἱπάϊοαϊε ὑπαὶ ἰῃ ἴπε ορίπίοη οἵ ἴῃς εαγὶν Μαββο- 

τεῖς5 ἴδ νεῖβεβ τα τηϊβρίδοε ἃ, ὙΠΕῪ δτὲ ἱπάεεὰ ἴον ἴῃς πιοβὶ ρατί ρίοββεϑ. 
τ 053 002 πον "Ψ}] Ὀερίηβ ἴδῃς ρὶ., [πουρὴ ἴδε 2) ννᾶβ ἕοσ ργδοιίοδὶ τεάβουϑ 

Ῥἰαςεὰ αἱ (ῃς Ὀερίπηΐηρ οὗ ἴδε ν. --- 34 ἰ5 ἃ ρὶ. ἰῃτουρδοαῖ. ---2δ. ἼΌΝἪ] ἰ5. ἃ 

εἰ. ἴο ἱπάϊςαϊς ἴπδἱ (Πε βίογπι οτὶρί παῖε Ὁγ ἀϊνῖπε σοπηπιδπά, δηὰ δοοογάϊηρ] 
πον ΗἸΡΒ. γ οοπβεο.; Βαϊ , 5. τρμον μανα πδτὸ Ολἱὶ, Ἐ τἰεϊς, 8ὸ Βᾶ., Καα., 

θα. ΟΒε.---3δ. ᾧ πη :Ὸ] ν.ῖϑ 1485 }ς, 2319 3038 Ἔ, οἱ, “τὸ 5. 5.99.--- ὈΒΛἼΠ)] 8 
νοιὰ 5 πεεάεὰ; τά. δΊΔΓ, --- 96. ΔΔΌΠΓῚ 2.0, οἵ, 755, ΠΡ. νεῖ ἐπὶ ἐεν σον, 

οἵ. Νὰ. 18, ΤΠΐδ ν., ἐχεερὶ [15 νογὰ ὑν ΤΡῚΣ ὍΦΌ), ἰ5 ἃ ρἷ.; 50 νυ.37. 9 - 
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21. Ὁ Δ] ΔΠῪ τυτὶτῖεη, ἔτοτι 2)Π γεοί 85 ἔγοπι [εβῖϊναὶ ἀδποίηρ ; νυ. 425.- 
Ἀ7.] φέαργεν, 85. 15. 299. --- ᾧ Ὑ99} δὰ). ἀγκηέθη, 8ἃ8. 15. 1914. 76. 23) ἐ-. 

- 39. {πϑ9] π... τὐλέηῥεν, 88. 1 Κὶ το12 70. 416, --- Ὑ2π.} δὶ ἱπιρί. πφπ' δε 
“ἰέος, ἰδ, Ἀδτα ΟἿ οὗἨ ψᾶνεβ, 281 οἵ Ὑδῃν ἢ, ---80. ΤῊΪϊΒ ν. ἰ5. ἃ σἷ. -- 

ἈΡΓΦ] ἔργ Οδὶ γέβῷ δὲ φμέεί, οἵ ᾶνεβ, ἃ5 [οῃ, 11}.12, οἵ σςοπῆϊοι Ῥγ. 265). 

-- ἘΓΡπῸ} πιῖᾶὶ. εἰν, ἴοαπ ψοτὰ 808. Ν.35.: 45 δγε Ἰαΐεγ δάαϊτίοῃ ἴο 5. -- 
88. ΤΌΝΟΣ) π.[π|.1 ἑλέγτῖν σγομμαί, ἃ5 Ὁι, 816 15, 357, --- Ὁ. ᾿ἈΞῸ] νι 15,41}8, 
τ. Ῥθ8. 1 η5.---ϑ4. Ὁ πη" 0} πι΄. ταὐλίνεσοο, δαγγέρμσθς, εἶδν!. 76. 176 70. 395. 
- 3δ. 2.935] πι[πι.] δου ογ΄ τυαέεν, 85 15, 4118 Ῥ5, 11458.-- Ὧν γ] 85 623 Ηο. 
25 76. ςοἷ2 ἰ, -- 817. Σ ΠΝ2}} π.ΐ, 2γοαάίμεε, 45 Ὀϊ. 229 Νὰ. 1859 15, 2035 τ᾿ -- 
88. 9.}0}1 ΗἸΡΒ. ἱπιρί. Σ Ὁ»Ὸ Οδὶ δὲ οῖ ὀέέοηιε “γιαΐἑ νιδϑ. 85 15. 21} Ρχ, 1.31}. 
Ηἰρῆῇ. σιαξε «πιαίϊ Ἀδτα, δ5 7ε. τοῦ, --- 89. γπ.}} ΟἿὶ ἱπιρί. ππῷ 425 δὲ ὄγομσάϊ 
ἔοτυ. --- ἔ Ὁ} π0[π|.} γερέναΐρεί, 48. 15. 538 Ῥγ, 3015,.--- 43 ἰ5. ἃ σοπιρουπὰ οἵ 
70. 229 δπὰ ς"6, --- γρ᾽} οἵ, 7710. 

ΡΘΑΙΜ ΟΠ]. 

Ῥβ. :οῦ ἰβ ἃ πιοβαὶς οὗ 575} ἀπὰ 6075, ψ ἱτὰ 81 σπῖ πιοάβοδίοηβ 

ἀϊδοιιϑβοᾶ ἰῃ ποῖθβ Ὡροῃ ἴμ686 ῬΒβ8. 

ΡΘΑΙΜ ΟΕΙΧ. 

ῬΒ. Σόρ ἰ8 οοϊμῃροϑίϊῖθ. 4. Ὑ8ὲ σοπρτοραῖἑοῃ Ῥσγαυβ μδὶ Οοἃ ΠΙΑΥ 

ὯῸ ἸΟΏΡΟΙ τοιιδὶη βἱ]6πί ; Φ0ῸΓ ΠΟΙ Θμθπιΐθ8 816 δ᾽ δηδοσὶπρ ἘΠ6Π 

(ν.}. 3. 86. δὴ Σ Ρυτγθαΐηρ πὸπὶ (0 ἀδαίῃ (ν.1 ὁ 175), τ τὰ ποιμίπρ Ὀυϊ 

ουγβα8 (ν.176. 18). ἘΠΘΥ͂ ῬΓΑΥῪ ὙΔΆΜΘΙ ἕοσ ἀθΙνοσδηοθ ἔσοπι δχίσεπια 
αἰθιοιίοη (ν..5), οοπιρίαίη ἐμαὶ ἸΒΘῪ ΔΥῸ τεδᾶυ 0 Ῥεγίβῃ (ν."3 3), 

διὰ μΙεδὰ ΗΪΐ8 ἰεἰπάπθβϑβ διὰ ἴπ6 οσοάϊ Ηβ Ὑψ|1 σϑοοῖνο ἔσοπι 1π6 

δπαπιΐ68 (ν. 7), ΒΒ. Αἱ ἱπιρσθοδίξοι 18 ΠΡΟη ἃ τϊοικοὰ σαϊοσ : [πδῖ 

88 ΠΙΑΥ Ὀ6 οοπδοπιηθδᾶ ὮὉΥ ἃ ΠίρΉΘΙ ΡΟΎΨΘΙ ΔΌτὰ τ οκοά ἘμΔη δ 1 Π18612 

(ν.“7), (μαὲ Β πιᾶν 1086 πὶ Ροβίτίοῃ δηὰ ἰϑᾶνα μὲ8 ξασαῖν ἀδβεϊειια 

(ν.55), πιᾶν ὃδ6 οχἰ1ϑἃ ἔτοτι Βοπιθ δῃᾷ ὀρργεββθᾶ ὃγ ογοάϊίοσβ (ν.. 11), 
18ὲ ἰβ ΡῬοδβίοσὶ ΕΥ̓ ΠΊΔῪ ΡΕΣΙΒᾺ ἰπ ἃ βἰῃρ!ε ψεποσγαίίου (ν.2.15), δηᾶ μὶ8 
ΠΛΟΠΊΟΣΥ ὃ6 δΙοϊ(οἁ οὐκ (ν... 15). ΟἸο8868 μασπιοηΐζα ἴο βοπιθ δχίοπὶ 
ἴμ6 ἵνο Ῥβ8. (ν.39 δ. δα. 19.530. 35.38.9. δῃᾷ γίνε ἃ ᾿ἰτυσρίο 81] οοποϊυδίοα 
(ν.5 3. 

Α΄. γ λ5. 3. 8α. δ. 16:18. 5.7 6. 57, 45. 

ΕΟ οἴ πιγ Ῥγαΐβε, κεερ ποῖ οἱἰδηῖ; 
Ἐσογ ἴΠ6Ὺ βρεαῖκ νυ] πτα ἢ ἃ ᾿γὶηρ ἰοῆσια, 
Απὰ νυ Ψογάβ οὗ μαϊγεὰ 1ΠῈῪ οοπιρα55 πι6 δρουϊΐ, 
νι μαίτεά ἴοσ πιγ ἰονβ. 
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Ἑ στοπ)οπιοσοά ποὶ ἴο ἀο Κ᾽ πάπαβ5 ; 

Ἀπά ρυτγϑυεὰ ἴῃε Δ] ςιεα ἀπα Ροοτγ, 
Τῆς οπα 5πιἰτἴδη ἴῃ Πεατὶ ἰο ΚΙ] Ὠΐπὶ; ᾿ 

Ἀπὰ δε ἰοοὶς πο ρίεαϑιγε ἰῃ Ὀ]εσϑίηρ. 

ΝῸ δε ἰονεβὰ ουγδίης, δπὰ ἰΐ σάπια ἴο πῃ; 

Απὰ ἢε οἱοίῃπεα Ὠἰπιδεὶ ννἢ ϊ 45 ἢΐ5 ταἰπηθηῖ; 

πὰ ἱἰΐ σαπιδ {{κὸ ννυδίεσ ἰηίο ἢἰ5 ἱπυννασγάϑ, 

Ἀπὰ [κε οἱϊ ἰηΐο Ὠὶβ Ὀοπο5. . 

ΥΑΗΨΨΕΗ, νοῦς ΤὭου νὴ ἢ πιε; 
Αςοοτάϊηρ ἴο ἴΠε ροοάπε55 οὗ ΤῊΥ Κίπάπεββ ἀεἰϊνες πη; 
ΕΟΓῚ πὶ αῇὶειεὰ ἀπὰ Ροου, 

Αδὰ τὴν δεαγὶ ψγἢε5 νυ] ἢ πιο. 
5. ἃ βῃδάον, ψῃδῃ ἰΐ ἰ5 βίγεϊοῃεά ουἱ, 1 ἀερατῖ. 

Ιδπὶ ϑῆδκεὴ ουἱ (ἤδη ἴδε ᾿ρμϊ στον βίγοηρετ). 

Μγ Κηδαϑ5 ἰοιϊΐεγ ἔγοπι ἰαϑιϊηρ, 

Απὰ τὴν ἤδϑῃ υἱπουϊΐ οἱ] 15 (45 οὴς Παϑβίϊῃρ ανναγ). 
ἘΞΡ πιε, Ὑδῆννεἢ τὴν Οοά! 

ὅνε πης δοοοσζαίηρ ἴο (1Π6 βοοάπεββ οἵ) ΤΥ Κἰπάπεϑβ; 

Απὰ {1Πὲν Μ1}} Κπονν ἰῃαἱ (15 15 ΤΥ παηὰ; 

ΎΤΒου, ΥὙδανεἢ, μαϑὶ ἀοης ἰϊ, 

8. νῦν ς 5τε. 4 

ῬΡΟΙΝΤῚ ἃ νἱοκθὰ οπὲε ονεσ ἢἰπι, 
Ἀπάὰ Ἰεῖ ἂῃ δάνεγδαιυ βίδηὰ δἱ ἢἰ5 τρῃϊ παηά. 

ἍΜΈε δε ἰ5 ἡυάρεά, Ἰεῖ Ὠϊπιὶ οοπια ἔοτἢ οοπάεπιπεά; 

Απὰ Ιεὶ (ἰἢς ἀδοϊκίοῃ οἵ [5 οδβδε Ὀς ἢἰβ σα. 

1,Ἐτ ἢἷ5 ἀδγϑ Ὀε ἔενν, 

Η!Ϊ5 οδῆῖοε Ἰεῖ δποίποσ ἴακα; 

1.εὶ ἢ οὨΠ] άτγεη Ὀδοοτης δι ἶθ 55, 

Απὰ ἢἰ5 νἱέε Ὀεοοπια ἃ νγἱάον,. 
ἘΤ δἰ5 οι] άγεη νναπάοσ δρουΐ δηὰ Ὀερ; 
[εἰ τἢεπὶ θὲ Ὀδηΐϊϑῃεα ἔτοπι πεῖς ἀεβοϊδία Ὠοπθβ. 

[εἰ οτεαϊτον κίγῖκα ᾿ΐπὶ ἕο ῃαὶ ἢε δίῃ; 
Απὰ ἰεἰ βίγαηρεγβ ἴακε ἢἰβ ἰαῦουτ 85 5ροἱ]. 

ἘΤ δίπι βανὲ ποῆὲς ἴδαὶ εχίεπάείῃ κί πάηεβ8, 

Απὰ ἰεὶ ἴῆεγε Ὀ6 πὸ ἔδνουγ ἴο ἢϊβ ογρῇδῃβ. 

1κὶ "5 ροϑίεγιιν Ὅς ἴοσ οὐπρ' ΟΕ. 
[ἢ ἃ ρεπεζαϊίοῃ ἰεὶ ἢϊ8 πᾶπῆε Ὀς Ὀϊοιϊϊδὰ ουϊ, 

1, ΕΤ τλε ἰπίψαίϊιν οἵ "15 (Δί μετβ Ὀς γεπιεπιθεγεα, 

Απὰ ἰεῖ ποῖ πε 5ἰη οἵ ἢϊ8 πιοῖίμεγ Ὀε Ὀϊοιϊϊεὰ ουἱ. 
1κὶ πε πὶ Ὅς ἰῃ ἴῃς 5'ρῃϊ οὗ απ ἢ σοπεΠ0 8}, 

ΤὨαὶ Ηε πᾶν ουἱϊ ΟΗ͂ (Π]5) πηε ΠΊΟΤΥ ἔγοπι ἴη 6 δαγῃ, 

Ῥε. 1ο9 νψγὰβ ἴῃ 73, ἴδῃ ἴῃ ΠΗ͂, πὰ νγαβ αἷϑοὸ ἴῃ Σθλλ Ὀείοτε ἰξ τεςεϊνεοὰ [15 

Ῥτεβεηῖ ροβίτοπ (νυν. [πίτ. 8 27, 31, 33). Τῇ οτἱρίμαὶ Ρβ. οἵ 3 μὰ ἰχ 
{τϊπιεῖεν ἰεἰγαβτ ἢ, δηπ 15 ἃ βίσοηρ δπὰ Ὀϑδυϊα] ργάγεσ, ρεδαϊηρς υἱτῃ Υδ- 

με ἰογ Βεῖρ αραΐηβι ἀπ͵]αβὶ ἐπειηίεβ, ν.1δ 3). δα, δὸ, 16:18, 231-94. 26.817 Αἡ ἐτηρτεοδ- 
ἴον ῬΞ5. οὗ ἔνε {τἰπιεῖεσ τεϊγαβιῖς 8, ν.δ 16, τνὰβ ἱπβετίεά δἷϊεγ ἴῃς ἤγβὶ ϑίγορβε 
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οἵ τὰς οτὶρίπαὶ Ῥξ. ΤΉΪ5 15 βιῃοοῖ ἢ δπὰ αὐ ῆςϊαὶ, απὰ οὗ δῷ δπιγεῖν ἀϊδετεῖς 

τεπῖρετ ἔγοπι ἴῃ οτὶρὶ 8] ΡΒ. ΤὨς εὐϊΐοτ νυῦιο υπίὶτεά ἴμεπὶ ἰπἰτοάἀυςεὰ ν.36- 80- δα, 

ἰῃ οτάδν ἴο δϑβϑίσηϊϊαῖς με, δὰ αἷβο δά ϊίομδὶ ἱτηρτγεσαιίομβ, ν.39. 39. 385-29. 

τάοτα βυϊϊεὰ ἴο [με σοπιροβίϊε Ῥ5., δῃὰ ἃ ἀεβογίριίοῃ οἵ ἃ Ἰαῖθγ βἰϊυδιίοη, ν.35. 
Τῆς Ρ5. 85 δῃ δρρτορτγίδῖς ᾿ἰϊαγρίοαὶ σοποϊυβίοῃ, ν. ὅ5.-8, ΤῊς ἰπβετίςὰ 5. ἰ5 
Μδοοδρεδῃ, δὰϊ [με οτὶρίπαὶ Ῥδ. 15 θανίἀΐς οὗ ἴῃε βαυὶγ Ῥεγβίδη ρεγίοά. [1π 

ἴδε οτίρί μα] Ρβ. ἴποτα ἃγὸ τΏΔΗΥ ἤἥπε ροεῖϊς ςοποερίίομβ, ν.17- 18. 38.2. Τῃ τῆς 
ἰπβετιςὰ Ῥβ, ἴῃς υβεὲ οὗ 79Φ ν.δὸ ἰ5 ἰδίε; ὈΘΡῸ ν.5 ἢ]. εἶσιν. οἱἱὺ Ες. 51. ΤΒοτε 
ἷς π||6 τϑα] ροείγυ ἰπ [15 ρίεος. 

ῬΒΘΑΙΜ ΟΙΧ. 4. 

8.7. 1.ἃΧἃ. 5γῃ. σουρϊεῖ, ἐεποϊοβθά Ὀεϊννεθῃ δὴ ἰηἰγοάποϊοιυ δηὰ 
ἃ Πσομοϊυάίηρ Ἰἰης.---1. Ο Οοά φῇ νιν γαΐ:ε1, Ῥῃγ. α.λ., τὰς οὈ- 

Ἶεοι οὗ ἴῃς ῥγαῖϑε οἵ Ηἰἷξβ ρββορὶε, οἵ. Ὁϊ. τοῖΐ 76. 1η,},-- ξοζῤ γιοῦ 
εἰπῆ, οἴ. 3.53 χ0᾽2 837, ᾿Ἰπιρ᾿ γίηρ [Π6 Ροβίτἶνε ΔηΒΜΕΥ ἴο ἴῃ ῬΓΑΥΘΥ 
ἴογ Βε]ρ. --- ῶ-ὅ. 2:9» “ἦεν τῤεαᾷξ τοΐτὰ »:6], ἴῃ [λγα]ὰγ σοηνετβαϊίοη, 
8Δη4 ποῖ ἰῃ ΒοβΈ Π Ὑ 48 ΡΒΥ., ΑΥ., [Ἐ5Κ.., ργεϊεηαϊηρ ἴο ἐπε π 5810, 

δΔη4ἃ 50 τυΐϊὰ α διίηρ ἰσπρμέ. Αἴ (ἢ βάτηδ [ἰπ6 ἴῃ {πεῖν αβϑοοϊδιίοῃ 
ὙΠῸ 411 οἴ μοτβ ἴΠῈῪ 5ῃον {Πεἷσ ΠΟΘ. : τί τυογαῖς ο΄ λα γε ἐλέν 
εοπῤαᾶσς νι σαόομέ, μὰ λαεά 707 »ιν ἐρυε], οἴ, 39}2 4185, Ιογδοὶ 
Βδὰ τεβροηάεά ἴο τῃ6 ρῥτείεηάδά τε βῃῖϊρ ψ ἢ τϑαὶ ἰονθ, ψῃϊ ἢ 

ΟὨΪΥ «Δ]16ἀ ἰοτῖϊ Ὠαίγεά ἴῃ σεΐυγη. Τῇ δαϊῖοσ ψῆο σοιηρηδα {δ6 
ἴνο 85. εηἀεανουτγεα ἴο δάδρι [8 ὁπ ἴο ἴπ6 οἴμεσ ὉΥ ὑγεῆβχίηρ 

γϑ; φὰσ ναοί ο7 ἐλε τυϊεκεαά ὁη4}, [ῃ6 58π16 ἃ5 ἴῃ6 οἠβ οὗ νυν." " ; 
Θπηρμϑιζεά ὃν : ἐύεη ἠἦ6 »ιοιίὰ 9. ἀἰδεέεῖέ ---- ἐς οῥέη ἀραΐτϑή νιε]. 

ΤῊδ τοχὶ οἵ Φῦ, Ἐ,, 3, (Ο]οννεά ὃγ ῬΒΥ͂., 15 ἴο θὲ ρῥτγείεσγεα ἴο 
τιαὶ οἵ 3η, [Ο]]ονεά ὃν ΕΝ.., κἼθμεΥ ορεπεά,᾽" Δβϑι πη] τὸ ἴῃ 6 
ζο]οννίης νὉ5. ΤῊΪΒ ᾿ἰπῈ 15 ἃ ὑζοβὲ βεηΐξηςθ, δηά Ἵοδϑῇ Ὅδ πιδάβ 

ἰπίο ΡῬΡΟΘΌΥ ΟἿΪΥ ὉΥ 5εγίουβ οἤδηρεβ. Τῆα βδηη6 δαϊῖογ Ἰηϊτοάδυςσεά 

να. Τὴ ρατῖ ἴο 5111 υσῖθεσ δον (ἢ6 σοηηδοῦοη οὗ [656 5δη- 

ἄογειβ ἢ ἴῃ 6 ψὶοκεα τα]εσ οὗ νι" ἢ, ἀπά ἴῃ ρατί ἴο δ ρῃδϑῖζα ἴῃ 6 

δταϊαϊϊουβ σΠαγαοίογ οὗ ἴμε Βοβ  Πγ : πα βρλτ νις τυϊλοινέ ἐαμδε. 
2.» μιν ἔσυε “λὲν αγέ »ν"ἶπο σάυεγεαγίες τυλές 7 αν ἐπ Κγαγεν, σπά 

τἦεν αν προ γιό εὐίΐ γον σοο . ΤὨϊβ5. 15 Ῥγοϑβαῖς, δηά σδηηοῖ ὈῈ 

τηδάς ἰπῖο ΡοΘΥ πιπους δηεῖγε τεσοηβιίγυοιϊίοη οὗ ἴΠ6 βθηςθῆοσαβ. 

Τῆς σοηρτορδίίοη ΕΓα 50 {ΠΠΘΠΑΪΥ ἴο {πεῖὶγ βθοταῖ ἴοας ἴῃδὲ ΠΟῪ 
ΜΟΓΙΓΘ ἰῃ ἕδος βαρ] οαιίηρ Ὑδηνθῃ οἡ {Πεῖγ δοσουηΐῖ, νυ λ1]6 [ἢ 6 ἴοε5 

ΜΟΙ εηἀεανουτίηρ ἴο τα]]γ ἃ μοβὶ οἵ Ἔπεηγῖεβ δραίηδί ἴμθα. Αἱ 
15 Ροίΐηι τῆς οἀϊίογ ἰηἰγοάμποοβ ἴπῈ ἱπηρτγεοδίογυ Ρ5. νυ οἢ Μ1}} Ὀ6 

Ἄοοῃδίἀογαοα Ἰαῖογ. 
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8ι:. 11. Ιπἰτονεσίεα ραγαὶ] εἰ ΐβηι. ---16-17 5. 2776 γενιο»ιδεγεά ποῦ 
29 ἀο ἀἰπάμεςς | Απά ἀξ ἰσοξ πο ῥίδαξωγε ἐπ ὀῤξεοίηρ)]. ΤῸ τῃ6 

ἐπ μάν ταεϊδτίοη ἰῃ ψοἢ [ΠῸῪ ψεσα ρἰδοθα, ἢ6 βῃουϊά πᾶνε τε- 
βροπάαά ἴο ἴμ6 ἰονε οἵ 1ϑγαϑὶ δῃὰ ἴῃ6 ροοά ννὩ]οἢ 15γαεὶ αἰὰ Ὠΐπι, 

στ ΚΙ Ώ655 ; ἀηὰ ἴο 15Γ4 615 ῬγΑΥθὺ ΟἹ ἢἷ8 ΕΠ] ἢ ὈΪ]εββίηρ. 

Βυΐϊ ἰθ ΘὨΓΩΠΥ γγὰ5 50 στεαΐ [πὶ ἢ6 ἰοτροῖ ὈῬεηεῆϊβ γεοεϊνοα, δὰ 

τοοῖκ πο ρῥίδαβυγε δῖ 4}} ἰῃ 15γ86}᾽5 ἢδρρίηθββ. ὙΠ6 δα οσ σοπηδοῖβ 
115 ϑῖτ. οὗ τῆς. οτἱρίπδὶ 5. ψ ἢ τῃς 45: 5ιτ. οὗ ἴμε ἰηβοσίεά ἱπηρσο- 
εδἴίοη ὈΥ ῥτεῆχίηρ δραϊπϑὶ ἴῃ 6 τηθάϑυσγε ϑεέαμεε τλαΐ; δῃὰ Ὦδ 4͵50 
{ταῃϑροββά ν."76 "πὰ δηα Ὀεοδῦβα οὗ ἴῃ 6 δης 6515 δα ἀφ τῃ6 5θῃ- 

ἴεῆςς, σϑα ἐξ γενιαίπεα αγαν ο γον λΐρε, τοακίηρ ἴῃ 1η6 ͵υδὶ 

1π656 ἵἴψο ψογάβ ἴοο ἰοῆρ. Ὅῆε Ἔπο]οβθά Ἴουρ]εῖ βἰδῖεβ ἐπηρῃδιϊ- 
ΟΔἸΪῪ σοπάποϊ 1υϑιγίηρ [6586 ψογάβ: φιμγεωσ ], “τὰ ἀο] Ὀεταῖς, 
Ῥετϑίβίθηϊ εἤοτί, ἢ τἢ6 Ῥάτροβα Ὃ ἀι 7], δηά, ἱπάεεά, ποῖ οἠἱγ 

ἃ ἔτιθηαγ ΡΕΟΡΪΘ ἃ5 ᾶρονβ, Ὀυϊ οης αὐΖιείεα απα 2907}, ἀδυ8] ἴεγπιβ. 

ἱπάϊοαδιίηρ παιίομδὶ ΑΠ] οτίοη ἢ σγείζζεη ἐρι ἀδα γί), βαβετίηρ ἴῃ {πεῖς 
ἱπηπηοβῖ 500}5 ἔγοτῃ (ἢ 6 οσιβῃϊηρ Ὀονβ ἴΠΘΥ Πα τεοοὶνεά. 

ϑίσ. 111. Α 5υηίῇ. εἰγαϑεοῇ. --- 174. 4πᾶ ἠέ ἐρυεά εμγεΐηρ], Δῃ- 
τῆ, τ[π6 ὈΪεβδίηρ ἢ6 ϑῃου ἃ ἤανα ἴα κεη ρ]εάβυγα ἴῃ, οὗ ἴῃ ργενίουβ 

διγ:; δηά ἰῃ ἱρπογίηρ οἵ ἴῃ6 ἴονε ἰοναγὰ Ὠἰτ οἵ ν.ὅ), ---- σμο 1] ἐαϑηδ 
ο ἀῖ»], ἃ5 ἃ ψεϊσοταβ ρυδβῖ, ἢοΐ ἰῃ τοι θα Οἢ 85 ἴῃ [πε ἰηδετιεα 

ἱπηργεσδίίοη, δηὰ ἔαγῖῃογ τ ἰοοῖκ ροβϑεϑβίοη οἵ Ἀἷπι: 18. ἀξ εἰρέλεά 
ἀϊνιδεξ τοῖ ὰ ἐξ ας ἀΐς γαΐνεη.], ἰδ ματα] δη ανουτῖα οἱοιίηρ. 
- 4πώ ἐξ ἐάν ἤξε ἐὐαίεῦ ἑπίο λὲς ἱπεσαγας), νι τῆς τε γοβητηεηςϊ 
οἵ νδῖεσ ἴο ἰδ [μϊτϑὶ ἔοσ ἀοίπρ βάγηι ἴο [53γβεῖ. ---- “πα δξο οἱδ ἐπί 

δὶς ὀοριε5}, Ἀθδ]ηρ ἀπ βοοιῃϊηρ ἢΪ5 ἔτατης, ἀρ ἰαϊεα ἢ Πδίγοα δηά 

τηλ]οθ. Τῆς ἔδοῖ τῃδι τηϊϑ Θῖτ, ἰ ρἰδοθα Ὀείψεεῃ ἴννο ἱπηργεοδίϊοῃβ 
ἰηάυοα5 τΊΔΩΥ ἴο {Πιηκ οἵ ἱπηργεοδίϊοηϑβ ὮΕΓα ]50 ; αὶ ἰΐ 15 ἀϊῆου] 

ἴο οἤδηρε ἴΠ6 ἰοχί 50 ἃ5 ἴο πῇδκθ ἴῃ6 νὍ5. 4]} ᾿ι55ῖνθβ; δβρεοίδ!ν 
ἴῃ νίενν οἵ [6 ἔδει (ἢαὶ ἴῃ 7υδϑῖνα ἐογπηβ οὔ ἴῃς νΌ5. οἵ ἴμ  ργεοα- 

ἸΟΥῪ 9:18. ἃ 8580 με] ἀδεῆηεα. Τῇ ἱπιρτγεσδίίοη νῃϊοἢ ἰο]ον5, ν᾿ Ὁ, 

ΒΘ6ΙῺ5 ἴο Ὀ6 εἀϊίοτίαὶ, δῃὰ ποῖ ἃ ρατὶ οἵ ἴῃς ἱπιργεοδίοτυ 58. ν. 15, 

-- 19. 2 7 δέ ο λίνι ας τἦε ραγηιεηΐ ἀφ ῥυζείλ οπ ἢ σπά 29 ̓ 
4.6 κίγαζε τοὐὰ τολίεὰ ἀφ ἐς αἰυαγς ρίγάφα]. 'ΤῊΪ5 15 ἴῃς ἰγδηβέοτ- 

τηδίίοη οὗ [ἢ 5ἰδῖθπηθηΐ οἵ (δεϊ οἵ ν.᾽5 ἰῃῖο ἃ σουρίεί οὗ ᾿τηρτεοᾶ- 
του ὙΠ ἴῃς βᾶπηθ 5: π}}16. -- 30. 2.9} “ἐοΐς δε μὴ τύαρὲ 97 »ι» 

σώσνεγεαγίές ον Υαλιυεή, ἀπά 97 ἕλοσε τὐὴο τῤεαξ εὐἱ] αραϊριοΐ »ι6]. 

ΤῊΪ5 15 δὴ ἱπιργεοδιίοη οἵ ὄἜχδοῖ τεϊγ υτίοη, οἷ, 15. 40} 61τ5 62", 
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δίς. 1Υ. Το 5γη. Ἴουρείϑ. --- 21. γαλτυεῖ, τυογξ Τάοι τού 
46 ἢ] εἰν »"4]. Τῆς ἀε]ίνοταποθ ἱταρ] 16 ἃ ἰ5 ἃ ψοτῖκ νη ϊοἢ Υδῃ}- 
ψΘἢ δοης οδὴ ψουκ ἴῃ ἀθα!ηρ ἢ ἢ Ηἰδβ ρεορὶς ἀπά οἡ τμεὶσ θα μ δ], 

Α ρμἰοββαίοσ δ ρἢ851Ζ65 [6 αἰνίηβ πᾶῖηβ Ὀγ δα άϊηρ ““ Αὐἀομδγ " δηά 

ἃ ὈΪεα “ἴογ ΤῊΥ παιλθ᾽ 5 58 Κε,᾿" δῃηὰ ἃ βεδ ἴο τπηᾶίκε ἰξ δηι Ποιῖςαὶ 

ἴο ἴδε ἰηδοσίεά ἱπιρτγεοδίίοη, “ Βαΐῖ Τῆοι ᾽᾿; δδςοῆ δηά 4]} οἵ ψῃϊο 

δα αἰ οη5 ἱπηραὶς [ἢ 6 πιδάϑυγα δηα ἴῃς 5ἰπρ]6 ροεῖίς σοηοορίίοῃ, --- 

“,ογαϊΐηρ Ὁ τλε ροοάμέες 97 ΤᾺνγ ἀίμπάμεςς], 50 (6, νῃϊοἢ 15 στεδγ 

ἴο 6 ρῥτείδιτεά ἴο 3Η, ἰοἱονεά ὃὉγ ΕΝ", “ἰογτ ΤῊν Κίπάμηεββ 5 
βοοά;,᾽" ςοποεϊνεά 845 ἃῃ δά ἀἰτἰοηδ] ρ]εα, δϑϑὶ πη] δῖε ἴο ἴῃ 6 ῥσενίουβ 
ΕἶοΞ5. --- 22. 207 7 αν αὔια απά οογ], τεϑαγηίηρ ν.}Θ. --- 4πά 
»:»} ἀεαγέ τογίδες τοί έπ μι 6], ἴὰ ἴῇτοεβ οὗ δηρυΐϑῃ, 85 (ὅ, Ἐ), “5, ἴο 
θὲ ῥτγείειτεά το 3Η, Αᾳ, 3, “ 5 σουηάεά,᾽" [ο]ονεά Ὀγ ΕΜ". 

ϑίσ. Υ͂. Τνο 5γῃ. σουρὶεῦϑ. --- 33. 4. α «λαάοιν τοΥδη ἐξ ἐς 
σἰνείελεα ομ], οἵ. τοῦ}, δ ἴῃ6 ἀἄδὺ ἀδο]ηεβ ἰοναγά ϑυηβεῖ, ---- 

τολεη ἐλε ράξ ργοτυς εἰγοηρεγ], τὰς δἀναποίηρ Ἰίρῃϊ οὗ ἄατῃ. ΒΥ 
τη 5. Θαϑ  διηθηάαδιίίοη ἴῃ 6 ̓ἰπα ΠαττηοἢἶΖα5 ἢ τἢ6 Ῥγενίουβ οΠ6, 

δῃηαὰ ψ6 ἀνοϊά [ἢ δρταρὶ ἰηἰτοάαοσιίοη οὗ ἴῃ “Ἰοσιυϑῖ,᾽᾿ ψῃο ἢ ἀοε5 
ποῖ 86ϑὰ Δρρτορτίαϊε ἰῃ 15 σοπηθοϊίίοη. Τα Ἰοσυβῖ 15 ἱπάεεα 
Βῇδ Κθη ὉΡ δηά ἄονῃ ὃγ ἃ βίτοηρ νη, δηά 50 τηΐρῃς θῈ δὴ ἄρρῖο- 
Ῥτδῖθ 5ἰπι}]α οὗ ἢ] ρΊβββῃθθβ. Βαΐ 16 γα 5 πο βυρρεβίίοη οἵ ἃ βίογηι 
ἰῃ ἴῃα οοπίοχί, δηὰ (ἢ6 νὉ. Ῥγορεην τηϑδηβ 7 ὧηὲ σἀσξεπ ομέ, 

ταὶ ἰ5 οἵ ᾿ς, || 7 ὠἐεῤῥανγέ ἴτοτῃ 16. Τῆβ σοποορίϊοη ἰ5, [μι 85 ἴῃ 6 

ἄδγ ἀφο ηεβ ἢΪ5 {6 ἀερατγίβ, δηὰ τῃδὲ δἱ ἴῃς ἄδννῃ οὗ δῃοίμεσ ἀδΥ 
Ὠδ ἰ5 δα εὴ οαἱ οἵὨ 1ϊξ8 85 ΌὉΥ ἃ 5ράϑῃ). --- 34. 27. ἔηπιεες ἴον ὕγονσι 
,)α:ἤἄημρ]. Ηδ Βι85 [ἀβιθα 50 Ἰοῃρ δῃά 50 βίτγίο ιν ἴῃ ἢΪ5. Βα ΠἸδτίοη 
Ῥείοσε σοά δῃηά ἰη ἴῃε δηχί εἰν οἵ Ἰοηρ- οητἰηπεα ρῥ]εδάϊηρ {μαὶ ἢς 
ΠῸ ἸΟΠΡΕΙ [858 βίγεηρίῃ ἴο ψῖκ, || απ μὲν ἥεδλ τοϊἠο οἱἑ ἐς 

ας οπό ἀαείίρ στυαγ}. ἨΗΐδ δᾶ5 δρϑίαϊπεά ἔτγοπὶ οἱ] 580 ἰοὴρ [μδῖ 

ἢἷ5 ἤεθῃ μὰ θεοοπὶε ἢατά, σοᾶγβθ, δηὰ ϑβῃγιηϊκθη, πα ταβαπι- 

6]ε5 ἰῃαϊ οὗ ἃ τηδῃ ἢαϑίϊηρ δνδῪ ουἱΐ οὗἉ ἰδὲ. Α ρ]οββαῖοσ δά ἀ5 
25. 4πώ 7 αν»ι δεεονις ὦ γεῤγοαεὐ το ἵδεγι: τοΐεη 1642} δεδ γᾷ, 
ἡὰεν σλαξζε ἐλείγ ἀδα4, [6 ἤτβε Ἰΐης Ὀαβεὰ οἡ 31)2, οἵ, 70' 8933, (ε 
βεοοηά οῃ 225. 

δίσ. ΥΙἹ. Το 5γη. σουρ]εί8. --- 26. “7εἰῤ νιε ᾿} ϑαῦε πις}, τε πε νναὶ 
οὔ τῃε ρἷεα ν. 3,.-- -27. 41κὦ ἔλέν, ἴῃς δάνεγβαγίββ, τοῦ ἄρσεν λα ΐ 
“ιῖς ἐς Τὴν λακά || Ζίοι λαοί ἄοηθ ἐΠ], πατλοὶγ, τὰ 6 ψοσῖ οἵ ἀα]ὶν- 

εγδῆςς οὖν", 

στα - παστι-.---- -- 
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Τῆς εοβϑαῖοσ δρρεηᾶβ ἴο ἰς οτἱρίπαὶ 5. 28-29. 7:9} 2άεν 
ἐπγες, ὄμέ γνιαγεσί Ζάοι ὀέξες Ἴ, τακίηρ, ἃρ ἴῃ ἴδγπὶ οὗ ν.Ἱ7; 1 
Τηδλίζοιθ Π||6 ΠΘΊΒΠΟΥ ΠΟῪ ὉΪ655 ἃ5 ΠΥ Οὐρῃϊ, ΟΥ ουγ8ε 85 ἴΠῈῪ 

ουρδϊ ἠοῖ, 580 Ἰοηρ 85 ἴ6 ρεορὶβ ἢανβ ἴῃ ὈΪθϑβδίηρ οὗ τμοὶγ αοά. 
ὝΜΒΕβ6 νΌ8. τα 7 5ϑῖνε5, 85 Ε"., Ὀδοδιβα (ἤ6Υ σοπλα ἔτοτῃ ἴῃς 58:6 

Πιδηὰ 85 ν."Ὁ 5, -- 26 ἑλόνε ἐλαΐ γίεθ εἴ ἀραΐπεέ σις δε «ἀαπιε 4, 50 
τό, Ἐ, ΡΒΝ., ἴο θεὲ ῥτείειγεά ἴο 3Η, (ο]ονεά ὃγ ΑΥ͂., ψῃϊοἢ ρἶνεβ 
8 τοηάεπηρ ἱπηροβϑί]8 ἴο εἰἴποτ ἰεχῖ, ἀπά ἘΝ. νῃϊοῇ 45 ῥγοϊδϑὶβ 
δηά δροάοϑἰβ οἵ ἃ ἴδπροσαὶ οἶδα, ροβϑὶὉ]6 Ὀυΐ ἀν κνατα. ---- ὄκ 
ἀπ’ ΤᾺν τεγυαηπέ δε ρίαα]], ἴῃ δητ ἢ 6515 ἢ (ΠΕΙΓ 5ΏδτΩΘ, ---- 262 

»εΐηθ σάνεγεαγίος δε οἰοσιφα τοῖό ερηγμδίοη, απ ἠδέ ζάσηι ῥμὲὶ δ 
“εν σάανις ας ἃ γοδε), υϑὶῃρ ἴῃς 58 πι6 5: γ}}]6 85 ν.}9 ἰὴ 511 Εν 
ὙΑΙΥ ΩΡ ἴσο στη8. 

ΡΘΑΙΓΜ ΟΙΧ. 2. 

ϑίσ. 1. ὅϑγη. Ἵουρίεῖβ. ---Θ. “ῥοίμέ α τοίεξοα οπό οὐδ ἀϊρῃ]. 
Ὑδαν ἢ ἰθ ἱηνοκθα ἴο ρυΐ οἡ {ταὶ ἴῃ 6 ψἱοκαα τα]οσ, δηὰ ἴῃ ὄχαςῖ 
τοι υτοη ἴο τῇᾶκα ἢΪ5 Ἰυάρα ἃ5 ψ]οΚεα 85 Ὠἰπβεὶ, [ πα κέ απ 
σάνεγεα»» εἰαπά αὐ λἕἔν σίρλή λαμ4]. Τῇ δάνεβαυ βίῃ 8 ἴῃ 
οὐάδγ ἴο δ Κα ἃ οἤδγρα δραίηϑβι ἰπὶ δηὰ ἤγεβ8 ἰξ βοπια Ὀείοτε (ἢς 
σοκεά Ἰυάρε. ὙΥΏΠΕ τς νοτά ἴοσ δάνθβαγυ ἰβ ἴῃ 6 βᾶτηθ 85 ἔδαί 
ἴου ϑαίδῃ, ἴῃ6 οσοηϊεχὶ ἄοεβ ποῖ βυρρεβδὶ ἃ [Π|4] ἴῃ ἴῃ6 οουτὶ οὗ 
Βδάνθῃ, ἃ5 Ζε. 3', ἡ ἤεγα ἃ νίοκεά Ἰαάρε ψου]ά 6 ἱπιροββίθ]ε, θὰὶ 
ΟἹ διῇ, ὙΏΘΓΕ ΞΌΡΓΟΘ ᾿υἄρα8 τὸ ποῖ Ὁ γα] ΘΠ ΓΠῪ Βυρταπλα ἴῃ 

το κε 685. --- 7. ἤλεη ἀδ ἐς γμάρεα, ἐξέ λέγε ἐόν»! γογίδ ἢ" Α πα 
4. ἀἰδείεῖονι ΦΥ͂ ἀϊΐξ εαδθ ὁε]. ΤῊΘ 5γῃ. ἴδστα βυρρεϑίεα ὉΥ 15. 287 

ἰηβϑιεδά οὗ ἴπε “Ῥγάγεσ᾽"᾽ οἵ 3) ἀῃὰ δηοίϊεηϊ Ὑ158., (ο]οννεὰ Ὁγ ΕΝ". ; 

ψῃοἢ ἀο65 ποΐ δυϊῖ ([ῃ6 σοπίεχῖ, ἡ ῃεῖμεσ τὰ ΤΠ Κ οὗὁὨ ἃ Ῥγάυεσ ἴο 
Οοά, 186 ΟὨΪγ υϑᾶρε οὗ [ῃ6 νοτά, ΟΥ ἃ Ὀγάυοῦ ἴο ἴς νὶοκεά Ἰυάρε, 

ψΠΙΟἢ ΠΔ5 ὯΟ βιρροτί ἰῃ Ἡεῦγονν π5ᾶρῈ. --- ἐσγμαοηινισα 1, ἃ5 ἩΠ]ΟΚΘά, 

Ι ρμλ, οἵ βἰη. Ἐνδη 4 τἱρῃΐθουβ Ἰυάρε πουὰ τρακα δυσὶ ἃ ἀε- 

οἰδίοῃ ἰῃ [ἢ18 οᾶβθ6 ; Ὀυΐ (μαῖ ἃ νἱοκεὰ ᾿μάρε βῃουϊ ἃ 50 ἀεοίάς 

δτθαῖὶν ἀρρταναῖαεβ ἴῃ6 5ἰτυδιίοη ἴο ἴῃς Μία τηδη, ψῆο 15 ἴῃ τῇ 8 
Βαϊ: οὐ ἀερεπάϊησ οὐ ὈΠΌΘΙΥ δηᾶ νἱοκθάηεββ ταῖμοσ (ἤδη οη 
τ Ὠϊθουβη 658. 

ϑιγ. 11. ὅγη. Ἵοουρίεῖϑ. --- 8. 242 ἀΐς ὅαγς δε γε}, ποῖ οἵ Πα, 

Ὀαϊ οἵ Ροπί[ἴοῃ, ἃ5 || “71:5 οϑῆεε ἐξέ σποίλεν 16]. ΤῊδ ψῇοϊα οοη- 
τοχῖ βῇονβ ἴμδΐ ἃ νυἱοκεὰ τυ]οῦ 15. ἴῃ τηϊπα. ---- 9. 227 λὶς ελίγεμ 

28 
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ὄεεονις γαίλογίδες, 4πά ἀϊς τοῦ. ὄεεονιθ α τοΐάρτυ, ὉΥ ̓Ϊ8. βρεθαν 
ἀεδῖι, {πε ἱπιρ]οδιίου Ὀεΐηρ τ[ῃδἰ ἢ6 85 Ὀθθὴ οοηἀεπγηδά ἴο σαρίϊδ] 
Ῥυῃιβῃτηδηῖ ἰοσ ἴῃ 6 πο κοα δαπληἰδισαιίοη οἵ ῃἰ5 οἢοθ. 

δέγ. Π1. ὅϑγη. Ἵουρϊεῖϑ. --- 10. 267 λές εὐ άγεμ τυαπ ας αδομΖ 

απά δερ ἢ 26) ἥάονι δε ὀαπίλεά ἥγορε 2ῤεἰγ ἀδεοίαίε λοπιθς]. 

ΤὮΘ Ιαϑὲ ᾿ἴπ6 ἰ5 δῆεσ Οὔ, Ἡ, ψῃϊοἢ 15 ποσὰ βυϊϊθα ἴὸ (6 σοηϊοχξε 
τῃδη 3Η, [ΟἸονεά ὉγΥ ΕΥ"., “ δβεεῖς (1ῃεἰγ Ὀγεδά) ουΐ οὗ τπεῖγ ἄθβθο- 
Ἰαῖθ ῥἴδοθβ᾽" ; ἔοσ [ῃ6 [ΌσΙΊΟΓ τορτοβθηῖβ ἰῃδι [ΠΟΥ ἢᾶνα ὈΘοὴ ἀγίνθῃ 

(οτἢ ἴτοπι τμοὶγ ἀθϑοϊδῖα Βοπῖθβ ὉΥ οτγεαϊζοιβ ἴῃ δοοογάδποθ πῃ 

ἴδε βυρβεαυεηΐ οοηϊοχί, δηά ρῖνεβ ἴῃ 6 σεᾶβοη ΨΥ ΤΠΘΥ ἅτε Βοπιε- 
1ε55 τνδῃμἄθγεῖβ δηά δἰορθίμοσ ἀδϑιϊταϊ6. ΤῊΘ ἰατίοτ Βἰ ΠΊΡῚῪ σταρτα- 
δϑηΐβ [6 ῃ1 85 5εαἰκίηρ ἃ ἤοτῃης δηά ἰϑοά ἰῃ ἀδϑβοϊαϊα ραγίβ ; βίγδαῃηρε 
Ῥίδοοβ ἴῃ ψϊοἢ ἴο Ὀδρ ίογ ἰοοά. ϑενοσαὶ τηοάδγῃβ βεεῖ ἃ Ὀεϊζεγ 
5656 ἔτοῃλ 38) ὈῪ τεπάετίηρ “ (ΑΓ ἴτοτὰ τμεῖσγ τπϊηεα Ποπγε,᾽" νν Ὡϊοἢ 

5 αυϊΐα ροββῖθ]6, ἀηα σου δ ηῪ δῃ ἱπιργονειηθηῖ οἡ ΕἾ". ---- 11. 221 
α “γεώϊον ἢ εἰγαηρεγε]. ΤῊΘ οτεάϊϊζοῦθ, βϑρθοίδ!ν 85 ἰογεί ρ εβ, 

ποῖ βυδήεςϊ ἴο [ες τεβι πο οηβ οὐ Ηεῦτεν ἰανν, ἰακα δανδηΐασε οὗ 

δ5 σοηδεπηηδίίοη ἴο ἀδαΐῃ δηᾶὰ ἀρρεᾶγ ὕροῇ ἴῃ β0θῆὴθ; ψῃΘῖθοΣ 

ψ ἢ 751 οἰαίτη5 ΟΥ ποῖ, ἴδ τηατίετβ Π||6, ἔοτ ΤΠ 6} 1} Ὀ6 βυβιαἰησά 

Ὁγ ἴδε νἱοκεά Ἰυάρε, ἴο νοι ΤΠΘΥ νν}}] εἶνε ἃ 5ῆαγε ἴῃ 1ῃεὶγ 5ρ0]] ; 
δηὰ {Πεῖτγ νἱ ἔπη 15 ἢ6] 1685 ἴῃ τπεὶσγ Ὠδηά8. ---- ογὴξε λίρε 707 τυλαΐ 
ἀε λαϊὰ |} ἰαξε ἀϊς ἑαδομν ας «“ῥοϊ]. ὙΠΕΟΥ 5εῖζε Ὡροὴ ἢ 5 ροββεβ- 
5Βίοῃβ, δηᾷ δα ἴο {μι θιηβεῖναβ 4}} [ῃδὶ ἣς μδ5 Ἰαϊὰ ὰρ ὈΥ ἢἰ5 ἰδροῦτ, 

ὉΥ δἰ5 ψ]οκεα δηα ἀῃβοσαρυοιβ ἀδα]ηρβ ψ ἢ Οἴἤ ΕΓΒ. 
8.:. 1Υ. ὅγῃ. σουρ]εί8. --- 12. 267 ἀΐγι λαῦε πομό “λαΐ ἐχέεμἰϑίλ 

Ζιπάμέςς]. ΟταΪΠΔΙΙΪΥ ἴῃ ϑαοῇ ἃ οᾶ86 ἃ πῆδῃ ἢ85 506 Π θη 8 ΟΥ 
περ θουτβ ἢο βυτωραι ἷζε τυ πὶ ἀπά ἀγὲ Κἰπὰ ἴο πὶ; ἐἜβρε- 
αἰΑΠν 1 ἢΘ μᾶβ Ὀδδη ἃ τηδη οὗ γδηΐ δῃηὰ ροβιτίοη, ἢΪ8 βδυδάδη (Δ]} 
το 80 ρτεαῖ ἃ πμεῖρδι οἵ ψεα! ἢ δηα ρόονεσ Ἔχοίϊεβ [86 ΟΥ̓ ὄνεη 
οὗ βίγδηρεῖβ. Βυΐ [5 τῆδη Μὰ5 50 ψὶοϊκεά τη Ἔνθ [ἢ15 ψουϊὰ 

Ὅ6 ψΠΠΠ 6] ἃ ἔτοτα Ὠΐηι ; δηά 511} σι οΥ ἢ15. Ομ] άσθη ψουἹὰ 5ῃδτα 

ἴῃ ἢῖ5 τϑρτοθαϊίίοῃ ; “4.4 ἐκί ἡλεγε ὅδ πο γαυουγ Ὁ λΐς ογρλαρπ], 

δἴϊου ἢ δα Ξυῆεγοα σαρίτα] ρυιηἰβῃτηθης ἔογ ἢἰ5 σέ τ65. --- 13. 267 
ἀίς 2οσίογεέν δέ οΥὶ ἐμήδηρ ο΄]. ἨΗἱΐδβ ογρβαπεὰ Ἵμ]άτθα ἀγα ποὶ 

ΟὨΪγ ἴο Ὀς τερτοθαίεβ, Ὀδηἰβῃθα ἔγοπι ἤπια ; αὶ {Πεῖτ ἀοοτα 15 αἰθὸ 

ἃ βΡεεὰγ ἀεξαϊδ, ἃ5 [ῃ68 Ἵοοηϊοχί ἱπάϊοαῖθβ, θθοαυβα οὐ ἀδϑετα!οη 

ἴτοῦι δβαροόβϑυγα δῃηὰ ἤυηρεσ. [75 ὦ ρέπογαήοη ἐξέ ἀΐς παριδ δὲ 

δέρμα ομἢ. Ἠ]5 Ῥοβίθ νυ ἅτε ἢοῖ ἴο Ἔχίθβηα Ὀεγοῃά ἴμ6 ρεπεγα- 
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τίου ΤΏ δ: Ἰἰνίηρ ; ψιτἢ τΠπεῖγ ἀεδίῃ [6 παιης οἵ ἰμεὶγ δῖ ῃεγ νουϊά 
Ὧο ἸοΏροσ ἢ6 οἡ ἴῃε βεατῃ. (΄ὅ, Ἐ7, μανὲε “᾿οὴς " Ὀείογε ρεπεγαίίοῃ, 

30, Α4., Σ, 3, “ δηοῖμεσ" οὐ “ηδχῖ," θοῖῃ οὗ νης ἢ ἀγα ῬΤΟΌΔΌΙΥ 
Ἰπιεσγργεϊδιίοηβ ; δἰ Πουρῇ ΠΟΥ τλὰῪ πᾶνε Ὀθθη νατίδηϊ τοδαάϊηρβ, ἴοσ 

ἴῃ ΗΘ. τῆς νογάβ ἀἰες ΟἿ] ὉΥ ἃ 5ἰηρὶβ Ἰεϊῖοσ, νῃϊ ἢ 15 ΘΑΚῚΪῪ 

τηϊβίδικεῃ. ὙΤἤογα οδη ὃδ Π1π|6 ἀουδε τῃδὶ τὰς ἰεχὶ οἵ ῦ, 2, “ 5 

Ὡδιης,᾽" ἴπε ἤδπηε οὗ [ῃ6 ρα! (ΔΙ Πεσ, ἰ5 ἴο ὈῈ ῥγείειτεα ἴο “"{Πεὶγ 

Ὥᾶτας ᾽ οἵ 3Η, [μαϊ οἵ [με Ομ] άτγεη ψο ἢδά ποῖ γεῖ τηδάε {Πειηβεῖνεβ 
ἃ Ὥδῦλα. 

δισ. γ᾿ Α 53γη. δηά ἃ βυηϊῃ. οουρίεῖ. ---14, 7Ζ.ε ἐμίφωϊέν 97 ἀΐς 
“, αδλε’- "ἢ ἐλε οὐ 97 ἀὲς σιολεγ]. Τὶ ἰδ μθσα δβϑυτηθα ἴδδὶ ἴῃ8 

νυ κοα ταϊεγ μδὰ νος καθά ραγεηῖβ, ροϊἢ οπ ἴπ6 πιᾶῖὶα δηὰ ου [π6 
ἔεγμδὶε 5ἰάθβ. Τῇ γρ οἵ [656 ραγθηΐβ, οὶ γεῖ δάεαιυδίεὶν 
διῖοῃεα ἴοσ, ἰ5 ἱπηργεοαϊθα ὑροη ἢίτη. ---- 2:7 (17) δέ γεριονιδογεα ἢ ποῦ 
ὅε δέρἠε ομῇ, ἴτοτη πιθΙΊΟσΥ, δηα 50 εβιϊπιαϊεὰ ἴῃ ἴπε διηουηΐὶ οὗ 

τειγὶ υϊίοη. ---15. 24: ἥάέσι, ἴῃ 656 βἴηβ, ἐξ ἐπὶ ἦς σεἰσλέ οὗ γαλτυεῖ 
εορῆριμαν, 580 ἴῃαι Ηδ ν}}} πδνεσ ἰοβα β'ρῃϊ οὗ ἴῃθτ ΟΥΣ ονθυοοὶκς 

τθετω, τ τῃ6 ρυγροβα Ζάσ 176 σι} εωΐ ἢ ἀϊς νιέσιονν ἤγονι ἐἠὲ 

ἐαγλ], εχιεγγλίπαῖα ἢἶμα, [ῃ6 ψῖ Κα τᾶ δηά ἢ πᾶπλα, 85 ν. "5, 

δηα ποῖ “ 1μεὶγ τηεπηοτν,᾽" [μα οὗὨ 15 δησαβίοιβ, ἃ5 3Ηἢ δηὰ ὙΊββ. 
ὌΥ ΔῈ ΘΑΞΥ ΠσοΟρΥ ϑι᾽5 πηϑίαϊα. 

Α Ἰπυγρίςαὶ δα ἀϊ τοη τνὰ5 υἱκἰπηαῖεῖὶν τοαάθ ἴο ἴπ Ῥβ8. ἴο τβαᾶκε ἰξ 
ΤΆΟΓΟ 501 4016 ἔογ ρα ]1ς γΟΥΒὮΙΡ. --- 30-91. 7 το γίυε Ἰλαπᾷς 10 
γαλτυελ, ἐχεέείίηρίν του μὴν νοι. 7 1}. γε δέ ΟΣ 1Δ6 »εμδῇ- 

“μας τοῖζ 7 2γαΐσε Πρ. 20» 7 εἱαηπάρλ αὐ ἠλς γίρλέ λαπα ο7 “6 

͵2σον, 70 ταῦε ,γ»ο»»η τὼ 6 σάνεγεαγίες οΓ ἀὶς ἤ,2]. Ῥαδ]Ϊς ῥγαῖβα ἴῃ 
ἴμε σοηρτεραίίοη οὗ Ι5γδε] νΨ}}} Ὀ6 ρίνεη ἴο Υδῆνθῃ ἴοσ Η]5 βαϊνα- 

ὕοῃ οἵ Ηἰ5 ρεορὶε ἔγοηιν ἴθ σψίο κε ὀρργεβϑοσ. Ηδ 5ἰδηᾶβ δῖ {Πεὶγ 

τιρῃϊ Παηά 85 δἀνοοσαῖε, πῃ Δ 6515 ψ ἢ ἴῃ 6 δἄνετβαιγ αἵ ἴῃς στίρῃῖ 
διαπὰ οἵ ἴπε ψὶοκεά, ὙΤῇε νἱοκεά πάρε νου]ὰ ἴῃ Πα υπητρῃίεου- 

Ὧ688 ΘΟΠ στη 5γδοὶ, ΜΈΓ ἰΐ ποὶ ἔοσ 1μεὶγ ἀϊνίης δάνοοδῖθ, Ὀθοδυβα 

ἴπιε δάνογβασίεβ οὗ ἢ15 16 ἀγα αἷξο ἵετο. Τῆδ ἴαστὴ “ Δάνεγβδγίιεβ ᾽ 

οἵ ἴῃς 58. 15 τῦογε ργοῦδ]6 ἴΠΔῃ “ 7υάρεβ ᾽"" οἵ 38 δῃηὰ 55. 

ΟΙΧ. «4. 

1. τοῦτ ΥΥὉ Ν] 580 3, Α4., Σ, Ὁ ; Ῥξτ. αιλι, Βαϊ ΘΝ. Α. ΒΟῪ ὁ θεὸς τὴν αἴνεσίν 
μου, ἘΠ εις, ἰατραίενι πιεαπε, Ὦ ΓΦ Ὀὐπον. -ττ 9. »9Σ Ὁ] ἱπίεγρ. ὈΥ͂ ΠΟ Ὁ 5υρ- 

ξεβῖ5 [μαὶ νψε ββου]ὰ τὰ. »ϑ; 8ο Ηατε, ἤουδ., Πε ΝΝΥ., ΗΪ., Νον., Βᾶ., Ν αἸείοῃ. 

Βαϊ »ϑπ ῥοῦ. τείετβ ἴο πὶ ἱπάϊνίἀυαὶ, σ βεῖμοτ ἈΠ ΘΟ μα8 88 Βα. Η6Ὁ., οΥ βοπῖς 
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οἴβεον ἱγγαηῖ. Αἱ δ] ἐνεπίβ, ]. 15 ἃ ὑγοβαῖο ρἷ. ---- Π5] δὰῖ 5. 3-Βὶὶ 3, π., 
ΤΩ τῆοτα ΡγΟΌ.; ὈΟΙΒ ἱπίεγρ. οὐ δῃ οτίρίπαὶ ΠΡ. --- ὯΝ 1.21] ῥῆτ. οὗ Ε, Ρ, 

75. ΕΖ.; τοίδδ, ποῖ αραΐί»έ, --- 8. Ὁ. ΝΠ» 15 ἃ δ]. οοπιεϊπυίΐηρ ᾿Βγουρἢ ν. δα, 
ἘΠΕ ΓΕ Ῥγοβαίς ἱπ οβαγαοίεσ. Ὁ) 85 357..--- 4, "70 ) 88 3851, ἀυς ἴο Ἰο᾿ ν.΄. 

τ πϑθρ 2Ν}} Ῥᾶγ. α.λ.» Βαϊ οἵ, τοῦ. -- δ. ὧν γ5 59.) Βᾶ,, γαϊείοη, αἴετ “ὅ 
Ὡρ, ᾿ιδυϑνη; Βἰ., (Β6., "1  ΦῸῚ ἐπιρτοῦ. --τ Πρ πππ ΠΡ] ἔζοτα 3512} 381 

ΟΙΧ. 8. 

6. “Ῥῷ05] Ηἰρβ. ἴπῃν. το Ηρ. αῤῥοίρέ, νιαξε συ) εδεν, 85 ς, Ὁ 45 ὅπ. 
395 76. 10 Νὰ. 1ὅ9 Ὁ ο 1, -- ξ 796] π.τὰ. σαΐνεν 47}, ποῖ δαΐαν 85 Ζο. 31. 3. 3 [0. 
15. 13 τ; οἵ, νι. --ἴ. γ»}] 4«8 ΒΥ, 9, Φ, 3, ομε εονἄεπερμεα ας 

τοξοξεαί, ---- τ] δἰ Βουρ βυβιαἰπεα ὈῪ Ύτβδ.ν ἱπργορ. ΟἈς. βυρρεβῖβ ἸγΟΟ; 
Ῥαζ ἸλλοθΡ 88 15. 287 ἰ5 δεῖξεγ βυϊϊεὰ ἴο σοπίοχί. ---- ΠΝΡΓΙ] σι δ οὗ βἷῃ, οἵ, 522 
40. --- 8. Ὁ.9}0] Ρἱ. εἶν. βεὶ 51.-- 109} Σ ΠΡ π.ῖ. οὔῆεε, ἐλατρε, 85 Νὰ. 416 (Ρ) 
1 (ὨᾺ. 2680) 2 (Β. 2318, Φ τὴν ἐπισκοπὴν, 80 Αοἴβ 135; 3. ερϊτεοβαίμνε, Ὀαὶ 
8ΌΒ., Πυ., εέογε ἃ5 5. 157. --- θ. 9] πεοεάβ νὉ. ἴο οσοτηρϊεῖε ].; ῥγοῦ. πλππ 

58 (Βα. --- 10. γ595)5) 7.}}} πῇ, α8. 15 ἃ ρὶ. οὗ ἱπεπβὶβοαϊίοι, τρακίηρ 1. ἴοο Ἰοπρ. 
-οιϑ] δ». ΔΕ τ ἐκβληθήτωσαν, γ᾽)» 8 τῶοτα βυϊζεὰ ἴο σοπίεχὶ, 85 Κεπῃ., 

ϑιγεεῖ, Ηογβίεγ, ουδ., Βᾶ., Εοϊκεῖ, ψαϊείοη. πο ὈΠὈΔ2ἼΠ0] [88 ἴννο ἴοποϑ: 

ΡΓΕΡ. γονε ἢ ὙὉ. σ΄; [Ὁ 8 ΦΎν ποῖ οϑ ογ Ὀυϊ στοαν δονι. ὕρτνι ἢ... 

τυαϑφέέ, γπεῖνι, οἵ οἰτ[ε5 97, μετα ἔγοτη σοπίεχὶ οὗ ἀν] πρβ, Βοτηο.--- 11. πΡΔ) Φ92}} 

ΥὉ. 85 3818 εὐγίξε αἵ, ὅν. Δ. ΒΤ 3, ϑ32). ἸΘῸ ΟΔ] ρῖς, ἐγ ει ῥτογ᾽, ΜΡΉΡ ΡΥ, εἶδ. 
Εχ. 2238 (Ε) 2 Κ. 41 15. 245 50]. --- γ13}] 0 οοὔτγά. ν ἢ 7.58. 112 νὉ. «ῥοῦ 

α.λ. ψ, Ὀὰϊ φοπιπιοη εἶϑυν. --- 18, ἸγλΠΝ] λὲς 2σεέεγἐξν (ὅ ἀ5 3757, Ὀὰϊ 9, 3, ὦ, 
ἀὶς ἐπα. ---- ὯΝ 12] 80. Α4. Σ, 9, 3; Ὀυϊ την 66 . 4. ΒΕ. Ὁ Β, Ηουθ., Ηουβῖεγ, 
α., ΟΒε; Ῥτορ. θοῖῃ ἱπιεγργοιδίίοῃβ. -- Ὁ0] θὰϊ τοῦ 6, 3, Ἠουβὶευ, (Βε., 
τοῖα ῥτοῦ. --- 14. πλπν ὉΝ] τηᾶῖκεϑ 1, ἴοο Ἰοῦς δηὰ ἰ5 ἃ ᾿εἰ. - 1δ. 0551} Ρ]. 5. 

ἐπαργοῦ.; τὰ. νγ51, οἵ, ν.1δὺ, 

ΕΙΧ. 4. 

16. υϑκ 199} ἃ ε]. δβ. ἃ βεᾶτη, σοῃπεοιίπρ (ῃε ἔσο Ῥβ8, --- “ΝΌ)] ΝΊΡΒ. ἘΠΝΣ 
Ὁ. δέ αἰφβεανίῤνιεά, 808., 88 Ὀπ. τι Ηἰἴρῃ. ΕΣ. 133 (Ὁ); ῥὰϊ οἵ. ὯΝ2) ΤᾺ 
Ργ. 158 1η33 χ812, γγ Π3) 18. 662, (ὅ".ΑΔ.Β. Τ' κατανενυγμένον τῇ καρδίᾳ, 3 
εονῤιρμείμηι εογἦξ, ΑΩ., Σ, πεπληγμένον τῇ καρδίᾳ, Ἠὶ., Βᾶ., τὰ. 232} ΝΜ). --ο 
11. Π5.22 γὺπ νϑ1]. ΤῊΪΒ πα κεβ ἃ σοπιρίεῖς 1. |] ν. τόα, τὶ πο ἱξ οἦρ- 

ἴῃα}ν ἰοστηεὰ ἱπιγονεγίεά ρᾶγα!, [1 νγὰᾶβ ἱταπβροβεά, δῃὰ αϑββὶπι]αϊεὰ ἴο ἰϊ8 
δημτἢ. ΌῪ δάάϊπρ ἵνγο νγογάβ, 59 ὑπΠι, δὲ [86 Ἔχρβῆβα οἵ {πε πιεᾶβυγε. --- 

κὲ προ 0] π.΄. ἐεγϑέ, 85 Ὀϊ, 1135 .Δ τὸ ἴ. Ὁ. 1 ἴθ τερεδϊθὰ ἴῃ ν.18 θεοδϑυβε οἵ ἰΐ5 

βεραγαϊίοῃ ἔγοπι ν.α, ΤῊς οὐρίπδὶ νγὰ8 ῥγοῦ. πτΝ, -- 18. ζ [18] π.πι. σαν- 
»όριῖ, 85 7. 316 .Ἐ,--- 19, ἔ πι5 7 πιπὶ. σίγαΐε ΒΌΒ., Ἐργρίδη Ἰοαπ ψοτὰ, εἶϑβυν. 

15. 2310, Βυῖ ἀμδ., οὗ, ἔπτο 70. 1.231,--- 90, γὴν ΓΝ] ἷβ ργοῦ, ἃ β].» δἰβουρὰ 
ν.19:20 ὅτε ἃ ἰαῖς δά ἀϊτίοη ἴο ἈΒ. --- 31, νΧν ΠΥ] οοπβαιίοη, ργοῦ. οἵ Κι. ἀπά 
Οτγ.; θαῖ νὴ [μ 6 οπιϊβδίοπ οὗ "ΣΝ ἴῃς 1]. ἰδ 5:1} ἴοο Ἰοῆρ. Πουθῖ]ε58 ΠΩΝῚ ἰ5 
ἃ β8εᾶῃ, δπὰ τὸν ἸΡῸΣ ἃ οἷ. οὗ Ρἰεδάϊηρ. -το 210 .»] Ζῇ, Βᾶ., 2.92 18 τῶοτβ ῥτοῦ. --- 

22. νκ ἸΩΝῚ "}} ῬὮΒτ. 3510 37} 4018 ηοβ 431 86). --π8η] 80 Α4., 3, νεἴηεγα- 
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ἑμσε; Ὀυϊ ΘΝ. ΑΟὉ' τετάρακται, Ἔ εονεμνδαίμνε ἐςί, 50 85 τΞ- Ὅτ ΟΔ] ἱτηρ, ὙΝ1 
τυ ἐέάε ἔνε σγερεῖεἦ, ἃ5 555, Οτ., Καὰ,, (Βε., Ναϊεΐοι, 15 τῆογε ῥγοῦ. --- 383, Ὦδ5 5] 

ΝΙΡΆ. α-Ἀ.» 1.0. Ρτοῦ. δβδίτηϊαϊεὰ ἴο πγ9. Οδὶ 15 ἀυϑεὰ ἰπ 18 δεπϑθς τεααυϊγεὰ 
Βεζε. --- 92) ΝΊΡΒ. ἢ Ἢ) 88. [0. 3812 7ὰ. τό δὲ «ἀαάεν οεώ. Ῥὶ. «ἄσξε οἵ, 
Ῥβ. 13616 45 Ἐχ. 1451 (Τὴ Νε. 518, -- ΠΝ: ἰξ πΏρτοῦ., [βου βυδίαἰπεά ὉῪ 
εββ.; ἔοσ Ζοεμσέ τρῶν ὃς ββαΐζεπ ὉΡ πὰ ἀονῃ, ἴο δὰ ἔτο, Όγ ἴδε ννἱπά, δῃὰ 50 
τεηδετεὰ Βεῖρεβ ; Ὀυϊ ἴῃς νὉ. 85 ποῖ 1815 τηῆρ., δῃὰ ἴδε ᾿σοπίεχι ἀοςβ ποῖ 
βυρρεβῖ ἃ βίοπη. Βα. "2 ὍΝ2 ἦς ἐε ἐϊγάξ οἵ ἄγ φγστος εἴγονιρεν. --- 34, Ὁ: 
υὉ. ΟΑ] α.λ.; Ρὶ. εσέμγε 7διδ, ἃ δεῃβε ἱπαρργορτίαϊς βεγε. (5 - Α- Β- Ὺ' ἠλλοιώθη 
δὲ ἔλαιον, Ἔ ἐνενιμέαία ἐπέ Κγοῥέον οἰδιν», 3: περίαζα ἐπί, 80 Ὁ; Δ γλυ, Σ ὑπὸ 
ἀνηλειψίας. ὙὍε οοπίεχὶ βυρρεδίδ ἴδε ὑγερ. 2 δῃὰ ἴδε Οδὶ ρίς. τ οὐ νϑὴπ ἂς 

με Λακέξνρ᾽ ατυαγ. --- 3δ ἷ5 α εἷ.; ἴῃς ἢγβὶ ]. ἔγοσῃ 3113, οἵ, γ94 8942, τ[ὰς κεσοπὰ 
ἕἔτοτωη 228. --- 98. ἼΠΌΠ:1. Α5 1τ8ὶ5 1. 15 ἴοο ϑβοτῖ, τά, Ἵ τ Σ 210) δ5 ν. 2}. ἢ 

ΒΓ Ὦ 1ϊ ἰ5 |[. --- 38. ν055.»]. Ὑῖβ ἀπά [Βε (ο]]ονῖπρ νΌ. γε ῥγοῦ. 55. οἵ ἱπι- 
Ῥτεοςδίϊοσι, 85 ἴμεῪ γε ρὶ5. οἵ ἴῃς ἤπαὶ εὐϊῖοτ ; δἰ πουρὴ ἰΐ 15 ροββίϊς ἴο ἴαϊς 
θεῶι 85 ἰηάϊοαιίνεβ. -- ΠΌΠ ἀπὰ πρν πὶ ἀπτ[Β. πιαῖος 1. ἰεϊγατηςείεν, δ5 (ῃς πιδῖα 
5; ποῖ 5υγρτηβίηρ ἰἔ ἃ 6].» δ μουρὰ 1 5 ἀραϊηβι ἴῃς τηεᾶδατε οὗ οὶ οτὶρῖπαὶ 

Ῥ585. --- γ7725») "ὉΠ 50 3, (ΟἸ]οννεὰ ὈΥ γ οοϑεο. οὗ Ρῇ. πᾶν Ρὲ ἱῃϊεγργείςά 45 ῥτοῖ. 
διὰ δροά. οὗ ἰετηρογαὶ οὐ ςοπάϊιϊομδὶ οἷδυδε; Ὀυϊ 65 οἱ ἐπανιστανόμενοί μοι 

αἰσχυνθήτωσαν ΞΞ γ3) "ὍΣ 5 Ὀεῖϊίεγ βυϊϊεά ἴο ἴδε οοηίεχὶ ἃπὰ πιοτε ῥσοθ.; 50 

θα., Οτ., Βᾶ., Και.» ΕΒτ., Ναϊεΐοῃ. --- 39. 1 5)}Ὸ 5.π|. σοόε, α.λ. ψ, Ὀαϊ οοπιπιοι 

εἶπνν.; ἢρ. οἵἉ αἰἰγϊθαϊς 15. 59}7 6110 70. 2914, --- 81. 0065} θυ ὅν ΑΔ. ΕΚ 9, 
Ἔ, 33 ονθυφΌ, νυ Εἰς ἢ παῖς 8 ὙΦ) τῆοτς βυϊία ὈΪΥ οὐ]. οὗ νὉ. [1 βεεπὶβ Ὀεβῖ ἴο τά. 

2 ΟΦῸ, ἴῃς σοχμηοῦ ἴοττα οἵ [8686 ρἷ5., ν."- 3.9 

ῬΘΑΙΜ ΟΧ.,, 2 51. 5ὅ. 

Ῥβ. 110 ἰ8 ἃ ἀϊδαοιίς Μεδδϑίδηϊς Ῥβ. (1) Τπ6 Ῥβδὶπιὶδὲ 1εἴ8 

Ῥανὶά οἱξθ δὰ υἱΐδγαποθ δπίμσοηίηρ μἰ8 Ἰογὰ δὲ [π6 τὶρῃξ μαπά οὗ 

Ὑδμνοῖ, τ ὶτδ ἃ βίσοηρ βοδρίσε ἴο οὀνεσοοπιθ ΗΪ8 βπθπιΐεθ. ῬΈΟΡΙΘ 

γοϊυπίθοσ ἔοσ {π6 ὑγχὰσ ἰπ πιυεἰτπἄδ8 ΗΚ ἀσνυγάτορβ δὲ ἄστη (ν." ). 

(2) Β6 οἰξθβ δὰ οδῖβ οὗ Ὑδβνθα, πιδιείπρ δἷπὶ ῥσίθβέ ἕοσγενεσ (ν.. 

ἘΞ φο68 ἐοσί ἴο νγᾶσ, Ἵυθσοοπιθδ ΐπρ8 δηὰ πδίϊοηδ, δπὰ ἰβ Ἵχαϊτοᾶ 

ἴπ νἱοίοσυ (ν. 7). 

ΤΤΕΚΑΝΟΕ οἵ γδμνεῆ ἰο μεν Ἰοτγά : “ 511 εὐἰῃγοηεά αἱ 22. τί ρει μη, 

ΤῊΙῚ πιακε ἐλέμδ ἐπεπηίεβ ἃ βίοοὶ ἕο ἐάν {εεῖ. 

νι τῃς τοά οἵ μὰν 5ἰγεηρίῃ ταῖς ἰῃ (ῃε πιϊάσὶ οἵ ἐλέμε δηεπηΐεϑβ." 

Ψοϊυπίεετς οὐ ἴῃς Ξαογοὰ (πιουπίαί 5) ἀγεὲ ἐὰν ρεορὶε, ἰῃ 186 ἀδγ οὗ ἐὰν ποβῖ" 

Ἑτοπι τῆς ἡνοπὶῸ οὗ ἴπ6 πιοῦῃ οοπια ἔοτῖῃ ἴο ἐήδε ἴπ6 ἀενν οἵ ἐὰν γουϊῃ. 

ΑΗΝΈΗ Βαϊῃ βνότη, Ης ἰ5 ποῖ βοσῖτγ : "που δτί ἃ μυϊεβὶ Ἰογενεγ." 

Μγ (ἰοτὰ) αἱ (32,115) τίψῃι βαπὰ ἀοἱῇῃ φγηΐΐε ἱπ ἴῃς ἀδγ οὗ “7: δῃηβετ. ̓ 

Ης εχεουιεῖῃ ἡαάρπιοπιὶ οη ΚίηρβΒ. Ηδ ἀοῖἢ ΑΙ] ἴῃς γν 4116 γ5 νυ ἢ παιοῃ5. 

Ηε ἀοιῇ βπιῖϊε οἠϊείβ, (χξοίπα ονετ) 8 νᾶες Ἰαπά, ! 

(Δπ ἱππετίίαθοθ) οὐ ἴῃς ννὰὺ δε πιβκείῃ 1, τποτείοτε ἢς ἰβ εχαδ]ςὰ, 



374 ῬΒΑΙΜΒ 

Ῥε. 110 ψῶβ ἴῃ Β, ἴδ ἰπ ΒΗ͂ (ν. [π|τ. 88 27, 31). Ια νγὰβ8 δοὶ υϑεοά ἴῃ 
ἘΔ. ὙΤμς Ῥ5. ἰπ 115 ργεβϑεπῖ ἔογτῃ ἰ5 νετῦ ἰαῖε : (4) ΤΒςἪ νογὰβ υὙΥῚ ἔοτ ΓΎΤΙ 
ν.δα, ΠΣ ΟΡ [ῸΓ ἼΣΥ ἢ} νι" ατς Ἰαῖς ἐοστηδίίοπβ, θαϊ ἴδε Ἰαϊϊετ 5 ἃ σίοβδβ απὰ ἴδῃς 

[οττηεῖ δ εἴτοσ ἴοσ "ὙΠ. (ὁ) Τῆς βεπίθῃοα ΎΣ 9 ἸΟῪ Ὁ» νι" 5 θδβεά 

οἱ ἴδε βίουυ οἵ Μεϊοβίζεάεικ τ. 14, νν ΒΟ ΤΩΔΩΥ οτἱτῖοβ τεραγὰ 85 ἃ ροεῖ- 
εχὶ!ὶς »ηεάἰγασᾶ, ἀπιὰ αἰδο ψὶνεβ δ ἐχρ]αμδίΐοι ἱπνοϊνὶῃρ δη δηχί εἰν ἴο ἀϊοιϊη- 

ξυΐϊδ 1815 ῥγϊεβιβοοὰ ίγοστω [Ὡς Αδγοηΐς, ἀῃὰ 80 ἴμε ρεγίοά οὗ [με βυρσεγηβου 
οἵ ἴῃς ῥγίεβειὶν [νν. Βαϊ {858 Ὀεὶπρ' ἃ ρίοββ, ἴ ἀοεβ ποῖ γίνε ενίάθηος δὲ ἴο 
ἴδς οτἰείπαὶ Ρβ, (ὦ ΤΒετζε ἰβ ἃ τείεγεποε νι ἴο ἴδς βίοσυ οἵ Οἱάδοπ᾽ 5 πιδῃ 

Ἰαρρίπρ ναῖες 7. γγδ; Ὀυζ 1[ἴ 15 ἀουδιξα! τ᾿ Βεῖ μετ βυοῖ ἃ γεΐεγεμος νγᾶβ ἰπ ἴὃς 
οτὶρίμαὶ ἰεχι. Ου ἴδε 8515 οὔ ἴμεβε, τ  βοῃοΐατβ τείεγ ἴμε Ῥβ. ἴο ἴπε Μδο- 
οαθεδῃ ἴἰππε5 δὰ ἴο [οπδῖμδη, Ηἰ., ΟΙβ., Βᾶ,, οἴ, τ Μᾶς. τοῦ, οὐ ἴο ϑίπιοῃη. 

Τῆς δυρρεβιίίου οἵ Ο. Μαγροϊουΐϊῃ μαὶ ϑ᾽πιοπ᾿β πᾶπιε ἰβ ἴῃ τῆς Ἰεϊΐετα Ὀερίη- 
πίῃς οετίαϊη 1ἰπ65 οἵ ἴῃς 5. Ἰγοτ', (ῃΠουρὴ βυρρεβιεα ἱπάςρεμ θη] Ὁ Βὶ, ἀπά 

βυδιαἰπεά ὈὉγ Ὠχ., ΟΠ δι]ε5, Α]., ἰ5 θαϑεα οἱ δύ ἸΓΑΥΥ ἀγγαηρεπιεηΐ, αηὰ ἰ5 δραϊησὶ 

ἴδε ὑβαρε οὗ δογοβίίοβ.: (υ. Κῦ. ΣΦ μείων, 5. 404). ὙΠετε ἀτὰ ἱπβαρεγδαθ]α 
οὈ]εοτίομβ ἴο δΔῃγ οὗ ἴδε Μδοοδῦεδη ῥτίῃοεβ (4) ΤΕΥ ψετε ποῖ οἵ ἴδε ροβ- 
ἴεν οὗ Πανίά, δπὰ ἴῃς Βορεβ οἵ ἴμε παιϊοῃ 85 ἴο {με αν ἀϊς ἀγμαϑὶγ ςουἹὰ 

ποῖ ἴῃ ἴδοϊ ψαῖμεῦ δρουΐ ἴεπι. Τῆς Ρβαδ]ίετ οἵ ϑοϊοπιοῃ 173354, ἴῃ (86 δτεὶ 

οεπίυτΥ Β.6., ἰοοκβ ἴογ ἃ 8900 οὗ θανίά, δῃὰ ποῖ ίογ ἃ Μδοοδῦεαῃ. Τῆς αἱἱετ- 

δε ἀπά οαἱἢ οὗ Υδνεἢ ν.}" 4 σείεσ ἴο ἴῃς οονεηδηῖ οἵ Πανὶὰ 2 ὅ. 7 5. 2 απὰ 
ἴδε οδίῃ οὗ Υδῆνες 894- 35: 0 1.321], Νοπο Ὀαΐ ἃ 5οη οὗ Πανϊὰ οου]ὰ επἴετ ἰηῖο 

τῆς τηϊπὰ οὗ ἃ [ενίβῃ ροεῖ. ΤΉς τείεγεηςς ἴο πε Πανίἀϊς σονεπαπηῖ α]50 ἰανουτα 

τῆς νἱενν τῃαϊ ἰξ 15 ἴ8ε Πανὶ ἀϊς ἀγπαςὶν παὶ ἴπ Ροεὶ ἢδ5 ἱπ πυϊηά, [με βεεὰ οὗ 
Ῥανϊὰ οὗ Νδίβαπ᾽5 ὑγεάϊοϊου, Τῆς ρίογβοαϊΐου οὗ ἴδε ἀγπαβὶν αἱ ἰϊ8 σονε- 

πδηΐ ἱπβιϊςατίοῃ ννὰ8 [με στεαίεβι σ]οτβοδίίοῃ ἰμαὶ σουἹὰ Ἀε ρίνεῃ ἴο Δγ οὗ ἴδε 
Ἰίῃς οὗ βυςςεϑδίοη ἰπ [πδὶ ἀγηαθῖγ. ἣν ε δε οὈ]ψεά, [πεζείοτε, ἴο ρὸ ὕδοκ ἴο 

ἴδε τἴπιε οὗ ἴῃς αν ἀϊο ἀγπδβῖυ, υπ1655 γε τερατά ἴῃς Ῥβ. 85 δϊορεῖβεσ ἰά δὶ, 
(δὴ) Τῆς ρῥτίεϑι ἤοσε ἰβ ἃ Κίηρ, οἵ αἵ ἰεαϑὶ ἃ βονεγεῖρτι ἰογά. Ὑῆε Μαοοαδεδῃβ 
ψεῖς Ὀοτῃ ῥγίεβίβ οὗ ἴῃς Ἰΐης οἵ Αδύοῃ Ὀεΐογε {πεν αἰίαἰπεὰ βονεγείρηίγ. ΤΉΣΥ 
σετα ποῖ ἰπβιεϊτυϊεὰ ἃ5 ῥτίεβὶβ ὉῪ αἰνίπε οἴῃ. 11 ννὰ5 ἰεαβὶ οἵ 4]} ἀρρτορτίαϊες 
ἴο βρεαῖκ οὗ δῃγ οἵ ἴῆθπι 85 ἃ ργίεβϑὶ δες ἴδε οτάοσ οἵ Μεϊοβίζεάεϊ, ἱτηρ᾽ γίησ 

ποῖ αῆεγῦ ἴῃς ογάογ οἵ ἄδγσοῃ. [ἢ ἔδλοϊ, ἰΐ ἰβ [υϑὲ (815 [μδὲ 15. ἐτωρβδβίζεὰα, ἴδδῖ 
τὰς ῥτίεϑι 15 ποῖ ἃ ρτίεβὶ 88 βυςὮ, οὗ δῃ ογάεγ οὐ ρῥυίεβίβ ; Ὀυϊ ἃ ῥυϊεβὲ ἰῃ τὰς 

τοοτα Ῥτϊπιϊτῖνε βεη86, νθδη ἃ Κίηρ {|κὸ Με δ ίζεάεὶς οουἹὰ Ὀε ῥτεβῖ δ πουρἢ 

δε νγὰβ8 Κίηρ. Τῆε σοποερίΐοη οἵ ἴῃς τῃοπδγοἢ 85 ῥτίεϑὶ 15 ἃ ῥγίτωϊἶνε σοποερ- 
τίοι, εαγίϊετ ἔπδπ τῆς ἐἜβι Ὁ Π5ῃτηεπῖ οὗ ἴῃς Αδγοηῖς ῥγιεβιβοοὰ οὗ Ρ, εαυῖϊες 

ἐνε ἵδη ἴῃς Πευϊετοποπιῖο οοποοριϊοη οὗ τῆς [ον] το] ᾿υ ει μβοοὰ, }υ5ῖ βυ ἢ 
ἃ οοποερίΐοῃ 85 {παῖ ἴῃ ἴῃς εαι]εβὲ ἢἰβίογίςαὶ ἀοουπηεηίβ, οἵ Τεἴδτο ἔχ. 216 31 

181 (ἸΕ) δπὰ οἵ ρείποεβ 2 8. 8:8 205 1 Κὶ 46 (7υάαὶς βοῦτοεβ). Τῆς 5. πγυδὶ 
τεγείοτε 6 ριε- δευϊεγοποτηῖο ΤῊΣ ννογὰβ “δες ἴἢς ογάεσ οὗ Μεϊοῖζε- 

ἀεἰκ  ἀεβίγου ἴῃς τηβάβυζε οὔ ἴῃς Ῥβ. δαπὰ ἅγε ἃ ρἷοββ, ρἰνίηρ δὴ Ὄχρ᾽απδίουυ 
ἀϊκιϊποϊίομ, πιδάε πες βθΑ ΣΎ γΒεπ ἴῃς Αδτγοηῖς ῥυϊεϑι ποοὰ Π]]εἀ ἴμε πιϊμά8 οὗ 

ἴδε Ρεορῖε δπὰ ἃ 5. υϑπρ 15 ἀποίεπε [ογτηϊ ΠΟΪΟΡῪ πεεάεά ἴο θὲ εχρ]αἰπδὰ. 

ας. τείειβ ἴῃς Ρ9. ἴο [εβῆυα, ἴῃς στεαὶ Βὶρῃ-ργίεϑὲ οἵ ἴῃε Κεδιογαιίομ, ἴῃ 

--το-.- 
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δεοοτάδπος νἱῖἢ Ζο. 612:13, γνῇεγε δὲ ἰηϊεγργεῖβ [86 ὑνγ7ὸ ΟΥΟΤΏΒ 85 (ου 1Ἔβῆυδ 
δὰ ἴπῈ ΠῸΣ 35 δ8 τεΐετγίηρ ἴο [εβϑῆυα, Βυῖ ἴῃς ΠῸΥ [65 αἰγεαὰν Ὀεοοῖηα 

ἃ {{|ε οὗ ἃ ᾿ανίἀϊς τηοπατοῖ 7ε. 2368 3316: (υ, Βτ.ἈΡ. 496), πὰ ΖετΌΡΡΑΡεὶ 
οὗ τλε ᾿ανίαϊο Ἰἴπε ἰ5 ἱπ ἴδε τπιϊπὰ οὗ ἴῃς Ῥγορμεὶ ταῖπεσ ἴπδπ 1εβῆυα ἴῃς 

ΒΙρΒ-Ρρτῖοβι, απὰ ἴῃς ρῥγεάϊοιθὰ ΠῸΣ ἰδ ἴο δε ἃ ρῥγιεβι-Κίηρ, [86 οτουνπίηρ οὗ 
7Ἔβδυλᾶ θεΐπρ 5υπιθο οι] οὐ δ15 ογοννῃΐηῃρ δῃὰ ἐπι τοπεπιεηῖ. ΤὨδ τείεγεμος 

ἴο ἴδε οτονπίηρ οὗ 7}εβῆυδ Ζςο. 61}δ 5 ἀφδηὶςαά Ὀγ Νε., Νονν., ἃ5 ἃ ρίοββ ; δπὰ 
Ἐν... ΗΙ., αἱ., (δ: οὗ ἵνο οὔοννπβ, ἴῃς τογαὶ οπε δηὰ ἔδεε ργίεβεϊγ οπς, ἴοσ ἴνο 

ἀϊθβετεηι ρείβοῦβ. ΔΝ μαΐθνογ ἱπίεγργειδιομ ῬγῈ ΤΩΔΥ τῆδκα οἵὗἨ [8]8 ῥαββαρε, 
δετε ἰ5 γεῖ δῇ δηι Πε315 θεΐννεθη Κίηρ ἀπὰ ῥγίεθὶ νυ} να ἀο ποῖ βπὰ ἴῃ 
Ῥ5. 110. Τῆς 5δπὶς υἱΐεγαπος ὙὨΐοἢ Ἐπίγοποα Ηἷπὶ 8 δὴ οδί ἢ πιακίηρ Εἷπὶ 
Ῥεΐεβι, ἀπὰ [815 νγὰ8 ἴῃ ἴῃς οονεπδηΐ οὗ Πενία δἵ δε ἱπβιϊϊυϊοη οὗ ἴῃς ἀγπαβίν 

δὰ ἰ5 ἃ νεῖ αἰβετεπὶ σοποερίίουι ἔσοτα ἴπε τεξβιδ ὉΠ βησαεπὶ οὗ ἴῃς Κίηράοῃι. 
ΤΏς δὐυΐδοτ οὗ ἴδε Ῥβ. πονβ ποιῃίηρ οὗ ἃ ἀοτχηϊηΐοπ ἰπ ἴπε {αΐυτε ἀπά 80 

Ῥοβίροπεά, οὐ οὗ ἃ ρεγϊοά οἵ δυτμὶ]ϊαιίοι οὗ ἴδε Κίῃρ δπὰ ρεορὶε βοὴ 85 ἰ5 

8εεη ἰῃ Ῥβ8. 89,132. ΤῊΕ ἀὐπαβὶν ἰηβια!]εὰ πον Ὧο ἀείεαϊ ἀπά ἴ5 Ἄνεῖγ- 

ψΒετε νἱοϊοτίουβ, ἰδετείοσς ἴῃς Ῥ5. τηυϑβὶ Ὀς ῥγεῦχι]ῖο, ἀπά ποΐ ΟἿΪΥ ῥζγε- 

᾿αυϊετοποιηῖς, Ὀαϊ εαυϊοτ ἴβδη ἴῃ Αϑϑγτγίδη ἱμναϑίοηβ δηὰ ποῖ Ἰαῖεγ [ἤδη 
7εβοββαρμαὶ, ψῆὴο νγὰβ ἰπ βοπλε γεϑρεοῖβ δρργορτίδϊες δ5 ἃ γεργεβεηίαϊἑνε οὗ 

τδε σοῃαυσηηρ Κίηρ οἵ Πανὶ 45 ᾿ἴπε. ΤῊ5 58. 15 εαγ]ϊες (πη ῥ5. 2, θεοδυβα 

ἷξ ἀοεβ ποῖ οοπίετηρίαῖς ἃ υαπίνετβαὶ Κίπράοπι ἀπὰ τερο]]ϊου5 παϊΐοθβ. Ιὲ 
τεβεπιῦ]ες ΡΒ. 18 ἴῃ ἰϊ5 νἱοίουυ ονεῖῦ 8π ἰπδῆηϊτε πυσταθεσ οὗ Κίηρβ δῃὰ παίϊουϑβ, 
Τῆς δ. ῬγοῦδὈ]Υ μα5 ἴδε βοῃρ οὗ ᾿εθουδὰ ἴῃ τηϊπά, 7. 52, ἴῃ 118. ἐπι ρμδϑὶς 
ρου ἴδε νοϊαπίεετίηρ οὗ ἴῃς Ρεορὶς ἴῃ ἴῃς ἀγὼν οἵ τῆς Κίηρ, δῃὰ ροββί δὶ (ἴῃς 

νἱοΐουυ οὗ [ἐποβμαρμαῖ ονεγ ἴμ6 Αὐπτηοηίτε5, Μοδυῖϊεβ, απὰ Ἑάἀομῖεβ 2 (ἢ. 20 

Τῆς ᾳυσδίίοῃ πον τειηδίῃ5, βεῖμεῦ ἃ ροεῖ Βεῖα βρεᾶῖκϑ δῖ58. οὐ τηϊπά 85 ἃ 
σουτί ροεῖ, οὐ ἴδε τωϊπὰ οὗ ἴδε Ῥεορῖε δηὰ {πεῖς Πορεβ ἱπ ἴῃς ἀγμπαϑίυ, οὐ 

νυ Πεῖμεν Π τραῖκεβ Ὀανίά, ἴς ἰαῖῃες οὗ {πε ἀγπαϑίυ, βρεαὶς 5 Βορεβ γεβρεοῖ- 

ἱπῷ δὶϑ οὐὴ ἀγπαβϑίγυ. Τῆς ἔοττηεσ τείεγεῃοε ἀοεβ ποῖ βεεπὶ 80 Δρρτορτίδίε 

νυ ἤεη [πε ΡΘορΙὶε τα τεργεβεπίεα 85 Ἴ0}» διὰ ὙΠ ῦΣ ν.δ, ἀπ 658 νγῈ βιρροβε μαὶ 

τε Ρεορὶθ το υἱίετ ἴῃς ΡΒ. ατε (ἰηκίηρ οἵ δποῖμεσ δηὰ ἃ Ἰαΐῖεσ ρεορὶε δὰ 
Ῥοὰγ οὗ γουπρ᾽ πιθῃ ἴμδ8π {μεπιβεῖνεβ. [ἰ 15 ργοῦδῦϊε ἴπαὶ πε ροεῖ βρεδκβ 
ΤΆΘΓΕΙΥ ἔοσ Εἰπαβε],, Ιζ 5 τηοβῖ ργοῦδοϊς παῖ ἣς ᾿εἰβ Πανὶ βρεαὰῖκ 818. ἤορεβ 
85 ἴδοβε ἴῃ βίο ἴΠε ρεορὶς οὗ ἴπε βεεὰ τῃηδῦ Ἰοΐη. Τῆς Ῥβ. 85 ἴννο 501. 
ϑ5., ἐδ. ἢ οὗ ἤνε ρεηίαιπείεσ ᾿ἴπε8. [πὸ ἴπε βτβὶ ϑίτ. ἴῃς βγβὶ Ἰΐπε Ὀείοτε 
οδεβυζὰ δηὰ αἱ επὰ ἢδ8 δϑβοῆϑῃος ἱπ ἔ, ἴῃς τετηδι πίη ἴουγ ᾿ἴπε5 Ὀείοτα 

᾿δεθυτα δἀπὰ αἱ ἴδε εηὰ δ] ἴῃ ἐσ. [πη ἴῃς βεοοπὰ δίτ. ἴῃς ἢγϑὶ ᾿ΐπε Βα5 
δέδοπᾶπος ἰῃ γι. [πε οἴδεῖ ᾿ἴπεβ ἴδετε ἰ5 ΠῸ δϑβϑοπᾶποα ἰῃ 3Η, Ὀυϊ [6 
ἴεχὶ 85 τεβίοσε βῇονγβ δββοῆδῃοα οὗ βεοοηά Ἰἴπς ἴῃ ὅ, οὗ (τά δπὰ δ ἢ ᾿ΐπε5 

ἰπ ἐσε, οὗ ἐουγ Ἰΐης ἴῃ αἤ. 

7εϑὺ5 οἰϊεβ δὰ ἱπίεγργεῖβ ν.ἷ ἴῃ 8: “ Πανϊὰ Ηἰπιβ6} Ξαἱά ἴπ ἴῃς ΗΟΙΥ ϑρίτίϊ, 
ΤἘε [οτὰ βαἱά υπἴο τὴν 1οτὰ, 511 του οα τὴῦ τρθϊ Βαηὰ, {1} 1 τηα κα [Βῖπε 

ἐπεπιΐο5 ἴῃς ἰοοϊδῖοοϊ οὗ τὴν ἔεει. ανί ἃ ἰπιβεὶ ς Δ] εἰ Εἰπι Τοτὰ : δηά 
ΠοΏσα 5 Βα ἷ5 βοη}᾽" ΜΙκ, 1256-81,͵ Με. ἴῃ οἰϊηρ ἴτοπι ΜΙ. οἤδηρεβ ἴδ 8 

βτβὶ οἷδυβα ἰπΐο δπ ἱπιετγοραῖίνε, “ον ἵμεπ ἀοῖ Πανίὰ ἱπ ἴῃς ϑρίγις ο4}} 
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δίπι Τοτά, βαγίπα"Ἁ; πὰ πδῖκεβ ἴΠ6 πυοϊαιίοη, “ΤΙ 1 ρυϊ τπῖπε επεπλῖθς 
Ὁπάεγηθδίῃ ΤΥ ἔεεῖ,᾽᾽ ἀπά (τς ἢπαὶ οἰαυβε, “1 Πανὶ ἴδῃ ς4]] εἴ} Βίτα οταῖ, 

Βονν ἰβ Βα ἢῖ5 83οη}᾽ ΜΙ, 22435.45, 1 Κ,, 4150 οἰϊίπρ ἔτοπι Μὶκ. οβδηρεβ ἰς ἄσξε 
εἴδυβε, “Εογ Πανὶ Βἰγηβε} βαῖ ἢ ἴῃ ἴῃς Βοοῖς οὐ Ῥ541π|5,᾿᾽ ρῖνεβ ἴδε χυοϊδίίοτι 
85 'ῃ ΜΙκ. δηὰ 5311 μ}Ὺ νατίεβ ἴῃς τὨϊγὰ οἷαυβε: “ Ὠανὶὰ τπεγείοσε Ἵδ] οι 8 Βΐ τι 

Ιοτά, δῃὰ πον 5 Βε ἰβ δοπῦ {κ. 2ο “͵ ΤὨε ἀγρυτηεηῖ τεϑῖβ προ Πανὶ ̓ 5 
Βανίῃρ 5αϊά ἴπε86 ννογάβ ἴῃ ἴδε Κ5., δῃὰ ἴξ 5 ᾿υδπεὰ ἰΓ 186 αὐἴπος οὗ 8 ες 

Ῥβ. Ἰεῖα Πανίὰ ἀρρεᾶῦ 85 βροϊεβηδῃ (νυ. Βτ. 388. Ρ. 23), Τί ἄοεβ ποῖ τεχφυῖγε 
Ῥανϊἀϊς αὐϊῃογβῃὶρ οὗ ἰπεῈ Ῥ8. δε παιϊρ!ξ βαν, ἔυσῖποστηοτε, παὶ [εϑὺ5 15 
διρυΐηρ ου ἴπε Ὀαβὶ8 οὗ [ῆ6 σοπηπιοη ΟΡ  πίοῃ 85 ἴο ἴῃ δυΐποτ οὗ πε Ρ5., ἀπά 

τηδῖ οἰἴμ ον ἂς αἱά ποὶ ἰῃ Ὠΐ58 Κεποβὶβ Κῆον οἴμεγνῖβα, οὐ εἶβε, ᾿ ἢς Κηεν, ἀϊά 

ποῖ σαγε ἴο οοττεοῖ {πε ορἰπίοη (ν᾿. Ρ] αταπιεγσμλα. Ρρ. 472. 478). Ῥὰς (ἢ Ἰαιΐες νἷενν 

οδη δὲ τηδἰπίαϊ με ΟὨΪΥ οπ [86 {ΒΕΟΥΥ ἴΒαὲ ς 8 ἀγρυΐϊηρ ἴγτοπι ἴ86 ῥτεταῖβες 

οἵ μἷβ ορροῃεπῖβ ἴο οοῃίυϊε δπὰ ἴο βἴϊθπος ἴμετὰ, νοι ἢς δοίυδ!ν ἀοεβ ψ ἸΒ- 
ουἱ ἐπάοτγϑίηρ ἴπε ργει δα ἢἰπηβο! . ὙΤῆεβε νγογάβ, ΌΥ ὙὙποιηβοενοσ υἱϊετεά, 

μανε ἃ Μεββίδηϊς τεΐεγεηςς ἴο ἴἢς βεεὰ οὗ Ὀδνίά ἱπ δοοογάδηςε τ ἴῃς 

σονεηδηΐῖ 8 Πανὶ, δπὰ ὑπεῪ ἀο ποῖ ἴοβε μεῖς Μεβϑίδηϊς τείεγεποας Ἔνθ 

τὰουρΒ ἴῃ ἴῃς πιουἢ οὗ ἀποίβεσ. ΤὨὶβ Ῥβ. 18. αϑϑίρηεά ἴῃ ἴῃς Εοπιδη δμὰ 
ϑαγυπὶ υ56 ἔογ ΟὨτχίβίσηδβ δὰ ἴς Οἰζουτης βίο οὗ (τι. 

ΘΓ Ι. 5 σοτηροβεά οἵ ἃ ϑγηϊῆ. {5 Οἢ δηαὰ ἃ ϑύῃ. ἀϊβιςῇ. -- 

1. Τῆς ῥϑδὶπηῖϑὶ βϑρεᾶῖβ, ηοί ἴῸσ ᾿ἰπιβεὶῇ ἂ5. δὴ ἱπάϊνί πα], θὰϊ ἴοτ 
Ῥανὶὰ ἴῃ ἢἷβ βεεά, ἰῃ δοοογάδηςς ψι ἢ 2 5. )5 59, ψἤεσε ἢῈ ῥγαῖϑεβ 

Οσοά τὲ Ηε 85 ῥγοπηϊβεὰ 50 πηυοῇ ρυθδίεσ τὨϊηρα οτ ἢ5 βεεά 
ἴδῃ Ηδ ἢα5 ρτδαηϊβα ἴο ἢἰπηβε]ῖ., [Ι͂ἢ νίον οὗ [ῃ6 ἴδοις ἴπαὶ τῆ 

βεεὰ νὰβ ἴο Ὀυ]ὰ τῃ6 τδιρὶε δηὰ 85 ἴμ6 βοὴ οἵ ἀοά ἴᾶνε δὴ 

εἴσγηδὶ τἤσοηθ, ᾿ξ γὰ5 ἠοῖ ἴοο πηυοῇ ἴογ ἃ ροεῖ ἴο ἰεῖ Πανὶ βρεαὶς 

οὗ 5 50ῃ 85 ἢἰβ ἰοσά. Τῇῆῇαε νίενν [μαι ἴῆ6 ρβορὶβ οὗ [βγδεὶ, Ἥνεγ 
σοι ἴῃς ΠὨανιάϊς ἀγηαβίν τεϊρηεά ὉΥ ἀϊνὶπε ἀρροϊπιπιεηΐ, βϑροῖε 

1656 ψοτάβ, 15 ῃοῖ βυβίαϊηθ ἃ ὈγΥ ἴἢ6 σοηίεχίι. -- Πανὶ οἰϊε5 ἴῃ 6 
ςσονεηδηΐῖ ΜΠ ἰπὶ 85 δὴ ζεγαηπες 97 γαλτυεϊ]), τὶ υἱϊεγαῆσς ἴο 

ἃ Ῥτορπεῖ ἴῃ 1ῃ6 εοβίαιίς βίαῖε (οἷ. Νὰ. 2455 2 5, 2315.), ἃ 5γη0- 
πγπὶ οὗ ἴδε “ ν]ἱϑίοῃ ᾽" 2 85. 7} ἴῃ ψῃϊοῃ Ὑδηνεἢ βρᾶκα ἴο Νδίῃδη 
τῇς νοτγάβ οὔ ἴῃ σονεηδηΐ (εἴ. Ῥ5. 80), ἱπίεγργεϊθα 88 δὴ [ΚΠ 
Ῥ5. ,ζῖ. ΤῊΪϊβ αἰΐζεταποθ ψὰ5 τηθάϊδίεὶγ (Ὠγουρῃ Ναίμδη, Ὁυΐ 

δαἀάτεββεά τ μιν [9γ41, ἴῃ6 βονεγδίρῃ οἵ 15γδ6], ἴῃς ββεά οἵ Ὀανὶά, 

τς Πανίάϊος ἀγηαβῖγ. [115 σοηίεηϊς ΨΕΓ: δὲ επδλγομεῖ αὐ 

γίράξ λαμα1, ἴῃ6 τίρῃς μβαπά, ἴῃς βδεαὶῖ οὗ ἴῃ6 δίρῃαβδε ἤόποσ (εἴ. 

Ῥβ5. 4519), ΘΟ ΡΥ ἃ ἴῇτοῃς πϑαγαϑὶ ἴο Ὑδηνει, ἱπυρ᾽ γίηρ ᾿πογείοτα 

106 ΒΟΠΒΠΙΡ τεϊδιίοη ; οἵ. Ρ5. χ᾽ 7, --- ΖΔ 7 »νιαζε λέμο ἐμϑρηΐδς ἃ 
σοο ον» τὰν ,εε. Ὑαμνθἢ 5 ἴη6 ομς ψῆο βυράμες ἴῃ 6 ΘηΘ τη Ϊε5 
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ὮοΙΟ 85 ἴῃ 2΄. Τῆρ Ἰἰηθ ἰ5 βυηῖῃ. ; Ὀαΐ ἴπ6 βεοοπὰ μαζὶ οἵ ἴξ 15 

δυρρεδιεα Ὀγ ἴῃε 5ἰεἰἰηρ δητ ῃγοηδά, (ἢ ἔξεϊ ταβιίηρ ὑροη ἃ ἴοοῖ- 
Βῖοοὶ σοπιροβεά οὗ βυδάμπεα εἐπεηιῖεϑ5. ---- 2. ΤῊΣ ἐπι ῃτοηεα ἰοτά 
ὩΟΥ͂ Εἰ 56] ὈδοοπΊε65 δοῖίνε. --- χὰ δε γοα οὗ Τὰν τσεπρίλ], τὰς 
βίσοηρ, ρονεσῆι, τηδϑϑῖνα βοαρίγα ΟΥ̓ ΠλᾶςΘ, ϑυρραδίθα 85 Ὠεϊά ἴῃ 

τς Βαηά, ἴῃ δη Π6515 ἴο (ῃ6 5ἴοοὶ ἕοσ [5 ἔδεῖ ; οἴ, 25, γβεσα τῃ6 

ῬΜεεββίδῃ τι165 ψ ἢ ἃ τοὰ οὗ ἰγοῃ. ---- ὔ 26 »εὶε οὗ λέμε ἐπσηεΐδς]. 
Ἡ: ροκβ ἰοσίἢ ἱπῖο ἴῃς Ῥδίι]α δηὰ 0565 ἢΪ5 βίγοηρ στοὰ ; 85 ἴῃ 25 δ6 

ἀδβῆεβ πεῖ ἴῃ ρίεοοβ κὸ ἃ ροίζεγ᾽ 5 νεϑ8εῖ. ---- αὶ Ἰαΐεσ βὐϊῖοσ ἴῃ- 

βεσίβ πεῖὲ ἃ ρίοββ οἵ ρεϊἴοη, 271» γαλευελ τεπά ἐΐ σε ὁ Ζίοη], 

ΤΡ  γἱηρ ἱπιραϊίδηςα ἔοσ ἴΠ6 ταδὶ ἰβαϊίοη οὗ [6 ῥτοπηῖβα, βοἢ ἃ5 

οἸαγδοίουβαβ Ρ55. 80,123, Ὀυΐϊ 15 ἑοσείρῃ ἴο ἴῃ ἴοῃδ οὗ [ἢ]5 Ῥβαΐτη. 
--ϑ. Τῇε ὅϑιγ. σοῃοϊυάθβ ἢ ἃ σγη. ἀἰδιϊοἢ, ἢ ϊσ ἢ 15, ον ν εὺ, 

βυῃηῖῃ. το ἴῃς ῥτενίουβ ὑΠϑῈ ἢ. Τῆι [6}15 οἵ ἴἢ6 δοιϊν οὐἩ Υδῃ- 
ψεἢ ἀπά τῃ6 Κίηρ, [Π1|5 οὗἩἨ 1π6 Ρδορὶε οὗ ἴῃ6 Κίηρ. Α5 ἴῃ δησίβηϊΐ 

εἰπι65 τῇς ρεορῖε νοϊυπίεεγεά το ο ον ΠΕ ροσαῇ δηὰ Βαγαῖς 7. κ᾽, 
580 ἢεῖα, Κοέμμηεεγς γέ {ὦν 2εοῤίκ]Ί. ὙΠΘΥ ἃ’α ταϑαυ δηά δαρογ 
ἴο Ό]Π]ονν πεῖν Κίηρ, ἐπ “6 (αν 97 Τὰν λος], οὐ ἴῃ6 ἄγ νἤδη (ῃς 
Βοβί ἰ8 τηυδίετοα ἴοσ ψᾶῦ. ὙΏΘΥ Δ5βα Ὁ] 6 ὁ, 2ὼς σαςγεα γι0171:- 

φαϊη5}, 85 3, Σ, εβρεοίδ!ν ἀρρτορτίαϊβ ἴο ἴῃ βγῇ. βία οὗ {ΠῈ 

ἄεν. ὙὍὙΠα βδογεα πηουηπίδίηβ ἀγα βδογεὰ Ὀεσᾶυβε ἴΠΕΥ ἂτ Οοά᾽β 
Τουηάαιίοῃ, ἴμ6 ρἷδοε οὗ Ηἰβ ἴδρις 87}, δῃηά 5 ἴπ6 ρίἷδος οἵ ἴῃς 

Κἰηρ᾽β ἰπϑιδι διίοη 2; Ὀαὶ 38, (6, πᾶνε “ἴῃ βδογεά ογῃηδηιθηΐβ," 

εἴ. 295 ο6", ἱτηρ] γίηρ δῇ ΔΙΙΩΥ οἵ ῥτίεβίβ, ἰη δοοοτάδηος στῇ ἴῃ 6 
εοπορρίίοῃ οὗ [με παίΐοῃ 85 ἃ κίηῃράοπι οἵ ργίδβίβ ἰπ [ῃ6 οονδθηδηῖ 
οἵ Ηοτεῦ Εχ. 195. ΤῊΪϊδ ἰ5 ἴῃ ἱπιεγρτγείδιίοη οὐ Ἐδν. 19}, δπὰ 
18 Δρργορσίαϊῖθ ἴῃ ἰἴϑε] Γ ἀηὰ δησίβεηῖ. Βυΐ ἰΐ βθεῖηβ Ῥγεγηδίισα ἴο 

τοδητίοῃ ῥτίθϑυυ ναττίοσα θείοτε ἴΠ6 ῥρυεϑίῃοοά οἵ ἴῃς Κίηρ, ψῃϊο ἢ 
ἀο65 ποῖ ἀρρϑαγ {ΠΠ ἴη6 πεχὶ 511. ---- ΤῊ νου πίθου 86 σοπηραγθά 

ἴο “υ], ἄτορβ οἵ ἄεν, δρυηάδηϊ δηά ἔγεβῃῃ ἴῃ νίβοσ. ΤΏΘΥ ἅγα 
τὰν γοιμλ1, τὰ γουπρ πιεη, τ γουϊῃα] ἐπι δίδϑτα δηά βἰγεηρίῃ. 
ὙΠΕΥ ἀρρϑᾶγ οὐ ἴδε βδογεὰ τηουηίδίη8, ἃ5 ἰξ 6ΓῈ σονοτίηρ ποτα 

ἴῃ τῃοῖγ Ὀδι]α ἀτταν 85 ἀθιννάγορϑβ οονεῖ ἴῃ 6 τηοιηίδϊ 5 ἰῃ ἴῃ 6 ΘΑΓΙΥ 
τηοτζηΐηρ, βεειηΐηρ ἴο 6 Ὀογῃ γον “λέ τυονιό φ 1ἠ6 »"ογη], οἵ. 

1125, 
δὲς. 11. 15 βγῇ. ψῖῃ ἴῃς ἤγβῖ, σοτηροβεά οἵ ἴῆγθα βγη. 11. ῥσθ- 

ςεἀεά ὃγ ἃ 5ϊηρὶε 1ἴπ6 ἴοὸ ψῃϊο ἢ [ΠΟΥ ἅτε βυηίῃ., δηα (οἰ ον ὈῪ 
ἃ 5ἰηρῖε Ἰΐηε οἵ οἰϊπιαχ. ὙΏετε 15 ΟἿΪΥ ἃ ρβῆεσαὶ σοσσεβροηάθησα 
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στὰ της πτϑὶ 8ι:.--- 4. γαλιυεὰ λαϊὰ στυονη] ΠΠ ἴο “ αἰΐεταπος οἵ 
Υδῆν ἢ " ν.ἱ, δηοίῃεσ ἱπιεσργεϊδίίοη οὐ ἴῃἢ6 οονδϑηδηὶ οἵ Ὀανίά, 

βυϑιαίηεα Ὁγ ἴῃ6 υϑᾶρα οὗ 80. δ δ 1.2} --- "Με ἐς ποί 2977}}. 1 
5 δὴ ὉΠοΒδηροαΌ]α οδίῃ, ᾿υδὶ ἃ5 ἴῃ 2 8. 7}6 τὴς Κίηράοπι ἰ5 πηδάβ 
ΒυΓα, οὗ, Ρ8. 8ρἧ,---7άοι αγί α φγίοε ζογευεγ], ταὶ ἰ5, ἃ ῥτίεϑί- 

κίηρ, 85 ]εἴδσγο Εχ. 215 3' 18: (ΤΕ), δῃὰ ρτγίηςεβ οἵ Ὀανίά 2 8. 8.5 
4οἶδι Κὶ, 4, 411 ἴὴ ϑοῦγοαβ οὗ δαγ]γ Ὠἰβίοσυ, μοὶ ἰηνοϊνίηρ ῥσίεϑαῪ 
οἤῆος, Ὀυϊ Ρ Θϑν ποι οηβ οὗ Κίῃρ. ΤῊΪ5 ἰ58 ὀχρίδϊηθα Ὁ ἃ 
Βἷοββ : αγίερ τὼς ογάεν οΓ Με λίξεεξ, ἰλαὶ ἰ5, ἢῈ νγὰβ ποῖ ἃ [νὶ- 

οδἱ μγεϑῖ οὗ Πευϊετοποιηῖο 1ᾶνν, ΟΥὁ Δὴ Αδτγοηὶς ῥτγίθϑδε οἵ ἴῃς ῥτίεϑβί- 

οοάς, Ὀυϊ ος δἴογ ἴῃς ογτάεγ οὗ Μεϊοδίζοάοϊς, ἴῃς ἔπη οἵ Αὗτα- 

Βᾶτῃ, ΘΟ. 14.---ὅ. “ν ρα], Ἰαβῖ δ8 ἴῃ ν.ἱἉ, δῃὰ ποῖ Ζ20»4 οὗ 

ΜΤ'., νϑϊο ἢ πιαῖκοβ σοά (με 5υν)εοὶ οὗ βυρβθαυεηῖ νῦβ., Ὡς ἢ 15 
Δρρτορτίαϊς ν.ὅ, ἱπῃηρτοῦδθϊε ν.δ, ἀπά ἱπιροββίδὶε ν.ἷ, ἴἤθσε θείης 
ποιῃίηρ ἴο βιρρεβϑῖ οἤδηρα οὗ βυῦ]θοῖ, Τῆς ῥᾶγα]]. βυρρεϑὶβ ἴῃς 
βᾶ 16 Γαίεγθηςς 88 ν.ἷ, δηὰ [ἢϊ5 τηᾶῖεβ ἴῃς Κίηρ ἴῃς 5βυδ)εοϊ οὗ 4}} 
[ο]]οννίηρ νετῦβ δηα τϑπλοναβ 811 αἰ βῆου ἰε5. 850. γα τασδὶ τεδά 
αὐ Ηἶπἶς γίρλέ λαπά, ΜὨϊΟἢ 15 4150 ἑλνουτεα ΌΥ ἀϑϑοῆδηςα νι ἢ “ Ηἰ5 

δηρετ," δῃᾷ ποὶ “τὴν τίρῃς Πδηά,᾽" νῆϊο ἢ νγὰ5 ἄἀυς ἴο ἴδε ἰηίεῖ- 

Ῥτγεϊδίίοη οἵ ὍΣ 45 1οτά, δηὰ νη ϊοἢ αἰδοὸ ἱῆνοϊνεβ ἴῃς ἰγᾶῆβροβ- 
ἴηρ οὗὁἩ τῃς ροβίτοῃ οἵ δμνεῆ δηὰ τῆς Κίηρ ἔτοτῃη τμαϊ οὗ ν.. -- 
ἄρίὰ τη 6} Π τὰ]α ντῇ ϑίτοηρ τοὰ νι. 3Ηη πιᾶκεβ “ Κίηρβ " (ῃς 
οὐ]. οὗὨ “ 5ι)ἴς,᾿" Ὀυϊ [15 ἀδβῖσονβ ἴῃς τηδάβυγε, τηακίηρ [ἢ}|5. Πἰης 
ἴοο ἰοηρ, ἴῃ 6 παχί ἴοο 5Ποσί. ---- ἐπ 2ὰς ὅαν 97 Πρ ἀπρερ], τὰς ἀἂγ 
οὔ Ὀδιις, ἢ “(ες ἄδν οὗ Πὶβ Ποβῖ᾽" νᾶ, ---6., 272 εχεωμμέὰ 

)μάρνισηξ], ἴμδὶ 15, ἴῃ Ὀδῖ1]6, Ὁ ονετίῃγονν. ---- Ομ ίηρε], Οὐ]. ματα 
ἰηβίεδά οὗ ἄδονε, ἃ8 32ῆ. Κίῃπρβ ἰεδὰ τῇς δγπὶν οὗ δῃθηΐθϑ, ἃ5 ἴῃ 

Δ᾽ 0 1ΠῸῪ ῥἱοῖ, δῃά τὲ νάσῃεα. ---- δὴ. «οίὰ Μὴ 4ἦ6 ναΐῤζεγε τοῖϊά 
παῆορς], αἴτεν (ῦ, 3, “ν4]16γ5,᾿" ἰηβιεδὰ οἵ 3η “ ἀεαὰ Ὀοάϊεβ,᾽" δηά 

δἰϊδο ϊηρ “ παιίοηϑβ " τὸ πε νὉ. “ ΗἸ],᾿ Ἰηβιεδὰ οἵ 384. “ ΑἸ] (Ὁ σὰ 
ἀοδά Ῥοάϊε5." ὙΤῇε πδίϊοῃβ ἴῃ ἴῃ6 νϑ]]αγ5, ἃ8 ἰῃ 70. 415..., ψῇθτε 
ΠΟΥ 8.6 Δϑϑει θα ἴοσ ἡπάρτηθηϊς ἴῃ ἴπῈ νον οἵ [εποβῃδρῃδί, 

Ῥαβθὰ οἡ {πε πδιταῖϊνα οὗ ἴῃ νἱοίΐουυ οἵ [ϑῃοβῃαρῃδαϊ ονεσ ἴῃς 
Μοδθῖϊεβ δῃὰ Απηπιοηϊῖεβ ἰῃ (6 νιον 2 (ἢ. 2οἱ δ, τὸ ψ]οἢ 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἰ5ο ἴῃ Ῥ5. γβίδιβ, --- ἦε ἰοίὰ οι ἐλίφς], τμαῖ 15, στἢ 

Εἰ πγδος, τοά οὗ βίσεηρίῃ. Ηδ βιγῖεβ ἴῃς ἰεδάετβ οὗ ἢ᾽5 δῃδιηῖεβ, 
φοΐηρ συεν ὦ τυίαε απ]. Τῆς Ὀδῖ]6- πε] ἃ ̓5 ἐχίεηάθά, ἀδπὰ ἴῃς 

Ιαηὰ οὗ ἴπ6 Ἔῃϑιηΐεβ ονεῦ ψῃϊοἢ ἢδ Ὀυγδιιθ5 ἴἤθτι ἰ6 ΔΓ ΑΑΥ. --- 
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Ἴ.Α οἤδηρα ἰη ἰεχί, “ἢ ΘΗ ἴῃ ροϊπιίηρ, ΘηΔΌ]65 5 ἴο τοδά : 45 
ἐπλογίίαηες ον ἔλε τὐαν ἀφ »καζεὰ ἐῆ. Ἠξς ἰακεβ ροββεϑβίοηῃ οὔ ἴῃ 8 

νίάε πὰ, ἴῃς Ὀαι6-Πε]ά, ἀπ (ἢ Ἰαηὰ οὗἩ τ δῃεπιυ, 85 ἢἷβ ἰη- 

Βεηίδηςε ; οἵ, 25, ψίεγε Ὑδῆν ἢ ρἶνεβ ἴῃς Μεββίδῃ ἴῃ6 παίϊοηβ ἃ5 

ἢἰ5 ἱῃῃποηίδησαε. ΤῊΪΒ ρῖνεβ 5 ἴῃ οἰ πηὰχ ἴο ἴῃΠ6 Ῥτγενίουβ [ἴῃ 65, 

δηά 5υβίαἰης φέεγζγογέ ἄς ἐς ἐχαδεα, ἰῃαὶ ἰ5, ἰῇ με ἸοΥ οἵἁ νἱοίοτιγυ 

δηὰ βονεσείρηϊγ. 30 εἰνεβ, “ οἵ ἴῃε ὕτοοκ ἰπ ἴπ6 νὰν 6 ἀτίηκ- 
εἰἢ,᾽" δ τῇς πχθὴ οἵ Οἰάδοῃ ἱαρρβά δἱ {πε βρτίηρ οὗ Ηατγοά 7. 7, 
ἴῃ ἃ τουρῇ δῃὰ τεδγ νὰν οὐ ἀπηκίηρ, ποῖ νναϊτηρ ἴοσ ἀτίηκίηρ 

νεββαΐὶβ, θυϊ ἴῃ ἃ ὮυΓΓΥ ἕοσ Ὀ841||6. ΤῊϊβ βυϊῖβ [ῃ6 σοηϊοχί, θαὶ ἀοε5 
ποῖ ρῖνα ἃ ροοά οἸϊπιαχ. 38) αἶϑο πα5 “:βεῖῃ ἃρ Ηἷ5 μβεδα." ΤΗΪβ 
5115 1ῃ6 ἀτϊηκίηρ οὗ ἴῃς Ὀγοοῖκ, Ὀυϊ ἴῃς ᾿ΐπε 15 ἴοο ἰοὴρ δηά ἴῃ6 
ςοποϊυδίοη 5 εὰκ. Τῃε νογὰ ἴοσ “ πεδᾶ᾽᾽ ἢᾶβ οσερῖ ἰηῖο [868 
τοχὶ ἴτοπὶ ἴῃ6 ῥγανίουβ 11Π6. 

1. Ὁ.)] πώεγαρος, ὐρείαγαἰΐον, γευείαδέον, νυ. 763. --- 29} Οἱ ἵπην, 32 
Ῥτερη. σὲ ἐπι τοπεὰ 20. --- ΓΝ ἪΡ} Βπαὶ οἰδυβε; ῬτορευὶΥ ἴα κε5 ςοβοτῖ. ἔοτπι 
πρῦσκ, Ὀὰὲ 1815 τοῖς 15 ποῖ οσαττίεὰ οὐ ἀνθ ἴῃ ει οϑὲ δηὰ πιοβῖ οἰδββϑὶς ᾿ἰΐϊετα- 

ἴυτο. Γ ἢ ἀουθ]ε δοουβαῖῖνε, να ζε ἃ ρεύβοι οὐ [δὶπρ' ἰπῖο δποῖδον (δίηρ; 

80 1812 2118 841 889, --- Ἴ)γγ0 ΠΣ] σἰοο γον Τὰν Με; ἘΌΣ πιτα. πόνον δραᾶτί, 
πενοῖ ᾿ἰϊετγαὶ: ΤΡῆτ, υϑεὰ οἵ Υδῆνεῖ ; φαντί 8 Ηἰ5 (οοϊβίοοὶ 15. 66ϊ, ἴῃς 

ϑβαῃοίυδεΥ [ς, 21 (οἵ. "Ὃ ὈΥΡῸ 15. οἶδ), ρἷαςς οἵ Ἠΐ5 ἐπι πγοπαπηεης ἰπ βγαεὶ, 

τῆς οδεγυδὶς ῥ]αϊέογπι Ῥβ. ο9ὅ 1327 1 (ἢ. 282; Πεγε οἠ]γ οὗ ἴ8ε Ἔπεσηΐεβ οὗ ἴῃς 

Μερείδηϊς Κίηρ. Τῆΐβ ν. [88 ἵννο ρεπίαπιοϊειβ ΨἸἢ ἀβϑοπᾶπος αἱ ἴμε οδεβυγα 
διὰ επά οἵ 1. : ")υμκδ, Ὁ ; Ἴ2Ν, Ἴ 20, τ 3. 3 ΠΡ] ἐὰν οἰνονε τἰαβ, 50 
7ε. 4811») πρὸ οἵ Μοδῦ, οἴ, ὅ72 θ2 Ὁ Ῥβ. 29. -τ ἸῸ ΠΥν ΠῦΦ.] 15. ἂπ αὐτυρὶ 
οἤδηρε οὗ 500]. ἴῃ τηϊάβϑὲ οἵ δῖτ., ἱποοῆρτυουβ ψἱτἢ 24 Ῥεῖβ. νν μἰσἢ ργεσοεάεβ 
δῃὰ [ο]]ονβ. [{ 5 ἃ δὶ. οὗ ρει τοη, ἀδοίγογίπρ [Π6 τηδαβϑυγε δπὰ πε δβϑοπᾶπος, 

ἴον Ἢ δῃὰ Ἴ)2)κ τοδεῖς ἴδε ἴννο ραγίβ οὔ ἴῃς ρεπίδπιεῖεσ. --- ὃ, Ἴ0}] δὸ 3. 
μετὰ σοῦ ΟΥΑΙ ΒΤ, Αᾳ,, Ἐ’, ἐκομσε, ἼΘΡ. -τ- 3} Ρ]. αὐϑβὲγ, τοδμνεέαν γόος, 
τεδάϊπεββ ἴο νοϊυπίθεν ἔοσ ἰ86 νγᾶγ, ᾧ. 5435, Α4. ἐκουσίασμοι, 3: :ῥογαμεῖ. 

ϑόιης ᾿μΐπκ οὗ “εε-τυῦ!! οδεγέηρε, Ὀὰϊ ἴμετα 15 ποι βίης ἴο βυρρεϑδὶ ἱξ ἴῃ οοη- 

ταχῖ ; οὗ 23: ἔοτ νοϊπηιθετίης ἴου νὰῦ 7. 529. Βυὶϊ ΘΝ ἀρχὴ, 65.5.5. Δ ἘΠ 

ἡ ἀρχὴ, Ἔ φγένείβέεενε ΤΩΝ πι.ῖ. 88. 70. 301δ; οὗ, 2. δά). φγέμεοίν ἐρε σαριξ 
Ρᾳ. 471 ποτα Ὁ.3} ἐπ ἐλε ἄαν ὁ Τὰν ἀοοί, ἰῈ6 ἀδὺ οὗἩ ἴῃ! τα Π ΑΥῪ Αια 

ἴον ψᾶγ, οἵ τηυβίετίῃρ οἵ ἔοτοεβ; οἱ. 3316. 17 1 1616, --- σὴ ΥΥΊΠ2] ἐπ σαεγεα 

ογραρεδμές, οἴ. Ὁ ΤΎῚ Ῥ88, 293 969 1 (Ἀ. 1629 2 (Π. 2051, ΑἸ νναγβ υϑεά ἴῃ σοη- 

πεοῖϊῖοπ ΜΙ ΡΟ] τνοσβῃΐρ οἵ Ὑδηνγεῖ δηὰ ἱπιρ  γἱηρ ΡΥ ΘΒ! οτηδιηεηΐβ. 
ΤΒῖ5 ςοποερίίοη ἴ5 ἱπ δοοογά ψ ἢ ἴμαἱ οἵ ἴἢε ἱκῖπρ' 85 172: ἢἷβ ἀστὰν ψνουϊὰ Ὀς 

ἃ Ῥυίεβο ἀστὴν ; ςοἴ. εν. 1915, νβετγε πε σαναίγυ οἵ ἴῃς Μεβϑίδῃ ἰ8 “ οἰοι μβεὰ 
ἴῃ βῃς ᾿ίπεη, ν εἶϊε ἀπά ρυγε᾽" (ΡΤ ΔΌΙΥ δὴ ἱπιεγργεϊαιϊϊου οὐ οὰγ ρϑββδρβ); 
ςἴ, Εχ. 195, ψἤεγο [86 παϊΐοῃ ἰ5 “α Κἰηράομῃ, οἵ ρῥτίεβίβ8." Βυΐ ΨῺΥ "ὙΠ ἔος 

τοῦ 3. Μα5 ἐπ σιορεείδις σαρεῖῖα, οἵ. 87. ΟἿΡ ΥΥΣ; 80. Σ ὅπὰ τοδῃῦ ΗεΡ. 
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οοἀά,, Ηατςε, Ηουβ., ΟΙκ5., Ηα., ε., Βᾶ., Πανίε5β, αἱ. ΤῊΉΪ5 βυἱῖ5 ἴδε ἤρατε 

οἵ τῇς ἐἴξῖυ, αῃιὰ ἰ5. αἰβο δρργοργίαϊε ἴο ἰῃς ρίαςε οὗ πιυβίεσίῃρ δπὰ ἴῃ δοοοτὰ 
ἢ τὰς ᾿πριδ]]αϊδοη 256. ὙΏετε 888 θεθῃ ἃ ἱγαηβροβίτοη οὗ ψογὰβ ὈῪ οορΥ- 

ἰδί, Δηά 5ο ἴ8ε ἀβϑϑόπᾶῃος μ85 ὕεεπ ἀεβίτογεά, Τῆς οτἰρίπαὶ οτάου νγᾶβ ὑτοῦ. : 

ἼΡΥΓΟΥΣ ΦΌΦΤΥΥΎΠ2 ἼῸΡ Γ2. --α πσὉ ὉΠ] Ῥδτγ. αιλ. Ὁ π.πὶ. α.λ. ἴοτ 

υδαδὶ “πρὶ ἀἴστον, ἰ5 βυβρίοἴουιπ; γον. ἀϊϊῖορ. οὗ τ, (ὅ ἴαϊκεβ τμἷβ Ὁ 88 ρζερ. 
πρὸ ἑωσφόρου, Θ ἀπὸ πρωΐ, Ἔ ανεἶε ἱμείγεγνε, 955. ὈΣῸ ἸῸ, αἰβὸ ῥὑγερ., [δ Ἰηκίησ 
οὗ τς ἀδννῃ οὗ [ἰπι|ὲ; Σ ὡς καθ᾽ ὄρθρον; Α΄4. ἐξωρθρισμένης, ρῖς. “ν. ---- 

ἼΠῚ] Ἐταπὸν πιῇ γοιίά, εἶδνν. Ες, 119. 10 αἰβίτ, ἔοσ οοποτεῖβ γορέρῃρ ρεόρι, ἴβοκα 

Δ58ε τ Ὀ]ε ἃ οἢ ἴΠ 6 βδδογεὰ τηουηϊαΐη5 αἵ [6 πυβίετίηρ οὗ ἴῃς νοϊυπίεετβ. Βαυῖ 

( “-ΚΑΟῪ [45 ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρον ἐγέννησά σε; (δ᾽ ἐξεγέννησά ; Ἢ ἐπα 

τεγ0 ἀνε ἐμεΐγέγεων ρέρεμὲ 16, γον ἕὰε τοονεὸ ὀέεζογε ἐὰε πνιογμίρρ σαν 7 δεγαΐ 
“δε, ροϊπτίπρ τον 7ιβῖ 45. Ἀ5, 27. ΤΉΪ5 ἴβπογεβ πῶ, ῥγοῦ. Ὀεοαυβε ἴξ ννἃ5 β ιρ ν᾽ 
Βρυταῖϊνε. ( ἰ5 οἰ ]οννεὰ Ὀγ Ἡετγάεν, ουρ., Κεπη., ΜΙποςοβὶ, ἃ. Οἱδες 

γΙβ5. ἀρτεὲ σι ἘΞ). Τῆς αββόπδηςς οἵ [ἢΪ5]. 15 'π " δῃιὰ Ἴτιο", τᾷ, πγῦν γ5)} 
Ἰ πνπν ὍΝ) ν.; οἵ, 894. 35. 60. 1.2211--- ουνρὺ 709 ΠΡ 152 8 ἀβυ ΠΥ ετηρίογεὰ 
ἴοτ {8ε ῥτίεβὲ οἵ οπε οἵ ἴῃς Ηἰβίοτίς ογάεσβ, Βυΐ ἴμεγε ἰ5 αἰϑὸ ἃ υὑϑᾶρςε ἰπ 
ὙΒΙΟΒ ἴτ 5 ἀρρ!εὰ ἴο Κίπρβ Οἡ. 1415 (ΜΙ14.), οὨίεῖβ. οὗ ἰγῖρες Εχ. 2156 21 181 
τὸ 1505 (ΤΕ), δπὰ ρείποεβ 2 8. 818 )οῦδ 1 Κὶ 45, 50 ὑγοῦ. ἔχ. 1953: Ὁ (7); 5ο 
Ἰ1βτδεὶ 88 ἃ παϊϊοῃ 15 ἃ Κίηράοτη οἵ ρῥτίεβὶβ Εχ. 195 (Ε), οἴ. 15. 615 οὗ [5γδε]᾿5 

τοϊηἰβῖτυ. [π ποῆς οὗἉ ἴδεδε ἰῃβίδῃοςβ ἰ5 ἃ βρεοϊῇς ῥγίεϑεὶ οβῆος ἰηνοῖϊνςεά. --- 

ῬΎΣ 355 ἸΠΛΣΥΓΟΣ] αὐέεν “δ ογάδν οὐ λ]είολίπεάεξ, τμαῖ ἰΒ, οὗ ἴῃς δαπις Κὶ πὰ 85 
τθδι οὗ τῃς ἀποίεηι Κίηρ οὗ 7εγυβαὶεπι, ἴο ἀἰβιϊηρσυϑῃ ἱξ ἤτοπι ἴῃς Αδγοηΐς οἵ 
1ενϊθῖοαὶ ῥτίεβιμοοά, ᾧ [3] π.(. Ἰαῖε νογτὰ ; ψἱϊβουϊ ῥσέρ. οὔἱγ [Ὁ. 55 
σεΐέ, ἐαπδέ, εἶδν,. ὙΠ ὉΡ 85. ὕστερ. ὀεεαμδε οὐ Ἐς. 318)}4 82, ΤΉς ταίεγεπος 

ἴο (ῃς σονεηδπὶ οἵἨ Πανὶ δηά [ῃς αἰδομτηεπὶ οὗ με νογὰ ἴο ἴῃς ἰκίπρ' τῆδκε 

1ϊ πεοαββαῦυ ἴο τη οὗ 15) ἰπ ἴῃς φδαυϊετ βεηβε, ἴῃ ὙγὨ] ἢ ἴὶ ἀοε8 ποῖ ἰπηρ] δῇ 

οτάες οἵ ρυϊεβιβοοά ἀϊϑιϊποὶ ἔγοπι τογαὶῖγ. ὙΠετε 15 πὸ τείεγεμος ἴο ῥγίθϑευ 
ἰιποιίοι ἴῃ 18 ΡΒ. ΤῊΪβ5 ἐχρίαπδίίου ἰηνοῖνεβ ἃ (πιὸ ῇεη [ἢ6 Αδτοηῖΐς 
Ῥτἰεβι μοοὰ ννᾶβ 80 συ οἱ ἰῃ πιϊπὰ ἴῃαὶ ἴῃς 86 οὗὨ 159 ἱπ σοπηφδοϊίοη υὶϊῃ ἢ ς 

Κίηρ πεεάεά εχρ᾽δπδιίοπ ; ἂπὰ 1ξ ργοῦ. αἷβο ἱπιρ| ᾽εβ (ἢ βἴοτυ οἵ Μεϊοῃιζεάεῖςο, 

Οη. 14, ἃ5 380 ψε}] Κπονῃ [Πδῖ ἃ τεΐεσεηος ἴο ἰξ ννουϊὰ Ὅς τεδα γ υπάετβιοοὰ 

ἴῃ ἃ σοηρτεραίίοπαὶ ροετη. ϑοἢ δη ἐχρ᾽δηδίίοι νου] ποῖ Ββανε Ὀδεη ἱδουρῆῖ 
ὨΘΟΟΒΒΔΥΥ ἴῃ ἃ ρτγεχι!ο ΡΒ. ΤῊΪΐβ ν. οδπηοῖ, δ5 1ἴ βίδῃ 8, Ὀς δγγαηρεὰ ἵπ Δ ΠΥ 

βοοὰ πιρᾶβυτθ. 11 Βᾶ5 ἔουγ Ὀεδίβ ἴῃ [πε ἢτβε ρατί δηὰ ἔουγ ἱπ ἴῃς βξεςοπὰ 

Ῥᾶτί, δος. τὸ  ; δαϊ τῇς δεοοπὰ ρϑγὶ μ88 γεδὶΥ ἔνε νογάβ. Τῆε Ῥβ. ἰβ ἃ 

Ῥεπίαπιεῖεν ἴῃ ἴῃς βγβὲ δῖτ., ἀπά ον οἷς 1. ἰΒ πεεάεὰ ἴῃ (8 ν. Αε τουδὶ 

ἐδετείοσς ἴδον οὐυἱ ἴῃς ρῇοβθε5 ἔος ροοὰ πιεάβυτε, Τῇ δχρδηδίΐοη 15 ἃ 
εἰ. οἵ ἃ Ἰαῖετ σε. Νὸο ροεῖ ψου]ὰ ἢανε Ἴςοπβίγυοϊςά δυο ἃ 1ἰπθ. ὈΓ2" μδν 
Βα8 θεεῃ Ἵμδηρεὰ ἔγοπὶ δὴ οτὶρίμαὶ Ὁπ) Ὁ ὉῪ δάἀάίπρ οοπ). Ὁ ἀπά ομβηρίηρ 
Ῥί. ἴο ἱπιρέ. Αϑββοπᾶπος τεχυΐγεβ Ὁ. ποῖδς. Τῆε ]. ἴῃ 118 οτἱρίπαὶ ἔοττη νγου]ὰ 

δὴ 6: οὗνρο Ἰπῦτ ΟΝ ὈΓΣ ΝῸ ΤῊΝ »5Φ). ΤΉΪΒ 18 {πε ἐββεηια!γ ἴῃς 86πὶς 
85 2 8. 713, οἵ, Ῥε5. 895. ὅδ. δ0 1.3211͵.--δ- 6, .)».Ν]. Τὴ ψογὰ ἰβ ροϊπίεά 85 ἃ 
ἀϊνὶης παπῖς; Ῥυΐ ρΡοΐπξ ))Ν, 85 ν.ἷ, ---γπ5] νὉ. οἵ, 1889. ον εὐ Ἰἀγοισά, Ἠα5 

ὈΟῸ 858 οὐ]. 8ςο. ἴο γεῖβε αἰνί βίοι ; ἵμεπ  Φ κα ΥπῸ ν.δ, Βυῖ [μῖ8 1, ας ἴοο 
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ΤΩΔΩΥ͂ Ὑοτάβ, πὰ (ἢε πεχὶ ἴοο ἔενν, ίογ ψοοὰ τιξᾶϑυγε. ΤὨεϊοίοτε τεπῖονα 
29 ἴο πεχὶ 1., πὰ τωᾶῖς ὙΠῸ 808. τον Ὁ}2] ΡῈ ὉΝ2 νι; ἴῃς ἀδγ οἵ 

Ὑλπν ἢ 8 σγϑῖῃ (Ο]]ὸν5 ἴῃς ἀδΥ οὗ τιυδίετ οὗ ἴῃε δύὴγ οἵ Ηἰς Κίηρ. Τῆς 

Κίηρς βμαίϊϊετβ ἴῃ ΘΏΘΤΩΥ Βεῖα, 85 Ὑδηνε ἢ τηδὶςεα ἴῃς ἘΠΕ Ηἰ5 ἐοοίδῖοοϊ 
ἴῃ ν.ἢ, -- 5} Οἱ] ἱπιρί. 71; ἐχέσιίε ἡμάσνεόρέ ἴῃ νγϑῖγ ἤετα, ο. ἃς. [5 »)ἽΝ 
500]. ἡ ΤῊΪ5 5 πιοβὲ παίαγαὶ, σδυγυίηρ ΟἹ 50]. ἔγοτι ῥγενίουβ ν, ΤῊ 5 ἰδᾶνεβ 
ΟἿΪγ ν.ἴ, βίο ἰΐ 15 ἱπιροββῖθ]ς ἴο αἰϊγίθαϊε ἴο Ὑδῆνε ; δῃὰά γεῖ ἴβεγε ἰβ Ὡ0 
δίηϊ οὗ ἃ οὔδηρε οἵ 5υ0]., ἀπὰ ψὮγ 3δουϊὰ ἴπε Κίηρ ἀτίπὶς οὔ τὰς Ὀτγοοῖς 1π|685 

Ἀς Παὰ ἄοῃε βοιμδι ίηρ' ἴο τ δ δἰπι Μορῖ ἱπιεγργείετβ πεγείοτε τ ηΚ οὗ 

ἴδε Κίπρ 88 5υ}]. οὔ ν.δ. Βαυΐῖ {δε ἀϊβῆσα εν τετηδίηβ, [μας ἴθ ἴῃς ρτενίουβ ν. Βς 
Βα5 θεεὴ τεΐεγγεά ἴο ἴῃ ἴῃς 2ὰ ρεῖβ. Τῆς ἀἰβίουγ σου]ὰ Ὀεὲ «αϑ}}γ τεπιονεὰ 
ὈῪ τεβδάϊηρ, ἰπβιεδα οἵ Ἴ)")Ὁ) Ὁ;», Ὁ) δ᾽, ἀπὰ ἱπίογργεϊἐπρ' ἽΝ 85 7, τείεττίησ 
ἴο {πε Κίῃγ. ΤὨΐβ σβαηρε ἰ5 ἀεβίγαθ]ς (1) 85 βεουγίηρ ἴῃς δβϑβϑοῆδῆος ἰουπὰ ἰπ 
Ῥτενίουϑβ 1]., γ) Ὁ, Ὧν ; (2) 88 πηδίκί ῃρ' "ΣΝ ἱπ ῬΟΙΒ Βίτβ, γείεγ ἴο ἴῃς κίηρ, δῃὰ 

80 ἃνοίαΐῃρ ἃ οἤδηρε οὗ δι(ἰϊὰαἀς ἔτοπι (με σἰρῃς Βαπὰ οἵ Υδανςεὶ ἴο {μα τίρδς 
Βαπὰ οὗ ἴδε κΚίηρ ; (3) 85 εῃδθ]ϊηρ α5 ἴο τερατὰ [Βς Ἰκίῃρ 88 ἴδε βυ}]. [Ὡσουρῃ- 

ουἵ ἴδε ϑι-. ΤΈε 54, οὗ 24 ρεῖβ. οτἱ σ᾽ παϊεὰ ἔγοπι ἰηΐεγρ. ΣΝ δ5 ἀϊνπε πᾶτηθ. 

Ἐεαδά, [δεγεΐοτε : 'ῸΝ ὍΝ)2 ὙΠῸ ν) 05} )Ν. τ Ὁ.2} τηυβῖ πε ὃς σοηποοϊοά 

σἱ κῦο, δηθὰ οοπϑιϊταϊς [μαὶ πΐτΒ ἢ ἢ [86 να] 6 γ5 ἀγα δ] εὰ ὑρ. ΑΥε πᾶν 

τδίηκ οὗ τ86 παίΐοπβ ραϊβετεά ἱπ 186 νδ]]εὺ οὗ 1εμβοβθαρμαὶ ἔος Ἰυάρτηεηί, 

Δοοογάϊηρ ἴο 70. 45, οἷ. 2 (ἢ, 215-33. ΑἜὕροοὰ ρεηῃϊατηεῖεν ἀπ δββοῦδῃςα ἅτε 
εἰνεη ἰὼ ἴῃς οτάδγ: Ὁ)2 ΓῸΝ) ΝΘ ὈΝ2)9Ὸ νην πτ Ὁ κατ]. (" πληρώσει 

πτῶμα; ΦΑΛΈΤ πτώματα; Ἔ ἐνερῥοῤ᾽ γμέπας,; 3. ἐνιρίοδη! ναΐζος τε μ᾽ Ῥὶ., 

νΡΒΙΟὮ ἰ5 σα ΔΙ ΠΙῪ ποτα Ργορ8 6. Γλ}}) ΡΪ. Τ᾿ ΠΡ πιῖ, (1) ὀοάν, οὗ Ἰϊνίπρ ὈΟΑΥῪ 

σα. 47} (7) Νε. οὔ Ῥπ. τοῦ ΕΣ. 1}1}.38; (2) ἀεξαά ὀοάν, εογῥεε, (4) οὗ τιδῃ 
1 5. 3110 (80 οτῖγ. ἴῃ [{1 ΓΒ. 1010) ν. 12.153. Νᾷᾳ, 18: ὃ (ς0}1.}; 80 Βετε Ἐ), ὦ ; 
(δὴ) οἵ Ἰΐοπ 7. 1453. Βυῖ Αᾳ., Σ, 3, τὰ. ΓΜ) ναίεγς, ν. 23}, 30 Κεηη., 

Ἡοτβῖεγ. ΨΌ. μϑὉ βυΐϊ8 ναλίενς, Ὀὰϊ ποῖ Ἴογφϑες,, ἴοτ ἴμαγε ἷἰβ πὸ τεσερίδοϊς 
οὐ Ρἷδος βυρρεβιεὰ ἰπ οοπῖεχὶ, 8 τηδῦ ροϊπὶ μγϑ, ἀῃὰ τῶδκε ἴῃ6 κίηρ ἴδ 

500]. 85 στ οἵαν νὉ5. ---- Ὁ] ὑοὶ ἀεαάς οἵ ἴῃς Ὀοάϊΐε5β, οοῦρβεβ; θυΐϊ ἀεαας 

οἵ με ἄττωγ, οὐτϑβ, | Ὁ)550. --- Π3 γκ "Ὁ 7} ταῖρδὲ θὲ τερατάεὰ δ5 ργερπδηῖ, 
πὰ ἃ νῦ. ἱπθετῖεὰ ἰπ ᾿Ἰβουρῆῖ; Ῥαὰξ τῆς 1. ἰ6 ἀοίεοιίνς ἀπά τεαυΐγεβ ἠδὲ (}ΐ5 
νὉ. ἕος σοπιρίεἰίομ, πον μα5 Ὀεδῃ οταϊεὰ ὈΥ Ἔτγοῦ θείογε Ὁ}, τυδνεΐ τ ἴπι γδτ, 
ἷῃ ἃ οαπιραίρῃ ἀραίηδι ; (ΟΝ ἐπὶ γῆ» πολλήν; ΚΆ 1» ἑεγγα νιμέα, ΘᾺ ΒῪ ἐπὶ 

γῆς πολλῶν, 50 Ἢ {»Ἐ δεγγα πιρρδονμηι. Αβϑοῆδπος 18 ρίνεῃ ὉΥ ἴδε ογάεγ: 

πϑὰ γα ΟΡ τῶν σκὸ γπα. --- ὕ. πρφν 115 5025} (Ββουρὴ βυβιαϊπεὰ Ὀγ 4}} 15. 
δηὰ δαβϑεὰ ὑροη ἴδε βίουυ οἵ Οἰάδοῃ 7. 7, ἄοεβ ποῖ ρῖνε ἃ ργορεῦ οἰϊπιαχ ἴο 

ἴδε νἱοἴοτγ οἵ ἴῃς Κίηγ. ὅπ) νἱϊμουῖϊ (86 ῥτερ., νυ ῃῖο τᾶν θὲ ἱπίεγρ., σου!ὰ 
βυρρεβὶ ταῖμεσ ἴῃς υὉ. δὐνέαε ας α ῥοσεέσεέοη, ἰᾺς Ὀτοδὰ φαυῖ ἢ ν ἰς ἢ ἢς Πα5 
ςοπηυετεὰ, πρϑῦ τηὶρῃς Ὅς πρῦφν (οἵ, ν.1) ἀξ νιαξείλ {{, τῆς Ἰαπὰ. ὙΜμαὶ πε 

ταδῖκεβ ἰϊ, ἰβ ἴο Β6 ἐουπά ἴῃ ὙὙ12, μετα ἀραΐῃ 3 18 Δῃ ἱπίεγρ. ργβρ. ὙὙ1 ψου]ά 

{δε ὃς ἀήράτισαγ, ἴῃ δοοοτά. στ τῆς αἰνίἀϊηρ οὗ ἴῃς δαυῖῃ 88 ἃ ροββεβϑίοῃ. 
Τῆς Ρ]. δι ψνουἹὰ θη θὲ πεεάεά, ποῖ ΟἹ ἡ δοοουπὶ οὔ ἴδε πυσαθεῦ 

οὗ β0ο 8 ΒΙρβανναγβ τεαυϊγεὰ, θαϊ αἶβο ἴογ ἀββοπϑῆος τ Ὁ). ὗν ἰβ ἱπάεεα 

ἃ 8]. ἔτοπι ἴδε ρῥγενίουβ 1. ὍΤῆθ οὐρίμαὶ σουἹὰ ἴΒοη ὈῊ υνἱτῃ ἀβθοηϑηςε : 

ὉΣ Ἰ5ὉΡ ὈΣΣΥ Πυφν ὉΠ). 
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Ῥϑ. ΣΙἧ ἰ8 ἃ σοι] 0η [0 Ῥχαὶβα ὙδαοὮ ἱπ [86 οοηρτοραίίοη οὗ 

Ιβγδ81 (ν.. 155), ὅοσ [86 στθαῖπεββϑ οὗ Ηΐβ8 ψγοσῖβ (ν.2), Ηἰδ υγοῃάτοιιϑ 
ἀεοὰβ οὗ στ ρβίθουβηθβϑδ δηὰ οοιῃηραβδίου (ν. 5), Ηἰ8 βἀδ τ ἴὸ Ηΐ8 

οοναπαπὶ (ν.55), Ηΐ8 ἐπιιβενσοσί εν ῥγθοορί8δ (ν.7. 8), 186 σδῆϑοπι οὗ 
Εἰδβ φϑορὶβ (ν.)), δηὰ Ηΐβ αὐγο- πβρίγίπρ βαποιὶν (ν." 1,5). 

Ι ΨΊΠΙ, ᾿Ἰπαηκ Ὑδηννεἢ ἡ" 4}} τὴν Ὠεατί, 

[η τῇ ἱπιίπιαῖς (6! ]οννβῃρ οὗ [ῃ6 ὑρτίρῆϊ πὰ ἴῃς οοηρτεραίίου. 
ἘΕΑΤ δγὲ ἴῃς νοῦ οὗ Υδῆνθῃ, 

ϑουρῆϊ ουἷ οἵ 411 τιπαὶ ἀεὶ σῆς (Ποτγείῃ. 

ΑἸΕΒΤΥ δηὰ βρίεπάουτ ἰ5 Ηἰς5 ἀοίῃρ, 

Απὰ ΗἰδΚ τγἰρῃϊεουβηθβ5 5κἰίδη διῇ ἤγτῃ ἑοόγενυου. 

ΟΟΜΜΕΜΟΒΑΤΙΟΝ Βαίῃ Ηες πιδὰε ίοσ ΗΪβ νοπάσγου ἀεεάϑ ; 

Οτγδοίοιιβ δηὰ οοπηραβϑίοπαῖα ἰ5 Ὑδἤνεῃ. 
ΡΚΕΥ δίῃ Ηε ρίνβη ἴο ἴῆεπι ἴπαὶ ἔεασ Ηΐπι: 

Ηε τεπιεπηθεγείῃ ἔοσενεγ Ηἰ5 οονεπδηΐῖ, 

Η 5 Ῥοννεσ Ὠδίῃ Ης ἀδοϊαγθὰ ἴο ΗΪ5 ροορὶς, 

Τὸ γίνε ([Π6π|} ἴῃς ἱππετγίαπος οὗ (ἢ πδῆοῃβ. 

15 ννουκβ αγὸ (δἰ {Π|}]Π 655 δπὰ }ι5ίϊος ; 

Τταυβινογίῃν τα 4]} Ηἰ5 ργεσερῖβ. 
ἨΕΥ δζε ἊϑίδὈ 5 ῃεὰ ἔογενεσ δἀπὰ ὄνεῦ; 

ΤΌΘΥ ὅγὰ ἀοηε ἰη (αἰ Πέ] π 655 δηὰ υρτὶρῃίΐπεββ. 

ΑΝΒΟΜ Ηδ Βαίῃ βεπὶ ἰο Ηἰβ ρεορῖε; 
Ηε δαῖῃ οοτηπηαπάδὰ ἔογενεσ Ηἰ5 οονεηδηῖ. 

ΑΟΘΕΕΘ δῃὰ δννε-ἰὩϑρίτίηρ ἰ5 Ηἰβ παπιε; 

Τῆς ὈῬερίπηΐηρ οὗ ν βάοπι ἰ5 ἴῃς ἔεαγ οἵ Ηἰπι. 

ΒΟΌΝΦΘ υπάοτχβίδηαΐηρ ἢανεα 41} χἢο ἀο 50: 

Ηἰπ ργαῖϑε ἐπά γαίῃ ἔοόσγενεγ. 

ῬΒΟ ΙαῚ ἰ8 οπε οὗ ἴπε Ηδ4}1ε}5, [8 ἤγβϑὶ οὗ [πε στοὺὰρ 111-18, ἐδ. Βανΐηρ 
δε 116 προσ (νυ. Ιπἴτ. ὃ 35). [κ ἰ5 οοπιροβεά οὗ ἐνγεπῖγ-ῖνγο δἱρμαρεῖίοδὶ 
ἰπϊπηεΐειβ ἴῃ στοῦρβ οὗ ἴνο εδοῦ. [1 ργεβυρροβεβ Ῥοΐῃ ἰἢς σπουηῖς δῃὰ ἴῃς 
Ἰεραὶ αἰτἰτυάεβ, ἤθεα ΠΕΥ ψετα ἰῃ Βδτιηοηγ, Ὀείογε ἴμεν σαῖς ἱπῖο οοπῆϊοῖ; 

δηὰ τπεγείοτε με ασγεεκ ρεγοά. 

Τῆς οουρϊεῖβ οὗ ἴῃ Ῥ5. ἅτε 8]1} σγῃίῃ. Τῆεῖγ σοπηθοιίοῃ ἰβ ἰἴοοβο, 
ἴῃ (6 φποχηῖς 51}]6. ---1. 7 τὐἱί τλαπξ γαλτυελ], τοβοϊαοη οὗ 
Ρυδ ῖς τπδηκορίνίηρ, --- οὐ αὐὦ μιν λεαγῶ, ρῆγ. οἵ Ὁ; ψίῃ ἴῃ 6 

δητγε ἰθηοσ Ῥεΐηρ. --- γι δι ἱπῆριαίς εἰ τοτλϊῥ 97 16 εῤγίρλῆ. 
Τῆδ υῃπρῆςϊ γε ἀἰβεϊηριίπμεά ἔτοτα τη 6 ψοκεα ἴῃ Ι5γδε], ἀῃὰ ἅτε 
ςοποεοίνοα 45 οἱοβεὶν υπϊεὰ ἴῃ δὴ ἱπεπηαϊε ἔθ] ον ἔτοτλ ΒΟ Β 
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186 νἱοκεα ἀγα Ἵχοϊααεά. ---- σπα] 2.6 ἐρπργεραηοη]. ΤῊΪΒ5 ἔθ ]]ον- 
δῃϊΡ ψὰ8 ἴμαὶ οἵ ἴἴς οοηρτεραίίοη οὗἩ Ιϑγαεῖ, ἔγοπι ψῃϊοἢ ἴῃ 6 ἀἢ- 
ξοαγ υϑυά!ν αὐβιαίπεα. --- 2. Ογεαΐ αγε 1ὁ6 τυογᾷς 97 γαλτυελ], 
ΗἱΪΐβ5 ἀοϊπρβ οὐ ὑεῆῃδὶῇ οὗ ΗΪ5 ῥθορῖε, --- δοιὰ οε, ὉῪ αἰΠρεης 
ἰηνεβιϊραῦοη δηα 5ίυαγ, --- Γ΄ αὐ τἀαί ἐείρλ Τἀεγείη], οἵ. τῦ; τ86 
πιὸ δἰτἰτυάδ οὗ ἴῃ Ῥεορ]ε οἵ Υδῃνεῇ. --- ὃ. ἡ2αΐεεῖν απα ερῥρηάρμν 
ἐς ΗΠς ἡοέρρ], ταδηϊ [δβιίηρ ΗΠ]5 ρἱοτίουβ τη) θβίυ, ---- 4 πα ΤΠ ἶς γίρλν- 

ἐομ5η6551, νη ἀϊοδίοτυ, τθἀθτηρῖίνα, ἃ5 υϑυδὶ, --- ἡσπαρίά ἥγηι )0»- 

εὐε7], ἰδ ῬΡεγπηδηειν, βιεδα αϑὶ, δηὰ τε! 80 ]6. --- 4. Α( εονιπεσιογαδοη 

λα 1Ἢ »ια΄ς], ἀτταηρθα ἴογ ἃ σδἸθγαϊίοη οὐ ἴΠπεπὶ Ὁγ τῃε τὰ- 
μδᾶσβαὶ οὔ ἤδη ἴῃ ἴῃς σοηρτοραίίοη, --- 7 ΠΣ τυοπγοως αἰδεάς], 
ἴῃ τῆς 5αἰναιίοη οἵ Ηΐβ Ρθορὶε, 85 ᾿τρ] εὰ ἴῃ, -- σγασίοες απαὦ 

εον»ῤαςείοηαίε ἐς Υαλευελ], Ὀαβεα οἡ ἔχ. 343. ---ὅ. 2» Ὁ], ἰακεη 
ἴτοῖὰ μεῖς δηϑυἶθβ ἔοσ μεσ Ὀδηεῇΐ, --- λαχά 476 ρίνεν το ἠλενι Ἰλαὶ 
,“κα» οι", ἴο Ηἰβ ἔπι 8 ννουβῃὶρροῖβ ; [6 ῥτονϊ βίου ἔογ τ θη ἴῃ ἴῃ 8 

ΗοΙγ [,Δηὰ 85 ἱπιρ!]εα ὉΥ : 27: γενιεριδεγείλ ζογευε Ηἶς εουεπαηπῆ, 

ἴδε σονεηδηΐ οἵ Ηοτγοῦ Εχ. 19, 24.---Θ. “1715 2οιυε7} εὐϊαγρεὰ ὉῪ 
ἃ δ᾽οββαῖογ ἰηΐο “βόνεῖ οἵ Ηἰβ ψοσκβ," οἵ, ν. 5, -- λαὰ Μἶε ἀ- 
εἰαγεαά ἴο Ηὔς 2εοῤίς7, ρονεῦ ονϑσ {Πθῖγ δηθηΐθθ ἴῃ ἀἰθροββθβϑίηρ 

τπδπὶ οὗ [πεῖν ἰδη 5, 85 ἱπιρ] 16 ὈΥ, ---- 70 γίσε “τηνι, ΗἨΐβ ρεορὶε, 

26 ἱπλεγίίαηες οΓ 16 παδονις], ἴῃ6 ροββαδϑβίοη οἵ τῃεῖγ ἰδηά. --- 
Ἴ-8. Ηἰς τυογζε], εἴ, νιῦ ὅ; εηἸϊαγρεα ὉΥ ρἰοββδῖου ἴο “Ἅψουκβ οἵ Ηἰ5 
Βαπάς," αἵ ἴῃε ὄἜχρθῆβα οὗ ἴῃ τηδᾶβυτζα, ---- γέ μαϊἐἠγίμεος ἀπά 

7μαπε6], αἰ Ὀυϊε5. ἢοΐ ἀβυ8}}Ὺν Ραϊγεά, οἵ, 76. 4"; ἴῃς οπς ἴῃ ἴῃς 

οαττγίηρ οὔ οὗ [πε ῥτγοπηῖβεβ οὗ ἴ[ἢε σονεηδηῖ, [με οἵδε ἴῃ {πε δά- 
ταϊηϊβιγαϊίοη οὗ Ηἰβ ρονεγηπιεηῖ; οἴ, ν. ἢ -- ὄρρς πὶ ,αἰείπεςς 

απή ὠῤγίρλδιεες), ἴῃ ἰοσπλθῦ τ βᾶηλθ ψοτά, ἴῃ 6 Ἰαίεῦ ἃ βγη. οὗ 

)υϑίος. --- Ζγμεπυογ»}, ἰο θῈ ἀερεπάεά οἡ 5 ἃ ἤτγηι βίδοὶα 
ΒΌΡΡοτί, [ εείσὀ ελεά ν. δα, ἀρΠ 614, βυβιαϊποά, τη αϊηε(, ---- αγε αἦ 

ἰἶς 2γεεερές], ἃ Ἰαῖδ ἴασαι ἔογ ἴῃ ἰανγνβ οἵ ἴῃς Ῥεηϊδίθυσμαὶ (Ὁ οά 68, 
οὗ, 193 1ο3}8 τοῦ ἡ πα). 9. χηρονι 116 ἀαίὰ τερΐ το Πὲς 
2εορἠεἼ, οτἰ ἴα} οἵ ἀδ]ίνεσαηος τοτη Ἐργρῖ, ἴδῃ ἔτοπι Βαργίοῃ, 
15. σοῦ; ΡτΟΌΔΟΪΥ ἢετα ἴῃ ἃ σοι ργεμθηβῖνα β56η586, [ΓΘ ΌΥ σΟὨΗ͂Γη- 

ἱηρ Ηἰ5. Ῥτογηἶβαβ. --- ἦε λαίὰ εονιαπαάξα ,ογευεν ΤΠ ἐουεηαηπῆ), 
οἵ. ν(΄, - δαεγέα σηα ατυε-ἐποῥίγίηρ ἐς ΗΠ παν]. ἨΗΪΐΒ πᾶπιθ, 88 
τῃ6 51 οὗ Ηΐ5 πηδηϊεϑιδίίοη οἵ ΗΠ ΠπβεῖΓ τὸ Ηΐς ρθορῖε, ἰ5 ἴο Ὀ6 
Βα] να δηὰ τενεγθαὰ ἰῇ ὑγουβῃΐρ δηά ἴῃ 116, ἰὰ δοοοσὰ ψίτῃ τπ6 

γγοτά Εχ. 2οἵὗ. ---10. ΖΑε δερίνπίηρ 97 Ἡεάονε ἰς 24. “αν οὗ 
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Ἡρε], ἃ ἰαηἀαπιθηΐαὶ ρτίποῖρ]ς οὗ ΝΥ͂Ί,., Ῥγ. τ οἵ 70. 283 Β5. τῆ; 
{ἰια τενεσεητίαὶ ἔξατ οἵ Ὑδμννθὴ ἰβ ἴῃ6 νΟΙΥ ἢτϑὶ βῖερ ἴῃ τῃ8 δοαυ π5]- 

τίοη οὗἁ δἰ οδὶ νυ ]βάοπι. -- “4 σομπα μραογείαηαηρ], ΔΠΟΊΠΘΥ ταστα 
οἔ ὟΙ,, βγη. οὗ “ νἱβϑάοη,᾽ --- ἀαῦε αἰ τυλο (ὁ :0], 411} ψῇο πᾶν 
1η15 ἴδασ δηά δοῖ δοοογάϊηρίυ, βϑρθοίδ!ν ἴῃ ρἰνίης ἤδη κΚ5 δηὰ 
Ῥταῖβε. 38 δηά (6 Ὀοϊῃ ξυρρὶγν οδ͵εςῖβ ἴο {πε νὉ. δἱ ἴῃ6 ὄχρθῆβα 

οὗ (ῃς πηδάβυτε : ἴῃ6 οηδ Ρἷ., ἀου [1655 ΤΠ] κίηρ οἵ ἴῃ ὑσγεςερίβ οὗ 
ν.ῖ, ἴοο ἀἰδίαπι ἴῃ βϑοἢ ἃ ρῃογηίος ροθῖὶ; ἴῃ ΟἸΠΕΙ 58., τοξδιτίηρ 

ἴο ἴῃ6 “(δαγ,᾿ δηᾶ ἴἢυ5 ἰηιεγργοίίηρς ἰξ ἀραϊηβῖ [πε ἀδᾶρε οὗ ἴῃς 

ῬὮΓ, 85 ἃ 500. οὗ ἴῃς 1δνν ; Ῥοῖῃ ἀουθί]6855 ψτοηρ. ---- Πρ 2γαϊς 4], 
σοποϊυάϊηρ τὰ τὰς τπουρσῃϊ τ ψΏΙ ἢ τς 5. Ὀερδη, ν.ἤ6, --- 

ἐπάμγεά, γογευε], βἰαπάθιῃ (αϑῖ, ἤγπ), δηὰ βυγε. Ῥαθ]ῖς ουβρ 

͵5 σετίδίη ἴο ὃς τεηάογεά ἰῃ 4}} ρεῃθγδί!οῃβ. 

1. ὦ σοι, Ἔ εἰδὲ, ἐχρί ἀπαίοτγ δ. --- 335] ἔοσ 350, ἀὰς ἴο ἀἰϊξορ. Ὀείοτε το2, 
48 ΕἘτ. --- Ὁ) 10] Ρῆτ. α.λ.; οἵ. Ῥγ, 353, ν. Ῥβ, 2514 [οὐ υ8ὲ οὗ Ὁ. --- 
3. ὈΓΥΟΠῚ 50 “5, ΖΦ, Ὀυϊ ὦ τὰ θελήματα αὐτοῦ, ἘΠ υοἱμνείαίες εἶμ; ὈοΙῺ 565. 

Ἰῃΐεγρ. δῃ οὐἱρίπαὶ Ὀχρπ, --- δ, η.0] 2747, νυ. γόδ, Ἀετς ἰπ 6. βεηβε οἵ οοά. --- 
6. Ὁ Π5] τρδῖζεβ 1. ἴοο Ἰοῃρ; ἰῃίεγρ. οἵ ὙΠ; 80 ὉΠ ἰβ ἰῃίεγρ. οἵ τρῦ, -- 

Ἴ. νῈ “6 }0] τρᾶῖκεβ ]. ἴοο ἰοηρ; τὰ. γΕ}Ὲ.---ϑ. Ὀ9) 0] δὶ μδ55. Ῥῖς., 85 
1128, ν. 35.-- 09] 6, 3,3, Τ; ρὸῦπογε Ρτοῦ..; 6τ,, (Βε., Βᾶ., Ν αἰεῖοῃ, ΕἩτ. 

--9. ΤΥ] πιΐ, γάμον, ἴγοτῃ δχῖ]α 15. τοῦ, ζοτη ἱπίᾳυίϊἴοβ Ῥβ. 1307; Πδτε 
τῶοτα βεμογαὶ; ἔχ. 819 15 ἀν}. --- 10. ὍΡ2Ν τυῦκ] ακλ., οἷ, κε, 4 ΟἿΟΝ, -- 

πλδν ΓΝ] πιϑκαβ 1. ἴοο ἰοηρ; τὰ, γγινν, τ Σ 53Ε1 πιπι. (1) 2γερδερεεέ, τ 5. 255; 
(2) ἐηεῖρά!, μράεγεία πέος, Ὠετα, ἃ5 αἷβοὸ ἴῃ ΝΝΙ,.. ἀπὰ (ῇγ,; (3) Ὀδά 5βεηβε, 

«γα, Ὅτι. 855, --ο λ» 60: ΘΟ τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν, Ἔ Μιεϊερεέίδης ἐπέσι, 3. σμὲ 
“πείμρε εάν, 58. 81} αὶ.; τὰ, πρρτδ. 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΙ]., τ 51Ὰ. 2ὅ. 

ῬΒΑ]ΠῚ Ι12 ῬΓΟΠΟΌΠΟΘΒ ΠΑΡΡῪ {π6 ὁπη6 ἰπδὶ ἔθδσβ Ὑδμνσοῖ δηὰ 

ἀοιρμῖδ ἰη Ηΐθ Γανν (ν.}) ; μὶ8 ῬΟΒΙΘΓΙΥ 11 δ6 Ὀ]οΒβθά (ν.2), μ6 
Ψ|1 πᾶνα ΑΙ ἢ δπᾶ Ῥσοβροσί τυ τἱτ ν ΐοα μ6 Μν111 6 Ὀοπονοϊθηϊ 

(ν.5Ὁ; 8 πιαϊπιαΐπβ ᾿πδιοβ ἴῃ 411 μὲβ δϑαὶσβ, διὰ νν}}1 06 Βε]ά ἰῃ 
ΘΟ ϑεϊηρ ΤΟΙ ΘῬγαποα (ν.᾽ 5) ; Β6 Ψ|Π1 Ὀ6 ἤσπι δηὰ οοπῆδοηϊ, 
σἰξπους ἔδδσ, δηᾶ διιγα οὗ υἱοίοσυ ονὰσ μὶ8 δάνεσβασί εβ (ν.7.5) ; π6 

8 ζεποσοῦβ [0 [86 ῬΟΟΓ, δῃὰ ΜΨ11 θὲ δχαϊτθᾶ ἴο 1ἴπ6 ομαρστὶπ οὗ 1886 

πϊοκοὰ (ν. 5), Ὑπ6 Ῥβ. οοποϊᾶθ8 ὐ τ (Π6 τυΐῃ οὗ Ἐμ6 τυϊοῖκοά 
(0. 
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ΑΡΡΥ ἰ5 ἢς [Παἱ ἐδαγείῃ Ὑδῃνθῆ, 

ὙΠδὶ ἴῃ Ηἰ5 οοτηπηδηᾶβ ἀο] ρηϊεῖῃ στεδίὶγ. 
Η 15 βεεὰ 5Π4]} ὈῈ πιίρ ιν ἴῃ (Π6 ἰαπὰ : 

Τῆς γψεπεγαίίοη οἵ ἴπεὸ πρτγίρῃϊ 5041} Ὀς ὈΪ 55. 

ἙΑΠΓΤΗ δπηὰ τίομεβ ἀγὰ ἰῃ ἢἰβ ἤουβε; 

Απὰ ἢἰ5 τρῃίεουβῃε55 εηἀυτγοίῃ ἔόγενοσ. 

ΙΟΘΗΤῚ ἀοίῇ 5ϊμε ἔογ ἴῃς ρτίρῆϊ. 

Οτδοίουβ ἃπὰ οοπιραβϑίομδία 15 ἴῃς τἱρῃϊεουβ. 
Ι1Τ ἷθ ψΕ}] νυ ἢ τἢς σταοίουβ πὰ Ὀεπενοϊςηϊ, 

ΝΟ πιαϊπιδίπειῃ ἢΪ5 αὔδὶγϑ νυ ἢ υπάςε, 
ΕἘΟΕ ΒΕ 51.4}} πενδὺ ὈῈ τηονϑὰ: 

Τῆε τἱρῃίεου5 5}.4}1} Ὀ6 'ῃ ενετίαςιϊῃρ το ΘΙ ὈΓΆΠΟΘ. 
ΟΕ εν! υἱάΐτχϑ ἢς ἰ5 ποῖ αἰταίά : 

Ηἰ5 πιϊπὰ ἰ5 ἄχεὰ ; ἢε μαίῃ οοῃηβάεπος. 

15 πιϊηὰ ἰ5 6ϑ δ} }ϑῃθὰ ; ἢθ ἰ5 ποί αἰγαϊὰ, 

ὕπι} Πς Ἰοοκ οἱ 5 δἀνδγβαγίεβ. 

ΗΕ ἀοτὴ αἴΞξρετβε; Εἶνε ἴο ἴδε ροουῦ: 
Ηἰ5 τἱρῃίεουβηα55 βίδπ δῇ ἥγπι ἔόγενεσ, 

15. Βογῃ 5}4]} ὈῈ Ἔχαϊίεὰ ἴῃ ἤοηουγ, 

Τῶε νοκεὰ νὴ] 566 πὰ Ὀς νεχβα, 

ΗΕ 1 σηδϑῇ ἢἰ5 ἰδεῖ ἢ απ πλεὶῖ ἀναγ: 

Τῆε ἀεβῖγε οἵ ἴῃς νυ ἱοκεα ν}}} μευίβῃ. 

Ῥβ. 112 58 {6 βεοοπὰ Η4}1εὶ οἵ 8 στοὺρ (ν. [πἴτ. 8 35), δῃὰ ἴδε τηδὶς οὗ 
111 ἴῃ δἱρμαθεῖίςδὶ βιίγμοίυγε, πηβᾶάϑυγε, ἀπά ἴῃ 1Π6 υ86 οἵὁ ψογάβ δηὰ ρβγαβεβ ; 
ἀουδι]εβ85 ἔγοτα τῆς βαπιε δυΐδποῦ πὰ ἴῃ βᾶτης {ἰπ|6. 1π (58 11 μ45 ἴθ {πε {{|6 
τῆς ἐπιστροφῆς ᾿Αγγαίον καὶ Ζαχαρίου, ΜὨϊοΝ 86 ἃ ἰαῖς οοπ)εοίυτε “ίϊμουξ 

βουῃά Ὀαβῖ5, [ἱ ραββεά ονεῦ ἱπῖο Ἢ γενεργείορίς Αργαεὶ εἰ Ζαεδαγίασ. Τὶ ἰ5 

ουπὰ ἴῃ ἴῃς ϑυτο- Βεχαρῖία οὗ 111 αἷϑο, θαϊ ἰ8 ποῖ ἴῃ 3. Τηΐβ Ῥβ. 888 ἴῃς βαπιὲ 

αἰτυάς ἃς Ῥβ. 1, ὑνμίο ἢ ἴτ οορίεβ ἱπ ν.1 10. Τῇ [858 τηδηΥ τεβοπι δῆ ε5 Ψ] ἢ 
ΜΊ,: νιδα ΡΥ, 818, να ἢ Ῥτ. 145] 1017, νι δ ἢ} ΡΥ, Οἵ, να ἢ 
Ρε, τιϑς 

1. 21αῤῥν ἐς λό Τλαι Ξαγεί γαλτυελ], εἴ. τὶ ; σοπρταιυϊαϊίοη οὗ 
ἴῃς ροά-ξατίηρ πιδῃ οἡ ἢίβ ρίεῖγ δηὰ ἢἰ5 Πάε! ΠΥ ἴο ἴῃς ΙἅΨν: ἐπ 

ἰς εονινιαπαῖς ἀοἰρλίείά φγεαν], εἴ. τ... Αἰ Ὡυταθεγ οὗ βἰαϊειηεηῖβ 
πονν (οἱΐονν, ἢ τεραγὰ ἴὸ ψῃϊοἢ 11 15 ἀἰῆοα! ἴο ἀδιοσπλῖης ἤθΊΠεΥ 

ἴῃ ν τείεσ ἴο ἴπε ρτθϑθηῖ οὐ ἴπ6 ἔαΐυγε οὗ ἴῃ6 πηδῃ; ἴπ6 τηοβὶ οὗ 

ἴθ ἃγα ῬγοῦδΟΪΥ {ἰπ|6}655 δηὰ ρεηεγαὶ ἴῃ ἰπεὶγ σμαγδοῖευ. -- 

2. “Πἰς «οεά ἢ δὲὰε ρεπεγαδοη 9 “ε μῤτίρλ], ᾿15. ἀεβοθηάδηίβ. --- 
“λα δέ γιϊρλίν ἐπ ἐλδ ἐαη 47, παθη οὗ ρονψεῦ, ροβίἴοη, δηά ἱπῆα- 
εηςε; ἢ τἀσίϊ δε δίζςεσαἼ, βῆατε ἴῃ {Π εἰσ ἐαετ᾿ 5 οοηρταίαϊαιίοηβ 

οὗ Παρρίῃεββ. ---ὃ. Ἡαλῆ ἀπά γίελές αγὸ ἐπ ἀΐς λοι]. Ἠδς 
ΘΠ͵ΟΥΘ ὈΓΟΒΡΟΙΙΠῪ ἴῃ δοοογάδηςα ψ ἢ 1[ἢε Ὀϊοβϑίηρβ οἵ ἴῃ Ὀδὺ- 
τετοποιηῖς 1, Ὀϊ. 28. --- Αὔς γίρλίξομεηεςς], ἀου Π1655 ἴῃ ἴῃς 

2ς 
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56η856 ΟὗὨ ΡὈΓΟΒΡΕΙΥ, 85 ΡΥ. 88 7ο. 253, - οι μγοίλ γογευεγ], νι] 
μάνα ο επά. ---4. Ζίρλ ἀογὰ τἠϊπε 79» τὰς ὠῤγίρλῆ), τὰς ᾿ρῃῖ οὗ 
ΡΙΌΒΡΟΓΙΥ ἴῃ ἴῃς αἰϊνίηε ἔανουτ, 85 971} 1.8. 320. 2253 20. Τῆς 
οὔ ρίμδὶ οὐ͵εοὶ νγᾶ5 ὑγο Δ ὈΪΥ 55.» Ὀυϊ ὈΥ σοΟργ δι᾽5 τηϊβίδκα 1 θεοᾶπις 

ΒεΏετα ζεα ἰηῖο ἃ ΡΪ., ἃῃά 50 βρᾶνε ἃ Ὀαβὶβ 0Γ ἱπίεγργεϊίηρ “ 18Ὲ 
ὉΡτρ τς "ἢ ΕἸ ΠΘΥ 85 ἢΐβ Ῥοβίθυιυ, ΟΥ 85 ἴῃοβε ὑπάεσ ἢἷβ ἰηῆπεηςσς, 
ἴῃ ἴῃς νᾶτίουβ ἱπιεγργοίδιίοης σεργεβθηϊθα ὉΥ ΕἾ". Τῆς μίοβϑ 

“ἴῃ ἀδτκηο85 ᾽ νᾶ5 ἱπιτοδυσοα [Ὠτουρ ἃ 5 ΠΑ Σ τηϊβίακα, δὲ ἐπα 

ΘἜΧΡΘΏΒ6 οὗ [ῃ6 τηδάβαΓα ; (οΓ ἴΠ6 σοπίεχὶ ψουἹά πιάῖκο ἰξ δἰτορεῖθεῦ 
ἱπδρρτοργίαϊῖες ἴο ἴπ6 τῆδῃ ΨῇΟ ἰ5 ἴῃ6 ἴεπηα οὗ ἴπε 5. ΤῊϊβ 
δηοίθηϊ ΕἸΤΟΥ αἷδο ἱπβυθεησεά (ῃ6 ἱπίεγρ. οἵ ἴδε ἢ Ἰίπε, ψϑῖο 

ΟΥΡΊ ΑΙ πγὰ5 : Ογαείοες απα ἐρρηβασείοπαΐς ἴς τὰς γιράϊεομς}, ὉΥ͂ 
τῃε ἱπιτοάποιίοη οὗ ἃ σοηϊαποίίοη Ὀείοσγα ἴῃ ἰαϑῖ νγογά, πηακίηρ ἴὶ 
ἰηῖο δὴ δήαϊεοηδὶ δἰ θαῖς “ δηὰ τἱρῃϊεουβ,᾽" νῖο ἢ (ἤδη τηᾶκεβ 
ἰς ἀϊῆσαϊς ἴο σοηδίταοι τ[ῃς Ἰΐης ργαπηγηδιο λίγ. ---- ὅ, 7 ἐς τυε 
«οὐ τὰ “ἦε ργαείομς ἀπά δεπευοζοι), ἃ τοβυτηρτοη οἵ {πε σοηρτδίυϊα- 

ἄοη οἵ ν.} ; 58. ΕΝ. ΡΟΝ. ; θαῖ τῆς ΡΒΡ., ΑΝ. ἃγα ἀηρτατγηπηδίϊςαὶ 

δηὰ δραϊηβὶ ἴῃ6 σοηϊεχὶ ἴῃ ἴΠεὶγ τοηἀεγίηρϑ. --- ἤΚλο νισίμέαϊπείὰ 

λὶς αϑαΐ» 5}, 830. δββθηιίδ!ν ΑΝ, [ΡΌΥ.., δἴϊεν Σ, 7, νῃϊοῖ ϑαϊῖ5 τὰς 

οοπῖεχι το Ὀαιῖεῦ ἴἢΔη ΕΝ., “Πὲ 5}|4}} πηδϊηϊδίῃ ἢΪβ σδυϑε ἴῃ 

ἡυάρταεηι," ΔΙ :μουρὴ βυβιαἰπεά Ὁγ (5, 3. --- τοὐὰ γωε πες), ἴῃ δς- 
οοτάδησα νι τ 8 ομαγδοῖοσ ἃ5 ἃ στ ρῃϊθοιιβ τηδῃ. --- 6. 20» ἀξ τἀαῖ 
ποῦθν ὅς ψιουεά , ἀϑυαδὶ Ῥἢγ. ἔου βίδ Ὁ  Πγ οὐ ἴῃς τὶρῃίδουβ, οἷ. 15 
555} «ἀσί δε ἐπ ευεγίαςηπρ γεμιονιδγαηεε), ἴὰ τἴμ6 δυσοαββθῖνε ρε- 
Εγδιίοηβ οἵ ἢἷβ 5664, ἴῃαϊ ν}}} ἰμμετὶς 5 Ὁ] βϑεάηδβθθ δηά σοηρταῖι- 
ἸαιίοηΒ. -- 7-8. ΟΥἉ εὐὴ] δ ϊΐηιρε, ετωρῃαδῖὶς ἰῃ ροβιτίοη ; ἴ[ῃοβε νῃϊο ἢ 

τηγθδίθη τηοϑὲ τθη 85 1140 ]6 ἴο σοπῖα βοπὶδ {ἰπηα ὑποχρθοίθαγ ροη 

τῆδηι ; 85 ἴῃ ρδγαὶϊ. βϑυρρεβίβ, ν., οἵ σάυεγεαγίθς σοτηϊηρ ὉΡ δραϊηβὶ 
Βΐπι. --- ἀξ ἐς πού αὔγαϊ4, τερεαϊθὰ [Ὁ δἰαηρῃδβῖβ ν. δ", | ἀς λαίὰ 

ἐοηβάφηςε], ομαηρεὰ ὉΥ ἃ ρ]οββαΐου, δἵ [6 Ἴχρβϑῆβε οἵ ἴπ6 τηδᾶβυτε, 

ἴηῖο “ {τυβίίηρ ἴῃ Ὑδηνει ᾿᾿: ἔπι δπουρῃ, Ὀὰϊ ποῖ ὄχδοῖὶν {πὰ 

τὰουρδι οὗ τῇς ροεῖ. Τῆα τϑᾶβοη ίοσ ἢἰβ οοηἤάξησς ἴῃ ἴῃς αἴαγα 
15, [ῃδξ ἢ6 15 ὑγεραῖεά ἴο πηεεῖ δάάνειβασίεβ; “715 γεϊπο ἐς βαεά ἢ ἰς 

ἐεείαὀΠελεα, ἰακίηρ ἃρ ἀραίη [με τμουρῆϊ οἵ νι; Πδ 5 5ιτε οἵ ἴῃς 
βἤηδ] τεβα 1. ---- ὅδ ἐδ ἰροξ 917, ρᾶ26 ἴῃ τ ρῇ, 85 22}5 118. --- 
9-102. 27ε “οίλ ἀΐεῥεγ:ε}, ἔτεα δηὰ 111 ἀἰβιάτοη οὗἩἨ ἢἰ5 ψϑϑιτ 
ἴῃ 8]η15, οὗ, Ῥγ. ττϑ.. [|ρίυε Ιο ἠὴ4 200» ---- ΗΠ ς γίρλδεοινιεες), Ρτοβ- 

ῬΕΙ͂ 88 ν.", οἷ. 2 Οοσ. 95, νἤογε ἴξ 15 οἰϊεα 85 δὴ δηοουγαραπχθηῖ 
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το Ομ τβείδη Ῥεπενοΐθησα. ΤῊΐβ ραβϑᾶρα ρσερᾶγθβ ἴ36 νὰὺ ἴου 186 
Ἰαῖθσ υϑᾶρθ, Ώογα “ τἱρῃϊεουβῆ 655" 18 ἃ 50}. οὗ δἰτηβρίνίηρ, οἴ. 

Μι. 61". - ΤΙΣ ἀογπ «λα δὲ ἐχα σα ἐπ λοπο], οἴ, 5 80} Ὁ 
1 5. χ᾽; ἀουθδίίεβα μετα αἷϑο ἴῃ {ππυτρἢ ονοσ ἴθ 6 δαάνεσβασίθϑ οὗ 

ν᾽, ΠΟ ἀγα πον γεργεβεηϊοά ἴῃ ἴδε {| 5 ΖΆε τυΐεξεά ---- ΤΏΘΥ τοῦ 
σέ ᾿ἰβ {ΠΩ Ρἢ “η4 ὁέ σεέχεί, ΜὨϊῈ μα Ἰοοκβ ἀροη ἴπεμὶ ἰῃ {π- 

ἀπρηδηΐ ρταιβοδίϊοη, ν. δ. --- 10 δο. Τῆς ἤηδὶ σουρϊεῖ 15 δηϊὶ- 
τιδῖοδὶ ἴο [86 ἤτβὶ οὔβ. Τῆς νὶοκεα τοῦ σπασλ ἀΐς ἐξείλ], ἰὼ ἴῃς 
Ταρσε οὗ ἀϊξαρροϊηζηδηΐ δηά σοηϊετηρ]δίίοη οἵ ἴῃς {παπρἢ οὗ ἢΐ5 

δάνεγβασῃ, δηα ν1}} γιοἱξ ατυαν ἴῃ ἱπιροΐεηϊ ταρο, τη θ]ἶηρ 85 ἰἴ οτα 
του ἢἷβ οὐγῃ ἢοδί. --- Ζ,ε ἀἐεῖγε 97) “ἀξ τυϊεξεα, ἴῃ Δρ ἘΠ αϑὶβ ἢ 
τῇς ἀε]ρῃς οἵ ἴλς τἱρῃίθουβ ν.}, ---- τοὴζ ῥεγελ], ΡῸ αΑῪ ἰηῖο υτΐοεσ 
ταΐη, 45 Ῥϑ. τ΄. 

1, ϑνμ ΟΝ] α5 “1, Ὀυϊ Φὴν 158 ὑγοῦ. ρὶ. μεγε 88 νγε}} δαβ γμ; οὶ ἱπηραῖς 
ἴδε ταεᾶϑυσε δπὰ τὲ θεά 688. --- 3, ΠΛ}] ἷβ ῥγοβδίς, τηβδίςεβ 1. ἴοο Ἰοῃξ. --- 

4, π νῦ. δβ8 1: δϑξ, οἵ βιη. ἽἼΦΠ2 ἰ8. δῃ ἰηΐεγρ. 9]., τωδϊκίηρ 1. ἴοο Ἰοῃ. 
-- 55 9}} 15. 4190 ἃ ρβεπεγα]βαίίου οἵ ἀἢ οτίρί αὶ "ν. --- Ρ515}] ποῖ δὰ δά άιϊιίοπαὶ 
αἰιθυῖς, Ὀὰϊ “δε τἰρμίεουδ πιδη,᾿" δ8 αγε, θυ., Οτσ., δὔϊεγ 35; 1 15 ρἷ. -- 

δ. ὥνι]ὔ 45 υ.]; ἰπίεγρ. ρὶ. θείογε ρίς. -- 99] Ρῖο. ΗΐΡΒ. πῦῦ; ἀεμαῖ, 858. 3735. 
-τ 83} ΡΠ. δὴ σωῤῥογί, 88. 5.538; Σ οἰκονομῶν τὰ αράγμῶτα αὐτοῦ μετὰ 
κρίσεως, οἵ. Φ; ἴο θὲ ρῥτείεγεά ἴο 65 οἰκονομήσει τοὺς λόγους αὐτοῦ ἐν κρίσει, 

3 σἱεῥενεαδί! νεγόα τα ἐπ )μαϊεῖο. --- Θ. ΓΤ] 88 ν.3 ἃ 6]., τιακίηρ 1. ἴοο Ἰοῃρ. 
-- 1. Ἐπρ εν] π... ἑαέρρε, 85. ε 4932 (Πρ), Ἀγ. 1.589 2536 (219). --- ΠΊΡ3 ΠΩΣ] 
πιλκοβ 1. ἴοὸ Ἰοῃρ ; ΤΥ ἰ8. ἰπίεγρ. ρ].; νι} ΠΥ. τὰ. πϑϑ ἢ κνν; (δ ἐλπίζειν, 
ΤΌΣ ἰηΐ, ---θ. 518} ΡΊ. τεαλίεν; οἵ α1πι5, οἵ, Ῥγ. 115; ἴογ οἴδμασ α868 Ὁ. 1485,.--- 

10. ῬΩΣ Ὁ} ΡΒγ. 3516 3713 1.4. 215 10. 169. 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΙΠ]., 4 5τε. 4. 

ῬΒ. ΣΙ3 ἴθ ἃ Β1ΠῚΠῚ0Π8 ἴ0 18Γ86] (0 Ῥγαΐβα Ὑδασ ἢ ἕοσενοσ (ν.} 5) 
“Ο, ἐχδϊτοά δῦονε [πὸ πδιΐίοηθ ἰῃ ΠΘΑΨΘΏΪΥ ΟΊΟΣΥ, 18 ΟΣΊΒΥ οὗ 

Ἰρίνοσβαὶ ῥχγαΐδα (ν.5) ; Ηβ 18 ἱποοπιρασαῦϊο, ἔγοπι Ηΐ8 Ββαυ θη 

Τῶσοηο οοηδοδορηάδίηρ [0 866 ψγδδί ἰΓαηΒρίσοβ ἰῃ Βδασθ δηᾶ ΟὉ δασί 

(ν.5 Ὁ; Β6 δῃίβσομθθ Ζίοη, ἰδικίηρ ΒΕΓ ἔσγοπι Β6Ὶ ἀββοϊδιίοῃ δηᾶ ὃδι- 

ΤΟΠΏΘ8Β, Δπὰ πηαϊκίπρ ΠΟΥ Ππ6 ρ]δὰ πιοΐῖμοσ οὗ δάσο (ν.15.55.3); 

ψΒοΣ 1α8ὲ ἰδ Θπιρμδδίζοὰ ὉΥ ψοββ6β (νυ. ἢ). 

ῬΆΑΙΒΕ, Υδηνεῆ, γε βεγνδηίϑ : 
Ῥταΐβε ἴς ἤδπὶδ οὗ Υδῃνεῃ. 

ΤῊΣ παπιό οἵ Υδῃνεῃ Ὀε ὈΪεβϑεᾶ 

Ἑτοῖὰ ἢον ΟἹ ὄνεῃ ἰόγενεσ. 
΄ 
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ἙἘΒΞΟΜ τῆς τἰβίῃηρ οὗ ἴῃς βὰη υπίο ἰ[5 Ξε ηνσ 
Τῆς πᾶπιε οὗ ΥὙδῆννεἢ ἰ5 νου ἴο Ὀς ρῥγαίβεὰ, 
Ηε ἰ5 δίψῃ αὔονε 41] παϊΐοῃϑβ, 
Αδονα ἴε βεᾶνεηβ Ηἰΐϑ5 ρίουγ. 

ΗΟ [5 {κε Υδῃνθῆ οὖν αοὰ ἢ 

Ηε νΠο εχαϊειϊῃ Ηἰπιβεὶ ἰο 5ἰὲ ει γοηθά : 
Ηε νὯο 5βἰοορείῃ ἴο Ἰοοῖκ 

Ιῃ ἴῃς βδανεθηβ δηὰ ἰῃ (411) ἴῃς δαγίῃ. 
ΗΞ ὙΠΟ ταϊβεϊῃ ουὖἱ οὗ ἴπε ἀυϑῖ: 

Ηε νῆο δπίτοπείῃ Ηἰ5 ρεορῖε: 
Ηδ ψῆο δῃίγοηεἢ ἴῃ6 Ὀδιτεη 

Το ὕε (ὃς ρ]δά πιοίῃεσ οἵ οι] ἄγε. 

ΡΒ. 113 ἴ6 τε [μἰγά Η4116] οὐ (μῖ8. στοὰρ (νυ. πίτ' ὃ 35). Ιὲ Ὀερίας τῆς 
7ενίβἢ Πτυγρὶοαὶ Η4}1ε], 113-018, βαρ αἱ ἴῃς (ἢτες στοαὶ ρἱ]ρτίτη (εαβίβ, αἱ ἴῃς 

Ἐεαδβὶ οἵ Πεάϊςακίοη, ἀπὰ δἱ ἴῃς ογάϊπαγυ μὸν πιοοηβ. Αἱ ἰῃς Ῥαββονεσ 113- 
114 ψεταὰ ϑυπρ Ὀείογε ἴΠ6 τιεαὶ, 115-118 δῆτ ἰϊ, ἰπ σοπηδοϊίοι τὰ τῆς ἰουτγίἢ 

οὰρ. Τα ρτοὰρ ἰ5β αἷβο Ἅοδι]εὰ “τῆς Εργριΐδῃ Ηδ}1ε]. Τῆὸε Ἐοιπαη Οδίμοῖῖς 
ΟΒυτο ἢ 0865 ἴμ68ε 88 ἴῃς Ὀ4518 οὗ {πε ϑυπάδυ νεβρεῖ βεγνίςβ. ΤὨΐβ Ρ5. ἀδερεηὰβς 
ὑροη Μαὶ. 11} ἴῃ ν.δα, τ 5. 28 ἴῃ ν.ῖ, 15. 54} ἴῃ ν. ΜΝ. ἐχοερὶ ἔοσ ἃ ἱταπβροβὶ- 
τίοι οὗ Ἰΐμ65 18 Ἔβϑθ τ} ἴῃ βᾶπη6 85 135], ΤῊς 5. ἀου 1658 θεΐϊοπρβ ἴο ἴὩς 

Οτεεκ ρετίοὰ. [Ι{ [85 ἔουγ {πλεῖον τεἰγαϑ ἢ 5, τυ ρ]5. ἔγοτη 1 5. 25 ἰπ ν.ἕἷδ. 5, 

Βίγ. 1. ΤΏγαα 65 5γ}., [πε 14ϑὲ βγηῖῇ. ---1-9, δ αἱςδ], τερεαϊϑά 
ἴοσ. δπιρμαβίβ [ὶ ὁς ὀέεεφεά. ---- ΤῊ6 500]. Υξ σεγυσηές), 85 Οῦ, Ἐ, 3, 

Αᾳ. Σ, ΡΒΡ. : (απ {π| νοσβῃρρετβ, ἴῃ6 ἴπια 5γαεὶ], ἴὸ Ὀ6 ῥσγοίειτεά 

ἴο “ βεσνδηΐβ οἵ Ὑδῆνε " οἵ 3Η, ὥ, ΖΦ, ΑΥ., ΕΝ. Τῆς ἤχβε ᾿ἴπεὸ 

τῇδ ρῖνεβ Ὀοῖῃ ἴῃο56 οδ]]6ὰ ροπ ἴο ργαῖβα δηὰ [μ6 οδήεεϊ ἴο θ6 
Ρταίβεά : γλτσελ])] ; ὙὨϊ ἢ Ἰαῖίεσ μ85 ἴμθη 85 ἰἴ5 ἢ “δε πᾶγις οὕ 
γαλευεά, τορεαϊεα ἴο διρἢϑὶζα [ῃ6 ΟΥΒὮΙΡ ἃ5 σοι ρσεβοπαϊηρς 
τῆ6. επτίγα ἀϊνίπε τηδηϊεδίδϊίοη. ὙΒῈ οΟἰϊπιαχ ἰ5: γορε ποῖῦ οπ 
εὐεη ἤογευεγ), ἐν υϊδϑιϊηρῖγ, νι τπουϊ οεββαιίοῃ. 

ϑὲσ. 11. Τῆς ἤτϑι Ἰης 8 (ο]οννεὰ Ὁγ ἴἔγες βγη. -ἴπ68 βυθοῖς 

τῃετεῖο, τενογδίηρ ἴῃ6 ογάεγ οἵ ἴῃς ῥσενίουβ ϑίτ:. -- 3- 4, γον 1ὼ6 
γίρίη οὗ 1ὴ6 τη μρο ἐξ φοΥΠηρ} ἴτοτὰ ἴλ6 τεπηοῖς Εϑὶ ἴο τῃς ἴατ- 
τῃε8ῖ γγεβί ; υηίνεῦβαὶ νΟΓΒἢΪΡ ἰῇ ρ]δος ἰ5 ἴἢυ5 δα ἀεἀ ἴο υηΐϊνογβδ! 
οἵ ἔπιε οὗ (με ῥγενίουβ 517. ---- ἐς τυογέν ἐ δέ ῥγαϊςε4, 85 τ8' 485 
οὐ" τ455; δηά ποῖ “Ὀὲ ρῥταϊβεα " οἵ ΕΝ" 458 1 || ψῖ ῥσενίουβ 
8::., ἤδη ἰξ 15 τα γ ἢ ἢ .176 ἐς ἀίρὰ σόουε αὐ παδορς ἢ αδουξ 
2λε ἀεαυέης ΠΗ» σίο»}} : εἴ. 8) «5 5. ὍΒΕ ῥγαῖϑβε ἰβ ἴο δ6 ηΐνεγβαὶ: 
ἃτΛΟ.ρ 81} πδίϊοῃβ, ἔοσ Ηδ τεϊβῃβ ονϑσ [ῃ6πὶ 4}}; δῃᾷ ονδσ 8}} (86 
δι, ἃ8 Ηἰἶβ ρίοτυ ἀῦονε ἴε πεᾶνθῃβ ἰ5 αἶβδο ἀῦονε 411} [ἢ δϑυίῃ. 
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ϑὲσ. 11. Αἢ δηι ἢ. σουρ οὶ δῃοϊοβεά ἴῃ ἀη ἰηϊτοάυοσίοιγ δηά ἃ 
ςοποϊυάϊηρ, 11π6.--ὅ-8. Ἡλο ἐς ἄξε γαλιυεὰ ομγ Οοά 2] ἃ ἌςΒδὶ]- 
Ἰεῆρε ἰῃϑιϑείηρ ἴπδὶ Ηςδ 15 Ἰποοτῃ ρΑγδΌΪΥ ϑυ ρεσίοσ ἴο 41} οἴδμεσϑβ, οἵ. 

Ἐχ. 15}} Πι. 35. --- [Ὡς βυρετίου νυ οὗ Ὑδῆνθῃ 15 πον βεῖ ἰοσιῃ 
ἴῃ Ραγιοϊρία! τεϊδῖῖνε οἰδυβαβ: 172 τὐυῖᾶο ἐχαϊίενα ὔνιοοῦ τ οἱΐ 

ἐπίλγο»ιδ4, τεβυτηΐηρ ἴῃ6 “ Βίρῃ᾽" οἵ ν᾿. Ηε τίβειἢ ἴο βυργεηα 
Βεϊῃῖβ, νῃεη Ηε 515 οὔ Ηἰβ5 ἤδάνθην ἴἤσοηθ. Ὁ ἰ5. ἱποοιῃραγ- 

ΔῸΌΪ6 ἰῃ Ηἰβ5 ἀϊνίηθ βονθγείρῃ τη] 65ῖγ. -- 76 τυὴσ εἰοοῤείά το ΦοξἽ. 

Ετοῦι ἴδ6 βυργείης μεῖρῃϊβ Ηδ βἰοορεῖῃ, ἰῃ οτάδσ ἴο ἰοοῖκ [ῃγουρῇ 
81}1 [Ὡς τερίοῃβ Ὀεῖον ---- ἡδιηεὶγ, ἦκα δε ἀεαυεης}, ίος δ ἰ5 οοη- 
ςεἰνεὰ 85 αῦονς ἴῃς ἤδᾶάνβηβ; σμα ἐῃ αὐ τὰς εαγίλ], Ὀδηθδῖῃ ἴῃς 
μεάνθῆβ. Ὑδηνεὴ 18 ἱποοτηραγαῦὶα ἴῃ Η5 σοηἀδβοδηβίοη 8150, οἔ. 

15. 512. 
ϑισ. 1. Τῆτες βγη. ᾿ἰη65 νυ τ ἃ συηῖῃ. σοπο]υβίοῃ. --- 7- 8. 2722 

«οἦο γαίτεζά οἱ 97 τὰς αμ51} ; ἃ5 Ὑ δι Ἕἢ ννὰ5 Ἱποουράταῦ ]ς ἴῃ ΗΠ5 

ταὐίνοσϑαὶ ἱησρεοϊίοη οἵ δατίῃ δηὰ ἤεάνεῃ, 50 πον Ηδ ἰ5 ἱπεοιω- 

ΡάγδΌΪα ἴῃ Ηἱἰ5 βρεοῖδὶ ἀθαιϊπρβ νι ἢ “7: φεοῤίφ. βταθὶ δὰ Ὀεεῃ 

- τη] γοαϊοα Ὀγ ἴῃ πδίίοηβ δηὰ πυπ)δϊεὰ ἴο ἴἢ6 ἀυδῖ, Ζίοηῃ, ([ῃ6 

ΜῈ οὗὁἩ Ὑδησεῆ δηᾶ τηοῖῃεῦ οὗ Ποῦ ρορυϊδιίοη, 4 Ὀδεὴ ἀερτινεὰ 
οὗ Βεσ ομ]άσγεη, τῆ Πδὰ Ὀδεῃ 5]αίῃ Ὀεδίοτα ΠῈΓ δε 5 ΟΓὁ Ὀδθη [Δ Κεῃ 
ἰηΐο σαρον" Υ ; ἀπά 850 δῆ παά Ὀεοοτὴς δαγγέμ, οἵ. 15. 541": -- 

ΥΔηΘἢ 18 ᾿ῃσοΙαράγα]6 ἰη ἴῃ Ηδ 5 ἴῃ6 ομβ τὐάσ εηζἀγομείλ], 
τερεδίεά ἴοσ εἰ ρἢδϑίβ, Ὀοϊῃ ἴῃ σοπηθοιίοη τῖτἢ Η5 ἀδβϑοϊδῖθ ρβορ]α 

δηά Ὀάττεη Ζίοῃ, δηα δβρεοΐδ!ν πῃ τῃ6 Ἰαϊίοσ ἴῃ οσγάδυ ἴο ἴῃς 
οΟἸϊπιᾶχ --- τηακίηρ ΕΓ 429 ρίαά »ποίδερ 97 εὐϊἠάγεη]; εἰνίηρ ἃ 

Πυμηθτοῦβ 8ΔΠηα ΠΔΡΡΥ Ρορυϊαϊίοη. Α ρ᾽οβθαῖοσ δῃϊαυραβ (ἢ ]5 ϑι1. 

ὉΥ ἰῃβοσιίηρ ἔἴτοια 1 5. 2᾽ βθνεσαὶ οἱδιιϑεβ: ἴῃς οὔΐεοὶ 2997 οἵ ἴδε 
τσὶ 16, δῃ εητῖτα 5γη. ᾿η6, γονι 246 ἀμηρσλὶ  γοά ἐμ τάς πεεάν, 

δηὰ ἱπ ἴῃ6 βρροῃπὰ 1ἴπθ τυΐγὰ φγίπεσς,; τερεαῖεά, ὑσορδῦὶυ ἴῃ [μς 
οτί μαι ρίοββ, Ὀᾳΐ σμδηρθα ὈΥ δῇ δαυὶν βογῖρα ἴῃ [86 Ἰδιίου οᾶδε ἴο 

“ἢ ποΌ]65 οὗ Ηἰβ ρεορὶς,᾽" νηὶ ἢ ρῖνεβ ἴῃ 6 οἶδε ἃ τείεσεηοα 

το ἱηάϊνίἀυ.81]5 ἀραίηβι ἴῃς σοηίοχί, νμΐοἢ αν: ἀ ΠΥ ταίοτβ ἴο [5.86]. 

1. 5. Σ12}] 50 35, ἴἶ, 25. 1351}; Ῥὰϊ (δ, Ἐ,, 3, Α4., Σ. ὈΣῺΡ πιογα ῥοῦ. --- 
5. Ὁ] 68 135}6; 65. "τ᾽, θυϊ ἀραϊπβὶ πηδᾶβυτεα. --- 3, Ἵ.3:1 Ῥὰ, ρῖο. 112; οἵ. 
375 ἴτ22 128’; σοῃδίγυοϊεὰ ὙΠ δπν }.58., ΨΙΟΒ 185, δόνενετ, πεαά]ε85 πὰ 

ἀπρίουϑ. --- 8. ἸΔΌῚ στν ΠῚ] ΕΝ 501 Μαὶ]. 11}, --- αν οὐ ΚΣΑΚᾺΙ Ρυ. 
Ρῖς. δῦπ: εἶδνν. 18.481 οὐδὲ τ455. -- 4, ὉΝ) Ὀρτὸν Ὁ] οἵ, Ὁ»)2 4611, ὈνοΦῸΔ) ὃ» 
575. 15 τ τοϑδ; ὉΡ Βεῖα αϑϑίπηϊαιεὰ ἴο Ὁ ΌΦΗ Ὁ; ἐπ 8γπ. οἴδυθα. --- γ""}} ἰ5. ἃ 
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πεβά]εββ ρ].----ὅ. .1.3285} ΗῚΡΆ. ρίς, "132; οἵ. Οαἱ 103}1.--- 6. τδιϑε Ὁ] εἶσνν. 
ψ ἀωνιίδίαίε τ838(Ὁ) 758 1475. Ὑῆε»"- ἰβ δῃοίεῃηΐ οαϑεὲ ἐπάϊηρ, (εβ.3. 8, (ον 
ΕΌΡΒΟΩΥ, ἴο ρεῖ ἴνγο δοσβηῖβ. -- Ἴ. "0.90 5μουἹὰ δᾶνε δτιο]ε 85 ρίοβ. αθονε 
ν.δὺ. θα, δῃὰ τ 6ῃ ἴννο δοοεηΐβ ἃ5 ἴΠο56. "ἡ 1ῇθῃ παδίκε5 1. ἴοο Ἰοῃρ δῃὰ ἰξ ἃ ρἷ., 

85 430 ν.τὸ ἔτοταῃ 1 5. 25. --- ᾧ ΠΒ9Ν] π.[π|.} ( ψγρθ) αἰμηράϊ, ας τ 5. 28. --- 
8. ΠΣ ΔΩ, ΗΙρΆ. πῆ, νι ν-, Ργοῦ. δϑϑι πι]δίεὰ ἴο 1 5. 22. γε 5δου]ὰ τὰ, 

83 ἴῃ οἴμοι οᾶβεβ "2 Φ'ΌΓι, 85 ν.ϑά, δηὰ τεραγὰ Ὃ; δ5 115 οὔ)εοῖ. Α ρ]οββδῖοσς μδ5 

επϊαγρεὰ τῇς 1. ΟΝ. Δ. ἘΞΠῚ καθίσαι αὐτὸν 33: εὖ ξεν σεάεγε γαείαί, 58ο Οτ᾽, 
Νον., θα.» (Βε., Ὀαϊ ἀουθῖ!ε58 (15 15 δῃ ἱπίεγρ. 85 υβ08], δῃὰ ἀοες ποῖ ἱταρὶγ 
δὴ οτἦρ᾽ μαὶ "3 υφγηῦ. --- θ, ΓΙΣΣ ΓᾺΡ] οδῖτ. ᾧ Ἣν δά). ὀαγγέρ, ἃ5 1 5. 2) ἢ. εαἦ 
15. 54... ΓΛ ἰ5 ἀουθ.}ε85 ἱπίετρ. δὶ. 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΙΝ., 2 5τῃ. 65. 

Ῥβ. 14 ἰδ ἃ εἰδϑίοσίοδὶ Ῥοθπὶ, ἀθβοσὶ υηρ [Π6 ἰσδηδέοσταδτίοι οὗ 

παίιτο δὲ ἔπ Εχοάυδ (ν.᾿. δ 2), δῃὰ δἰθττιίηρ (μαὶ ἐξ τχᾶ8 ἄπο ἴο0 [Π6 
Ῥγόϑθηοθ οὗ {πὲ ΘΟ οὗ ]Δοοῦ, ψῈΟ 18 δἴ ἴπ6 δᾶπι|6 {ἰπ|6 1ογά οὗ 186 

οασίῃ (ν.5 7). ΟΘἸοβθθβ δδὰ [πὸ βοϊθοιίοῃ οὐ [6 ΒΟΙΥῪ Ρῖδοβ ἱῃ 7υἀΔῃ 
(ν.23, διὰ τπ6 Ὀτίησίηρ οὗ τναῖοτ ἔστοπι [88 τοοῖ (ν.ὅ). 

ἨῈΕΝ [5γδ6] ννεηὶ ἰογιἢ ουὖἱ οἱ Εργρί, 

Τῆς ουδε οὗ ]αοοῦ ἔτοιῃ ἃ Ρβορ]δ οὗ υῃϊπί6 1! 1 016 βρεεςῖ, 
Τῆς 568 5ᾶὰνν δπὰ ἢεὰ ; 

7οτάδη ἰυγηεά Ὀδοκναγά; 

Τῆε πιουπίαίηϑ 5κίρρεά [{κ6 τὰπιβ ; 

Τῆς 1115 (ἀαηοεα) [κε Ἰαπὶ5 οὗ (ῃ6 ἤοοϊ. 
ΗΑΤ αἰϊεὰ τες, Ο ὅ5:8, ἴπαὶ ἴσου 5ῃου]άϑι ῆεε; 

Ο ]ογάδη, ἴπαὶ ἴῆουι. Ξῃου!άπί τὰτη Ὀδοϊκνναγὰ ; 
Υε πιουηίφίη5, (αἱ γε πκίρρεά [ἷκε ταπιβ; 

Υε ἢ}115, (μαι γε (ἀδηοεα) {κε ἸαπιῸ5 οὗ [ῃς δος κὴ 

1 ννᾶβ αἵ ἴῃ ργεβεποε οὗ ἴῆε 1οτὰ οὗ ἰῃς βατίὶ: 
Αἱ [86 Ῥγέβεηος οὗ ἴῃ6 6οα οὗἉ Ϊδςοῦ. 

Ῥβ. 114 ἰ5 αἷϑο ἃ Ἠδ]]εὶ, μανίην ποϑϑπ ἴῃ (6, ΑἸ ΒουρᾺ ἰῃ Ἐ, 3, τἷ8 ποτά ἰ5 
αἰϊδομβεὰ ἴἰο ἴῃς επὰ οἵ ργενίουβ Ῥβ8., ἀουθι]εβ8 ὈῪ δγζοσ (ψ. 1πίτ. ὃ 35). 

Οὐρία! γ, μονανον, ἰξ 85 ἢοΐ ἃ Η4]1ε]. Τῆς {{π|ὲ 15 ἀρργορτγίαϊε ΟἹΪΥ 50 ἔασ 

85 ἰἴ νψ8 υβεὰ ΨΊ ἢ (ἢ ρτγενίουβ οἵ ἴῃς βυθβεαυεπῖ ΡΒ. ΡγΟΡΔΟΪ ἱπ ᾿ἰτυγρὶςαὶ 

86 ἰξ 85 αἰνναγβ υϑεὰ νῚ ἢ (ῃς Ἰαίίετ, ἀπά δοοογάϊηρ]Ὺ ἰξ 18. σοτηρίπεὰ ἢ 

ἰξ ἰὼ ὦ, Ῥ. Τῆε τείεγεπος ἴο ἴ8ε ογοβδίηρ οἱ ἴ8ς Ἐεὰ ϑεὰ δηὰ ἴῃς 7ογ- 
ἄδῃ ͵5 οἵ βυςἢ ἃ βεέπεγαὶ Ἵπαγαοῖεσ (μαὶ ἰξ ἀοεβ ποῖ ἱπάϊοαϊε ἴπε 56 οὗὨ ΔΗΥ͂ 

Ρατγιίουϊας ἀοοσυπιοηὶ οὐ ἴὩε ΗἩεχαΐευοῃ. Ὑῃὲ υθ6 οὗ 1»ῦ ν.} 15. ἴῃς ΟἿΪΥ 

ενίάδηος οὗ Ἰαῖς Ἡεῦτεν. ὙὨε Ἐ5, ἀουθῖ1]ε85 Ὀεϊοπρβ ἴο ἴμε Οτεεὶς ρμετγίοά. 

11 Πα5 ἴννο {ἰγϊταοῖοσ Βεχδβιο β διγαηρεὰ 85 ϑίσ. δῃὰ δηϊϊ-ϑῖσ. Χ.2. 8 τὲ Ἰδίς 
ξΕἰοβδβεβ. 
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ϑὲσ. 1. Α 53}. οσουρίεῖ δηὰ ἃ 5γῃ. [εἰγαϑβίοῇ. --- 1. γον ὦ 
2εοῤίς ο΄ περ ει δίς φῤέεελ], βρεακίηρ ἃ ἰδηρυάρε (μᾶῖ [βγδϑὶ 
αἰά ποῖ υπάἀετβίδηά, οἴ, Οη. 4253 18. 28, ὙΤῊδ Ῥσόρεσ δροάοβίβ ἰ5 
ἴῃ νιδϑ; Ὀυϊ ἃ ροββαίοσ, νυ βίης ἴὸ ρῖνε ἃ ποῦ βυΐδῦ]ς Ὀαβὶβ (Ὁ ῦ 
τὴς υδὲ οἵ ἴῃε6 5. ἴῃ ρυ ]]ς σνοσβῃϊρ, δηά τὨϊηκίηρ οὗ ἴδε ἤμαὶ 
Ρυροβε οὗ ἴῃς ἘΕχοάυ5, δαά5 2. γμάσἀ δεεανις Ηἶς ταπείμα47}}, 

τῆς ἰαηὰ οἵ [ἀδῇ, ἴον [6 υδ04] [Θγαβαίδθ, [ἢ 6 σαρίϊαὶ οἰΐγ, οἴ, ἔχ. 

1} Ῥς, 88 Ὁ, γασὶ 4Πὶς ἀονιΐμίορ], ἴῃς ἐπῆγε ἰδηὰ οἵ Ιϑβγδεὶ, 
τῃε Ιαηὰ ονεσ ψῇϊο ἢ Ηδ τεϊρηθά 45 Κίηρ οἵ ἰβγϑεὶ. --- ὃ, 72: “εα 
σατυ απά 3447, τὴς Ἀδὰ 568, οἵ 568 οἵ γτβεάβ, νῃϊςῃ δἱ ἴῃς Εχοάυβ 

νὰ5 ἰαϊὰ ὕδζε, 80 [δαὶ [ϑγθὶ τηϊρῃς ογοββ. [1 15 ρεσβοηϊῆεά δηὰ 
Τερσεβεηϊεα 85 ἤδοίϊῃρ ἰῇ ἴδισγοσ Ὀείογε βοιῃθίῃίηρ ἴπαὶ ἰΐ 58:07. 

μαι {5 νν85 15 τεβεσνεὰ (οσ ἴπε δηιἰβίτορῃε, οἴ, Εχ. 155 5. 7)". 
--ὐ ,μονώσπ ἐμγησα ὀασεζιυαγα. [115 ψαῖοτβ Ὀδοάτης ἀδιητηθά ὑρ 
ἃῦονε, 80 ἰμαὶ Ιβγαθὶ τηϊρῃϊ οσοθθ ἴῃ ἰἴ5 Ὀεά, οἴ. 705. 215 77 .-- 
4. 7λε »ν"οιγίσέμς εξίῤῥεά ἤξε γανις ἢ Τῆς ἀἱς ἐαπεα ξε ἡανιὸς 
47 1λε βοεξ, ρετβοηϊβοδίίοη οἵ ἴπε πηουηίαίηβ οὐ Ἡοσεῦ, νοι, ἴῃ 

τῆς δαγίβαυακε δὲ ἴῃς τπεορῆδην οὗ ἴπε Ἰαννρινίην (Εχ. το δ), 
ταβει Ὁ] γουηρ τὰπὶ5 δηὰ ἰδιηῦ5, βκιρρίηρ δηὰ ἀδποίηρ δρουΐ ἴῃ 

τμεῖγ ἴδσγοσ, οἵ, ΗΌ. 3}, 
δίς. 11 ἰ5 [ῃ6 δηιβίσορῃβ, νὴ ἃ σγῃ. τεἰγαϑες ἢ οὗ ἱπαυΐγγ, δηὰ 

ἃ 3γη. σουρϊεῖ οἵ τερὶγ. --- ὅ-6. λα αἰ εα “ἀεε 2]. ΜΝ ἰ5 ἴῃ 

τεδβοη οἵ γοὺγ ἰειτοῦῦ Ὁ δὶ νναβ ἴἴ παῖ γουὺ 5ανν, ἰμαὶ ἐπρῃϊεπεά 
γοι 50 της ὍΤῇε αυσδίίοη 5 ἀδϑκεὰ οἵ 6 σέσ, ἴ6 "ογάση, ἴῃ 6 

»πομραίης, ἀρὰ τῃ6 ἀὐζς, τορθαϊίηρς ἐχϑοῖγ νι ἴῃ [ῃ6 ἔογῃῃ οὗ [μ8 
αυσϑιίοη, ἴῃ ογάεσ ἴο ἴπε επιρῃδίίς τερὶγ. -- 7. 2, τος α΄ λέ 2γε:- 
ἐπέέ 97}, τερεαϊεὰ ἴοσ ετηρδβίβ. ---- ἦς Ζογα 97 1ἦε ταν}, τὴς 
βονεζείρῃ οὐΕσ δηὰ ροββεβϑοῦ οἵ ἴῃς 868, ἴῃε Τογάδη, ἴῃ 6 τηουη- 

ἰΔίη5, δῃά της Ἀ1|5, ἀῃὰ οἵ 411 οἴπεσγ [Ὠϊρβ; γῆο δδά σοπιε ἴῃ 
1πεορἤδηγ, βυμηγηοηΐηρ ἰἤετα ἴο [Κα {πεῖς ρατί ἴῃ τς ἀ 6] νεσαησα 
οὗ Ηἰβ ρεορὶε; ἔοσ Ηξ νβ αἷβο, δῃὰ ἴἰπ ἃ βρεοῖϊαὶ βεῆβε, ζὴε σοά 

47 7αεοῦ. ΤῊΪΐΘ Δῆϑνεῦ μᾶ5 Ὀεεη ἀϊδίαγθεα ὉΥ δὴ δΑυΪῪ σΟργ βι 5 

τηϊβίακε; Ψ8Ο, ἴο ἴῃ ρτγεαῖ ἰῃ) τυ οὗ ἴῃ 6 τηδάβυγε, ντοῖς ἴῃς νῦ. ἴῃ 

Υ.75 Ἰηδιεδά οὗ ἴῃ ν.. Τῆυ5 ἴῃς νΌ. “ ἀδηςεά,᾽" πῃ ἢ 15 σγη. ΜΠ ἢ 
“κι ρροα," παὰά ἴο 6 ρίνθῃ ἃ πηεδηϊῃρ δρρτορτίαϊε ἴο 4}1 [ἢ 68 

οὐ͵]εοῖς οὗ πδίυτε δηά ἱπίεγργεῖεα 85 δὴ ἰπην. “στη, ΟΥ “ ἴτθτη- 

Ὁ]6; δηά 50 ἰπβίεδά οἵ δηβνεσίηρ ἴῃς αυεδίίοη, [Π656 ρτεδῖ οὔ- 
76ςεῖ8 οἵ παῖυγε ἂγα ἐχῃοτίεα ἴο ἀο ψνῇῃαϊ [ΠΕ ἤᾶνα δἰγαδάν ὈὉθθῃ 
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τερτεβοηϊθα 85 ἀοίηρ. Α μοββαῖοσ ἴδοκβ οἡ, σὴ ἢ ρστθαὶ ἱπυργο- 
Ῥπεῖν, ἃ σουρίεῖ τοϊδίίηρ ἴῃ 6 τηΐϊγδοὶς οὐ Ὀγηρίηρ Ῥναῖεσ ἔγοιῃ ἴῃς 
τοοκ: 8. “472 τυὴν ἐμγηεαά {ἠέ γοοξ ἱπίρ α ῥοοί οΥ τυαίδν, “δε ἥέπιν 

᾿ γοεᾷ ἐπίο α “ρεπίσίη 97 τυαΐφνς, οἴ, Ἐχ. τη Νὰ. 205" Ῥες. η)85.:}.5 
10] 15. 4113, ὶ 

1. υὴὋο Ὁ; α«λ. ἃ Ρεορῖς βρεακίῃηρ δ υπίηςο] Πρ] 0]ε οσ ἑοτεῖρτι ἰδηρυαρε, 
ΝΗ. ον 255, οἴ. 15, 2811, -τ γ ΓΛ 88] Ρ].» εἶβνν. ΟὨΪΥ 1.369 Σ ΠΟΘΘΌ ἡ.{, αονείνοα 

οἵ ἀρὰ ἃς 10322 14.518, εἶδνν. Ψ Οἵ Παδνθηγ Ὀοάϊεβ 1368-9; Ρ]. ῥγοῦ. εἴτοσ οὗ 
Ροϊπιϊίην. (δ᾽ ἐξουσία αὐτοῦ, 33: ῥοίεείας εἰσ. ΤῊΪ5 Ψ»ἢο]ς ν. 15 φῇ. --- 8. 385} 

ΟΑ] ἱπιρί. 320, υ. 1711; ς. Ὑπν ἑεγη αὐομξ δαςξιυαγαῖ, 80 ν.δ, ποῖ εἶδι'. --- 
4. γ70] Οδἱ Ἴρ. τδὴβ αδομέ, 80 6150 νυδ. ΗΪρῇ. 295. Α ῥδζβὶ]εῖ νῦ. πεεάεὰ 
ἱπ ποχῖ 1.; ῥοῦ, τὅγι; 80 ἷβο ν.δὺ, οἵ, 969, --- Ἴ.. 05,6] ἀϊβρΙασεὰ ἔτοπι ργενίουβ 
1. τ 3Ρ»" πιῦν} ΡΒγ, αιλ.; ἱπηργοθ.; Ἔττοῦ ἔου 30 9ὺ "πν, πλδεὶ αἶβιν, πῃ Ψ 1852 
(ἴοσ ὅπ 2 5. 2233), “οὔ (6}.) 1391} (6}.). --- 8. ῬῬ0}.] γίίοὶς τεϊαῖϊνε, ρίς. 

ἢρπ, Ὁ, 9013, ἀτομαῖς εηάϊπρ' ἴοτ ἘὈΡ ΒΟΥ. --- ἢ ν85}] πιπὶ, Μέρ, α5 Ὁι. 818 3212 
70. 289 15. κοῦ, --- }}}} ἀτοδαῖς, εὑρβοηῖΐς επαϊΐῃρ, ἔοσ οβῖσ. γ}9Ὸ νὰ ὍΝ ἃ5 
705. 159 1816 (Ρ) 1 ΚΙ 185 2 Κ. 319.35 ΤΆΐ5 ν. ἰδ ρὶ. 

ῬΘΑΙΜ ΟΧν. 

ῬΒ. ΣΙ 8 οοπῃροβίίο : (4) ἃ Ῥγάγοσ [0 Ὑδανγοδ ἰ0 πιδηϊξεδὲ Ηΐθ 

ἘΊΟΓΥ οὐοσ δραὶπϑὲ π6 ἰ4018 οὗ [πὸ πδίϊοπβ, τ ἱ δ ἱπιρτοοδίίοα 

ὍΡοη ἰΔοϊδίοτβ (ν.. Ὁ. 27..8). 10 ΨΕΪΟΝ ΒΘΌΡΡΙ ΘΠ ΘΠΊΑΤΥ 5Ί08868 ὙΌΣΘ 

αἀὰοά (ν....1.); (8) ἃ ᾿ἰΐαην οὗ Ῥγίεδε πὰ βϑορῖθ, ἴπ6 ἔοσπιοσ 

Θχμοσίίπρ 10 ἰτυβῖ ἱπ ὙΔνοι, [6 ΙΑΔτίοΓ τοβροηάϊηρ ἰδαὲ Ηδ ἰδ 

τοῖν ΒΕΙΡ δπά βῃὶοϊὰ (ν.".}) ; τὲ ἰδξίεσ ἔβθη ἱπιρϊοσίπρ ἃ Ὁ] οβϑὶπρ 
ὍΡΟΙ 411 οἾ48868 οὗ ἘΠ6 σοπιτιυσπὶτυ (ν.}213), [6 ἔοστλοσ Ῥσοπουποίησ 

[88 Ὀ]εΒβδίπρ ἰῃ πὸ πᾶπῖθ ΟὗἨ 186 Οσοδῖοσ (ν.. 5). Τὸ {μὲ8β τχᾶβ 
αὐᾶδοά ἃ »[οββ ἴῃ [Π6 πδίιισο οὗ ἃ γΟῪ [0 Ὁ1688 ὙΔΏνΟΙ ΖΌΣΟΤΕΙ 

(ν..1.18). 

4. ν λον. 30.8.4. 5ΤᾺ. 45: 

ΟΤ  ἴο υ5, Υἀμνοἢ, ποῖ ἴο υ5, 

Βιιὶ ἴο Τΐπε οννῇ πᾶπια ρῖνε ρίουγ. 

ὙΝνπεχείοσε βϑῃουϊά [ἢ παιϊοῃϑβ 580: 
“ἌΝ εγα τον ἰ5 ἰπεῖς σά ὃ" 

ΌΚ σοά ἰ5 ἱπ βεανθὴ (δῦονε). 
ΑΙΙ τἰθαὶ Ηε ρ]εδϑείῃ, Ης ἀοείῃ. 

ὙΒεὶγ 1άο]5 ἄγε βἰϊνεῦ δῃὰ ροϊά, 
Τῆς νοσκ οὗ [6 Πδηάϑ οἵ πιεῆ. 

ΞΞΞΞΕΞΞ Ἢ ιτσἱ..----- 
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Α ΜΟῦΤΗ ἤδνε {πεν ; Ὀαὶ (ἢεΥ οαπποί Ξρεαῖς. 
Εγεβ μᾶνς ἴδεν; Ὀπὶ [ΠΥ οαπηοί 566. 

Ἑδτβ πᾶνε 1ΠῈν; Ὀπὶ {ΠΕ σαπποῖ Ὦδαγ. 
Α ποβὲ ᾶνα ἴπεγ; Ὀαὶ [ΠΕΥ οδηηοὶ 5π|6]], 

ΑΝΩΞΒ δᾶνε πεν ; Ὀυὶ ἴῃεγ οδπηοὶ ἐεεϊ, 

Εεεῖ πᾶνε {πεν Ὀυὶ ἴπεγ σαηποὶ ννδ]ῖς. 

μῖκε ἴἴεπὶ Ὀς τΠεν ἴπαὶ πηδάς {Πεπὶ, 

Ενεῖγ οἠε (δαὶ ἰγυβιει ἢ ἴῃ (Πα πὶ. 

8. ν δ, 3. 5τᾷ. 65, 
Ο (ΗΟΌΘΕ οἵ) 5γδεὶ, ἰγυϑὶ ἰπ Ὑδηνεῆ. 

“1: ἐς ἰλεὶν ἀεέῥ απά ἐἀεὶν τἀἑείά. 
Ο δοιυδβε οἵ Αδτγοη, ἱγυβὶ ἰῃ Ὑδηνεῃ. 

“Ἶ1ε ἐς ἐλεὲν ἀεῥ ἀπά {ἀεὶν «Αἱοίά. 
Ο γε ἴδιαι ἔδατ Ὑδῃννεῆ, ἰγυβὶ ἰη Ὑδην ἢ. 

“ἴε ἐς ἐλεὶγ ἀεῥ απά  ἱλεὶν τἀϊοίά. 
(Η Ε ἰ5 τῃεἰγ μεὶρ ἀπά (ῃεὶγ 5ῃ 1614.) 

Μαγ Υδῆνεῃ γεπιθση θοῦ δηὰ ὉΪ655: 
ΒΙε55 ἴῆς ἤουδς οἵ 5γδεὶ; 

ΒΙε55 (6 ἤουϑε οὗ Αδγοῃ; 

Β|655 ἴῇσπι [Παὶ ἰδασ Ὑδηνθῆ, 

5π|8}} ἰορείῃου ννἢ}} στεαῖ, 
ΜμΜδΑῪ Υδην ἢ δάὰ υπίο γοιι, 

πιο γου δηὰ υπῖο γουτ οἰ] άτεη. 
ΒΙεββεὰ Ὀὲε γε οἵ Υδηνεῃ, 

Μαῖκὸσ οἵ ἢδεανεηβ δηὰ βαγίῃ, 

ὙΠΕ πεανθηβ (νν ὨΪοἢ τε δϑϑοὶρστιθ) ἴο Ὑδην ες, 

Τῆδ βαπἢ ννὨϊοἢ ἰ5 σίνεηῃ ἴο ἴῃς 50ῃ5 οἵ τηδηκὶπά. 

Ῥε. τις ἰδ ἃ Ηδ1]]ε], ἱποογρογαϊεὰ ὃγ (δ, ἘΓ, 85, Θ, 3, απὰ βοπις οοὐά, 8), 
52 ἀε Ἐοββὶ, νὴ ῥγενίουβ Ρβ. ἔοσ ᾿ϊτυτρίοαὶ γβαβοπβ; στους πνροπ ἴῃ Β6, 
Ῥαυϊ τἴ86 ϑρᾶος ἢ Ο ἴῃ σοάΐοεβ ἱπαϊςαῖεβ 115 οπιϊβϑϑίοη, ἀὰς ργοῦδὈΪ ἴο ἴῃς 

Ἰπυγρίςα! αϑὲ οἵἁ {μῖ8 ἢ ἴμὲ ῥγενίουβ ΡΒ. 8. 115 ἰ5. σοτηροβίϊε: 44, ἔουγ 
τῆταοῖον ἰεϊγαβις 8, ν.1αδ. 2:7. 8. ςοηϊταϑίίηρσ ἴΒ6 Οοἀ οὗὨ Ι5γδεὶ νυ ἰάοἷ5, οἰϊεὰ 

ἰπ 12556. 16:16. ὙΠ ρίοβϑεβ ν,ἷς τοῦ 1382, ἀπὰ δὴ δαάϊιίομαὶ οδαγαοίεγίβεὶς 
οἵ ἰάοἷ5 ν.ἴς; 3, ἴἄγες ἰτπιοῖοσ Βοχδβϑιίς 9, ἃ Πα ΠΥ οὗἩ ργίεϑι δπὰ ρεορῖε ν.»" 18, 

Ὑἶ ἃ ἰαΐον ρὶοβ5 ν. 118 4 ἰ5 δδυϊϊεγ, ἱπάϊοαϊϊπρ ἃ ρετίοά οἵ Ἴοοπβϊοὶ τῖῖἢ 
Ἰάοϊαίτγ, οἴ. 15. 445.- 7ε. το" 16. ργο Δ ΌΪῪ ἔσοπι ἴῃς Βδργ]οηΐδη ρετγοὰ. 3 ἴτῃ- 
Ρ]ΐε5 Ὄϑίδ Ὁ] με ὑγουϑμὶρ ἴῃ ἴῃς ἰεπιρὶς. Τῆς Ρῥγοπιΐμεπος οὔ ἴδε Αδγοῃίο 
Ῥιεβιμβοοά ἴπ ν.10.12, δῃηὰ 6 ἀἰδεϊποϊίοι οὗἨἩ ῥγοβεϊγιεβ ν.11 18 ἔγοτη ἴμε Βουβε 
οἵ Ιβγαεῖ, ψῖ ἴδε ἀθβεηςς οὗ ΔῺΥ τπεπιίου οἵ ἃ κίηρ, ἱπιρὶγ ἴῃς Οτεεῖκ ρετὶοά. 

ΤΆς εἴοδββεβ γε οἵ Ἰαῖεσ ἀδῖε. 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΥΡ. 4. 

ϑῖσ. 1. ὙΤνο 5Ξγπίῆῃ. σουρ]εῖβ. --- 1. λοΖ ΤΣ. π5], ταρεδϊθα ἔογ 
ΘΠ αβῖβ, Δρρεδὶιίηρ το γαλτυελ, ἰπ ογάθσ ἴο ἴα δῃμῃεβὶβ: 9.7 

το Τλίηο οῖυη παρ ρίσέ φρο}. ---- Α ρ᾽οβϑαίοσ δι ἀβ5 ἴσοῃῃ 1.285: 207 
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216 «αξό οὔ Τὰν ἀίπάμεςς, (84) ,ογ ἐς ᾿αζε οὐ Τὰν με λγμέπες:], 
ἴο ἀο Βοῃουγ ἴο ἴῃοβε ἀϊνίηε δι ραῖα5, οἵ, Εχ. 345. ---2. Ἡάεγε- 
»ονγε τἀομδ τ. παδοης “αν: “Ἡγλεγε ποῖν ἐς τἀεῖγ σοά ἢ", 

Ὀεοαυδε Ης μδά ποῖ αἰβρίαγεα (ἢ ρου οἵ Ηἰβ παῖ ἴῃ ἴδα 
τεἀειαρίίοη οὗ Ηΐβ8 ρεορῖε, οὗ, Ῥβ8. 42} 79. 

ΒΕΣ. 11. ϑγπίῃ. σουρ]εῖβ ἴῃ δης ἢ 6518. --- ὃ. οὑκ Οσοά ἐς ἐπ 
ἀέσυεη], ἴο ψνὮοἢ) (5. νΕΙΥ Ῥτορε ΠΥ δά 8 σόουξ, ἃ5 ἴῃ τηθᾶϑβιιγα 

ΤΟα]υΪΓα5 ; παρ᾽ γίηρ, ου ἴῃ 6 ομα μαηά, ἴδδι Ηἰβ [Ὡτοὴς Μᾶς ἴῃεσε, 

δηά οὐ [Π6 οἴδπεσ ἢδηά, ἴμαὶ ἴῃ6 ροάβ οἵ ἴῃς πδιϊοηβ ψΕσῈ ἠοῖ 
{Π6τα. -- ΑΔ “λα ἢἴε 2ιεαφείά, 7ε ἀρείλ]. ἨΗἱΪϊβ ἀϊνίπε βονεγεῖρῃ 
111 Κπονβ ΠῸ ταδί οἱοἢ 5. ΟΥ ταβίγδϊηΐβ. --- 4. 7 εῖγ ἑάρίς]. ΤᾺΣ 
δοάϑ οἵ ἴπε Ὠδίϊοηβ ἃγὲ ἴῃ ἰἀεη θεὰ ὙΠῸ ΠΕΙΓ ἱπηᾶρ65. --- αγέ 
οἰδυεν απ ροί1, οἵ ἴῃ6 πηοϑὲ ργθοίουβ τηείδίβ ---- ηὰ γεῖ Ζᾷε τυστὰ 
27 τς λαπάς οὗ νισμ], ποῖ οσεδίοτβ, Ὀυΐϊ ογεδιίοῃβ. 

δισ. 111. ΑἜ 5γη. {ειγαϑιςῇ. --- ὅ-θ6. Μομίά ---- ἐγές ---- φαγ΄ ---- 
"0461, ἴῃ656 δαΐυγεβ οἵ ἴπε ἔδεε, σοϊητηοῃ ἴο πλθῃ ἀπά ἴο ἢδανθη]Υ 

ἰῃτε!!Πρέποαβ ἤθη ΤΠΘΥ ταδη εϑὶ ΠΘπαβαῖνεβ, --- ἔστε 214}}, ἴῃ658 
ἰάοϊβ ; Ὀαΐ ἴῆ6Ὺ ἢν το Ἰἰε ἰῃ τἤεῃ,. --- ἦεν εαηποί φῤεαᾷ --- “εξ 

- ἀεαν --- ο»η ἢ. ὙΠΘΥ σᾶηπποῖ ἀ56 ἴπθ5ε [δαίασεβ ἃ5 ἰἰνίηρ 
Ὀεϊηρβ ἀο. 

δίς. 1. Α 5γῃ. σουρίεῖ ἀηᾶ ἃ βυηίῃ. οὔβ. --- Ἴ. ἴαμα ---- γε 
- λανε 1λ4}}, οὨϊεῇ Ἰηδιγαπηθηῖβ οὗ ἴῃ 6 δοῦν! οἵ ἴῃς Ὀοαγ ; Ἀυΐ 

1ΠῸΥ οδηηοῖ 86 ἴΠ6ΠῚ. --- δεν εαρροῦ 7εεἰ---- “Δεν εαπρο τυαίξ]. 

Α εἰοβϑβαίον δά 9 ---- ζἦξν ψδίον πού το ὰ ἐλεὶγ “ἀγοα], ν ἈΪ ἢ πηδῖκοο 
τῆς διῖ:. 7υ5ῖ [818 ἴῃ ἴοο Ἰοηρ, ἰβ ἰὴ ἃ ἀϊβεγεηΐ βίγε ἔγοτη 186 

οἵας ᾿ἴπ68, δηὰ τεα]]ν 15 ἃ τερεϊτοη οὗ ν. 5 δηά ποῖ ποιπορθηθουβ 
ΜΠ} [15 ἱπηπηεαάϊαῖα σοηίεχί, --- 8. Ζίξε ζάενι ὅς ἐΐλεν ἡλαΐ νιαδξ 

ἠλερε], δῇ ἱπιργεοδίίοῃ ποῖ ΟἿΪΥ ὑροὴ ἴΠ6 ογαββηηθη ἴμδὶ τοδά 
[Π6 ἰπηᾶρεβ, Ὀαϊ Αἰδὸ ὑροη ἴποβα ψῇο δπιρίογθά ἴμθτα ; ἴπαΐ [ΠΥ 

ἸΊΔΥ ὈΘΟΟΠῚΘ ἃ5 ἱτπηροΐεπὶ ἀπά ῥγορΌΪΥ 4]5οὸ 45 ἀεαὰ 85 ἴμεβε 
ἱπηαρ68. --- ΤῊΣ ἱτηρτεοδίίοη 5 εχίθηἀδα ἴῃ [6 οἸἰπιᾶχ ἴο 8}1 ἰάοἱἁ- 

ἴεΓ5, Φυερν ογό “φαΓ ἐγμσίλ ἐπὶ ἐλέηι. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΥ. 2. 

ΘΕΣ. 1. Ιλΐδηγ οἵ [ἤγεο βγη. ᾿ἴπη65 ὈΥ ἴῃς ῥγϑϑῖ, σι ἴἤγες ἰάθη- 

Ἐρσδ] ᾿η65 οὗ γεβροῆβε ὉΥ ἴῃς Ῥθορῖδ. --- 9- 11. Ο λοιδε οΥΓ 7 γαεί[, 

80 Θῦ, ὦ, Ἐὴ, ΡΒΝ., 5 ν..3 1325}; το θὲ ῥτείειτεά ἰίο ““1βγδεὶ" οἵ 

3η, ΑΝ. ἘΝ., αἰ πουρῃ τῃῈ τηηρ. 8 16 58πλε -- [ἰὴς οτγρδηϊβδίίοη 
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οἵ Ι5ζδε] 85 ἃ μου βθῃοϊ ἃ οὐ παϊΐοῃη. ἢ ἦστε οὕ «444γο"], ἴῃς Αδγοηΐς 

Ῥηεβιμοοά, ἴῃς τα]εῖβ οὐ [ϑ5γᾶεὶ] δὲ ἴῃς ἰἰπχα οὐ τῇ σοπηροβίοη οὗ 
ἴῃε Ῥ5., ἰῃ ἴῃς Οτσεεῖὶς ρετιοά. [γε “δα Κα» Υαλτυελ], ἴῃ ῥσοβε- 
Ἰγίεβ8 ἴτοτὰ οἴεσ παίίοῃβ ἴμδη Ι5γδ6], ἔοσ ἴῃ8 νὰ πγυβὶ ἰηϊεσρτεῖ 
ἴ Ποῖα 85 δᾶαάϊείοηδὶ ἴο ἴῃς “βόουθε οὐ ϑ5γδ6]" ν.15.8, δηὰ ποῖ ἴῃ 

τῆς αδυ4] 5εη86 οὗ ἴῃς “Ρἱουβ᾽᾽ ἴῃ [586] 5 ἀἰβι! ! πρυ ]5η6 4 ἔτομῃ [Π6 
υηροάϊν. -- ΤῊ ῥτίεϑι Ἄχῃοτῖβ δδοῇ δηά 411 ἰὸ γωσί ἐπ γαλισελ]. 

ᾧ, 5, Ἐ, 3, 411 πᾶν τε μέ. Βεσγθ, βιδιίηρ 88 ἃ ἴδοι ἰδὲ {πεν ἀο 
{πι5ῖ ἴῃ Ὑδην ἢ, ΠΟ ἢ πγᾶῖκο5 ἃ Ὀδτῖοῦ δη Π 6515. νὴ της ἸἀοἸαίοτγα 

οὗ τδς 1451 'π6 οὗ ἴῃς ργενίουβ ῥβ., γῆο ταδὶ ἴῃ {πεὶγ 140]5, δηὰ 

Αἶϑο Βαγπιοηἶβοβ Ὀεῖῖοῦ ψ]τῃ τς 5[8. οὔ ἴῃ τἢτίοα τερεαϊδα Ἰἴπὸ: 
Ἧἶ ἐς ἐλείγ ἀεζ απά ἐλεεῖν φτἀϊεί. Βαῖ, οα τῃ6 οἴπεοσ δαηά, ἴῃ 8 
οἴδηρε οὗ ρούβοῃ Ὀεϑῖ 5.115 ἴῆς πδίαγε οὗ ἴῃ ᾿Σδὴν ἢ [ἢ ΡΕΘΟρ]ς 

τεϑροηάϊηρ ἴο [6 μι δϑῖ, μι ἢ ἴῃ ΔῺΥ σ856 ἀρΡΡΘΔΓΒ ἴῃ ἴῃ 50 5ε- 
ααυεηῖ 51Γ5., ἰὴ ἴῃς ἰαϑῖ οἵ ψῇϊο ἢ τ 6 ῥτίεϑὶ τεϑροηάβ ἴο ἴῃ Ρθορῖε. 

᾿Ἑυγίδογίιογε, ἴῃς τ[Ὠγεείο]α τερϑιοη οἵ ἰἀδητίοαὶ ᾿ΐμ65. 18 ἀρρσο- 

Ῥηδϊας ἴο βιοῆ ἃ ᾿ἰΐδηγν, δῃὰ ποῖ ἴο βἰδίεπ)εηῖβ οἵ ίδαοῖ. Οοάᾶ ἰ5 
ςοποείνεα 45 μοῖρ δηά βῃεϊὰ οἵ Ηἰβ ρβεξορῖε, 85 3. 287 4.13, 

ΘῈΣ. 11. Α βγηίῃ. σουρ]εῖ, ἃ 5γη. ἱΠρ]εῖ, δηὰ ἃ βγηϊῃ. 1ἴηθ ἴῃ 

Ποποϊυβίοῃ. ---12-138. Μααν γαλιυεὰ γεγιεριόδν ἀπά ὀΐεε5]. ὍῆΣ 
βυβεαιυδηΐ σοπίοχὶ τηδῖκε5 [ἢ15 γοη ἀδτηρ τηοβὶ ρσοῦαῦ]6. Ο ἰη- 
τεγργεῖβ Ὀο(ἢ ν 05. 85 ἴῃ [6 β4πΠ|6 σοῃδίπιοοη δηᾶὰ ἢ [ἢ 6 584π|Ὲ 

5[. 30η ̓ ᾶκεβ ἴῃς [ὈΥΠΊΟΓ 85 Ρί., νος τΠδη πυβὲ Ὅς ἴῃ ἃ τεϊδιϊνα 
οἶδυδβε, 45 ΠΡΌΝ. κ᾿ ψῆο ννᾶβϑ τηϊπά ] οὗ υ15,᾽᾽ οἵ ἃ βἰδιειηεηΐ οὗ ραβὶ 

Θχρεοσίεηςα, ἃ5 ΡΒΝ., ΑΥ͂., ἘΝ., “δβδῖῃ Ῥδδθὴ πηι] οὗ υ5.᾽ 

ΕΝ". 411 ἰακε τῆς ἱπηρίβ. βεσε ἀπά ἴῃ βυ ρβθαυδηξϊ οἷΔι1ι565 85 διῖΓ65, 

“6 11] Ὁ]655"; Ὀυϊ ΓΡΌΨ. τῇοτε σουγεοῖν 85 70. 55|ν65. ---- Α 1ἰῃς 

5. πηϊβϑίηρ ἰῃ 32) δηὰ ιββ. οἵ [5 ϑίτ. [1 5θεῖη8 πηοϑὲ ῬγοΌΔΌ]Ὲ 
ται [8ὲ ρδορὶβ βεσα Ὀδρίῃ {πεῖὶγ ρευ του τὴ ἴἢ6 βάτὴς ψοσάβ 

186. αν υ564 ἴῃ ἴῃς ῥτγενίουβ Θί1. : 175 ἐς φλεῖγ λεζ πᾶ ἐλεὶν 
«λεία. --- ΤῊς Ῥεορὶς ἴδῃ ῥγὰγ: ΜὰῪ ΗὭἬ δάῴ::)] εαςοῇ οἵ (πε 
οΪ45565 τῃηθηςοηδα δῦονο, “ἦε ἀοίσε οΥ 7εγαεί, {λὲς ἀομδέ 9 “ἀγορ, 

δηὰ “άορι ἠάσί αν» γαλιυεὰ; ᾿σοτηργεμεηάϊηρ 411 ἴῃ τῇς οἸϊπιαχ, 

δια Ἰορείλεν τοί σγέαξ], 411 Ῥοτίϊοπβ οὗ [με σοπηπλυηῖγ, τ βεῖθεΓ 
Ἔχαϊ τε ἴῃ ροβίτοη οὐ οὗ ππι]Ὲ σοηάίτίοη ; οἴ, 76. 6᾽8 τόδ 4153, 

ϑισ. 111. Το βυῃηίῃ. σουρ[εῖβ ἀπά δὴ δητίτ. σουρ]εῖ. ΤῊΘ ῥτεβὶ 
ΤΕΒροηβ ἴο ἴδ ρεϊπίοη οὗ ἴῃ Ρεορ]ε ἱπ (ἢ 15 511. -- - 14, 2,,21αγ» γὙγαλ- 
τυεὴὰ αὐά μπίο γοι,}, Ἰθοῦθαθα ὙΟῸΣ ὨυτηΌΘΓ5, ΕΥΟΙ δὴ ἱτηροτγίδηξ 
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αἰνίπε ἕδνουσ ἴο δηοίεηϊς [β5γαεὶ ; ---- αηὰ ποῖ οἿΪγ ὥγμιήο γομ, Ὀπὲ 
αἶβο προ γομν ἐἀϊέάγεπ], ρἰνίῃρ ἰποτεᾶβα ἴο 8}} βυῦβεαυθηῖ ρεηεσγα- 
το. ---1ὅ. 2 εφεα δε γε οΥ γαλευελ], ἃ5 ἀρρτονεά δηὰ ἐδνουγεὰ 
ὉΥ [πεῖς Οοά, τεοεϊνίηρ 41} τρᾶπηοσ οὗ ὈΪοβϑίηρβ οπὶ Ηἰβ5 μαπάξ. 
--ΜἭἝἔαζεν ο7 λεανεης απᾶ ἐαγίλ]. ὙῈΘ ογεδίογ ἰ5 ἴῃ 6 βονεγεῖρῃ 
ΟΥ̓ΏΘΓ οἵ 4}} [Πἰηρ5, δῃὰ τῃογείοσε δΔὉ]6 δηᾶ Ἴσοτηρεΐδηϊς ἴο Ὀεϑῖον 

{δεῖ [ἢ ὈἸεβδίηρθ οὐ Ηἰβ ρεξορῖε. --- 16. Ζᾷε ἀξαυεης], ποῖ ΟἿ 

ογεαῖθα Ὦγ Ηΐπι, Ὀυϊ σορίσπσα “0 Υαλευελ], τεβεσνεὰ ἴο Ηἱπὶ ἔοσ 

Ηἰ5 ἀϊνίπε τἤτοῃς δηά τογαὶ γεϑίάθβηςαε. Τῆς υπροϊηϊεα ἰοχὶ 5ὺρ- 

δεϑβίβ [ῃ15 γε μἀδσίηρ, ἃ5 ἀοϑβ ἴῃ δῃιτῃεῖοδὶ πὰ; Ὀὰϊ 3Η, ΟΦ, ἀηὰ 

8}1 ντβϑβ. τεδὰ “ θανθῃβ," ἴῃ.6 ΤΌΛΤΊΕΓ τηδκίηρ 11 ῥτεάϊοαῖε, 85. ΕΝ. 
1ΡΟΝ., κ“ὰς ἢδανθηβ ἅγα ἴῃ ἤδάνεῃβ οἵ Ὑδηνεῃ," οὐ ἴῃ δρροϑὶ- 
ἕοη, 45 ΑΥ̓͂. "λα μεάνθη, ὄνθη ἴπ6 ἤδάνθηβ δῖὲ Ὑδῆνεῃ᾽ 5." Βυῖ 

ΡΒΝ. “411 τὴς νβο]Ὲ ἤδανθῆβ δὲ Ὑδῆνε᾽ 5,᾿ (Ὁ ονβ ἴῃς ὙΓ55. ἴῃ 
ἰακίηρ [86 ἔνο 85 ἰὴ ἴῃ6 οοηβίγιοϊς γοϊδίίοῃ. --- Ζᾷς ἐαγϑὰ τολέολ ἧς 
εἴυεη 10 τὴς ογις οὗ »νιαμζίμα, ἴοσ ἃ τεβίἄθηος δηὰ ἔοσγ ἴῃ ὑ5ὲ 
οἵ ἰῖ5 ὑτοάυςῖθ. [{ 5 ρίνθῃ Ὁγ Ὑδῃνεῖ, ψμεῖμε νὰ τοραγὰ Ηϊπιὶ 

85 ἴδε 50]. οὗ ἴῃς νΌ., 85 τηοϑβῖ, οσ ἴακε ἴῃς νῦ. ψτἢ δὴ ἰηάεξ, 500]. 
ἴο θὲ τεπάετεά ἴῃ Επηρ. ὈΥ ἴῃ6 ραββίνα, ψῃϊ ἢ Ὀεδῖ δοσοσγάς στ 
ἴμ6 ῥσγενίουβ Ἰΐηα, [ἢ οὔτ ἰπτεγργειδιίοη 18 οοστθοῖ. 

Α εἰοββαῖοσ δα ἀ5 17--18, ἃ {ἰτὶπιεῖοσ τεϊγαβδιίς ἢ οὗ [ἢς παῖυσε οὗ 
ἃ νοῦ, ἱρ᾽ γίηρ ἴπε ἀε]νετδηςς οἵ [ἢ παίίοῃ ἔτοτῃ ἃ ἀθδαϊγ ρεπὶ, 
ΡτΟΡΔΌΪΥ τΒεγείοσε ἴῃ τ 6 δατῖγ Μδοοδρεδῃ {1π|65. --- 17. 7Ζ.ε ἀεαά 

εαήποῦ 2γαΐεε Υ4λ}, τῃδὶ ἰ5, ἰὼ ἴμε τϑπιρὶα νουβῃΐρ, 85 6᾽ 30} 88} 

15. 381.:.619 1 Δὸν» αν τόαΐ γο ἄστυνι το διίἠηεε], ἃ 5γη. οὗ 5Πεοϊ, 
85 94". ----18. Μυέ τυε], “τῇς ΤΠνίηρ,᾽᾿ 45 (5 ἰῃίδγργαῖβ ὈΥ ἃ ρ]οβϑ, 
ΨῈΟ ἤάνα Ὀεδθὴ ρῥγεβεινεά ἔτοπὶ ἀδαῖῃ δηὰ 5860]. --- τοῦ ὀέδες 
γαλῚ], ἰὼ ἴῃς τε ρ]εὲ ὑγογβῃΐρ. ---- γον πσῖν ἡ εὐέπ ὕογεῦε»], ἴῃ 41} 

βυρβεαιυεηΐ ρεπεγαίίοηβ δηά ᾶρ65. 

ΟΧΥν. «4. 

1. κα] Φν ΑΙ ΒΕῪ μή τὸ ὃκ ποτα ῥγορετ ἰπ ἢ ν τ ἱπιν. 18. 1 κὸ ἰς τος 
ταϊηαά, " τηυβὶ ὃς ποῖ δάνετεδίϊνε, μυΐ ἱπίεπβῖνα. --- ἼΠΟΝ τ» Ὑ ΟΠ Ὁ»] β]. ἔτοτω 
1382, π ἰτβουϊ ἱπιοτιηεάϊαϊε 5, ψῃϊοῖ, πονγανοῦ, ἰβ ρίνεη Ὦγ (ὅν. 4. ΒΕ. Το-- 

8. 0042]. Θν ΚΒ δἀὰς ἄνω -- Ὁγθ, νἰοἢ ἰ5 πεεὰθα ἔογ ροοὰ πιεᾶβυσε, θυὶ 
ἦτ ἰ οταϊοὰ ἴῃ ΟΝ. 5.5.4. Ὁ ΘΝ 50 Πα5 ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, 

(δ... “-5. Δ. ἘΠ Τ ἐν τῇ γῇ, νἈΪΟΒ ἰδ δὴ ἐχραπβῖνε 6]. --- 4. ὈΠ᾽321.} ἐλεὲγ ἑαϊοίς, ἃ5 
τούδϑ. 88 1:16, (5, ὦ, τῶν ἐθνῶν ἰπβίεδα οἵ 8[,, 85 1351δ.--- 6, ̓π.}} ΗΙΡΒ. 
ἐπαρῖ, [0}} ἔοστω 3 ρὶ. ᾧ πον ἀξῆοπι. τλὰ σοι, φαΐρηεν,, πιὰ 80 20 φερε, “περὶ, 85 
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Τι. 433 σπ. 821 2751 (ἸΕ) 70. 395. --- Ἴ. Ὀπιν] 80. Ὀπῦθ), θὰϊ αὐ κατά, (δ 
Ὀπῦ Ὁνν, ὉΠ Ὁ) τῆοτγα ῥγοῦ. --- 5.1 ΗἸΡΆ. ἱπυρί. [}} ἔογπι 3. Ρ]. ἐ [19] 

νῦ. ,εεἰ, Οα] ον Οη. 2721, Ηἰρᾷ. εἶδνν. 7. 1635 (Ὁ) ἑάενι. ΕΡ Ἠ85 ἴδε β88πιὲ 

ςοπβίγυοιίοι Ποῖα 85 ἴῃ ν.δδ, δπὰ τμαἱ 15 ἱπιτ πϑοα!ν τοῦ ργοῦ. Βυῖ [Ὡς ἰαδὶ 
1., οἵ ἀϊβετγεηιϊ σοπδῖτ., Ὁ). 2 Ὁπνσκῦ, ἰδ ἃ δὶ. 

ΟΧΝν. 24. 

9. ὑκηρ"} ναὶ Θν. 4. Το ᾧ, ὈμκΦΥ Γ3, 85 ν. 1 115}9,.- -ΠΟ3] ἴταν.; δυΐ 
δ΄. Δ ἘῚ1 φ, 3, ῬΕ. ἀ8 ν.10. 1,.--- 10, ἸᾺΣΙΝ Γ2] 88 ν.1}2 χιϑδ 1319, --- 12, 2715] 
2] Θν. Βὶ ἐμνήσθη ἡμῶν καὶ εὐλόγησεν ἡμᾶς, (δ). “.5. Δ. Ὁ μνησθείς ; Ῥτοῦ. 
5ἴβ. δὶ ἱπιεγργείαιϊίνε. --- 16. Ὁ Ὁ ὉὉΦΨΠ] 0 Ν. Τ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ, (54: Ἀ 
τῷ οὐρανῷ -Ξ ὈΌΦΗΆ 'ὌΨ, 50 Ἐ, 56, ΖΦ, 3; Ὀυϊ || ϑυρρεκβῖβ ὈῸ -Ξ- ρῖς. Ὁ σγε 
στεῖρα 0. --- 11. ΓΌΝΥ ΥΥ̓Δ] ΡὮγ. α«λι» οἷ, ὋΣ Ὑν Ρβ8, 281 1427. ΠΟΝῚ εἶδ. 
Ξε "νβὺῦ 94}7.--- 18. Ὁγ)Ν} (6 . Α- ἘΟῪ ἱπιεγργοῖβ ὈΥ τῆς 5]. οἱ ζῶντες. 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΥῚ., 8 ὅτ. 3", ΚΕ. 1. 

Ῥβ. 116 μἱοάροβ Ὑδνοῖ [πὸ ἴον οὗ Ηΐβ Ῥθορὶθ δηᾶ οοπιίηπαὶ 

Ῥταγοτ, Ὀθοδι86 Ηδ πδά ργονθᾶ Ηἰπιβ6ῖ [88 Βϑᾶσοσ οὐ ὑγάγοσ (ν." 5), 

πδὰ ἀοϊνοτοά Ἐπ6πὶ ἔσοπι ἀθδία (ν. 5), γγχὰβ Ἐπ στδοίοιιβ Κβαρεσ οὗ 

[86 8ὲπιρ16- πιϊηδοὰ (ν. Ὁ 5.5), δπὰ μδὰ ἀβαὶξ Ῥου πεν τ] ἴποπὶ 
(νυν... 55); αβϑισεβθ Ὑδῆνοα οὗ Ἐμεὶγ ἕαὶ τ ἰῃ Ηΐπιὶ πᾶ {πδὶγ σοπεί 04] 
Ῥταγοσ, ᾿Ἰπουσ στε δ απ οϊοὰ ὉΥ ζ4186 πιοὰ (ν..1), δῃὰ σοῦϑ ἃ 
ϑδείοῃ οὗ σταιϊϊευδε ἕοσς θαπεδίθ (ν.}5. 2), ἐμδηῖς οετίηρβ (ν.. 5...) 
δηὰ νοϊϊνε οὔῪοτίηγθ ἰῃ [Π6 οὐμσίβ οὐ [Π6 ἰορ]ς (ν..615), 
ΟἸοββθα δ ρμαϑὶζα 8.111 ΦΖΣΊ ΠΕΣ σασίουϑ δἰδίοπιθηϊδ οὐ [Π6 ῬΒ. 
Ω Κιὰ 60. 8δα. ἢ. 14. 1δ. 16ε. 10) ̓ 

ΤΟΝῈΕ (Υ̓Δ ννεἢ, πὶ 5 τε ρΊἢ). 
ΨΜεηὶγ Ης ποάγεῖῃ ἴῃς νοΐςε οὗ ΓᾺΥ βιιρρ]οαιϊοης; 
Μετ Ης ἀοίἢ ἱποϊίης Ηἰς5 δἂγ ἴο πιὸ: 

7ΤΑερενε ὁπ ἐλε (παρεξ ογ΄ Υαλτυελ) τοῦδ! 7 εαἰΖ, 
ΗΕ βῃδσγαβ οἱ ᾿δδίῃ Ἑποοπιραϑβϑαα της, 

Αῃὰ [ἢ 5ἰγαὶῖ5 οὗ 5060] ἑουπὰ πη6. 
Ττουθε δηὰ βοῖτοῦ 1 ἤηά: 

ΤΑενγεονε σε ΤΔ6 πανιὲ οὔ γαλισεᾷ τοὶ! 7 ἐαἰὶ, 
Η͂ πον, ἀεϊϊνετ τὴν ᾿ἰξα, - 

Υδην ἢ, στδοίουβ δπὰ τἰρῃίεουβ ! 
Υδηνεῖ, Κεερετ οὗ ἴΠ6 5ἰπιρὶε-πιϊπά δὰ ἢ 

(7Ζλεγεογε οπ ἐδε παρ): ογ΄ γαλιυεὰ τοῖδ! 7 εα|1.) 
ΒΕΤΟΚΝ, ΤῊΥ͂ 50], ἰο ἰῃν τεϑιϊὶῃν ρἷδςα ; 

Εοτ ΥὙδῆν ἢ μαΐῃ ἀδαὶ Ὀουη Ὁ} ἢ ἴἢδς; 
Εοτ Ἧς Βαίῃ τεϑουεὰ πηΐηε αγε5 ἔγοπι ἰεαγϑ : 

(7Ἄεγεγόνε ὁπ ἐλε παρντὸ οὐ Υαἀιοεὰ τοὶ 7 εα}1.) 
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1 ΒΕΊΠΕΡΕ, (ουρ 1 ϑρεαῖς ἴὲ, 
1 ννὰ5 σγεδῖν δϊοϊεα. 
1 5414: Ενεγυ πδῃ ἰ5 ἃ ᾿ἴϑγ. 

(Τ7ΤΑεγεονε ὁπ ἐλε πάρεξ ο7 γαλτοελ τοὶ 7 εα11.} 
ΗΑΤ 5848}}1 τεηάεσ ἴο Υδδνε, 5» 

Ἐοτ Αἱ] Ηἰβ Ὀεηεῆϊβ υπίο πιε ὃ 
Τα ουὔρ οἵ Ξαἰνᾳίίοη Ψ|11 18: 

7Τλεγεῦγε ον ἐλε παρε ὁ γαλισεά τοί! 7 εαἷὶ, 
Η͂ πον, 1 ἂἃπὶ ΤῊΥ βεγνδηΐ: 

Ι ἂπὶ ΤῊΥ βεγνδηΐ, ἴῃς βοῃ οὗ ΤὨϊης μαῃάπιηαϊά. 
Το Τεα 11 βδογίῆοε ἃ ἴἤδηϊς οἥετσίην : 

Τλεν ον οπ ἐάε πάρες οὔ γαλιυεὰ τοῦδ 7 εαζζ, 
Υ νοῖϊνε οἥδετίηρϑ ἴο δῆν δῇ Ψ11 ΡΥ, 
1 Μ}] ἀδοίατα ἰἰ ἰο 8411 Η5 ῥβορῖε, 

ἴῃ ἴῃς οουγίβ οὗ ἴῃ ἢουβς οἱ Υδῆν ἢ: 

(Τλενεγόνε οἡ “Δὲ παριὲ ο7 γαλιοεᾷ τοῖδ 7 εα11). 

Ῥβ. 116 ἱβ ἃ Ηδ}1εὶ ἴῃ (5, ργεοεάςὰ ΌΥ ἁλληλουιά ; Ῥαὶ ἱπ ἘΠ) πο νη ἰβ δἱ τῆς 
οἷοβε οὗ ἴῃε ρῥγενίουβ Ββ., δῃά αἷ50 αἱ [με οἱοβε οἵ ν..ϑ, ἰῃ θυ οαβε5 ἵχϊ. εττ. 

(ῦ αἰβο ἀϊνίἀε5 {πε Ρ5. ἰπῖο ἵψο Ῥββ., τῃηδκίηρ ἴπε βεοοπὰ θερίῃ στὰ ν.10 ρτε- 
ςεἀεὰ ὈΥ ἁλληλουιά; φίος, Βοννενοσ, ἰΒ ποῖ ἱπ 3. Τῆς βεραγαίΐοῃ νγᾶ5 

ἀουθῖῖεβ5 ἔοσ Πἰτυγρίοαὶ τεδβοιβ, ἴος ἱπουρὴ μετα 5 ἃ παΐυγαὶ Ὀγεαῖς αἱ (815 
Ῥίαςς ἰῃ ἴῃς Ρ5., γεῖ ἴῃς ἵννγο ραγῖβ ἢδνε 50 τηϑΥ ἐεαίαγεβ ἴῃ σοτϊηοι [δαὶ ΠΟΥ͂ 
τουδὶ Ὀς τεραγάεά 858 ραγίβ οἵ ἴμε β8της οτγίρίπαὶ; οἵ. τὸν ν. δ 16, -Τῆοε Εἰ. 

ΝΎΡΝ ΠγΠν ὉΦ21, ρίνεη ν.46. 188. 175 δῃᾷὰ ἴῃ ἃ σοττυρίὶ ἔοττα νυ. Ὁ, 8 θεεὴ οσηϊτεά 

ν.90.90.11). 195. ΘΔΕΝ 4150 Ομ ἰξ ἴῃ ν.Ἱὸ, Ῥαΐ ἰΐ 15 ρίνεη Όγ 655 ...5. 4. ΤΒε 
Ῥϑβ. ἰβ 8ῃ τί ἰβιὶς ἰτπιεῖεσ οὗ εἰρῃϊ ἰεἰγαβεϊο 8 διταηρεὰ 8ἃ5 2 Χ 2 Χ.2Χ 2. 

ὙΒετε δῖὲ βενογαὶ ρίοββεϑβ: ν᾿ βδά. 9 ἔγοῃῃ 5614, ν.116 ἔγοπι 3138; 4150 ν. δ): θὉ. 16. 1. 190 
ἴον νατίουβϑ γεδβοῃβ, 858 αχρ ῃδίϊοῃ οἵ ἐεχραῃβίοῃ. ν.16 ἰβ ν. δ ἀϊθρίδοεὰ, δπὰ ἴ5 
οπϊπιοὰ ἰπ ὅ. Ὑμὲ οτἱρίμαὶ Ῥ8. υ8ε85: ν.}α 185, γ.8 1866, Μ᾽ 1ϑα -- 1.2.3, θυϊ 

τῆς Ἰαϊζετ 'β ργοθδθὶυ ἰδΐεσ. ΤῊΣ οτἰ ρίπαὶ [65 ἵννο γᾶτε ἔοττηβ : ὙΧΌ ν. ὅδ, γ)ἼΌΠ 

νυν, ΤῺ) 188 τηδὺ Ὀς οἰ ετυνΐίβε εχρίαἰπεὰ. ΤΒετσε 15 πὸ ενϊάεμηος οἵ [πε υ8ς 
οὗ δΔῃγ ᾿ἰϊεταΐυγε εχοερὶ 18. ΤῊΪβ ἔδνουτβ δὴ εατὶν ἀαΐς. Βαϊ [δε 5ἴτεβϑβ ἰαϊὰ 

ὍὌΡοη 5δοσίβοϊαὶ ννουβῃΐρ ἴθ ἴμ6 ἴειρὶς ν.11-19 ἐανουτβ ἴῃς ει Οτεεὶς ρετιοά. 

ΒίΣ. 1. Α 53γ}η. Ἴουρίεῖ εῃοϊοβθά ὈΥ ἰηιτοάποίοτυ 1. ἀπά ἘΠ. -- 
1-2. 7 φυε], δ᾿ϑβοϊαϊε ἰῃ 3Η δῃὰ Νσϑββ.;; Ὀὰΐ 85 ἴΐ 15 Ὀαϑεά οἡ 1:87 
τδε οτρί πα] οὐεοῖ νψγὰβ ὑγοῦδῦὶνυ γαλτυελ, νι» οἰγεησίλ], νὨΪΟἢ Πᾶ5 
Ὀδδη οὐ εὰ ΌΥ ΠσΟΡΥ δι᾽ 5 εἰτοσ δὶ ἴῃς ὄἼχρϑῆβε οὗ ἴῃς τηδδϑυτα δηά 

ἴῃ. Ῥαγα]]6] βτα, ἀηὰ οἵ ἴμε ἰπιεγργεϊδάοη. ΤῊ Ρθορὶα ἤθτα δῆγμα 

δηὰ ρῥ]εάρε πεῖν Ιονε ἴο δῆνε, ῆο ἢ45 Ὀδδη [ΠΕΙΓ βσθηρτῃ ἴῃ 
811} τΠεῖγ ραϑὲ Ἐχρεγίδηοθ. ὍΤῃα βρεοϊῆς ρτουηά οἵ ἴονα ἴῃ (ἢ ϊ5 511. 

15, ἰαῖ Ηδ 858 δε ἴδ ΔΏΒΨΕΓΕΙ οὗ ργάγοῦ: Κρ ν] δββενθσαῖϊνα 
ταῖμο ἴδῃ οαυθαὶ ρδγίίοϊα δ5 Εγ", --- ἶε ἀεαγοίά ἢ ἀοέλ ἑπείμε 

Ηἱΐς εανρ 10 π|6 ----- ἐδε υοἱεε 97 τᾶν σωῤῥίἶεαδοπς], ΤΑτ ΑΙ  Πἶὰτ ἴθττηβ, οἵ. 
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2855 2153 86.6.0. -- 7,ενεογε οπ ἠῤε παρις 97 γαλευεᾷ τοὶ! 7 
ἐσ], ἃ νοῖν οἵ Ὀγδυϑσ, ννῃϊοἢ νγᾶ8 γερεαϊεα δἱ ἴῃ)6 βῃηὰ οὗ δνεῖῦ 
δι. ἴῃ ἴ86 οὐρίῖπαὶ Ῥ5., δυΐ ψῃϊοἢ 85 δε τεϊδί θα ΟὨΪῪ ἴῃ ραᾶτὶ 
ὉΥ ΤΠοργίϑίϑβ ; οὗ, να. 19.110. Ἡρχρ 1 μα5 Ὀεεῃ ομδηρεά ὈΥ δῇ ΘΑΡΪΥ 
ΠΟΡΥΪϑ 5. Εἰτοσ οὗ ἃ 5ἰπρὶς Ἰεϊζεσ ἱπίο “" ἴῃ" οἵ “ ἀυπηρ ΤΥ ἀΔγ5,᾿"" 
ψΠΙΟἢ 15 τα ἀετεά “ 85 ἰοὴρ 85 1 ἴἵνε " Ὁγ ΕΝ". 

ϑισ. 11.Χἃ. 5γη. ἰρίεῖ ἀπά ἘΓ{- 8. 724 ςπαγές 97 Τεαίὰ ἐη- 
εοπιβασεεα γιό ἢ} ἐλε τἰγαΐς 97 δλεοί γρμηα μι], οἴ. τ85 5, ἀροῃ 

νι βίοι ἴῃς τπουρῆϊ 15 Ὀαβεά ; ἐχρ᾽δίηθα ἂ5 7γονδίς σπα φςογγοῖῦ ; 
Ὡοῖ ἰηάινίάσα! θὰϊ παιϊϊοηδὶ, 85 ἰὩτουρῆουϊ ἴῃς Ῥ5. 

διγ. 111. Α 5γ)η. σουρίει δῃοϊοβεα Ὀγ ἰμίσοάαοίοτυ 1ἰη6 ἀπὰ ἘΠ. 

85 ϑῖτ. 1.--- 4 5-6. 41λ πσοτυ], ἐχοϊατηδίίοη οὗ επίγεδίν 45 ν. 1. -- 

ἡεἰνεγ μῖν 721, ἄοτὶ ἴῃς ρει] οὗἩἨ ἀεδίῃ, οὔ ἴῃς ρῥγενίοιιβ. Θ:Γ. -- 

Ὑαλευελ], τερεδίεα ἴοσ επρἢδϑίβ, ἀπ ἱπάεεά νοσαίϊνα, 85 ἴῃ ἂρ- 

Ῥοβιτίοη ἢ τῆς 500). οὗἨ τῃς ἴτην., ἀπὰά ποῖ ἃ 5ἰδίθειηβηΐϊ οἵ ἰδεῖ 88 
ἘΨ", -- ζεεῥεν ὁ “6 οἰρεῤέε-»εἰπά47, [Ἀο56 Ἔβρεοία!ν ἴῃ ποϑά οὗ 
αϊνίῃς ἴδνουγϑθ, Ὀεοαυβε οὗ {Πεὶγ Π]ΔΌΪ ΠΥ τὸ ῬῈ τηϊβίεα πο ΡῈ] 
οΝηρ ἴο ἰδοῖκ οἵ ἐχρεγξηςε, οἴ. 195. Ιῃ ΜΊ, ἰτ ἱπάϊςδίεβ [ῃοβα 
ὙΠΟ 816 οὐ ἴἢ6 οἢ6 5:46 ὀρδη ἴο ἰῃβίσυσίοη, οὐ ἴ6 Οἴμεῖ ἐχροβεά 

τὸ ἰετηρίδιίοη δηα εστοσ. Α ρἰοββαῖου δά ἀ5 ἴο ἴῃς δι υῖε8 ργσαίοως 

δηᾷὰ γίρλέεομς.: Υξα, 97 Οοά ἐς ἐογεῤαςείοηαίς, ἀμ ἴο ν. 5 ἃ βιδίε- 
τηϑηῖ οὗ ἴῃς ραϑβί ρεπ] : --- 7 τῦας ὄγομρλέ ἔρτν, μέ νι 172 τσυφώ, 

τ ἢ ἰ5 ποῖ σοηπίβίεηϊ ἩΠῺ ἴῃ 6 ῥσάγετ ἴοσ ἀδ]νεγαηος οδαγαοίεσιϑιῖς 
οἴ [δε ὅτ. ᾿ 

δίς. 1]. Α 5γη. σουρ]εῖ δπο]οβϑα 85 ἰπ ρσενίουϑ 5:1. ---ἴ. Αἰδίμγη, 
»ῃ» σομἶ, ο ἐάν γεσδηρ ῥίαεε]. Τῆς τεβιϊηρ ρἷδσα 15 ἀουθι]655 Υδῃ- 
ψεἢ ΗἰτβεἰΓ; ἴῸσ 7υδὲ 85 ἴῃς ἴεπιρῖε ἰ5 ἴῃς τείαρε οἵ σοά᾽5 ρεορὶἊς 
Δηὰ ἴῃ ἃ δίρῃευ βεηβε σοά Ηϊπιβεὶῇ (οἔ. 9οἱ 911) ; 50 186 τετρ]ς ἰ5 
ἴῃς τοϑιίηρ ρίαςε οἵ σοἀ 1325, δηά τῆς ἰεταρε δηὰ σοὰ Ηϊπιβε]Γ τα 
ἴδε τεϑτίηρ ρίαςς οἵ Ηἰ5 ρϑορὶς. --- ο»γ γαλευεὰ λαὰ ἐεαΐί δοιρηδ- 
γεν τοῖνὰ Ἰλεε], εἴ. 138. ὙΠετα ἰ5 Ὀαϊ ἃ 5ἰηρὶε βρεοϊβοδίίοῃ ἰῇ τῃς 

οτρίηδι. --- 8-9. 20» Ξ7ε λαίὰ γερεμεαῖ ταιΐρς ἐγες γον ἑσαγ:], τὸ- 
βυτηίης ἴῃς τπουρῃϊ οἵ ἴῃς σου ]ε δηὰ βοῖτον οὗ ν.. Βαΐ ἃ ρ]ο5- 

βᾶῖου δά ἀβ ἔγοῃῃ ς 61" ἰἤσεε οἵπεῦ ἰἴεπιβ : Ζάον ἀκού γέσομεαῖ τὴν ἤϊε 

ον ἀεαίά, νῖν ,εεί γον εἰμριδέίηρ, 7) τοῦὴῖ τυσίξ δφίογε Υαλτυεά 

ἡη τὴς ἐαπῶ οὔ “δε ποίη. 

δι: Υ͂. ϑυηίῃ. Ἰηε5.-- 10. 7 δείίενεἼ, δυβοίαϊε ; εχργεββίοῃ οἵ 
οοπἤάδηος ἂδπά ἱπιδὲ ἴῃ Ὑδῆνθἢ. --- ἀλομσὰ}, 85 ΤΡΌΥ., δῃὰ ποῖ 
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“γ᾽ ΒΥ. οὐ “τῃογείοτε " ῬΒΥ͂,, ΑΥ̓͂., αῆεν ᾧῦ, ἘἩ, 3.--- 7 φῥεαξ 

42, τῃαι ψῃῖο ἢ [Ο]]ονν5, ψν ἰοἢ ταϊρξς βεθπὶ ἴο ενϊάδηςε ἃ Ἰδοῖκ οὗ 

ςοηβάεηοε. --- 7εσας ργεσην αὔΖιείεα], τεβατηίηρ ν.5.3.---11. 7 ςαἱ47, 

ἴο ψὨϊοΒ τῃ 6 ρ]οβδαῖοσ δα ἀβ τοι 341: ἐπ σῖν σέαγηι ---- συ 67} νιαπ], 
85 Οὗ, τεαυϊτοά ὉΥ τῆς 55. Ρίς. --- ἦς ὦ ἄα7], ει ρῃδϑίζεαὰ Ὦγ 38 ἱπῖο 
“411 τηδη κ᾽ ηά,᾽ ἀραϊηβὶ ἴλε σταπηπγαιίοαὶ σοηβιχαςοη, Μϊςἢ ΓΡΟΥ. 

1Π65 ἴο ἀνοϊά Ὁγ τς υη͵υ 5:84 0]6 τεηάετηρ “ τ 6 ψῃο]ς οὗὨ τῃδῃ." 
ΤὨς ΡΕορ]Ὲ ΕΓα ἜΧΡΟβΕα οἡ δ ΕΙΥ 51:46 ἴο Ἰίᾶτβ ἀπ βἰδῃάθγεγβ. 

ϑὲσ. ΥἹ. ϑγηίῃ. οουρίεί8. --- 12. ᾿λαί τἀαῖ 7) γεμαδῦ 1. γαλ- 
«ὐεὐ 3), ὌΥ ΨΥ ΟΥὨ ταοορθηβα οσ Ηἰβ Ὀουηίίεβ. --- 18, ΤῊΣ 
αυκϑιίίοη 15 ταϊβεά ἴῃ ογάεγ ἴο ἴῃ δῆβνεσ ἰῃ (6 νον: 772 ἐπ 
47 ταὐναδον τοῖὴΐ 7 ζῆ, ἴῃ ἃ ἀτίηκ οἤεγίηρ, Ὄχργεβϑϑίηρ τῃδηκ5- 

εἰνίηρ ἴοσ τῇς Ὀ]εββϑίηρβ οἵ βδϊναϊίοη τεοεϊνεα δηά εηὐογεὰ. ἘἈἘ) 
δἀάς Πογα ν.}5, ἃ ρτεπιδῖατα γτερει οη οὗ ν.}8, ῃοὶ ἰῃ (ὅ δηᾶ δραϊηϑςὶ 
ἴῃς 5[ΤΟΡΐοδὶ οτρδηϊβαιίοη. 

δ8ι:. ΥἹΙΙἝἜἪ. ὅγῃ. οουρὶοὶ δηά βγηίῃ. 11η65.--- 1ὅ-16. Αὰ ποιυ, 1 
αν 7ΖᾺν “εγυαπί, στρ μαβϑζθά ἴῃ ἴῃε ἢ 7 γε ΖᾺν τεγυαηέ ἀπά τἀε 
σοη ο΄ ΤΑΐηε λαπάνιαϊα, εἴ. 86.5, ΤΉς τεϊαϊίοη οὗ Ηἱΐβ ρβορὶε ἴο 
τμεῖν Οοά 85 ψοσβῃϊρρίηρ βεγνδηΐβ ἰ5 ἴῃς ὑα51]5 οἵ ἴῃς νοΐ. 38 
ἰηβαγίβ 8η ἱηϊεγργείδεινα ράγίοὶα ; ψῃϊοἢ ψνὰ5 ρσορὈΪν ἀεϑδίσηεα 5 

ἀϑβϑενθσδιίοη “ {Γ}}Ὁ ᾿" 45 ΑΥ͂., ΕΝ., Ὀυΐϊ 15 ἰηϊεγρτγεῖεα Ὁγ ΡΒ. 45 
“Ἤον," ὉΥ ΡΘΨ΄. 85 οδυβ8] “ἴοσ." Βυΐ ᾿ξ ἰ5 ποῖ ἴῃ (ῦ, δηὰ ἰΐ 

ἰηγηραῖτβ ἴῃ 6 τηθᾶϑυσθ. ὍὴΘ ρ᾽οββαῖογ ρτεῆχε δηά δά ἀβ γείθσεῃος 

ἴο (6 {π|415 ἔτοῦλ ψΏΙΟἢ [Π6 ρεορίε παὰ Ὀδεὴ ἀεϊνετεά ; τῃ6 

ἰογίηοσ: ῥνεείοως ἵπ τὰς εγὲς οΓ Ὑαλευεὴ ἐς τε ἀξατά οΥ Ηΐ ῥίοως, 
ἃ Ῥεπίδιμειοσ μαβεὰ οἡ 72}, δηά ἴῃ ἰδία Μαοοάρεδῃ 5[}γ]ε δπὰ 
τεπηρεσ ; ἴῃ ἰαϊϊοσ : Ζάοω ἀαεΐ ἐροφε μιν ὀοραἶς], ῬτορδΌΪν τείδιτιης 
ἴο ἀεϊνεταηοα ἔγοπι σαριϊν ἴῃ τῇς Μδοσαῦδδῃ ννΑ15, οἵ. 15. ς 27 

10. 1218 405.---17. 70 7εε τοὴΐ 7 «αεγήβεό ὦ Ἰλαπᾷ οδεγίηρ], 
δαοσοτηρδηγίηρ ἴῃ ἀτίηκ οἤεπηρ οἵ ν.}5, 

δι:. ΥΙΙ. ὅγη. ἰπρίεῖ δπὰ ἘΓ.--- 18. Μῶν συοὐνυε οὔερίηρε το 

γαλευεὴ τοῖΐ 7 24γ}}]. ὙὍῆς τπδηὴκ οἤεηηρ 5 ἰῃ5 βρθοϊθεά 85 οὔς 
τῆι μαὰ θεδὴ νον δηὰ νγὰβ ΠΟῪ ἴο δὲ ραϊά. Τῇῆε σοηίϊεχὶ πᾶ 65 

1 ενάδπς (ἢδι με Κιπά οἵ νονν 5 ἴπαὶ οἵ 5δοσίῆςε. --- 7 τοῦ ἠἐ- 

εἰαγε], ἴμε τηοβὲ ρτοῦδ]ς ἰπιοσργείϊδιίοη οὗ 4 αἰ βου] ἔογαι, ψ ὨΙοΒ 

ὉΥ 8η δηοίθηϊ εἰτοῦ οὗ ἃ 5ἰηρ]6 Ἰεϊϊεσ 85 θθθη οὔδηρεά ἰηἴο δῃ 

ΔΠποπηδίου5 ἔοσηι, ἰητατργεῖεα Ὀγ ΡΒ. δεν φῦ, Ἐ, 3, “ ἴῃ τῇς εἰρῶς 

οὗ," θυϊ ΌγΥ οἴμεγ ΕΥ". δῆτεσ 3ῆ, νὈϊςο ἢ ἰητοάυοεβ ἃ ραγίοϊθ, “ ΠΟΥ 



ῬΘΑΙΜ ΟΧΥΙ. 401 

ἴῃ τ86 Ῥγδβοῆοα οὐ," ΑΥ̓͂. “γεα, ἰπ τἢ6 ρῥγεβθῆσα οὐ," ΕΝ. 

“1 πουἹὰ ἰξ ψεσα ἴῃ τ[ῇ6 ῥγέβεποα οὐ," ΡΟΝ. Τῇο νῦ. Αββεγίβ 
ταὶ ἴῃς νοῖϊνε οἤεγηρ ψ1}]} Ὅς δοσοιηρδηϊθα ὉΥ δὴ ογὰὶ ἀδβοΐαγα- 
ὕοῃ οὗ ἴμ6 ῥγαΐϊϑε οὗ Ὑδῃνε, ὑγοῦδὈΥ ἴῃ βδογεὰ βοὴρ: ὥς αἦΐ 

ΑΠἙἐς 2εοβ(ε]. --- 19. 7 ἐς ἐρωγές οΓ “ῖε ἄοωφε οΓ ΥαλενελΊ, ἴῃς 
Ὀίδοα ψθεσγε ἴπε βδοσῆσεβ ᾿ννετα τηδάβ δηὰ ἴῃς βδοσγεὰ βοῃρβ δπὰ 
τηυβίς ψετα ταηάεσγεά. ΤῊΪβ ἰ5 δηϊαγρεά Ὁροη ὉΥ ἃ ρὶοββ: 7254 27» 
νά, Ο εγιραίρηι. 

1. 35 Ὰ] ἴοτ Ἴσπην οἵ 1823, 1ἰ ἰ5 τβ θη τετηριΐϊπρ ἰ ἢ Βᾶ, ἴο ρῖνε ἴῃς νὉ. 
8., ψ Ἐς ἢ ταῖς πᾶνε Ὀδεη δυβογθεὰ ἴῃ ἴῃς (ο]] ον ηρ 2. ΤΆ Ϊ5, ἰῃ δοοογὰ νυ 
᾿ ν.3, ξοἊβ ντἢ ἴῃς βεσοπὰ 1. ΤΒετε ἰβ ΠΟ βουπὰ τεββϑοῃ ἴο βυϊυβεϊζαϊε ἸΌΝ 

αἰ Βτιυβίοη, Οτ., σμΒαῈ. ΘΝ Βα5 ἔου γὴν ὁ Θεὸς, Ὀυϊ 66: ο. 4. Δ. Ὁ κύριος. ἴῃ 

800} “4368 οὗ ἀϊβετεπος ὈΟΓὮ ἅγα ἀϑ08}}Υ ἱπίεγργείαιίνα. 1{{δ θη ἴδε βεσομὰ ]. 
Ῥερὶπ τῖϊ ρου 2 πίῖβουῖ ἴῃς ἀϊνίῃς παπις, (με ἴδε ἤτβι 1]. 5 ἀείεςϊίνε, ἵνοὸ 

ποτὰ Ὀεΐηρ ταϊδείην. ὙΒεβε νγεῦε ργοῦ. ἴβοβε οὗ 182: γ πὶ πνν, ΤΈςη ἴῃς 

οτοϊβδίου οἵ 98[, ἰς ἐχραἰπεὰ, δῃὰ 39 8 ποὶ οδυβαὶ, θυΐϊ αββενεγαίίνα. --- δ] 

διοβαῖς δπάϊηρ ἴῃ Ἵγάεγ ἴο βεῖ ἴννο δοσθηΐβ, ---- ἡ» ἴ.Ρ. 858 283. 6 3138 866 1303 

140, --- 3. "Ὲ}3] 30 3, ΘΚ- ο. 4. 4. ΒΓ Ὁ Ραὶ ΘΝ, ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ. ΤΆς 1. ἰ5 

ἀείεςεῖνε ; ἴξ ἰδ ἴδε Ε.; τὰ, ΠΝ ὉΨ2 85 ν."- 18. 11. 80 Ηα., Πα. --- 8. »)300Ν]. Τμίβ 

1.15 εἰϊοά ἔτοπι 785, --- ον γἼΧ0] ΡὮτ. α.λ. τε δτνθ ὑ2Π 185, Φ ἼΣΌ Ὁιπὶ, σὐγαὐξ, 
ἀτέν ἐ55, εἶδ. 1[.ἃ. 18 Ῥ8. 118, ---- ΣΝ ΣῸ ] ἴοτ )),230 18, ---4, ὙΦ) πρὺς 1 ΡΙ. ἴπην. 

ςοδοτῖ.; Ρἢτ. εἶσνν, 8949 1 8. 1011 7ε. 485 Αὐτὰ. 214. 16 την 5 εἷ., πιδκίηρ 1. ἴοο 
Ἰοῆρ. --- δ. ὈὉπο Ὁ Ν}]. ΘΝ ρτεῆχεβ πν", θὰὶ ποὶ (6Ν. 5. κ. 4. Ε. Ὁ ΤΪ5 ρἢτ. 
ἰς βἷ. --- θ.. ὈΣΝΝΓΒ] οἴ. ,9οϑ. Ἐοτ ἔοτπῃ ν. (5.38. α, --- ἡ] ΟΔ] ρέ, 1 55. 259: 
δὲ ὀγομρὴξ ἔστυ, 85 795 -Ξ 1427.--- Ῥυν}} ΗἹΡΆ. ἱπιρί, οἹὰ ἔογτα γϑν 1 85, 1757 οσ 
»ν; Θ καὶ ἔσωσέν μεγυῶνι, Οτ. 11 }κ8 [Πα 15 ἀϊπίορ. ΤὨΪβ ῃ οἷς οἷαυβε ἰ5 ρὶ. 
--- ΤΟ ΟΡ] 2 Αγαπιδίβίῃρ 8[. ἴοσ ἢ, μῃ].88 ἀἰιίορ. (νυ. 1038), Ὀυϊ οἵ. "»». 
Ὁ π πιπὶ, γέ, οἴει πιῆρβ. ποῖ ἴῃ  ; οἵ, πῦρ 232. --- 8δά -- τηργρίπα] 6]. 

ἔτοτα 5634, ---- θ. ὈΣΤΠ ΓΊΧΝ] ΡὮτ. α«λ. ον ΝΥ γὴν 2η18 527 1425 - ; Ργοῦ. 
«χῖ. ἐστ ΤΆς ]. 5 ρεηΐῖ. 9]. ἔγοτη οι, .---10. 46 πιακεβ ν. 1019 φοραγαῖς 5. 
11 νναβ ργοῦ. ἀϊνϊἀεἀ ἔοτ ᾿ἰτυτρίςα) ἀ8ε. ---- 3} 66 διὸ, 3 2γοῥίεγ φηοά, ---- 11α-- 

4135. 12. ὙΠΔΘΌ2}} Ἐ [θν02}}] πιὰ, α.λ. ὀδροῖ, Αταταδίβτι ἔοσ 510) τυ Ατὰ- 
ταδὶς 58[. --- 18. γρυῦν ὉΝ59] ΡὮτ. α.λ., Ὁ}» ἴῃ βοοά 8επ8ςὲ εἶδυγ. ἡ 166 23δ; ν΄. 776. 
ΓΨΊΦ᾽ Ρ]. αὐβίγ. ἱπιεηβῖνε. --- 14 - 18, Ψ.1}} οχὰ. δ ; ἀυς ἴἰο ἀϊπρ᾽δοεπιεηὶ οὗ 
ν δ. τ ΚΓ Π1}}] α.λ. ΠῚ) ἈΒΌΔΙΙΥ ἰπίεγρ. 85 Ἰοσδὶ δοο. ἔογ Ἢ). Βαξ ΝΣ ἱτῃρ]!εβ 
νὉ. ςοδοσῖ, )5 εἶβιν.; τὰ. ΠΊΩΝ 8ἃ5 4056, ΤῊΪβ 5υἱϊ8 ἴῃς [[. Ηονένετ, Ό, 3, 

5ΠΟΥ͂ ὯΟ ἴγδοα8 οἵ Ν). --- 1δ. Πρ] α.λ. ἔξ, ἔοτ Γγ5.--τ- νυν ΌΓ9] Ὁ οἵ Ἰαΐα βί)]ς. 

ΤΆε ν. 15 ἃ ἰαῖς ρ. --- 16. .27 ἰ5 ἱπίεγρ. 5]., ποῖ ἴῃ λα τ πε ἰδ αἶβο εἰ. 
85 νυν". ---- ἼΛΌΝ 12] οἴ. 8615, ---- “ΟἹΌ ΠῸ9] ἃ ρὶ.; ΡΒγ. εἶβνν. 15. 522 [0. 1.218 20ὅ, 
«ἢ, Ὃ δ) Ρβ8, 25, -- 17. Π217 18 ΔῺ ὈΠΠΕΟΟΒΒΑΓΥ δ]. οἵ ἰπίετρ., δῃὰ ἱπυραίτβ ἴῃς 
τηρᾶϑιυγςα, --- 19. .23)}} ἭΓ τἶ ἢ 2 5[. ν᾿ δῦονε ν.ἷ; δαϊ {ο] ον ων " οὗ Ὀὐϑυν 

τΩΔῖκο5 ἰ᾽ ἀυθίουϑ ; θεβίεβ, {με οἴδιιβε ἰβ ἃ ἀϊπιεῖεσ δῃὰ 15 ἀουθι]ε88 ἃ σὶ. 
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402 ῬΒΑΙΜΒ 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΥΙΙ., τ 5τπ. 45. 

ῬΒ. 117 ΒΌΠΙΠΊΟΠΒ 411 παίοηβ [0 ψοσϑὶρ Ὑδαν ἢ ἔοσ Ηΐ8 [εἰ πἄπ 688 

δπὰ ἐαἰ ΕΒ .]1π688 (ν. ἢ). 

ῬΒΑΙΒΕ γε Υδην ἢ, 411 παϊϊοηβ; 

1δυὰ Ηἰπι, 4}} ρεορῖβεβ : 
Ἐὸγ Ηἰ5β κίη 655 58 γη ϊ ρὮὙ ονεσ 5, 

Απὰά (δὲ ἐδ πέυ!η655 οἵ Ὑδῆν εἢ ἐπάπγείῃ ἔοσενοσ. 

Ῥϑ. 117 18. ἃ Ηα]]εἶ, ργεοεάςἃὰ Ὁ ἁλληλονιά ἴῃ (58. Βαϊ ἴῃ 3} ἴῃς πορϑη ἰς δὲ 
τῆς οἷοβε οὗ ἴῃς ργενίουβ Ρ8. δῃηὰ αἷβο δἱ ἴμ:ε οἱοβε οἵ [8 ΡΒ. [1 δδ5 ἃ βίῃρὶ)ς 
ϑῖτ., ἃ ἰσἰπιεῖεσ τεϊγαβεῖοῃ. Οτρίηδ!ν ἰτ 85 ρατγὶ οἵ ἃ ἰοῆρεν Ῥβ.; Ὀαΐϊ πεῖ δεῖ 

οὗ ἴδε οπε ἴδαῖ ργεοβάςβ, πού οὗ [88 οἷς ἴδαῖ (ΟἸ]ον5, αἰ μουρὴ ἴῃ τδην ςοάά. 

Καεπη., ἀς Ἐοβϑβί, ἰὶ ἰβ οοῃπεοϊοα τὴ τὴς (οἸ] ον Ρ5. 11 15 οἵ δὴ εηιίσε! Υ 

ἀϊθετγεης ἴδτηρεῦ ἰοναγὰ ἴῃς παίΐουβ. [11 ἰ5 οἵ Ἰαῖε ἀδῖε, 88 ἰ5 ευὐἱἀδηὶ ἔτοτῃ 

ὉῸΝ ν.1, 1688 (μαὶ Ὀς εττοσ ἔοσ Ὀὐρεῦ, 11 γα υβεὰ ἔοσ ᾿ἰϊτυτρῖοδὶ οσεῃρ αἱ 

τλςε (δα5ῖ8. 

Το 5γη. Ἵουρ]εῖϑ. ---1. δναΐφε ἢ δαμ4, ἴῃ Ῥυδ]ῖς ψοσβΒ!ρ. --τ 

αἢ παδοης ἢ αὐ ῥεοῤῥε5}, απϊνετβαὶ, ἃ5 ἴῃ ἴῃ 6 τουδὶ στοὺρ 96-τοο. 
-2. 2 ον Τὲς ἀἱπάπεος ἢ αἰ ιγμέμεες 97 Υαλενελ], αἰγὶ θαῖε5 τλοϑῖ 

{τεαυθητ σοτα ἰηδα ἴῃ βοηρ5 οὗ ῥγαΐβε. ---- ἐς ψεΐρλέν συδν “51, ῬὮΓ. 
οἶθνν. το", ὙΠῈ ῥϑβδ᾽ηλῖβὶ σου ἷηα5 οἴπεσ πδοηβ, σβουῃ ἢ6 δά- 
ἄσεββεβ, ΜΙ [5γα6] ἰπ ρθσβοῃδὶ γεϊδιίοῃ ἴο Ὑδηνθῆ, 85 ἴῃς τες ρί ἐπ 5 

οἵ Ηἰ5 Κἰπἄηδ59 δηά (δ { }] 655. 

1. ὉΔΌΝ] α.λ. Ατατηβίβτη ἔοσ γὶϑν ΝῸ. 2518, Ὁπὃν ὅπ. 2515, ἔοσ υδι8] Ηςῦ. 
Ὀφνν. --- 3, ὙἹῸΠ Ὁ} 22] ΡἈτ. εἶβνν, Το 311, 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΥΠῚ. 

Ῥβ. 118 18 ἃ οὐ ροδὶ(6 ὑγοοδθϑβίομπδϊι τὶ τοϑροηδῖνα νοΐοθδ: 1. [π 

[86 βίσθοῖβ οὗ 716γι 8416 πὶ [Π6 ἰοδάδσ 04118 προη [Π6 ἸΏΣΘΘ 0148868 Οὗ 

ὍΟΙΒΕΙΡΡΟΙΒ ἴο ΒΡΟΔΙ,, δηὰ [86 Ομοσι 8 τοϑρομάβ τὶ [86 ξυτρίοδὶ 

ῬὮΓΑΒΟ, “ Ηΐβ8 [εἰ πάποβϑ δεπδπσοι ἢ ἕοσονοσ" (ν.3). Ὑὴ8 8010 Ρῥσὸ- 

οἷδὶπιθ {πὸ ἀεἰἱνόσγαποθ οὗ [Π6 ῬΘΟΡΙ6 ὉΥ ὙΔὰ ἔσοπι στοδί βίσαὶ[8, δπὰ 

{δεὶς οοπῆάοδηος ἰη Ηΐπὶ 0 π48 ποῖροὰ ἔπθπὶ [0 ΤΌ ΡΗ νοῦ Ἐπεὶσ 

δποπιΐθβ (ν. 7). ΤῈΘ Ἰοδάθσ σθ08118 [86 τουἹἰταδθ οὐ Θμθπι68, δπὰ 
186 οἔοτιθ τοϑροπβ ἰῃ ἃ γον 10 οχίοστηιϊπαῖα {πεπὶ (ν.. 15. ὙΠῸ 
Ἰοδάδσ δά {πεπὶ Ὠθαγίζθη 10 186 βμοιίθ οὗ υἱοίοσυ ; 186 οδοσιβ 



ῬΘΑΙΜΟ ΟΧΨΤΙΙ. 403 

ταβρομπάβ ἰμαΐ ἰξ ἰβ ἅπθ ἴο {πὸ τίρῃί μαπᾶ οὗ Ὑδῆνοι (ν..5 15. 
11. Ἑπίεοτίηρσ {86 ἴοπιρῖθ, [86 0411 (0 Ορεπ {π6 ραΐββ (ν.") ἰ8 
διδυγοσοὰ ὈΥ [86 ῥχίθδῖ {παΐ ΟὩἹῪ [86 τἱρπίθοιβ πιᾶν δπίοσ (ν.3). 
ΎΒΕ βίδίοπιοπί {πᾶὶ {π6 τοὐθοϊθα ΟΟΣΏΘΣ δίοπμα Ὧ48 Ὀ6θῃ πιδᾶθ {Π6 

Βεοδᾶ οὗ 186 οοσῃοσ (ν. 33), 18 δηϑυγεσγοὰ ὉῪ πὸ τϑοοσηϊίοη τπδὲ {πὲ8 
18. ἘπῈ σοσῖς οὐ ὙδανΘα (ν.33. ὙῈΘ 0411 (0 τοοοσηΐζθ ἘΠ6 ὅδ 88 
ὙδμοΒ᾽ 8 ἐεαϑὲ (ν.3Ὁ), 18 ἀηβυγεσγθᾶ Ὺ ἃ Ὀσίββϑεῖν δ᾽ βϑίπρ ἔσοτι [86 
Βοῖιβα οὗ Ὑδαν Σ (ν.). ΜδΩΥ σ]ο8868 οπιρμδβϑὶζα νασίουϑ τπΐησϑ 
(ν.5 5 1510. 17.18.31. 36. 2.8). ΤῊ Ῥβ. ἴῃ 1ϊ8 Ῥγϑϑοπξ ἔοσπι δεσὶπβ δπὰ 

δηάβ σὐτὰ 186 ΠτυτρΊο41 δα πηπιοπδ τὸ Ἐμαπϊκβρ νην (ν." 3). 

4. νϑδτοιιξιδ ὦ 51Ὰ. 69, 

Ο Γ[ἘῈΤ (δε βουβε οἵ) 15γβε] 58 γ: 

ον “Πὲς διπάμεςς σπάμγείλ γενεν. 
Ο Ιεἰ ἴδε πουβε οἵ Αδγοῃ 5Ξ8γΥ: 

Τὸν ες ξιπάμε: ἐπάμγεὰ γενέ. 
Ὁ Ιεὶ ἴῃςπι (αἱ δασγ Ὑδῃν ἢ 58Ὺ: 

ον Μη δἰπάρεις ἐπ άκμρ εἰὰ γενέ, 
Οῦτ οὗἁ ΠΩ 5[γαὶ 5 1 οδ]εὰ ὑροὴ Υδῃ ; 

(Υἢ) δηϑυγεγεά γης ἰῃ ἃ Ὀτοδὰ ρῖδςβ. 
ὙδνὮ ἴ5 ἴοσ πηθ; 1 ἔεασ ποῖ, 
Μνμδῖ οδῃ πιδῃ ἀο ἴο πε ἢ 

ΥΔὨν ἢ ἰ5 ἴογ τις, 85 τὴν ρτεαὶ Ἠεϊρεσ; 
Αῃά 501 Ιοοῖ ἴῃ ἰσϊαπηρἢ ὑροῦ ἴῃεπὶ τπδ Παῖς πιο. 

Α" Ὡδιίοηβ ἐποοτηραςϑεὰ πηα, 

715 τ1λε παρὸ οὐ γαλιτοεᾷ τοῖδϊ 7 εἰγομνεσῖσε ἔλεσι. 
ὝΠΒΕΥ͂ δποοτηραϑβεὰ πΊε, γεβ ἐποοϊηραββεα τηδ. 

25. ἐλε πανιε οὔ γαλτοεὰ τοῦδ! 7 εἰγεμνποίρξε ἑλδηε. 
ὙΠ ΕΥ ἐποοπιραββεὰ τη6, ἃ5 Ὀ665 (ΕπΟΟΠΊΡΆ55) Ἰγᾶχ. 

715|1λε πανιε οὐ γαλτιυεὰ τοῦδ 7 οεὐγεμνεοῖδε ἕλόη, 
ΗΔΕΚΙ ἃ 5ῃουϊ Οὗ )0Υ δπὰ νἱοἴοτγ 

(7λε γερὰ λαπά ο7 γαλιυεὰ ἀρεία ναἠαρέν.) 
Νιοἴοτγ ἱπ ἴῃς ἰδηί5 οὔ πε τἰρῃίθου ] 

7Ὰ: γέσήϊ λαπά ο7) γαλιυεὰ ἀοείᾷ ναδαπίΐν. 
ΤΒε τίρδι βαπά οἵ Ὑδῃνεῖ ἰ5 ἐχα θά, 

Ζ7λε γιὰ λακά ο7 γαλιυεὰ ἀρείὰ ναϊαμέν. 

8. νυ λθϑλθιϑ 6. 4 578, 45, 

ῬΕΝ ἴῖο πιε ἴῃε μαίδϑβ οἵ Ζεάεδκ, 
ΎΒΑΙ] πῆᾶν δπίογ ἱπογείη ἴὸ γίνε (ἤδη Κϑ ἰο Υδῇ. 

ΤΑὶς ἐς “Δὲ φαΐε ἐλαΐ δείοπε ἐο γαλιυελ. 
Τὰε γίγλδεομς νὰν ἐπίερ ἐλερεῖμ. 

ΤΗΕ βίοῃμαβ ἰῃαἴ (86 Ὀυ Πάεἴ5 γεὐεοϊεα 

Ἠδ5 Ὀεοοπιε ἴπ6 ἢοδὰ οἵ ἴπε οογηεσ. 
ἔρονι γαλιυεὰ ἐλὲΣ λας ξονεξ, 

2: ἐς τοοπἀεγ μέ ἐπ ον εγες. 
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ΤΗΙΒ ἰ5 ἰῆς ἄδγ ἰῃαὶ Υδην ἢ μαῖῃ τηδάσ. 
1μεῖ υβ Ἔχυ δηὰ Ἰεῖ υ5 Ὀ6 ρἰδά ἰῃ ἱϊ, 

Δ ε:-εὦ ἐξ ἀς ἐλαὶ εονεείλ, ἐπ ἐλὲ παριε 97 ψαδιοεῖ, 
Ῥτε δέεες γομ ὅονε ἐὰς ἀομτε ο7 γαλεσεά. 

ῬΞ. 118 15. ἃ Ηδ)]εῖ; ἰηϊγοάποεὰ ὈΥ ἁλληλονιά ἱπ Θ΄, Ὀπὲ ποῖ ἴῃ ἘΞ), ν Βὶοῖ 

οὐηΐιβ ἰξ αἰϑο αἵ ἴῃς Ἂεπὰ οὗ ἴδε Ρβ. ὙΤδεζε οδῃ θὲ 1{π|Ὲὲ ἀουδὶ τμαῖ (ᾧ 5 εοτ- 
τεοῖ, Τῆς 8. τεβειῃῦεβ 115 Β ἰῃ 15 βίσυοίϊυτε οἵ ἰπΠπηεῖεσ Ὠεχδβιοα, ἴῃ [15 
υϑς οἵἉ τεβροῃβῖνε νοῖςε8, ἴῃ 118 ἀἰνἰβίοη οὗ ἴῃς ὑγουβεῖρρεῖβ ἱπίο ἴβγες οἶδεβος 
νυν." 2. Βαυῖ ἴξ ἀϊθέετβ ἔτοπι ἔβαὶ 5. ἴῃ ἰ8αὶ ἴξ ςεἸεὈγαϊεβ ἴῃ ἃ ἴειαρ]ς ἐεβεναὶ ἃ 
νἱοΐοιγ {παῖ ᾿δ5 [υδῖ θεεῃ σου, δηὰ Ἰοοΐκβ ἰοσιναγὰ ἴο οἵδεσ δῃμὰ ρτεαῖεσ νἱοῖο- 

τίεβ. Αοοοτάϊηρὶγ, ἃ5 ἴδε Ῥβ. οὁδῃποῖ Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃς ρετίοά οὗ ἴῃς Ηεῦτεν 
ΤΩΟΏΔΤΟΌΥ, ψγὲ ἃτα οοπιρε!]εὰ ἴο τὨΐηκ οὗ ἴδε Μαοοδρεδη υἱοϊοσιεβ : δπὰ τῃς 
ἴεπῖρεῖ οἵ [πε ψ80]ς 5. ανουγβ [818 ἀδῖε, 85 ἀο65 [15 ἰαησυαρε δῃηὰ κἰγῖε. Τῆς 

ῬΒ5. υ865 Θαυϊΐος ομς8: νι 1820; νι ς612; νυ ς456.9; ν,33]ς͵ 2816 ΤΒς τ5ε5 οἵ 

Ἐχ. 15 δῖα ἴῃ ρίοββεβ, ν.16.31.38. ὙΤᾺῊς ᾿ανίἀϊς Ῥβα]ῖεῦ ψὰ8 ἴῃ ἴῃς τηϊηὰ οὗ ἴῃς 
ΡϑΑἰ]πηϊδῖ, Βυῖ ἴῃς Ρ5. ἰ8 τοοά]]εἀ ἴεν ἴδε εαιλες 115: νι 4; οἵ, 115511; 
δῃὰ υ865 “χῸ νι 85 1165, ΤΣ υβὲ οἵ ὈσΝῸΝ ν.}018 ἰς ῥγοῦδὈ]Υ ἴῃ ἴῃς ἱγοπίοδὶ 
86Ώ8ε, Δηὰ 85 5:0 ἢ 18 ρΕου]  ΥῪ ἀρρτορτίαϊε ἴο ἴῃς δαι]ϊεσ Μδοοαθεδπ {ἰπιεϑ, 

συ πδη οἰγουπηςϊβῖοι τνὰ8 ἑοσθί ἄθη ἴο βγαεὶ ὈΥ ἴδε ϑγτγίδαῃιβ. Τῆς ΟἹΪΥ οὐ]εο- 

τίοῃ οἵ Βᾶ. ἴο ἴδε Μαοοδθεαῃ ἀδῖε 15 ἴῃς υ8ε οὗ ν.35 ἴῃ τ8ε ῥργαγεῖ οἵ Νεδε- 
τηϊδῃ, Ναε. 111: Ὀυϊ δ8 1ῃϊ5 ν. 5 ἃ 9]. ἴῃ ἴῃς Ρβ., ἴῃς οὐ)εοϊΐοῃ ἔα1]15; δπὰ δὶς 

τεδβοῦβ ον [Ὠἰηκίηρ οἵ ἴῃς ἔεαϑί οἵ Τθεγηδοὶεβ οὗ Νε. 8:418 ἤανο 11{|]Ὸ ἔοτος. 

ΤΒα 5. 5 ἱηϊτοάυςεὰ δηὰ σοποϊυάεὰ ἢ ἃ ᾿ἰταγρίοαὶ σουρ]εῖ, νμΐοἢ ἴῃ ποῖος 
οδ86 νγ88 οτἱ ρῖπαὶ. ὙὙδετε γε βενεγαὶ οἵβεσ ρίοββεβ : (1) ν.δϑ 'β ἃ ρεηίδπιεῖεν 
οουρϊεῖ; (2) ν.12.16 ἃ Ρεπίδιιεϊεσ οουρίεῖ Ῥαβεὰ οὐ Εχ. 153; (3) ν-"Ἱ ἃ ρβεὺ- 

τατρεῖετ 1, αἰβο θαβεὰ οὔ ἔχ. 153; (4) νυ." ἃ τεϊγατηεῖεγ οουρϊεῖ ἔτοτῃ Νς. 11}; 

(5) ν.38 ἃ ρεηϊαπιεῖες αἰϑο Ῥαβϑεὰ οὔ ἔχ. 153; (6) ν.}7-18 αὶ «τϊτηεῖες ἰεϊγαβιῖο, 
οτἰ σίμδὶ ἴο ἴῃς ρἰοββαΐοσ, θαϊ ἱωνοϊνίπρ ἃ ἀϊβεγεηὶ βἰξυαϊίοη ἔγτοσα ἴδε νἱοϊοιῦ 
ςεἰεδταϊοά ἴῃ ἴῃς Ῥβ.; (7) ν. 7 δὴ ἱπιεγργεϊαϊίοῃ οἵ ἴῃς Ὁ] ββίτρ ἴῃ ἀοοογάδῃος 

ἢ Νὰ. 636 (Ρ), ἀῃὰ ἃ ἀϊτεοϊΐου ἃβ ἴο ἴ8ε ργοοεββίοῃ ἴῃ τῆς ἰερὶς. Αἢες 
ἴπεβς ρ]5. πᾶνε Ὀδεὴ βιγρρεὰ οἕ, ἴῃε ἤγϑι Ρί. 15 οοτιροβεὰ οἵἉ {τϊπιεῖετ ἢσχα- 

«βιῖοδ. ΤΈτες οἵ ἴδει, ν.2.5- 10.132. 16:16. δ΄ τεβροῃβῖνα, εδοδ τ τὨτῖος 

τερεαϊεὰ δβο]ο νοΐςεβ ἃπὰ σεβροῦβεβ. Οἷς οἵ ἴδεπι, ν.δ. δ, 15 ἃ 8010 τεοϊϊαὶ οἵ ἰῃς 
νἱοῖοτγ. Το βεοοῃὰ Ρὶ. οὗ 5. μδ5 ἴῆσες [εἰγαϑι ἢ, οὐνΐηρ ἴο ἴῃς ἔδοὶ τμαῖ ἴῃς 
νοΐσεβ 86 σουρ]εῖβ ἱπβιεδὰ οὗ 5ἰηρὶς ᾿ΐπεβ. ΤὨΪϊ8 Ῥατί οἵ ἴῃς ῥ5. νγὰβ βῃῃρ ἴῃ 

ἴῃς ταπιρὶς ὉΥ ῥτγίεϑὶ δῃὰ ρεορῖὶς, ἴμε οἵδε ρατὶ εχίετίοσ ἴο ἰῃς ἴδιωρὶς ὈΥ ἃ 

Ῥτορεβϑίοῃ ἴῃ {86 βίγεεβ ἰῃ νν ΒΙΟἢ ἃ 5010 Ἰεὰ ἃπὰ ἃ οβογυβ τεξροῃάςὰ. 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΝΠΠ. 4. 

ΤΆ Ῥϑ. 15 ἰηιτοδυσεα δηὰ σοποϊυάοα ὃγ τῆς Ἰἰτυτρίοδὶ ἑογτηυΐᾶ : 
Οἰίυε Ἰλαπὲς ἐο γαλευεά; ,»».}Π ἴς ροοά; 2ογ Ηἶΐς ξίπάμεος ἐπάμγεά 

,νευε’], οἴ. τοδὶ τογὶ - ; ποι τγᾶ5 ἠοῖ ἴῃ ἴῃ 6 οτρί αὶ Ῥ5. θθοδιιϑε 

τ μᾶ5 Ὡο ρίδοβ ἰῃ ἴδε βιγορ σαὶ ογρϑῃἰ βδιίοῃ. ---- ϑέσ. 1. 2-4. Τῆς 
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Ἰεδάεν οἵ ἴμε ργοσαββϑίοῃ ἴῃ (πε βίγεείβ οἵ 7θγυβαίετη 6815 ἀροη ἴῃς 
ἴδγαδα οἶδϑβθβ, ἀσμσς οὐ 7ςγαεί, ἄσωδε οΥΓ Ααγοη, διὰ ἕάερε ἑλαΐ 2α᾽ 

γαλευεὰ (οἴ. ττ5Ὁ 1), ἴο “αγ7}]. ὙΥηδῖ ΤῈ ἅτε ἴο 88, ἰ5 ἴῃς Ἰἰτυτ- 
Εἰςαὶ ρῆγαβε 50 βυϊϊεα ἴο ἴῃς βἰϊπδιίοη, τερεαϊαὰ δίῖοσ δας οἵ ἴδ᾽ 

ἴῆγεα βυτητη 8. 

505. 11. ΤῊς Ἰεδάογ το ῖῖθβ, ἰῃ ἃ δεχδβιοἢ βγη. δηα ῥσγορτεββῖνα 

ττουρδουΐ, (με ἀεϊίνοταηος δηά (πε νἱοίοτγ. --- ὅ. Οὐ 97 τιν 
σίγα], [6 ρτεαὶ {π|4]5 ἄιι6, 85 ἴῃ σοπίεχί βυρραϑίῖβ, ἴο ἘΠ ΘΠΏΪ65 ; 
ουῖ οὗ ἃ ἄξεερ δχρεηβῃοθ οἵ ΔρΌΗΥ. ---- 7 καἰ πῤοη Υαλ], ἴὰ 

ῬΓΔΥΘΓ ἴοτ τεϊϊεῖ; υδίηρ ἴῇ6 ρΡοεῖο δοὈτγενίδιίοη οἵ “ Ὑδῆνεῃ." --- 

σησευεγεξα 7:6] ἰῺ ταβροῦβα ἴο ἴΠ6 08]1] δῃηά --- ἰπ α ὀγοαά δέαεε), 
Ῥτγερηδηῖ, ἱπηρίγιπς ἴπῈ νὉ. ““βεῖ τὴβ, ἰῇ δηκ 655 τ [ἢ 6 
“βἰγα! 5." ---Θ. γαλευελ ἐς 707 νι 6], τερεαϊβὰ ν.ῖα ; οἡ τὴν 5146. -- 
7. ,3αν πο} νυἱἱἢ τῃ6 Ῥεϑὶ οἵ γβᾶβοῃϑβ ; Ῥθοδυβε Ὑδην ἢ 50 5Π|6]45 
τὴ6, παῖ τπ6 οἢα]ϊδηρα οδη Ὅ6 υἱΐοΓαά. --- λα! εαπ νιαη αο (Ὁ 

»!6 7], οἰϊατίοη ἔγοπι 5.612, αηὰ εἰϊεά ἰῃ ΗδεΌ. 135. --- 7. Α΄» ιν σγεαΐ 
ἩἩείῤῥεγ], οἴ. 545 ἴῃ ΔημΠεϑ8 ἢ δόσε λα λαΐξ νιξ. ---- ζζῥοη 

ἴμεβε ἰαϑὶ 86 δροζς] ργερῃδηῖ; ἰ {πυτηρῆ, 85 ἴῃ 6 σεϑυ οἵ ἴῃς 

ἀϊνίης ΠΕΡ, εἴ. 591} 923. ---8-9. Α ρἠοββαίου δ 8. ἃ ρεπίδπηεϊογ 
ςουρὶεῖ οὗ ρῃοτηὶς ἐἼχροτίθησα : 

11 5 Ὀεϊίογ ἰο ἰακα τεΐαρε ἴῃ Ὑδηνςῆ, (Δ ἴο ἰγακὶ ἰη πηδηκίηά, 

1|5 Ὀειίες ἴο ἴα τείαρε ἰῃ Ὑδην ἢ, ἴθδη ἰο ἰγαβὶ ἴῃ ῥτίῃοεβ. 

δίς. ΠῚ. 10-12. Τῆς ᾿εδάθγ ἀθβουθε5 [86 βεπουβ βἰτυδιίοη ἴῃ 
ἴῆγες σγη. Ἰἴπθβ, ἴῃ ψῃ]οἢ ἴπὰ νΌ. ἐπεσγιρῥασεεα μῖς, ἰΒ τερεδῖβα 
ἴουσ πιοβ; δ ἤσϑι στ ἴῃ βυῦ]εοι αὐ παδοης, ἴδῃ νῖσα [ῸΓ 

δι ρμαϑὶβ ψὶϊῃουΐ 500]., Δη ἤΠΔ}}Ὺ ν] [ἢ ἃ 51011168. ---- ας ὁξές δῃσοτη- 
ῬΑ55 τυαχ], ἴογ ἴω ἴῃς ἴεχὶ βῃου]ὰ Ὀδ ταβιογεα. --- ἴ ἢᾶ5 Ὀθθη 
ςοηδιβεά ὈΥ ἴδε ρῖοβ5: 724» αγέ φωμεπελεαά ας τὲς 3γε οΓ ἑλογης], 
ΜΟΙ ΠΟΙΆ ΠΥ 15 ποῖ 50} 140]6 85 ἴῇς ψογάβ οἵ με Ἰδδάεσ, δῃά 

ἱπηραῖγθ ἴ[ἢ6 ϑίσοηρ 5ἰδίειηθης ἴσος τερεαϊοεὰ Ὁγ ἴῃ σἤοπΙ5 ἴῃ 
ἰἀδηῦςαὶ ἰδηρυάαρε : --- 7 πα τὴς παρ οΓ Υαλτυεὰ «τοῦ 7. εἰγεμηιεῖσα 

ἐλορ] ; τῃϊ5 νΌ. 15 υϑ6α ποτα ἱγοηίοα! γυ. ὍΤῆθ ϑυτγίδῃ Τρ ΎΈβδοῦβ 

μὰ (οτυϊἀάδη οἰτουπιοϊϑίοη ἴο γαῖ. [β8τ86] ψουἹὰ ἴακθα νβῆ- 
ξεδῃσα ὉΥ οἰγουπηοίβίηρ μετὰ ; γαῖ ηοῖ ψ 4 ταὶ ρίουβ 5ἰρηϊῆ- 

σᾶπορ, Ὀὰϊ ἃ5 ἴπε ρεχίοτιηδηοε οὗ δὴ ορδσζαίΐοῃ δχίγεγη θῖν ρα] 

ἴο δάυἱῖ5; εἴ. στη. 34. --- Α ρ]οβθδαίοσ ἀρρεηάβ ἃ ρεηίδιμδίεσ 1ἰῃ6 
τείεγτίης ὈδοΚ ἴο [6 5ἰΓαϊῖ8. --- 13, Ζἤσι ϊάει ἐλγμ λαγα αἱ νι 
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ἡλαΐ 7 νιξρά ,α1Π. ὙὍῆδ οἤδηρα οὗἉ 580]. σογτωτηοι ἴῃ ρίοββαϑ πλαἶκο5 
ἃ ἀϊτοοῖ σομρ]δίης ἀρδἰηθὶ ἴῃ6 ΘΏΘΙΩΥ ἴῃ ΔΏΠΕ6ϑ5 τ : ὄπ 
γαλευσεὰ τᾶς τι» ἀείῤεν, οἴ. ν.5, ὙὍῊΕ Ἰαιτογ οἴδυβα 5 [ἤδη βίτεηρῖῃ- 
επεὰ 14 Ὁγ ἃ Ἰοοβε οἰϊαιίοη ποτ Εχ. 1οὖ: Καὰ ἰς μιν εἰγερισελ 
αηά 2εαῖνι, ἀπά λας ὄεεονις τὶν ταέναδίορι. 

ϑίσ. 1Ρ. μὰ5 ἴῃς βϑάτης βίγυοίυσε ἂ5 ϑί. 1.,ὄ 11. 156-16. Τῆς 
Ἰεδάδσ . 8115 αἰϊθηϊοη ἴο (ἢ οοἸθὈταϊίοη οἵ ἴῃ νἱοἴοτγ. -- 2α»2], 
Θχοϊδηγδίίοη, ἃ5 ΤΡΟΝ., ποῦ ὑγοῦ 4 0]6 ἴδῃ “ νοΐὶςα οἵ" ΕΔ". ----ὦ 

σλομ 97 290γ) σπα συἱείο»}], “ βαϊναϊίοη " οὗ ἘΝ". 15 ἴοο ρεπεσαὶ ἴο 

δι (ἢ ες 5ἰταδίίοη. ---- ἐς δός ἡσπῖς ΟΣ τὰς γίρλίεομςἼ, ἴῃ 6 διττὴν οἵ 
τὶ τόουϑ Ι5γδ6] {τ ρΐηρ ονοῦ [ἢ6 ΘΏΘΙΩΥ. --- Ζς γίρλί λαπά 97 
γαλευεὰ ἐς ἐχαϊίε41, ἴλ6 βίης υρΡ οὗ ΗἰΪβ5 δδηὰ [85 ρίνθη ἴπε νἱο- 

ἴοτΥ. --- Τῇ σμοτὰβ γεβροηάᾶβ ἴῃ ἴῆγαα Ἰἀδητοδὶ 1ἰπε65: 7726 γίρἀέ 
λαμά 9 γαλεσνεά, Ρετβοηιῆεά, ἐρείὰ ναδαπν]} ἴὰ Ὀαϊε6. -- Αραίη, 
ἴδε ρ]οββαῖοσ γεϊυγηῃβ ἴο (ἢ 6 ῥσανίουιβ βίγδὶ [5 ἰὴ ἃ {τ εῖοσ τε γα ἢ. 
17. 7 «λαΐ ποὲ αἰϊδ], ἃ πιαϊϊομαὶ ἀβαῖμ, ὄκ2 7 «λα ἄφνε], ἴῃ ἴδε 

τθηο 4] οὗ ἡδιϊοηδὶ ὀχίδίδησε δηά ᾿Ἰηἀερεηάεηςα. --- 4π4 7 «λαΐ 
ἐξείαγε], ἰὰ ἴῃς τοι ρ]6 ἡνοσβῃὶρ, φὰς ἀεεαῖς οΓ Υαλ], ΗΪ5 νἱοϊοτίουβ 

ἀοίηρϑ. ---18. γαλευελ λαίλ φτογεῖν ἐλαςίεπσα νι]. ὙΤὨθ ῥθορῖε 
τεοορηΐζα ἴμαὶ ἴΏΘΥ ἢάνα Ὀδδη ἀηάδγ αἰνίηα αἰδο! ρ]Ώ6. --- 5,9 572 
λα ποῖ ρίσενι τς οὐδ μηο ἀξατ, ἀεἸϊνεγθα τλθ ἱπίο ἴῃς μαπάβ 
οὗ τιῖηθ δῃθηλἶαβ. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΥΠῚ. 28. 

Α ΡῬγοσδϑϑίοῃ ἢδ88 Ἷοπῖα ὑΡ ἴο ἴπε ραῖεβ οἵ ἴδε τετρ!θ, δηὰ ἴδε 

ΠΒοσὰβ βρεακβ ἰῇ σουρίεοῖθ, ἀπ ἃ ῥτγιεβϑὶ σεβροῃμᾶβ ἰῃ σουρ]εῖβ. 

19. Οῥεη ο γιό {ἠδ ραΐες 97) Ζεάεζ]. Τὶ 15 ρτοῦδθ]α [πὶ (ἢ ϊ5 15 δῇ 
δποίθδηϊ ῬσοροῚ πᾶπλα οὗ ἴῇς ΗοἱΪγ ΟἾτγ, νῃϊοἢ 15 σα] δὰ.“ τῆς ΟἸῪ 
οἵ Ζεάεϊ᾽" 15. τ, οἵ. 76. 315 ςοἵ, ἀῃᾶά νψῆοβε δηοίθηϊ Κίηρβ ὑγεγα 
«164 Αἀοπίζοάεϊκ 05. τοῦ ὃ δηὰ Μεὶοβίζεάδκ. ὅπ. 14}; ἃ5 
“.ϑ4]6 γι ̓̓ 15 υϑεὰ 765,.---- Ζάαί 7 σιαν ἐπέον “λογοίη 10 ρῖνε ἑλαπᾷε 
γαλ]. ΤὨδ ρυτροβα οὗ (ἢ ῥγοσεβϑίοῃ 5 ἴο οὔδν ἃ ἴδῃ οἤεγιπρ 

δηά ςεἰεῦγαῖς ἃ ἔδϑεϊναὶ ἕογ ἴῃ 6 ν]ἱοΐοτυ ρίνεῃ Ὁγ Ὑδηνεῇ. ---- 90. Τὸ 

τι ἷθ (6 ῥτίεδι σε ρ 68: Ζλῖς ἧς 2λ6 γαίε ἡλαέ δείοηρε ἐ γαλευελ]. 

ΟἿΪγ ἴῃοβθ τΔῪ δηΐοσ ψῃοτ Ηδ ῥεγηηϊῖ5 δοοα885 ἰο ΗΪ5 Ῥγθβθῆοθ, 
ἃπὰ ον 776 γίρλίεομς Ῥεορὶς οὐ 15γδεὶ --- γιαν δπίε Ἰλέγείῃ]. 
ὙΤῊ15 15 8Δὴ ἱταρ] οἱ ἸΠαα τυ τ Βεῖμοσ [ΠΟῪ γογα βυςῆ. --- Τα ρ]οβδθα- 
ἴοῦ ἢοΐν δάάςβ: 21. Αμοΐδεσ βἰαϊθιηθηιὶ Ὀαβεὰ οἡ Εχ. 15: 7). τυὐἱὴ 
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εἴνε 7Ζ΄εε τλαηᾷς αι 7Ζῆσι λας σπϑιυεγεα ηι6, αγιαἴ ὄδεοηις »ιΐρ6 

ον» υἱείο»}], νι Ἀϊο ἢ 15 ἃ αγίῃεσ υπίο]άἀϊηρ οἔἉ ν.Ὁ, --- ΤΣ ἔπιε τερὶ Ὺ 
οὗ ἴῃς σβοτιβ ᾽5, βοῦγανοσ: 22. 72: εἴοπε ἠλαΐ τλε δινμίέξνς γοϊεεζεί, 

λας ὀσέονιθ ἐἠε ἀεαά οὗ 166 ἐογ»»67}. Ζϊιοῃ ἰ5 ἴπ6 σογῃοθγβίοηβ οἵ [ἢ 8 

Κιηράοιμῃ οὗ Οσοά ἴῃ δοοοσάδησε νὴ 15. 285, ΤῊδ παίίοηβ μδά 
ἄοπε τπεὶγ Ὀεβι ἰὸ σοαὐεοὶ δπὰ ἀδβίτου ἰἴ, Τῆς ἰαϑὶ δῆοτι δά Ὀθεη 

τηδάὰς Όγ Απτίοσδυβ, ἴλ6 Κίηρ οἵ ϑγγία, θαΐ ἴῃ ναίῆ. Ἠδς δδὰ θθεῃ 

οὐθίοοιηβ. Ζίοῃ δδὰ τεραϊηθα ἢεσ βίγεηριτῃ δηὰ ρου ἰπγουρῃ ἴπ6 

νἱοιοτγίουβ ἀστηΐθβ οὗ [6 Μδοοδρθδηβ, δηά ἴῃς οτηηϊροΐεηϊ τίρῃϊ 
δΒιαηά οἵ γαμεῖ. ΤὮθ Μαεββίδηϊς δρρ)!ςδιίοη οἵ ἴπ6 ραϑβϑαρε ἰ5 ἄς 

ἴο ἴῃ (Δεῖ [πὶ τῃ6 Ρεγβοῃ οὗ [6 Μεβϑίδῃ ὕδᾶτβ [ἢ 6 βαπγα σγεϊδίοῃ 
ἴο 4 Κίπράοτῃ οὗἉ ᾿ἰνίηρς Ῥειβοῃβ ἴπαΐ Ζίοη, (ἢ οἀρὶϊ4] οὗ ἴ[ῃ6 Κίηρ- 

ἄοτῃ, ἀοεβ ἴο ἴῃς Κιηράοτη. Τῇς τῃείδρῃοσ βἰδηάβ θαυ} νν6]] 
ἴον ὈοΙὰ τοϊδιίοπβ: οἵ. Μί. 215 -- ΜΚ. 125} - 1Κ. 20] Αοἰβ 4} 
τ Ρι. "7 Ερῇ. 2 (Βι.Ῥ θϑο 23, ΤῊΣΕ ρῥγίεβὶ σϑβροῃπάβ: 
Ἄονι Υαλευελ ζιῖς λας ἐοπισ. 7ὲ ἴ τνοπφργω ἐπὶ θ᾽ 4γ65]. ΤΣ 
εἰεναιίοῃ οὗ Ζίοῃ 15 ἄυε ἴο ἴᾷς πομάεγῇι νἱοΐουυ σψτουρῃξ ὉΥ 
Υαμνεῖ ΗΪπη56]{, --- Τῆς ἤπαὶ νοσγὰ οὗ [8 οἤοπιβ 1ἴ5: 24. 711: 
ἧς τὰς (αν τἀα! Υαλευεὰ ἀαιὰ ν»ιαα]. ΤῊ 5 [δβεϊναὶ ἀαγ, [ἢ]5 ἀΔῪ 
οἵ οεἰο γαϊίοῃ, 15 ἀὰθ ἴο (ἢ6 νἱοίοσυ ὑτουρῃϊ ὉΥ Ὑδανεῃ ; [1 15 
τιοτείοσε Ηἰ58 ἀδγ. -- 297 μα ἐχιδ πα ἐκύ ως δέ ρα ἐπ 4], ἰὰ ἴῃς 
{εϑιἷνα] σοἰετατίοη ἴῃ [6 τεπρῖβ. -- Τα ῥτίθϑί σερ]θ5 ϑἱτῃ ἴῃ 6 

ὈΙεβοίηρ: 36. δι κεφεά δό ἀφ ἡλαΐ εονιοίλ, ἐπ “δε πανις 97 γαλευελ. 
Ἦν δέφες γος ἥορε ἐδλε ἄσωφε 97 Υαλιυελ. ὙΠα Ὀ]ββϑίηρ ἰ5 ῥτο- 
πουῃορδα ὕροὴ ἴδοβα σουηΐηρ ΟΥ δηϊοπηρ [Π6 ραῖθ5 οὗ [πΠ6 ἰθτηρὶς 
ΜΠ ἴῃ6 Ρύυτροβε οὗ ςεἰεὐγαϊίηρ [ἢ ἰ5 Γεϑεῖναὶ. Απά ἴῃὰ5 (ἢε Ρ5. 
τεδοῦ 68 15 τηοϑὶ ἀρργοργίαϊα σοῃο] υϑίοη. Α ρ]οβϑαῖου, ἰῃ νἱδνν οὗ 
ἃ ἰαῖεσ βυδίοη οἵ π4], ἱπιε)δεοϊοα Ῥαείοσε ἴῃς Ὀ]εβδίηρ οὗ ἴῃς 

Ῥηεβὶ δὴ υτρεηΐ ρειτίοη, ψῃϊο 15 ποῖ βυϊϊεα ἴο ἰΐ8 σοητζεχί. --- 
25. Ο ποῖυ, γαλευεά, ρίνε υἱείογγ  Ο ποῖυ, Υαλενεά, ρίσυε 2γ0- 
2εγν. ττ-- Τὴ βᾶπ)6Ὲ ΟΥΓ ΔῃοῖθΕῚ ρ]οβδαῖοσ δα ἀ8 ἴο (ἢ Ὀ]εββδίηρ οὗ 
τῇς ρηδϑὶ 27, σῃϊοῖι ἴῃ 115 οτρίπαὶ ἔοστη νγὰβ ἃ {Ππηείεσ σουρ]εῖ: 

γαλιυελ ἐξ τυας} “ἱὯο Βαϊ ἄοπα 411 (656 ρἱογίουβ ἀβεάβ. ΒΥ 
ἐπου [δὲ σατλα ἰηΐο (πε τεχί πὰ ἑοσοεά τ 8 ἐγαηβίαϊίοη “ Ὑδῆνεῖι 
5 σοά," νη οι Πᾶ5 πο ῥσοργίε ιν ἴῃ [18 σοηϊεχί. -- 4π4 ,1ε λαίὰ 
εἰυόη ὧς ἤσλη], ἴῃς Ἰίρῃς οὐ Ηἰβ σουηίϊεηδησθ, ἰῃ ἴλ6 ΓΘ 51} 
δΙεβδίηρ Νὰ. 6. --- Ξνεη τ “λ6 λογπς οἵ τὰς αἰα7], ἴῃ δεςεριίηρ 

ἴῃς βδοπῆσεβ οἴεταα ἴῃ ἴῃ6 ἐεϑίϊναὶ ἰΠῈΥ 6 γα Ταἰθυτγαϊίηρ. --- α 
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πταυτρίςα] ἀϊγεσοη νγὰβ το οὨ τῆς τηαγρίῃ οἵ δηοίθηϊ οοάϊεαϑ: 
Βερίπ τὴς )αεί τοὐτὰ ἔδησε ὀομρὰς], ἃ5 ἴῃς ἔεαϑὶ οἵ ΤΑθεγηδοὶεβ 

1,ν. 23“; 80 6556} }}Ὺ 411 δῃοίεηϊ ιβ85. Βυΐ νβδη [8686 σψοσγάβ 
οταρὶ ἱπῖο ἴμ6 ἰοχῖ, [6 τηδάβ δηά]εθα αἰ που γ. Τῆς εαϑῖθϑὶ 
ἐχρδηδίίοη οὗ [δε σοτηἰηδίίοη ἰ5 [μᾶὶ ἴῃ6 ἀεοοταϊίοη οἵ ἴῃ οουγῖϑ5 
οἵ ἴδε ἰερ]ς Ἔχιεπάβά ὄνεη ἴο ἴῃς Πογῃϑ οἵ ἴῃς δἰΐδασ (οἴ. ϑαοςδ, 
ΙΝ. 5). ἘΝ" “Ὁιπά [δε βδογιῆοε σὶτῃ οογάβ, ὄνεῦ ὑπο ἴῃς 

Ποτῃβ οὗ ἴῃ δἰταγ" 15 ἠοῖ ἰῃ δοσογὰ ν] βδοτίῆο δὶ ἰδὺνβ ΟΥ ὑδᾶρα. 
Οἵ τῆς νΌ. ταῖρηςϊ Ὀ6 ἰάθη ἴῃ ἃ ρσερῃιδηῖ 5656, ἃ5 Ηυ., Νον., Ὠσ., 

“δῃὰ Ἰεδὰ ἴξ υηἴο,᾽" ψῃϊοῖ, τυ 1] 6 τλοσα γεαϑοηδΌϊα, 15 511} ἀραϊηϑὶ 

ἀβᾶροα, ἴογ ἴἢε Ὀ]οοά οὗ [ῃς νἱοιΐπη νγὰ5 δρρ] δα ἴο [πε δἱἴασβ Ὁγ ἴπε 
οἰδοϊαιίίηρ ῥγεβῖ : ἴῃ6 δῃΐϊημδὶβ ψαγα πανοσ Ὀγουρῆς (Ὠἰπετ. Ἀ6., 
δίϊεσ Αἰπβοσίῃ, [Ὠϊη 5 οὗ (6 ἐδϑβιϊναὶ οὔεσίῃηρβ ἃ5 50 πυμηθσουβ 
ἴθι τλεγ ΑἸ]εὰ (ἢ δητῖγα οουτῖ, ἀνθ ἴο ἴῃε Πογῃβ οἵ ἴδε δἱϊδγ. 

Βαϊ Αἰηβνουί ἴῃ 15 δ]τθγηδῖϊνα, “' ἸΏΔΩΥ 58 ΟΣ ἔς 65 ΟΣ Ὀουρ5,᾽" 15 

υποετίαίη πο το οἤοοθθ. Μογβξονοσ, ἴμεσα 15 πὸ ἀϑᾶρὲ ἴῃ ΟΤ. 
ἴο 7 51Πἢ)}2ὲ τα κίηρ 2 ἴῃ ἴῃ6 βθῆβε οἵ [δϑεῖναὶ οἤεγίηρ. Τῆς νίενν οὗ 
Βᾶ. τῃαΐ 2 5 ἴο 6 ἴακθῃ ἴῃ [6 δποίθηϊ βεῆβε οὗ ἴπε βδογεὰ 
ἄδῃςε, δηα {μᾶῖ “1ἴῃ6 ἄδησε ᾽ 15 ἴο Ὀ6 )οἰηεαὰ τὰ “Κ ἄδηβα Ὀουρἢβ " 

ΟΥ ρϑιϊαηάβ, μόνανοσ τοηρίίηρ ἰξ την Ὀὲ (οἴ. [ΡΘΝ΄. “ντεαῖδε 
γε ἴῃς [δϑεναὶ τηᾶτο} ψ] τ ὈΓΔΠΟἢ 65 οὗ τηγτῖς ᾽) 5 ποῖ 5885- 

ἰαϊπεὰ Ὁγ ἴ86 υϑᾶρεὲ οὗ ἴῃς ψογά, δηὰ 15 δ ορεῖμεσ ᾿τωργοῦδοϊα 

αἵ ἴῃς ᾿αΐς ἀδῖθ οὗ τῇς Ῥβ. --- ῶ8. Τῆς ρἰοββαῖοσ δ ἀβ δηοίμεγ 
Ῥεπίδιηείεσ οὐ ἴῃς δαϑὶβ οἵ Εχ. 15, ἃ85 ἃς ᾿δά δἰγεδαυ ἄοπα ἴῃ 
νι Μ᾽ ΕΜ αγέ Τάσοω, σπα 77 τοῦδ φίνε Τῆεε ἑλαπᾷς; νιν Θοά, 
απά Σ ἷ"Ἷἢ ἐχαΐ Ζἤεε. 

ΟΧΝΠΙ. 4. 

δ. ὍΣ55] ἐλέ εἰγαΐές, εἶδνν. 165 1 4, τὅ, -- ΠΛ2 0] σοτηροβεὰ οὗ "" ἀπά 3 
ὀγοσαῖ, γοονεν ῥίαεε 1830 χ19, 45 3 ἐπ ἰαί μα έης ἀονεένπις δηὰ Ἑδβίετη Μδς, 
ΘΔ ΒΤ Μγεβίετη Μαβ., τεραγὰ ἰξ δ8 εηϊαγρεὰ ἔςπ). ἔοστω. --- ἤ. 73] ἱνΡ. 

αριονερ νι») ἀεῖβεγς οὐ εταρβαῖίο ρ]. τ 3 δεεορξέαεν ας με» “7είρεγ, Ὅτ. Ὀεῖ- 

ταῦ, θυῖ 3. »κεἰλὲ σεχίαίον, 66. ΑΔ. ἘΞΎ ἐμοὶ βοηθός, Δ ΓσβΒε., ὰ...] σε.- 

10. οὐκ 33] Ηἰρῖι. ἱπιρῇ. ἱ 838.» 8[. 3 ρὶ. σεβ.35, ᾧ, 3, ἀο ποῖ ἐταπβίαϊς ":. 
1 5 ῥοῦ. ἃ Εἷ. οἵ δββϑενεγαϊΐοῃ. 2 5) νὉ. Οδὶ εἰγερνεεῖςε, ΝῚΡὮ. ἐδ εἰγεμνι. 
εἰφεα, πεῖϊμες ἴῃ ἡ ; ΗἸΡὮ. »μαξε Το δε εἰγωεριεῖςεα ΒΌΒ, ποτε δηὰ ν.11:13; 

δυῖ 6. εε ἐρ ῥέεεες, Ὧ γυθτιν, 85. τιοον, 6. Δ. Β' Ὁ Αα. ἠμυνάμην, Σ διέθρυψα, 

3, Ἐν, μλέμς τε. Ὀχ., ΝαἸεῖου τὰ. ὈὔὉΝ, τ 13, ὈΝ 1215] Ρ]. ἢ ΠΛΣῪ πο, ὀξέ, 

15. 718, Ρ]. ὈγΛ2 εἶν, τ, 166 Τὰ. 145. ---τ 5] Ῥα. Ρ΄. 3 ΡΙ. Ὁ [91] νὉ. ΟὟἹ σὺ 
οκί, ἐς ἐατέρριίεἀφά, οἵ Ἰταρ, ἢρ. οἵ πίοκεὰ, 70, 185. 211] Ργ, 1.39 200 2450, οἵ 
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ΒοβΕ116. δττοΐεβ [5, 4317, ΝΙΡΏ. οἵ Ὀγοοῖς 70. 611, Ῥα. οἵ φπεταῖεβ ΟὨΪΥ ἢετε. 
4 ἐξεκαύθησαν, ἜΪ ἐχα» εν τε, ΥΨ32, 5ο Οογῖ, Βᾶ., (Βς., ὅσ. Α5 ἃ ποσζὰ ᾿ἰ5 

το ἰβδίηρ, ἴῃς ἰεχὶ νγᾶβ ῥγοῦ. : 

ΟΥῚ Ὁ ΣἽ2 "2,20 

ὈΡ2 ΟΝ2 Υ2 

ΤΈς 5Ξεοοῃὰ 1.) Βονγενετ, ἰ5 ἃ βἷ. ---- Ὁ} Ρ]. Σ Τὴ πιὰ, Ζάον»" διισλ, λον, ἔχ. 225 

(Ελ) 15. 3312 Ἐς. α᾽ 1215.}..--- 18. ππ1} Οδἱὶ ἱπί. αν8. ππῚ νὉ. φάγω διά, [ο]- 
Ἰονεά Ὀγ ρΡῇ. ; οἴ. 355 62 1406. ΤΉΪΒ8 ν. ἰ5 ἃ οἷ. --- 14, τιν ΓΟ, Ἵ}»], ἃ8 ἔχ. 152 
τ. Ἱπῖτ. ὃ 1. ΤὨΐβ ν. α͵8ὸ ἰβ5 ἃ δ]. --- 1δὅ. ".0] ἐχοΐατη. ἀαγὰ !, δἃ5. ΤΡΘΥ. -- 
τΡ19.] ββου]ὰ θὲ ἴῃ Ὀοιὰ οἴαυδεβ; ἴῃς βεοοπὰ νγὰ8 οὐχ ΟΥ̓ ὨΔΡΙΟΡ. --- 
ϑῈ ὩΦ»] 85 60}6 -- τοϑ!4 ; οἵὨ νγδγ] κε νδίουτ. ---- 18, “Ὁ5] ΡῚ. ν. 219. ἐεελῥἑένο 
«τοίκὰ τευεγίξν, 85 9413, 

ΟΧΥΤΙΙ. 8. 

19. ΩΝ] ἤμαὶ οἴαυδε; 50 ΠΥ͂Ν.---ἶϑ, 2 Π29} π΄, οὐγμδρ, οἵ δἴοῃς, 85 

15. 2815,.-" 95. πβῦχο] ΗΙρΡΒ. ἴτὰν. οομοσί.; οἵ, 18 377. -- 37. πεν "Ν] οοπῆς- 
τἴου οἵ ἵνο ἀϊνίπε παπηςβ ἰβουρᾷ ἰπ 45, ὃν σαπια ἰῃ ἔγτοτῃ Ὀοΐονν. --- Ἴν 4] ΗἸΡῃ. 
ἐπιρί. γ οοῃβες. οορυΐα ἰῃ ργενίουβ οἰδυβε. Ὃν σεαξζε «ἀέηε ἴῃς ἕλος οἵ Ὑδανε, 

85 Νυ. 636 (Ρ) ῥα. 31} 6η2 80". 5.30 110126, οὗ, 47 13246,ω (6. 4.Β.Τ καὶ ἐπέ- 
ῴανεν, 3 εἰ αῤῥαγ μέ. τττο ὈΓΣΡῚ ΔΓ Ὑ0Ν] (6 συστήσασθε ἑορτὴν ἐν τοῖς πυκά- 
ζουσιν, ἘΠ εομείήἐμέε ἀἦδνε φοὐξνρενεοηε ἐμ εοριαϊρρεσὲς, 3. 7, ἐφιεριζαίς τοἰϊονερεἑἑαέονε 

ἐηε )ομκαάμοεῖς, Σ συνδήσατε ἐν πανηγύρει πυκάσματα. ὙΒεδε Ντ88. 8}} ἴα Κα 

τι ἴῃ τῆς υβ08] βεηβε οἵ γέαεί, δῃὰ ὈΓ2» ἴῃ ἴῃ βεῆβε οἵ ὀοφερής τυΐτὰ ἀἴδρ5ε γοἠὲ- 
ἄρέ. Τρ. νουϊὰ τὰ. : Ὁ") 1ν. 230 ἔου Ὁ72;», Ὀυϊ {Π15 18 πη ο 558 1 δηὰ 

ἱπῖρσοῦρ. ΤὨς ἀἰβηςΥ ἱπ (ἰδ Ἰμΐετρ. 5 στ τη νὉ. Ὅν, ΒΒ πιδδῃβ ἴο 
ένα, ἐδ, Ὀαϊ ποτ Ὃν 1 Κ. 20}4, 2 ΓΒ. 1.38 πηεϑηβ ἴο 7οένε ὀαδίε, οἴ. Οεττααα 
“ἄξδῃ ϑιίγεϊϊ δηκηδρίδῃ "; 8οὸ ἤεγε ὀερὶ» ἐλε “α:ἐ τυΐίὰ ἀξρεε δοιερὰς, ἃ5 1,ν. 2300, 

ἴδε βτεὶ ἀαν οἵ {πε ἔεαβὲ οἵ Ταῦογπδοὶεθ. ΤῊΣ ἰπΐετρ. οἵ )Π δ5 γε υἱεΐσε, οἵ, 
ΤΠ, τδουρἢ βυβίαἰηεὰ γ᾽ Επν..» ΟἹ., θε., Ηα., Νον., Πτ., σὐ,, 85 πο βυρροτί 

ἴῃ ὑδᾶρε οὗ ΟΤ. ; δπὰ ἴδε ἱπίουρ. 85 σσεσεα αἴαγεεε οἵ ῥγοκε:ςῖορ οἵ Βᾶ., Πανίεβ, 
ΜΙποςοΣὶ, ΤΡΘΝ., 5 ἃ τὰτε δπὰ εαυγ ὑδαζε, ποῖ ἴο Ὀς ἰΒουρῶϊ οὗὨ ἴῃ 5ο ἰαῖε ἃ 
Ῥε. οἵ αὶ. 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΙΧ,, 22 5Τ1Ὰ. 85, 

Ῥϑ. Σ10 ἰ8 ἃ ῬΤΑΥΟΣ οὗ [86 οοπρτορδίΐου ἰπ ἐποπίγ-ἴο Ῥασγίβ, δδϑοὰ 

οα [86 Οὔδασνδηςθ Οὗ [Π6 ΓΚἅν. (1) ΗΔΡΡΥ͂ ἀγα [8088 ὙῈΟ Ῥδγθ ΟΕ 

ΟΌΘΥ 186 [ν᾿ (2) ΤΏΘΥ οὔϑοσνα ἐξ ἱ ἢ μοατί, 1ἐρ, δηὰ ταν, ἀπὰ 
τοϊοῖοθ ἱπ ἐξ. (3) ὙὴΘ [δὺν ἰ8 ΤΕΣ ΟΟΌΏΒΘΙΙΟΣ ἀραὶπβὲ ῥ᾽ οιτἰπρ 

Ῥτίωςθβ. ὙΠΘΥ ῬΙΑΥ͂ {πδὶί ὙΔΠΜΘΙ ΠΙΑῪ ὉΠΟΟΥΟΣ ἰΐ8 ΨΟΠάΘΙΒ ; 

(4) πιαὺ φυϊοίκοῃ δπὰ ϑίσοιζίμοη [Π6πὶ δοοοτάϊπρ ἰ0 ἰξ, ἀηὰ ἀοἸ ἑν Σ 

ἴδοπὶ ἔσοπι Βαπ]ατίοη. (5) ΤΈΘΥ ῬΓΑῪ [δαὶ Ηδ ΠΊΔῪ [6808 {8μ6π| 
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[86 Γνν, (μδὲ ΠΟΥ πιὰ (ὑσ ππίο ἐξ ΑΥΤΔΥῪ ἔγομι οονοϊοιδβποδα. 

(6) ΤΥ δϑβεσί (μεὶγ ἔτπιδὲ ἰπ [86 Γᾶνν, ἀπὰ νον (0 οὔδβοσνα ἐξ τ τ 
ἀοισ πὶ διὰ ἴον. (7) Ῥγουὰ βαάμποεσβ 111 ἃ βίσοσοο τοσπιαπί Ἐμθπὶ 

ἴοσ κθορίηρ [86 Γᾶνν, Ὀὰϊ οαπποῖ ἀοργῖνο ἴπ6πὶ οὗ [πο ῖσ οοπηξοτὶ δηᾶ 

ἦον ἱπ ἰΞ. (8) Τδδ οοσάβ οὗ [86 τυ ϊοῖκθά δποῖοβα ἔ86πὶ, πὲ ΒΥ 5111 

ΔΙῸ ΟΟΠΙΡΑΠΙΟΠΒ (0 8086 (παΐ οὔϑοινα {πὸ [ἃνγ. (9) ὙΔΕΨ ΘΕ ἰ8 

φοοᾶ δηὰ {πὲ ἄοες οὗ ροοᾶ, ανϑῃ ἰπ {μοὶγ ΔἸ οτἶοι Ὁ. Ῥτουα 6 ποπλῖ68. 

(1ο) Ὑδμνθα 8 ἘΒαὶσ ΠΊΘΟΥΣ δπὰ Ηΐ8 Γᾶν] ἰ8 τίσ ίθουβ, ἱβογοΐογο 
ΠΟΥ ΡΓΑΥῪ ἰπᾶί ποῖ {Π6 Ῥοσέδοξ διυῖ [86 Το πιΔὺ δὲ Βῃδπιβά. 

(11) ὙΒΟΥῪ Ρἷπθ ἴοσ βαϊναϊζου, δας ΠΟΡῈ ἰῷ 186 Γ[ᾶνγ. Ὑὴθ ῥχσοιὰ 

Βαανα Ὑ7611-ἰ ἢ ΟΥΘΤΌΟΙΙΘ (Β6πὶ ὉΥ͂ ἸΓΟΔΟΏΟΤΥ. (12) ΤῊΘ [47 18 

χοᾶ οἰΘΓΏΔΙΙΥ ἰῇ ποάνθῃ ἂπὰ οη δασίῃ. [Ι{ π48 πὸ δηᾶ, δπὰ ἰβ8 

Θχοροάϊην Ὀσοδᾶ. (13) ΤΈΘΥ Ἰονα [86 Γανν, ΒΙΟΝΣ ἱπιρασὶβ νυ ϑάοαι, 
πᾶ μαῖθ ΘΥΟΙΥ ΟὟ] αν. (14) Τὴ6 14. ἰδ ἃ Ἰδρ. Τμοὶσ 1166 18 

Σὶθικοά Υ ἘΠ6 Βπάσϑβ οὗ [π6 τυ ϊοῖκοά, θα ΓΠΘῪ το]οὶοθ ἐπ ἐμοῖσ ἱπποσὶῖ- 

ΔΠῸΒ ἰπ (86 Γᾶ. (15) ΤΏΘΥ ῬΓΑΥ͂ [ῸΣ Βυρροτί δραίῃβι Ὁδοκβιάθσβ, 
ὙΠΟ πὶ ἘΠΕΥ Βαίθ, δα ΠΟῪ ταΈσΘ 06 ἀπὰ ἴονα 186 Γᾶν ; (16) {ΠΕ Υ͂ 

ῬΙΔΥ ἰμδΐ Ηδ Ψ}111 βάν ἔπε πὶ ἔσο! ΟΡῬΓΘΒΒΟΣΙΒ, δηὰ σὶνα ἴπ6πὶ πη ᾶοτ- 

βίδπάϊηρ ἰπ [88 18Ὁὺ7ν ΜΕ μον ἰονθ. (17) Τὴ6 Γὰνν 18 σοπάοσευϊ, 

εἰνίηρ ᾿ἰσπῖ. ΤΟΥ Ἰοηρ ἴ0 πηδοτϑίδπὰ ἰΐ, ἀπ ῬΓΑΥ͂ οσ τοδοπιρίου 

ἔχοι ΟΡΌΤΕΒΘΘΟΣΒ ΜῈΟ ὕσγϑαϊς ἰῖ. (18) Ὑδανο 18 τὶ βίθουδΒ, δπὰ Ηΐ8 

[ΔῈ ἰδ υρτὶρμῖ. ]ΘΑΙΟΌΒΥ ἔοσ 86 1δὺ7ὺ] 88 ἀθείγογϑδ {π6πὶ|, Ῥυΐϊ 

ΒΟΥ Βανα ποῖ ἑοσροϊίθῃ ἱῖ. (10) [πῃ στθδῖ Ῥβεσὶ! [ΠΟῪ δηχίοι θῖν 
ῬΙΔῪ ΟΣ βαϊνδιίΐο ἔσοπι δῃθηιΐθθ. ὙΠοΙσ ΠΟΡΘ ἰβ ἱπ [π6 νου δϑίϊηρ 

14. (20) ΤΟΥ Ρ] δά ἕοσ τοδθιῃιριίομ ἔσομι Ἐγε ΟΠ ΤΟΙΒ ῬΕσγβθουζοσβ. 
ΤῊ Γᾶνν ἰ8 [π6 ϑιπὶ οὗ αἰ ἘΠ 1]1π688. (21) Ῥεγδβθοιτθᾶ ΒΥ Ῥσίποθβ 
σἰῖπουῖ οδυδ6, ΠΟΥ γοῖ Ῥσγαῖϑα [Π6 [δ δηὰ ΠΟΡῈ ΖῸΣ δβαιγαίΐοῃ. 

(22) ΥἹΟΥ͂ Ρ᾽οδὰ ἔοσ ϑαϊναϊίίου τ] ἃ τὸν οὗ Ῥσαὶβα ΣῈ Πρ ἀπά 

τοῦστ. 

ΗΑΡΡΥ τε ἴμεν τμαὶ ἀτε ρογίεοι 'π συ, Ψν 0 νγαὶκ ἰη ( ΤᾺ») Τὰν; 
ΗΔΡΡΥ ἃζεὲ {πεν (παὶ βεεῖς (Τπε6) ψ ἢ τἰῃς. ψοΪς Ὠεαγί, ψο ἱκεερ (78) 

Τεβιϊπιοηΐεβ. 
Τῆου (ΤὨγβο!ῆ ἢαβί οοπιπιδη δὰ ἴο οὔβετγνε αἰ σεηον 7» Ῥτεοερίβ : 

ὙΠ 541} ποῖ ὈῈ ἀϑμαπηεὰ ἰῃ Ἰοοκίπρ ὑπο 4}} 7Δν Οοπιπιδηάβ. 
δ Υεα, ἴεν ἀο πο ἱπίψαϊίγν τπδἱ νναῖὶκ (δοοοτάϊηρ ἴἰο Τὰν Ννοσγὰ); 

ΔΒ: τῃαἴ τὴν νναγ5 νγεγα βϑία Ὁ} }ηῃθα ἴο οὔβετνε ΖΔ» (ϑαγίηρ). 
Ι Μ}} δ ηκ ΤΠδα ν ἢ ἀρτί πη 655 οὗ ἢ εατί, ᾿ἰδαγηΐηρ ΤῊΥ τἱρμίδεουβ ἀρ πηθη : 
Ὧο ποῖ ἔογββκε πὶ υαὐϊεγὶν; 1 νν1}} οὔβεγνε ΖᾺν ϑίαιυίεβ. 

Δ ΒΕΒΕΒΥ 5841} ὁπε Κεερ ἢΠίβ ραΐῃ ρυγεῦὺ Βγ οὈβεινίηρ 71» Ννοτά; 
νη τὶν Πεασί, [Πδ} 1 τλᾶν ποῖ κῃ δραίηϑὶ Τῆες, Πᾶνε βίοσεα ὑρ 7Ά ϑαγίῃρ. 
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ΒΙεββοὰ 6 Τῆου, δον Ὑδδοῦ πὶς 7ΖΑν ϑίδίυϊεβ : 
τ τὰν 1ρ5 1 ἰο]ά 411 ἰη6 ᾿᾿υἀστηεπίβ οἱ 7Ζν πιουΐῃ. 
Ιη ΤΥ ([μ.} 1 ἀε!ρἣι τγβεῖζ, 1 ἑοτρεὶ ποῖ ( 78») Αγ. 

[ἢ ΤΥ Τεβιϊπιοηΐες 1 τεὐοΐοθ, ονοῦ αῦονς 41] το 65 ἱπ ( ΖΔ») ναγ. 
νι ἢ τὰν ν᾿ Πο]ς Ὠεατὶ 1 5εεῖς Τα; Ἰεῖ τς ποί εἴτ ἔγοπὶ 7Ζἅν Οσοχηπηδηάϑ ; 
1ῃ ΤΥ Ρτεοερίβ 1 πηυ5ε, δῃὰ 1 ἰοοῖς υπῖο 7Ὰν ραϑιῃϑ, 

Π ΕΑ. Ὀουηιίδιγ ἢ ΤῊΝ βογνδηῖ, [μδ 1 ταν ᾿ἶνς, δηὰ 1 νν1}]} οὔβεσνε Τὰν νγοτγά : 
Υεδ, ὑυίποεϑ 5ἰῖὶ ἀόννῃ, (Δ |ἰς ἰορεῖῃεσ αραϊηβὶ πη, 16 1 τῆυβε οὐ 7ΤᾺν ϑιαίαίεβ. 

Α 5οϊουγηοτ πὶ 1 ἴῃ ἴῃς δαγίῃ ; ἀο ποὶ δίάε ἔτοπι τις 7Ὰν (ϑαγίῃρ) ; 
ΜῪ 50] ἰ5 ἰπ δχὶ!ὶδ ἴῃ Ἰοηρίηρ δἱ Ἔνεῖγ {ἰπιε ἴον ΖᾺν ᾿ἀρτηεη. 
ὕποονεσ πλΐπα ἐγεβ (Ππαὶ 1 πᾶν ὈςΠοΙὰ ννοηάεγῆι ἰμἱηρβ ουἱ οὗ 73» [ν: 

ὕποονετγ τερτοδοῖὺ δηά Ἵοοπίειηρι; ἱ μανεὰ κερὶ 7ᾶν (Ῥτεοερί5). 

Του ἀοκὶ τεῦυκε ἴῃς ῥγουά, ἴπ6 δοουγδεὰ (Παΐ εττ ἴτοπὶ 7ἅν (οπητηδῃάϑ; 

Υγεα, τὴν ἀεἰ σπὶ, (με πηεῃ οὗἉ ΠΥ οουηβεῖ, τα 7Ὰν Τεϑιϊπιοηΐεβ. 

ΜΥ͂ 5080] ἀοίἢ οἰεανε ἰὸ ἴπε ἀυ5ι; δοοοσάϊηρ ἰοὸ ΤῊΥ ννογά αυΐοϊκει εξ: 
Μγ νψᾷ 5 ἢᾶνε 1 (οἷά, αηὰ ΤὭου Παβὶ δηϑινεγεὰ πε; ΤῊΥ ϑίἰδίυιεβ ἰοῦ πι6. 

Τῆς ψὰν οὗ ΤΥ νοπάειβ ΜΠΠ1 βἰηρ; ΤΥ (Ἰυἀρπηεη!5) παῖε ες ἀηἀετγϑιδηὰ ; 

ΜῪ 500] ἀοίῃ ἄγορ αινὰν ἔτογῃ δεανίῃεβϑ; δοςοζγαΐῃς ἴο ΤῊΥ (ϑαγίῃρ) γαΐβε 
μέ ὑρ. 

Τῆς ν αν οὗ [ἰβεῃοοά τεσῆονε ἔτοτῃ πλς, ἀπά ἢ ΤῊΥ [(Ανν Ὀς σταοίουβ ἴο "τέ; 
Τῆς νᾶγ οἵ βάε! ἐγ μάνα 1 οἤοϑβεη; Ὑἱἢ ΤῊΥ (Ρτγεσερί8) οοπιροβα σιδ. 
Ι οἷεανα υπῖο ΤΥ Τεβιϊπιοηΐεβ, Ὑδην θῇ ; Ρυΐ νι ποὶ ἴο 5ῆδπι ; 

Τῆς νᾺῪ οἱ ΤῊΥ Οοπιπιδη δ νν}}} 1 τῇ ; ἔογ Τ ποὺ ν1] ἐποουγασα μεν Πεδτί, 

ΜΑΆΑΚΕ τς υηἀετβίαηα ΤῊΥ [νν, δηὰ 1 ν}}} οὔβεσγνε ἴΐ ἢ 4}} (» πη») Πδασι. 

Ἵ 

58ον πὸ ἴῃ6 ννᾶγ οὗ ΤῊΥ (Ρτγεοερίβ) δὰ 1 ὙΨ}}1 Κεδρ ἴξ δ5 (»"})}) τενασζά, 
ὍΜακζ πιε ἰγεδὰ ἰπ ἴῃς ραϊῃ οἵ ΤΥ Οοπιτηηάϑ ; ογ ἴῃ ἴΐ 7 ἀεὶ ρῃῖ; 
Τποϊπα υπῖο ΤῊΥ Τεϑιϊπιοηΐεβ δηὰ ἡοὶ υπίο σονείουϑη 655 »} Ὠεδγί. 
Ἐδπιονςα πλΐπε εὐε5 ἴτοπι τ] Ε550 655, (δοοοτγάϊηρ ἴο ΤῊΥ Νν σὰ) αυΐοῖκεη σις. 
Βεδοὶά, 1 Ἰοὰρ ἴογ ΤῊΥ (δίδιι65) ; ἰπ ΤῊΥ τἱρῃιεουβης55 αυΐοκεη σεδ. 
ἘδιΔΌΪ 5} ἰο ΤῊΥ βεσνδηὶ ΤῊΥ ϑαγίωρ ; δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃς ἔδαγ ἴπδὶ 15 ἀπε ΤΉες 

(σν 5ἰςρ); 
Ἐξσπιονα ΤΩΥ τεργοθοῦ ; ΤὨΐηε Ἔχοο! θη Τυἀρτηεῃί5 7 βίδηα ἴῃ ἂννε οὗ, 

ΨΝΈΚΙΠΥ Ἰεὶ ΤῊΥ κί πάπεϑβϑ, Ὑδηνγεῖ, Ὀτίηρ πιὶς ΤῊΥ βαϊναίΐοῃ δοοογαΐηρ ἴο 7Αν 
Μνοτάὰ; 

ΑΔΑῚ ν1]] {τ ῸΡ ΤῊΥ Ῥδ]πὶ8 απο νυνὶ 1 βίη οὗ, ἐνεη 7Ὰν δίδίυϊεϑβ. 
Μετῖϊν ἀο ποὶ 5ῃδϑῖοῃ ἄννδὺ ἴδε νγοτὰ οἵἉ ἐδ Πα] π 6585; 1 πόρε ἰπ ΖᾺν ᾿υἀρπηδηί5. 
ΑΠπάὰ 1 νἹἹὃλ'ὲτείαγη ννογά τὸ Πἰπι πὶ τεργοδοῃείῃ τὴς μδὶ 1 ἱγυπὶ ἰη 7Τν (ϑαγίηρ). 
ΨΜΈΕΠΙΥ 1 νν}}} οὔδεγνε οομε αι! γ, ἔοσενεσ δηὰ ὄνεσ, ΤᾺν [ἄν]; 
Απὰ 1 νὴ] νναἱκ 'π ἃ τοοπὴν ρίδος, Ὀεοδυϑβε 1 βίυαγ 7Δ» Ῥτεοερίϑβ; 
Ἀπά 1 ν]]} βρεαῖκ Ὀεΐοτγε κίηρϑβ, δῃηὰ 1 νν}}} ηοὶ Ὀς δϑῃαπιεὰ οἵ 7ᾷν Τεβπιοηΐεβ; 

Απά] ν]]} ἀο! σι πιγβεὶῦ πὶ νῃαὶ 1 ονς, ἐνεη 7Ὰν Οοπιτηδηά5. 
ΒΈΜΕΜΒΕΚᾺΕ ΤΥ 5εγνδηῖ, Ὀεοδυβε Ἰπου Παϑὶ πιδὰς πιὲ Βορε ἰῃ (74») ΜΜοσγά: 

ΤΩ ἰ5 τὴν οοπηίοτί ἰῃ πιίης ΑΒ] οἐΐοη, ἰΠαὶ Του δαϑὶ φυϊοκεηεὰ της δοοογάϊηρ 
ἴο 7λ» ϑαγίηξ. 

Τῆς ρῥγουὰ βοοόγῃ τὴς ἜἼχοεςαϊηρὶυ; 1 μᾶνς ποῖ ἱπο]πεὰ ἔγουῃ 7» (Τ᾽ εϑιἰπιοπίε5) ; 
Ι τεπιετη θεοῦ οἵ οἷά, Ὑδηνε ἢ, δηα οοπηίοτὶ πιγϑε} ἰῃ ΤᾺν Τυὐρπιεηίβ. 

Α Ῥυτγηίηρ ν»ἱπὰ [85 βϑεἰζεὰ πιὲ ἔγοπι ἴῃς ν]οκεά, ἴῃς ἔοτβαίετς οἵ ΤῊΥ [δνν. 

ϑοηρβ ἴανε 1 ἴῃ ἴῃ6 ἤοιι56 οὗ πῚγ βοϊουγηίηρ, ανεη 7Άν ϑίδίυϊεβ. 
1 τευ πιθοῦ ἰῃ τς πἰρῆϊ ΤῊΥ πᾶπις, ἀπ οὔϑετνς 7» ((οπιπιδη 5) ; 

ΤῊΪΒ ἢανε 1 Ὀεοᾶυδε 1 κεαρ ΖΆΑν Ῥτεοερίβ. 



412 ῬΒΑΙΜΒ 

Ι ἘΝΤΕΕΞΑΤ ΤΥ ἴδνουγ νἱἢ τὰν ᾿᾿8ο]ς μεασί; Ὅς σταςίοιιβ ἰο πῆς δοοοσάξηρ ἴὸ 

7ΤᾺν ϑαγῖπρ; 
Μγ ροπίοῃ, Ὑδῃνεῆ, 1 μαννα βαϊά ἰμαῖ 1 νου οὔξετνε Τὰν ννοτσά. 
Αἱ πρίσιν 1 τίϑε ἂρ Ὀεοαυβς οἵ Τὰν τ ρβίεουϑ [ἀρτπεηῖδ ; 

1 ἢᾶνς οοῃϑίἀεγεὰ ΠΥ ναγ5 δπὰ ((ὰτ6α) υπηΐο 7Δ Ταϑιϊπηοηὶς5. 

ΗΊ Τῆι δασιῃ ἰ5 1} οἵ ΤῊΥ κίπάμεβϑ  Ἰεαο τὴς 7Αν ϑιδίαῖες : 
Τῆε οοτάϑ οὗ (π6 νίοκεὰ πᾶνε εποϊοβεὰ πα; 1 ἀο ποὶ ἑογρεῖ 7Άν [,ανν. 

Α οοπιρδηΐοῃ 8πὶ ἴ ἰο ἃ]1} ἰπαὶ ἔξαγ Τ Πα, δῃὰ ἰο ἴμεπὶ ἴμαὶ οὔβεσνε Τὰν Ρσεςερβ : 
Ι πιδάς Βεαβίς δῃιὰ ἀεϊαγεὰ ποὶ ἴο οῦβοεσνες Ζᾷν Οοπιπιδηάβ. 

ΕΠῚ, μαϑὶ Τῆου ἀδαὶὶ ννὐἢ ΤῊΥ βεγνδηῖ, Ὑδηννει, δοοοσγάϊηρ ἰο 7Άν ᾿νοτγά: 
ἍΝ ΕἾ ννδ8 ἰΐ ζοσ τς ἴπδιῖ 1 να5 αϑδίοιεὰ ἰπδῖ 1 τυρὶ Ἰεασῃ ΖΤᾺν (Τεϑιϊπιοη 5). 
Βείοτγς 1 ννὰβ δϑήοίεά 1 εττεὰ; θὰ ποὺν 1 οὔβεγνε 7Αν ϑαγίηρ: 
Βεῖίεγ ἴο τὴς ἴδῃ ᾿ῃουβαηάϑ οὗ ροϊὰ ἀγεὲ ἴῃς (Πυἀρπιεη!5) οἱ Τὰν Μουϊδ. 

ὯῸ Τῆς ργουὰ μανε βπιβαγεὰ 1165 ονεῦ πιο; 1 κεορ ΖᾺν Ργεοερίβ. 
Ὑπμεῖγ βεαγί 15 στοβ5 ψἢ αἴπεβϑ; 1 ἀδ]ραι ἴῃ 7ΖᾺν [,8νν. 

Οοοὰ ἰΔ5ῖε δῃὰ Κπονίεάρσε ἰεδοῦ της, 1 Ὀεϊενε ἰῃ 7Δν Οοπιπιδηάϑ: 
Οοοὰ δῃὰ ἴδε ἄοεγ οἵ ροοά δτὶ Του : ἰεβοῦ πῖς 7Αν ϑίδϊυϊεβ. 

ΕΤ ἰδεπὶ ἴμδὶ ἔδαγ Τα ἰυτῃ ἴο της παῖ [ΠΟΥ πᾶν Κπονν 7ΤᾺν Τεϑεπιοπίεβ: 
[εἰ ἴεπι ἰΠαἴ ἔεασ Τῆς 8566 πια δὰ Ὀς ρίδά, πὶ 1 Πορς ἰη 7Ά» ννοτσά. 
Ι Κπονν, Ὑδην ει, ἴπαὶ τ σῃίεουβ δῃὰ ΤΠ δι] ἂτα 7Τάν ᾿υἀρπηςηῖς: 
[εἰ Τὴν Κίηάπεββ Ὀε ἰο ΤῊΥ βεγνϑηΐ, ἴο οομῆστῃ πὲ δοοοτγαϊΐῃρ ἴο 7Αν ϑαγίηρ. 

 [1μὶ ΤῊΥ οοπιραϑβίοῃ οοπα ἴο πια, ἴῃαὶ 1 τᾶν ἴἷνε ; ΤῊΥ ἀε!ρηὶ ἰ5 ἰη 7ΤᾺν ἃν. 
[εἰ τῆς ῥγουὰ Ὀὲ 5ῃαπηεὰ; ψὮ}16 1 πιυϑα οὐ 7.» Ῥτγεοερῖβ. 
1μεἰ τ Βεατὶ Ὀ6 ρετίεοϊ, [δι 1 πιᾶγ ποῖ θὲ δϑῃαπιεὰ οὗ 7Ὰν ϑιαϊυῖεβ. 
ΤῊΥ Παηάϑ πιδάδβ της δηὰ ργερασζεά της, (μα 1 σταϊρῃι ἰεαγ Ζν ΟὉοπιπιδηάϑ. 

Υ 5300] ἀοίῃ ρίῃε ίοσ ΤῊΥ βαϊναίίΐοῃ : 1 ἤορα ἰῃ ΖᾺν ννοτά: 
Μίπε εἐγεβ [41] : ον Ἰοηρ εγα Ὑ}1}} οοπιίοτί πες ΖᾺν ϑαγίῃρὺ 

ὙΒουρῇ 1 δπὶ Ὀεοοπις ᾿ἰκε ἃ νυ ἱπμεϑκὶῃ ἰῃ σπιοῖκα, 1 ἰογρεὶ ηοὶ ΖᾺγν ϑιδίυϊες. 

Ηονν πιδῦγ δῖε ἴα ἀδγϑβ οὗ ΤῊΥ βεγνδηῖῦ Ηον ἰοῃς ἐγ ( 78») ᾿υἀρπιεηῖβ} 

Ὁ ὙτΟΤε ρῥγουὰ μᾶνς ἀυ ἴοσ πιὲ ῥἰ 15: ἔοσ οὔς ΨὯΟ 5 δοοογαΐηρ ἴο 7» [“δνν. 
᾿Αοοοτάϊηρ ἰο ΤῊΥ Κίηάηε55 αυϊοίκοη πες, ἴμαἴ 1 ΠΊΑΥ Κααρ ἴῃς Τεβαπιοηϊεβ οἵ 

Τὰν Μουΐῇ. 
ΑἹΊ νυ [αἸϑεποοά ράγϑυς πε; (ΑἸ Π 1] ἀτα 7ΤᾺν Οοπιηπιδηάϑ. 
Αἰπιοβῖ ῃαὰ ἴπεν σοηδυπιεὰ της, δηὰ γεῖ 1 πᾶνε ποῖ ἔογβακθῃ Ζὰν Ῥγδοερίβ. 

ΟΕΚΕΝΕΕ ἤχεά ἴῃ ἤδανθη, Ὑδηνε, ἰ5 ΖΔ» ἸΜοτγά. 
Το δἱϊ ξεπεγαϊίίοῃβ Του μαϑὶ Ἐβι Δ Ὁ} 5ῃεὰ ([π) ἴπε εατῃ δπὰ ἴμοσε βίδηαεϑβὶ ἐβϑὶ 

Τὰν (ϑαγὶῃρ). 
ΑΒ τεραγάβ ΤῊΥ [υἀρτηεηῖ5, ἴμ 6 βίδηά ἔλϑὶ ἰο- δ ; ἴοσ 41] ἀγα 7Ἂν ϑβεγνδῃθβ. 
Εοτανεσ ὙΠ|}1 ποῖ ἔογρεῖ; ἴογσ Του ἀοβὶ αυϊοίκεθ πῆς δοοοταϊηρ ἴο 7Ὰγ 

(διδιυίς5). 
Ὁ ὙὝΒουρὮἢ 1 μαὰ ρεγίϑμδα ἴῃ τοίη δ] οϊΐοη, τὰν ἀ εἰ ρῃὶ μαὰ Ὀεδη ἰπ 7ΖᾺν Γανν. 

Ἐοτ τὰς (δε νἱοκεά ναὶ ἴο ἀεβίσου πε; 1 οοηβίάδσ ἀπ σεν 7Αν Τεβπιουΐε5 

Ὑπίης ἀπὶ]; 5ᾶνε τῇδ; ἴογ 1 βίαν 7Αᾶν Ῥγεςερίβ. 

Το 8]] οοπιρ[εἰθηθββ ἤν 1 ββεὴ δὴ δῃὰ; ὈὉγοδὰ ατὲ 7Ζᾷν (οτησηδῃάβ. 

ΗΟΝΨῚ ἴονε ΤῊΥ [1 ΑἹ] ἴῃς ἀδγ ἰ5 1 μεν πιυπίπρ : 
Μογε ν͵βε ἴδῃ πιίπα Ἔῃεπιὶεβ, Του πιδκεϑβὶ πλὲ νυ ἢ ΤΥ Οοπηπιδῃἀϑ ; ἔοσενοῦ 

ἴΠΕΥ ἅγὰ ρεὶμδ. 

Μοτε ἱπϑίρῃι ἴδῃ 41} ἰθαοἤευβ παν 1; ἴοτ ΤῊΥ Τεβίπιοηϊεβ 8.α μην πιυδίηρ : 
Μόοτε υπάἀετγοίδηαϊηρ [ἤδη ΤῊ βεηίοσϑ πᾶνε 1; ἔοσ ΤῊΥ Ῥγεοερίβ 7 Κεβρ. 

ὯὮ᾽ Ἑτοχι ΕΥ̓ ῚΎ εΥΐ] νὰν, ἴμαΐ 1 τᾶν οὔβετνε ΤῊΥ Ννοτά, ἀο 7 τγείγαϊῃ ; 
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Ἑτοπὶ ΤῊΥ ]υάρτηοηίβ 1 ἀο ποὶ ἴὰτῃ αϑίάς ; ἔοσ Τῆου ἀοβί ἰηδίγυςὶ ππό. 
Ἑτοτιὶ ΤῊΥ (δίαϊυϊε5) μάνα 1 υπαετβϑιδηαίηρ; ἴοσ δνεσν νγοσὰ οἱ ἐδϑβεποοὰ 7 

Βαῖε: 

Ο δον βινεεῖ ἰ5 ΤῊΥ ϑδυΐῃξ ἴο τὴν Ρϑὶαῖὶε} βινεείεσ ἤδη ΠΟΏΘΥ ἰοὸ μεν τηουίῃ. 
Α ΤΑΑΜΡΊο πὶγ ἴοοὶ δῃὰ ἃ ᾿ἰρῃϊ ἴο τὴν ρϑίῃ 5 78. Ννοτά: 

1 Βανε βυογῃ δηά σοπβγτηεὰ [ϊἴ, ἴο οὔξεσνε 7Ὰν τἱρῃίθουβ Τυἀρτηεηῖβ. 
Ι δπὴ 5οζὲ δῇήμιοιεά, Ὑδῆνεἢ : αυΐοκαη πιε δοοογάϊηρ ἰο 7» (ϑαγίηρ) : 

Τῆς ἔτεεν οἥετίπρϑ οἵ τὴν τηουΐῃ, Ο δοςερί, δῃὰ ᾿εδοῦ πε 73. (ϑίδίυἷς5). 
ὃ Μδν 1 15 ἰῃ τὴν ραϊπὶ σοῃιηυδ!ν; Ὀπὶ 1 Ἰογρεῖ ποὶ 7ἅν [ᾶνν: 

Τῆε νἱοϊκεα ἢανε Ἰαϊὰ ἃ βϑῆδγε ἴογ τε ; Ὀπὶ 1 εἰτ ποί ἔτοπιὶ 7ᾷν ((οπιπιδῃ 5). 
1 ἰποϊίης ννἱἢ τὴν Πεατί ἰο ἀο 85 ἃ τεινασὰ 7ἅγν (Ῥγεςερί5). 

Ιδᾶνε δὴ Ἴνεγἰαϑιίηρ ἱηπετίίδηοε ; ἴον ἴῃς Ογ οἵ πιγ πεαγί τὲ 7Ζὰν Τεβιϊπηοηΐςβ. 
Υ πιάϊηρ Ρίδος πὰ πὶ βῃϊεϊὰ ατὶ Του: 1 ἤορε ἰῃ 7ᾷν ΜΜοτγά: 
Ὁρδοϊὰ πιε, δῃὰ 5ββαπιβ πὲ ἢοΐ ἴῃ τὰν ἤορα, ἰδαῖ 1 παν ᾿ἷνε δοοογάϊης ἴο Τὰν 

ϑαγίηρ. 
ΎΒοβε ἴπδὶ Ὀδοκϑ] 6 Τπου ἀοβί οδυϑε ἴο οοᾶ86: ἱμεγείοτε 1 ἰονε 7Τᾷν Τεϑιὶ- 

τηοηΐεαβ. 
Μγ Βεβῃ Ὀτγίβεϊες ἀρ 'π αννα οὗ Τῆεδε ἀπά 1 σενεγεηος 7Δν Τυἀρτηεπίβ. 

Ὦ ΤὍὌῆοβε μαι βίνεσνε γῇ ἢ πεῖν που ἢ 1 μαῖα; σὰ 1 ]ονὲ 7ΖᾺν [δν᾿: 

ϑυρρου πιὸ ἴμαΐ 1 τῇᾶῪ Ὅς βανεά, δῃὰ 1 ν}} (ἀεὶ ἢ 1) σομτ Δ} πῃ ΖΤᾺν 
διδίυϊεβ. 

ὍΤΏου ἀοσῖ 5εἰ αἱ παυρὰϊ ἴῃς ξαἸξεδοοὰ οὗ [πεὶγ ἀδοεῖ : 411 (δαὶ Ὀδο κοι ἑὰς ἔτοτι 
Τὰν (Ῥτγεςςρ5). 

ΑΚ ἔογ {δεπὶ τπαὶ ἴυτῃ δϑίάς, ἐμεῖς ροσγίοῃ ἰ5 δάνεγβδίγ; Ὀυϊ 1 κεεὲρ ( 78») 
Οοπιπιδηάϑ. 

ΜΙΝῈ ἐγεβ ρίῃς ίοσ ΤΥ ϑαϊναοῃ δηὰ ἴοσ 7Ὰν τὶ βῃίεουβ ϑαγίηρ : 
Τακε (ΤῊΥ ΝΝοτά) ἰῃ ρίθάψε; Ἰεὶ ηοὶ τη6 ργουὰ ορρζεβ5 ( 7Αν βεγνδῃῖϊ). 

1 ἴᾶνε ἄοπα (ΤὮΥ) ]υάρηηδηῖβ: ἀο ποὶ δραπάοῃ ἰο (ἢ ορρζεβϑοῖ ( 7Ὰν 
βεγνδῃϊ). 

ΤῊΥ 5εγναηῖ ἂπὶ 1; τῇδκο π|6ὸ ἢανε υπάογβίδπαϊηρ (μαὶ 1 ΤΏΔΥ κηον 7Ὰν 
Τεκυπιοπίες. 

Ὁ Ὅο νἡτ ΤῊΥ 5βεγνδηΐ δοοοσάΐηρ ἴο ΤῊΥ κί πάῃοβ5, ἰεδοῦ πὶ 7Αν ϑίαίϊυίεβ. 
1 5 ἅπιε ἴοτ Ὑδνε ἰο δοῖ : τ186ν ἢανε Ὀτοόκεη 7ὰν [.ἅνν. 
Τμετείοσε πῖοσα ἤδη βοϊὰ οἵ ἴβδῃ ἤπε γροϊὰ 1 ἰονε ΖᾺν (οχητηδηάϑ. 

Ὑπετγείογε ἴδ 6 νὰν οἱ ἐββεῃοοὰ 1 Ὠαίε, 1 ἀΐγεοὶ τυ βίερβ δοοοσάϊηρ ἴο ( 73») 
Ῥτεςερίβ. 

ΤΗῊΗΕ ορεπίηρ οὗ ΤΥ δνοτὰ γίνει ᾿ἰρμϊ, σίνοι ἢ απ ἀετϑίδηάϊηρ ἴο (ἢ σἰφηρΖε. 
ΜΜνοπάεγα! τα ΤῊΥ Ταεβιϊπηοηα65 ; ἰμδγείογα κεαρεῖῃ ἴῃ δπὶ μεν 5ου]. 
Ταχὰ ἰο ἴῃς οπε ἰμαὶ Ἰονεβ ΤῊΥ πάπα, ἀηπὰ δοοογαϊηρς ἰο ΤῊΥ Τυἀρτηεηῖβ Ὀς 

Βταοίοιϑ ἴο σεξ. - 

Μγ [οοἰδίερβ οοηῆγτῃ δοοογάϊΐηρ ἴοὸ ΤῊΥ ϑαγίηρ, δηὰ Ἰεῖ ποῖ ἰῃϊαυϊυ παν 
ἀοπιίηίοη ονοῦ μέ. 

ἘΣ ϑσελπιβ οἵ νμϑίεσ, Ὀξοαῦβε [ΠΟΥ Κεαρ ποῖ ΤῊΥ [,ὅνν, τη ἄονγῃ νείμ εγδ. 
Ἐεάεεπι τα ἥτοτα ἴδε ορργεβϑίοῃ οἵ πίῃ: ΤῊΥ Ῥγεοερίβ 7 κεερ. 

ΤῊΥ ἔδος παῖ βῃίης οἡ ΤΥ βεγνδηὶ, αηὰ ΤῊΥ ϑίδίυϊεϑβ ἰεδοῖ γ2ό. 

ΜῪ πιουίἢ 1 ορεὴ ψἱὰς δῃηὰ ραηΐ: ἔογ ΤὮγ Οοσζηπιδηὰϑ 7 οῃρ. 
ΙΝ τιρδιεουβπεθθ ἀηὰ ξα Πέα!πεβ5 ἐχοεθάϊηρ ὙΠΟ μαϑὶ οοπιπιαπάεά 7Ὰν Τεϑιὶ- 

τη ΟὩ 65. 
ΜΥ Ἶεαίουξν παῖ: ἀεδίσογεά τῆε, (μαὶ πιΐπα δάνεγβατίεβ ἤᾶνε ἑοσγοϊϊδῃ ζ7Ὰν 

ψνοτά. 
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ϑιμεϊιεὰ ὀχοεεάϊηρὶν 15 ΤῊΥ 5εγνδηῖ, Ὀυϊ ἢε ἀοίῃ ἴονε 7Ζὰν ϑαγίηρ: 
ΕΠΡὨίεου ατὶ Τπου, Υνθἢ ; ἀπὰ ὑρτίρδϊ τε 7Ὰν ᾿υἀρτηεηί5. 

ἈΦ 1 δπὶ 5Π18}} δῃὰ ἀεβρίβεα, ὑυυϊ 1 ἑογρεὶ ποῖ 7Ὰν Ῥτγεςερίβ, 

ΤῊ τὶ ρῃιεουβη 655 15 τὶρῃϊεουβῃ 655 ἴόγενεσ; δηὰ {αἱ πίη .55 ἰ8 7» [ἅνν. 
Ὑτουθ]ς δηὰ αἰξίγεβϑ ἤᾶνα ὀνογίδκθη πλε: ΤΥ ἀε!ρῆιϊ ἀτε 7ν Οοπιπιαπάς. 
ΤῊ τἱρῃϊεουβηςε85 ἰ5 ἔόσευοσ; ρῖνα τὴς ὑπάεγβίδηάίηρ ἰμδὶ 1 ΠΙΔῪ ᾿νε δοοογαϊπρ 

ἴο ΖᾺν (ϑιαϊυιε5). 

ΙΑΜ Ῥείογεμαηὰ νἱἢ ἴΠ6 τ Πρηϊ οὗὁἨ ἀαννῃ, ἀπ ὰ οτγ ίοσ Πεὶρ : 1 Ὦορε ἰῃ 7» νοτσά: 
Μίπε δγεβ ἄγε Ὀείογεμῃδηά ψηἢ ἴΠε πἰραϊ γαῖομεβ ἴο τηυϑε οὗ 7Ζὰν ϑαγίῃρ. 

Μγ νοῖοε, Ο ἢεδσ, δοοογάΐϊηρ ἰο ΤῊΥ Κίπάμῃεϑβ; αχυΐοκεη πιῈ δοοοσζάϊηρ ἴο ΖᾺν 
Ἰυάρπιεηίβ: 

[68}} νυ τ τὴν νμοΐα ἤδασὶ; απβνοσ τῆς; 1 ΜΠ] Κεορ 7Ὰ ϑιαϊυϊεβ. 

Ρ̓ ΤΕΥ ἀτᾶνν πεᾶγ ἴπδὶ ραγβυβ (πι6) ἢ ον}} ἀενίοεϑ, ἰμαὶ ἀγὲ ἔασ ἴτοῃ 72» [ν: 

Ι ςα]] ὕὑροη Τῆες (Υδῆν ἢ) ; Ο 5Ξᾶνθ της; 8Δηἀ 1 ννἱ}} οὔβεγσνε 7» Τεϑιϊπιοηϊος. 
Βε Τῆου πεᾶγ, ὙδηννεὮ ; (αὐ 1] τε 7ΤᾺν Οοπηπιδηάϑ: 

Οἵ οἹὰ 1 Κπονν ([Π6π|) ; ἔογενεγ Τπου Παϑὶ ἰουπάεὰ 7Ὰν (ΡῬτεοερ[5). 

ΡΙΈΑΡ ΤῊΥ οαυβς δηὰ γεάδεπι πε: αυΐοκαη πῆς δοσογάϊηρ ἴο 7Τᾷν (γοσά) : 
1 56εε ἴῃς γεδοῆογουβ δηὰ ἰοδίῃε ἵἴπεπι [αὶ ἀο ποῖ οὔβεσνε 7ΖᾺν ϑαγίηρ. 
ἘδῚ ΟΗ͂ ἔτοπι ἴῃ νίοκϑα ἰ5 βαϊναιϊίίοῃ : ἴΠ6γ βίυαγ ηοἱ 71» ϑιαϊαίεδβ. 
ΜδΩΥ τὲ ΤῊΥ οοπιραββίοηβ, ὙδηνεὮ : αὐ ϊο θα τὴς δοοογάϊηρ ἴο 7Ζάν ]υἀρ- 

τηθηί5. 
“Ἴ Ο8εε πιΐης δ] οιΐοη ἀπά τεβοις πιο: 1 ἀο ποῖ ἑογρεῖ 7» ἴδ»: 

Μϑην δῖε ΠΙῪ Ῥεγβεουΐοιβ δῃὰ τηΐης δάἀνογδασίεβ: 1 ἐο ποὶ ἀεοϊΐπε ἔτοπὶ 7Ζὰν 
Τεβαπιοηΐεβ. 

Ὁ 56ε, αυίΐοκεη πι6, δοοογαΐῃρ ἴο ΤῊΥ Κίμαπεββ; 1 ἰονε 7ᾷν Ῥγεοερᾷ. 
ΤῊΕ 5ι1πὶ οἵ (αἰ "απ 685 δηὰ ἔόγενεσ ἀγα 7ΖΆν τἰρῃίεους ((οτηηδη 45). 

ῬΕΙΝΟΕΒ Ῥεγβεςσαίε πιὸ που οαυβε; 1 ϑἰδηὰ ἴῃ αννε οὗ 7ἅν Ννοσά: 
Ι τεὐοίςε, 85 οὴς ἴμαϊ δηάςῃ 5ροὶϊ, ονεγ 7Ζν ϑαγίῃρ. 

ϑενδῃ {{π|65 ἃ ἀδγ 1 ῥγαίβδε 7ΖᾺν τἱβῃίεουβ [πάρτηθηῖβ: 
υυἱης 1 Βαῖς δηὰ δῦδμογ; 1 ἴονε Ζἅν (ϑιδίυϊεϑ). 

1ὉὸῸ ατοαῖ ρεδος ψἱϊπουϊ ἃ οαυ56 οὗἉ 5 απ ] ηρ πᾶνε πεν (πὶ ον 7Αν ἴ[ἂν: 
ΜῈ 5ου] ἀοίῃ οὔβεγνα δηὰ ἰονς Ἔεχοςεαϊηρὶν 7Ὰγν Τεϑιϊπιοπίεϑ. 

Ι[Ὧορε ἴογ ΤῊΥ βαϊναοπ, Ὑδηνθῃ ; 1 ἀο 7ΤᾺν (οπιτηδηάϑ. 
1 οὔβεγνε ΤῊΥ Ῥγεςερίϑβ : γεᾶ, 811 ΤΥ ῬγΆΥ5 ἃγὲ Ὀείογε 7Ζάεε. 

ΤΙ,ΕΤ πὶ Υ6 11 οοπῖα ἢθᾶσγ Ὀείογε ΤΏδε ; πιᾶκα πιε ἴο βανς υῃἀογβίδπαϊηρ δοοογάΐης 
ἴο 7ἅν Μνοτὰ: 

1μεἴ πὶ ν βυρρ)ἰςαιίοη οοπιε Ὀείοτο ΤΉδα; ἀεἰΐνεσ πιὸ δοοογάϊηρ ἰο 7Ζὰν ϑαγίηρ. 
ΜΥ Ιΐρ5 Ψ}}] ροὺγ ἑογίῃ ργαίϑθ, [μδὶ Του ἰθαομεϑὶ πιὸ 7» ϑιαζιίεβ : 
Μγ ἰοπχαε ν}}} τεϑροπὰ ἰῃ (ἢ λ]ηε55 οὗ ΖΔ» τἱρμίθους (υἀρτηεῃ5). 

ΤΓ Τιοπρ ἴοσ ΤῊΥ βαϊναϊίοπ, Υδνεῃ, τὰν ἀοἰ σῃὶ 15 ἰῃ 7ΤᾺν [ἂν]: 

[εἰ τὴς ᾿νε δηὰ ῥγαῖβε Τῇῆες, δηὲ πιᾶκο ἰο πεὶρ πιεὲ 7ΤᾺν (Ἰ εϑιϊπιοη ς5). 
1κὶ Ὑδΐηε μαμὰ Ὀς γεϑαγ ἴου τὴν ΒεΙρ; 1 βανε σβοβθεη 74 Ῥτεςερίβ. 
Ι Ξἴγαυ 85 ἃ ἰοβὶ βῆεερ: Ὀασὶ 1 ἀο ποὶ ἰογρεῖ 7ᾶν (οαπιπιδῃάς,. 

Ῥᾳ. ττο (118 ὦ, ἘΠ) 15 ἴῃε πιοβὲ ατιϊβοίδὶ οἵ τμε Ῥβδπι8. 1ἰ 5 οοπιροβεὰ οὗ 
τπεηϊγ-ῖννο Δ ρῃαθειίοαὶ δ51τ8., ἰπ ἴῃ 6 οσάοσ οἵ ἴδε Ἡδῦγενν δἰρβαρεῖ. Εδοδ 
ϑῖτ, μα5 εἰρᾷι Ἰΐπες, ἐδοῖ Ἰίης θερίπηΐηρ τ τπς Ἰεῖζεσ οδαγαςιογίδιὶς οἵ τῃ6 

8ιγ.; οὗ, 1.8. 3,  Ὠϊοἢ Βα5 ᾿νγεηϊγ-ῖννο δἰ ρμδρεῖίοαὶ ϑῖτβ. οἵ ἴἄγες ᾿ἴπεβ Ἄδ οὶ, 

Ἔνεῦυ ᾿πὸ Ὀερί ποίη ψ ἢ ἴδε Ἰεϊϊες ομαγαοιεγίβιϊς οἵ [15 δῖτ. Τῆς 5. ἰ5 αἷβὸ 
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δτιιιθοΐδὶ αἱ ἴῃς εἷοβε οὗ 115 ᾿ΐπεβ, γτγτηίπρ τὰ τμς οδπαταοϊογίϑιϊς βυβῆχ, οὕ 

βοῖῃς ἔογπι σογγεβροῃαϊπρ Ὑἱτἢ ἰΐ ἴῃ αἰΐεταποα. Οοργίβίβ ἀπὰ ρ᾽οββαῖουβ βανε 
ἀϊβγεερατγάεὰ τἢ}ϊ5 ἐεαΐυγε; Ὀαϊ ὈΥ ἱγαῃβροβίτἱουβ δπὰ ἃ ἔενν τωοαϊ βοδίϊοηβ οἵ ἴῃς 

ἴεχῖ }υβιβεὰ ἔοτ οἴμεσ γϑββουβ, ἰξ 15 εαϑὺ ἴὸ 80 τεβίοστε ἴβεπιὶ ἱμαὶ [ΠΟΥ αἰνναγα 

τ γτως εἰμεν ἴῃ .-- οὐ ς. Ὁγ. [ἰττδῆη [48 ς8]]εα τὴν αἰϊεπιίου ἴο ἴῃς ἰδεῖ 

18αῖ τ}ε βδτης κἰπὰ οἵ 5.118 Ὀϊς ὈΑῪ ἰβ5 ἑουπὰ ἴῃ Αταρίς ροεῖγ. Τῆς 58. 885 
8.150 ἐϊξ τερυϊασ, υπϊέοττη τηθάβυτε ἰὨγουρβουῖ. [ἐ 15 ποῖ αἰνγαγβ βαϑύ ἴο ἀϊβείη- 

Βα ρεπίασπμείειβ ἔγοσα ἢεχαπγδῖεγβ, Ἔἐβρεςία ἢν ΒΘ ἴῃς Ἰεχὶ μᾶ5 θεὸ οἴεῃ 
ςοτγταρϊιεὰ ὈΥ ῥτοβαὶς σοργίβίβ; Ὀαΐ [πε τηεαβυγε οἵ [5 Ῥ5. 8 τὶν ρεηΐδπιο- 
ἴετ. Τῇε τιοβὶ βἰρηϊβοβπί ἐεαΐατε οὗ 188 Ῥ5. ἰ8 (8 υβε οὗ εἰρῶξ ἴεγπιβ ἔοσ {86 

1νν. Τδεβε δῖε: “2, ἽΠΠΟΝ, Ὀτ, ὈΡΦῸ, ΠΤ, ΓΊΣΌ, ΠΥ, δῃὰ ΟΡ. 

ὙἼΠε ΟἿΪΥ οἴδεν ψογὰ υβεὰ ἴοσ {Ὧν ἱπ [8 Ῥ5. 15. ν.16 γργ. Βαϊ [5 βἰηρὶε 
ἐπβίδῃςς 15 ἀουΉ1ε55 δῃ ἐσγοσ. [Ιἰ ἢδ5 Ὀεθῃ ἰηδετίεὰ ἔος δῃοῖδεῦ ἰεστὰ Ἡ ΒΙ ἢ 
15 τη ϊἰβϑίηρ ἴτοτι ἴμς δῖτ. ϑίπος [υϑὲ ἴΠ656 εἰρϊ [ογπὶβ ἀγα υϑεὰ, ἀπὰ υϑεὰ υπηϊ- 

ἔοσσου τπτουρβουῖ ἴῃς Ῥ58., [ἢς ῥγεβυπιριίου ἰ5 ἰμαΐ βαρ οὔθ νγῶς υϑεά οπςα, 
δια οπος ΟὨΪΥ, ἰῃ ἐδοὶ 5ῖτ, ΤῊΪΒ ἰ8 ἴῃς οδϑε Ψ ἢ βοπὶς ἐχοθριίοῃβ, ἀὰς ἴο 

ςοστυριίου οἵ ἴδε ἰεχί, [{ 'β ποῖ ἀϊῆσυϊε ἴο τεβίοτε ἴπῸ οὔρίπμδὶ ἰοχῖ, 5οὸ ἔα 

85 ἴΒεβς εἰρδιῖ ἴοστηβ αὶ σοποογηεά, δπὰ ἴο βδῆον ἴδαϊ ἐδοῦ ἴεγμ νγὰ8 υϑεὰ οὔσας 

ὅπ Ἄδδοὴ οἵ ἴδε ϑιτβ8., δηὰ ἴπαῖ 4}} γεγε υϑεὰ ἴῃ δυεῖν ϑῖτ. [τ 88 ἢοΐ υπάεῖ- 

5βἴοοά ὃγ ἰαῖετ σοργίϑι8 ἴμαϊ ἔμεβε ψεσα 41} Ἰεραὶ ἴεσπιβ, ἀῃὰ μεπος ἴμεγε ἄγοβς 
Βταάυδ!ν ἰεχίιδὶ εττοῖβ ἀὰς ἴο {πε ρίνίηρ οἵ οἴδες ἱπιεγργεϊαϊίουβ ἴο {Πεβ86 

ἴεστωβ ΑἹ] Ὁ τιβιίδῃ ἰγαπβιαϊἱοηβ οτῦ ρτθδῖν ἴῃ 1815 ράττϊουϊατ. 

ὝΒεβε εἰρδι ἴετπιβ τεργαβεηὶ ἴῃ [εἰν οὐ ρίπαὶ πιδαηΐηρ βενοσαὶ ἴΥρ685 οἵ 

Ἡδεῦτεν [ὃν (νυν. Βτ. Βεσ. 2 4.)ὺ, Βαΐ ἴῃ τμὶ5 ῥ5. ΠΟῪ βϑοτῃ ἴο δανε ἰοβῖ ἴῸσ 
τὰς τοοβὶ ρατί ᾿Πεῖνγ οτρίπαὶ ἔοτος. (1) Τα ἴδγπι ὋΣ ἰ8 ἴῃ ᾿ογα οὐ τερείερεεθ 
οὗ [δνν, οτἱβίηα!γ οὗ ἴῃς ἴγρε: Ζζάοιω τἀαί οὐ «λαϊί ποί, ἃ Ῥτορδεῖίς ννογτὰ 

δαἀάτεκεεα ἴο Ἰϑγαεὶ 85 ἃ παϊΐοῃ οοποεϊνεὰ 85 οὔθ ρείϑοῃ. “ΣῪ ἰ5 ἴῃς ει] οὶ 
ἴεττη, δῃὰ ἔμ πιοβί ργοπιίπεηϊ οἣς ἴῃ 5 ΡΒ, (2) ΤὮε ἴεγῃ ΟΝ, δαγίρρ, 18 
ἃ Ῥοεῖίο βγη. οἵ Ἴ2:, θαβεὰ οὐ Ὀϊ. 339. 11 15 50 υβεα ἴῃ 585. [ῃσουρβουῖ ἴπε 5.; 
Ῥτοθ. αἷβο ἴῃ 1910, ἔογ ψυῃῖοι ΓΝ) Βα8 Ὀδεη βυϊδβιϊϊαϊεα ὈΥ͂ ταϊβίακε. (3) Τῆς 

ἴδττη ὉΡη ἰηάϊςαῖεβ ἴῃς Ὀτίεί, ἴετβε δζαζμζες οἵὗἨ ἴμε ῥγτηϊεῖνε Ηοῦτανν δάτηϊηἰβ- 

τδίίοη οὗ [«ἂνν, ἀδαδ!ν τ τῆ ρεπαν αἰϊδομεὰ. ΤῊ ΪΒ5 ἴδσγτα ἰ5 υβϑὰ ἴῃ Ρ]. [πσουρῇ- 

ουὖἱ ἴῃς Ρ5. (4) Α ἰαΐεν ἴγρε οἵ ἴδε ὉὉΠ ἃζὲ ἴδε ὈοΟΦῸ, “μαάρη"ερεΐς, αβδεὰ 

Αἶϑο ἴῃ ρὶ. [βγουρβουῖ, Τῆς 55. ἴῃ ν.45. 84.131, 188. 149. 160. 116 ἰς ἀπε ἴο χῖ, εἴτ. 
(5) πνρ, ψάε ζατωυ, 85 ἰεδοβίηρ, ἰπδιγυςιίοῃ ; οὐ ρίπα! ἃ ἴεττα ἔου ἃ Ὀοὰγ οἵ 

Ἰανν, ἰῃ Ρ ον βρεοίβο αν αἷβο; υβεὰ [ῃγουρδουῖ ἴῃ 586. (6) ΓΊΣῸ ἰ8 υβεα ἴῃ Ρ]. 
ἴον ὈὨευϊετοποπιὶς οἵ ἰδῖες ργορῃεῖὶς Οονωπαρας. (7) γι, 7Ζεενεορεῖές, ἴεττα, 

οἵ Ρ, υβεὰ ἴῃ ρὶ]. (8) Ὁγιρ9, δγδερίς, ἃ ροεῖϊς ἴεστῃ ἴῃ ἰαΐϊς Ῥεβ. (6 τεῃπάετβ 
ἐντολαί βᾶτως 85 ΠΊΣΌ, ἕο ψΒὶοἢ ἱπάεςα ἰξ 18 ἃ ϑυποηγπι; 3 τεπάειβ 2γαεεοῤία 

ΒΔΙΏΘ 85 ὈΡπ, [1 8 υϑεά [πτουρῃουΐ ἴῃς ΡΒ. ἴῃ Ρ]. τ 5[,. ΤΈεβ6 εἰρδι ἰετπι5 
ἴον 1νν, 50 ἔατ ἂ5 ἸῊ απὰ Ντββ. ἅτε σοῃοεγηεά, ἃγε υϑεὰ τ 500 ἢ νατίδιίοι 

ταὶ ἴδετε βθοηϑ ἴο Ὀ6 ὯῸ τος οτάεσ ἴμαπ ἰῃ ἃ Καϊεἰοβϑοορε. ὙΤθετε ἃγα 
νατίαἰίοηβ ἰῃ ἴῃς τβ5., Ὀαΐϊ ἴῃεβε ἃγε ποὶ βυβιοίεπὶ ἴῃ πυπῖρεῦ οὐ Πεϊρίω! 
ἴῃ οπαγαοίεσ ἴο σβδησε ἴῃ 8 βἰϊυδίίοη. [1 15 ἱπιργοῦθδῦ]ς ἴμαὶ ἀπ δυΐδβοῦ, μο 

ἴῃ 8}} οἴμοι τεβρεοῖβ νγὰ8 80 διιβοΐαὶ ἀπὰ ογπαίς ἴῃ βίγ᾽8, σου] ἴῃ [8 6ββθη- 
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τά] πιαϊζϊεσ ὃ 850 δγίϊεββ δἀπὰ υῃοοηνεηϊτίομαὶ. ΤῊ5 8. ττᾶβ σοτιροξεὰ ἔογ 
τεοϊϊδίίοῃ 88 δὴ ΑΒΟ ἴοσ [δε ἱγαϊηΐηρ οἵ ἴῃς γουπρ βοτῖίδε 'ἱπ ἴῃς 1. Οπς 

που]ὰ Ἔχρεοῖ [με δυῖμοσ ἴο ρῖνε δἱὰ ἴο ἴ8:6 τῃετη συ ὉΥ ἂἃπ οτά συ διγαησεταεηῖ. 

ἍΜ Βεῶ νὰ ἐχδτηΐπα ἴμεβε ἴεττηβ ἴῃ ἐμεὶγ ργεβϑεηῖ ὑβᾶρο, δῃὰ εππεπὰ μὲ ἰεχὶ 
ἴῃ ἴμε οαβε8 δἰ γεδαν πηεηϊοπεά, βοπιε ἴγαος οὗ ογάεσ Ὀδοοσῆεβ δρραγεηῖ ἴπ ἴδ ς 
τοϊάβιὶ οἵ ἴδε ομδοβ. Τῆς αυσβεϊοι [Πμδῃ ατῖβεβ μεῖον (ἢς ἀϊδογάεν ἰβ ποῖ ἴδε 

ταβυϊ: οὗ ἴμε σατο εββηε88 οὗ βοσῖθεβ, οὐ ἀχε ἴο ναγίδίϊουβ οὗ τρεσηουυ ἱπ ἴΒ6 

δῃοίθηϊ βοβοοῖὶβ, Βᾶ. 16}15 υ8 ἔμδὶ “εάν εῖβ Ὁ] εἰ ἰῃ ἀετς Εερεὶ εἴπεη δὲς 5: ἢ 
ΔΌρΡΟΒΟΒ]οββεθε σεάδηκεπ ; πὺΐ βεϊΐεη (2. Β. 89-91, 97-100) Βαηρεῃ ταοῆγεγε 
Μεῖβε εῆρεν Ζυβδιητηεη.᾽" ΤῊΉΪΒ 15 88 ΤΩ ἢ 85 ἴο 5ΑΥ ἰμαῖ [ἷ5 5, Δ οὶς5 ραγβ]]., 

ἴδε εββεηιίαὶ (εδΐυτε οἵ 41} ΗξεὉ. ροείγσυ, δῃὰ 15. ἴῃ δοῖ ὯῸ ῬΟΘΌΥ δἱ 4]1..ἃ 
οδτείαϊ βεαγοῖ ἔοσ ραγα]!ε] ἶβτα ἴῃ [815 Ῥ8, τηδκεβ ἴἰ ευϊάεηϊ [μαὶ [μετα ἷ5 Ὡο ἘΞ. 
τοοσε τηδτϊςοὰ ὉΥ ῥᾶγα]]. ἰπ 118. νατί δὰ ἔογῃιβ, πὰ (Βαΐ πὸ Ηδεῦ. ροείγυ πον 
ἴο υ8 μα8 ἃ στοαῖεγ ναί εἰν οἵ ἔμεβε ἔοσγωβ ἴμδπ [18 Ῥ8. ΒΥ σοργίβιβ᾽ Ἔεττοτβ δῃὰ 

Εἰοββαΐοτβ᾽ Ὡερ]οοίβ, Ὁ τεδά)υβίτηεπῖβ ἀπε ἴο ἀείεοϊινε τ θΙΏΟΥΥ οἵ 31105 οὗ {86 

εΥςε, οὐ βυρροβεὰ ἱτηρτονειηεηίβ οὗ δἀϊζοτβ, {με οτἱρίπαὶ ρᾶγα]]. 15 οἴϊεῃ οὔϑουσεὰ 

οἵ ἀεϑβίτογεὰ ; Ὀυὶ ἰὶ ἰ5 ποὶ ἀἰβῆουὶ ἴο τεβίοτγε 1ξ ἴῃ τηοβί οδδθε8, 85 [Ὡς βυθδεαυεηῖ 

οοχηπιεηΐ 5Βονν5. 
Μυοδ ἔπιε 868 θδθῃ βρεηΐϊ δῃἃ πὸ ῥδίῃβ βᾶνε Ῥεεῆ βραγβᾶ ἴῃ ἴῃς εβοτγί ἴο 

ἀΐβοονες ἴδε ῥυϊποῖρὶε Ὡς} ἀεϊεττηΐηεβ ἴῃς νδτγίδιοη οἵ ἴδστηβ ἴῃ (Βς δέ. 

Τβε [οἹ]ονίηρ βομετης 5 ργεβεηϊεὰ 88 ἴ8ε Ὀεβὲ ὑπαὶ νγὲ οδῃ οὔετ αἱ ρτεβεηῖ. 
1 τμὲ ῥγόθίοσα 15 ποῖ (ἸΪγ βοϊνεὰ, ἰξ ἰ8 Ββορεὰ ἴμαῖ ἴδε βοϊυϊΐοι 15 ποῖ ἔδσ 
ἀϊδίδηϊ. Τῆς ρῥυϊποίρὶς οἵ διταηροιιεηῖ 885 Ὀθεῃ ἀεϊεττηϊπεά ςὨίεἨΎ τὈὨτουρἢ 

ἃ βίαν οἵ [δε Ράγδ}16]15πι|86. Τῇ εβε βεειηδὰ ἴο τεχυῖτε ἃ ἰγα πϑροβιτοῃ οἵ 11ης65 

ἷπι ΤΏΔΩΥ ϑἴτ5. Τῆς ἰγεαυεηΐ οπιββίοηβ ἀπὰ ἀμυρ ϊοαἰίουβ οἵ ἵειτηβ ἴῃ 35), διὰ 

ἴδε ΤΊΔΩΥ δπά τεσωδυκδῦ]ς νατίδηϊβ ρτγεϑεηιϊεᾶ Ὦγ 6, Ἐ, βεειηεὰ ἴο ᾿ 51} δῃ 
οοορϑίοηδὶ ἰγϑηβροβίτίομ οὗ ἴεγηιβ, 88 νγ6}} 45 [ἢ δι ρβιϊτατίοη οὗ ταϊββίηρ [εγτηβ 

ἴον ἀυρ!ἰςαῖεβ. ΤῊΣ βομεπης ἰβ 88 (ο]]ονβ: (1) Τῆς ϑῖτβ. ἅτε στουρεὰ ἴῃ ραὶγβ 
ὉΥ ἃ 5' παν υ8ς6 οἵ [με ἴεστηβ. (2) ΤΏΕΥ τε ἀϊνἀςἀ ἱπῖο Ἰαγρεῖ στοὺρϑβ οἵ ἔουγ, 

εἰφδῖ, δπὰ ἴεῃ 81τ8., ΌῪ ἴδε ἱπίεσοθδηρςε οἵ 411 ἔουτ ἴεττὴβ Ὀεΐνεε ἴδε τεῖτα- 

δι οἢ5 (5ῖ{5. 1--2, 5-ό, 123-14). (3) Τεβε στοὺρβ δῖε βυδαϊνίἀεἀ Ὁγ οἴδηρεβ 
ἴπ [δε ἴεγτβ οὗ ἴμε ορεπίηρ οουρ]εῖβ οὗ (δε (εἰγαβιϊςῃβ. ΤὨτγουρδουῖ ἴμεὲ 5. 

18ς ἰεϊγαβιϊοβ 86. ἴῃ {πεὶγ ἢγβὶ 1ΐπὸ8 “21 δῃὰ πΠ, Ἔχοεριίϊπρ ἱπ ϑῖτ. 7- 
10, 15-18, ψετα ἴς ἴεγτὴβ οὗ ἴῃς ἢγβί οουρίεῖ ομδηρε ρῥίδοεβ, δῃὰ “2 

δηὰ ΠΣ ἴδΐζα [86 βεοοπά ρίαοα. ΙΝ ΣῪ β υϑεὰ πῸΝ ἴῃ ϑίτβ. 1-2, γ-8, 

11-2, 15-16, 19-22 (12 9Ε48.), ὈΌΡΦῸ ἱπ ϑῖτβ. 13-14 (2 8115.), ὉΠ ἰῃ ϑῖγβ. 

3-6 (4 5113.), ΓΥῖν ἴῃ ϑῖγβ. 9-10, 17-18 (4 5115.). ΜΗ πη 5 αϑεὰ : ὈΥΡΟ 

ἷῃ 518. 3-6, 9-10, 17-18 (δ 5113.)}, ΓΙΧῸ ἴῃ 515. 13-14 (2 5113.}, ΓΥΨ ἴῃ 
ΒΓ5. 1-2, 11-12, 19-22 (8 5118.}, ὉΠ ἰπ ϑῖτβ. 7-8, 15-16 (4 5115.). ΤΆΈΪ5 

ναγίαϊίοι οὗ ἔπε βεσοπά ἴεγπι ἀἰν᾽ 65 5:15. 1--4 ἱπίο ἵννο ραΐγβ, 5[γβ, 5--12 ἰπίο 
ἔουν Ραΐγβ, ϑἴτβ, 123-20 ἰῃΐο ἔουγ ραῖγβ. Τῆς ἤπαὶ ϑί13., 21-22, βεεπὶ ἴο ἔοττη ἃ 

δτοὺρ ὈΥ͂ 1[Βεπιβεῖνεβ, 85 [ΒΕῪ τερεαῖ ἴῃς διγδηρειηεηΐ οἵ ἴῃς ἢτγβὶ ραὶγ οἵ ϑῖτβ. 

δηὰ οὗ ἴδε οἰοβὶπρ ϑῖ18. οὗ [λς ἰαγρεῦ ὅτουρϑβ, 5--12, 13--20, ναγυίῃρ᾽ ΟὨΪΥ ὈΥ͂ υβῖηρ 

ἴδε οτάεν οἵ ἴδε ἢγϑὲ 5ῖτ. ἴῃ οἣς [εἰγαβ!ς ἢ δπὰ ἴῃς ογάεσ οἵ ἴπε βεοοῃὰ 5ῖτ. ἴῃ 

ἴδε οἴμεῖ ἰεἰγαβίς, ἐ.6. 16. 15. σοχηδϊηεὰ ἢ 20, ἀπὰ 1 ψἱἢ 25, (4) ΤΕς 
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τεῖϊταβι ἢ 5 αἰνγαυβ τεϊδίπ ἔξγες οὐὗἨ {μεῖγ ἴθστηβ, Ὀὰϊ οσοββίομα! ἢν ἐπίεγοβδηρο 
οἷς. Τῆς ἴεττδ ἴἢυ5 οοπηηος ἴο ὈοϊὮ (εἰγαϑιϊο β ἂτὸ ὉΠ ἀπά Γγ}». ὉΠ ἰ5 

τὐϑεὰ σἱτἢ 21 πὰ [15 τηαῖεβ "ΠΠῸΝ δὰ ὈΝΘΟΦῸ ἴῃ 515. 1-ό, 11--14, 19-22 ; ΓΥῚΡ 

τεΐτἢ πσ δηὰ [18 τηδῖεβ ὈΣῊΡΡ πὰ ΓΙΣῸ ἰδ ἴΠε56 βϑηὶς 8115. ΤῊ 0 ἴουηβ 
τε ἱπίεγομδηρεὰ ἰπ 5115. 7-Ὸ, 15-.18, ΤῊΪβ νατ᾽δίίοι βεῦνεβ ἴο υηϊΐα ἔνο οὗ 

τὰς ἔουγ μαΐγβ ἰπ ϑἴΓβ. 5--12 δηὰ 13--20, τηδκίπρ ἴδ βυδάϊνίβίοη οἵ Ἔϑοῦ στοὺρ 

2-Ἐ4 12. (5) Τῆε ογάεσ οἵ ἴεγπιβ ἴῃ ἴ8ε ἢτβὶ οουρὶεῖ οἵ ἴῃς ἰεϊγαβιῖς ἢ ἰ5 

τενειϑεά ΟὨΪΥ ἰπ ϑῖγβ, 7-|0, 15-18, 1.5. ψΒοτα ἴμε ναγίαθ]ε ἴεττιβ ἃγε ἰηΐοτ- 

ομδηρεὰ. Τϊΐβ νατγίδίίου βεῦνοβ ἴο διρμαβῖζε ἴῃΠ6 υἀπίοῃ οὗ ἴπεϑε ραΐγβ ἱπ 
πηυατίεῖῖε5. (6) Τῆε οτάετγ οἵ ἴεπηβ ἰῃ ἴῃ ε βεσοπὰ οουρϊεὶ 8 τερ ΔΥΥ τενοτβεὰ 

τῃτουρδουῖ ἴῃς Ῥ5.; 30 [δαὶ πὸ ϑίτ,. τερεδῖβ ἐχϑοῖὶΐν ἴῃς σομιθἰπαιίοη οὗ ἴ86 

Ῥτεοεάϊηρ 51τ-. (7) Τβετε 18 ἴῃς βδτηε 5ε]εοϊΐου οὗ ἴεγῃιβ, νυνἱΓ ναγίδιίοι ἴῃ 
οζάετγ οἡἱΐυ, ἴῃ ἴμε ορεηΐπρ δηὰ οἱοβίηρ στοὺρϑ οὗ [πε ῥ8., ϑἴτβ. 1-4, 21--22, δηὰ 

ἴῃ ἴῃς ορεῃΐπρ ἀπά οἹοβίπρ ραὶγβ οἵ {πε στοὺρβ 5-12, 13-20. Ὑδετε ἰ5 οοτγα- 

ΒΡοπάεπος ἱπ οὐάεσ 88 ΨῈ}} θεΐψεεη 15. 1-, 11-12, 19-20, 21-22; πὰ 

Ῥείΐνεεπ ϑἴ1β. 3-4, 5-ό6. Τῆς βᾶπιε σεηογαὶ οογγεβροηάεπος ἄρρεᾶτβ δεΐψεεῃ 

Θ15. 7-10, 15-18, δῃὰ [πε εχδοὶ οοτγεβρομάεηςα θεΐνεεῃ ϑῖτ5. 7-8, 15-6 

δηὰ Ὀεΐνεεῃ 8ἴ15. 9-10, 17-18. ΤῊΪΒ γεβειηδηος β86γνεβ ἴο υπίϊε ἴῃς βενογαὶ 

Ῥτουρβ ἰηΐο 8ῃ ογραηὶς μοΪε. ΤῊΣ βοβειηα τηδ  Ὀ6 Ὀγεβεηϊεα τηοϑὶ οἰ ΘΑΥ]Ὁ 
ἴῃ ἴ8ὲ ἔοππῃ οὗ ἃ ἴ80]ε (8ες Ὁ. 418). 

ὙΒογε ἰβ ὑπαουθίθαν ἃ σοηβίἀογδῦϊε δπιουπὶ οὗ τεροϊϊ οι οἵ ρῆγαβεβ ἴῃ 
1815 Ρ5., δῃηὰ [8 }5 ἴὸ ἴῃ6 βυρεγῇοϊαὶ τεϑάεσ ρῖνεϑ ἴῃς ἰτηρτεββίοῃ οἵ πῃηοηοΐοηυ; 

Ῥαϊ ἴῃ ἔαοϊ βις ἢ ῬὮγαβεβ ἅτε σου ρδγβι νεὶν ἔενν ἴθ παηθοτ, ἀπά {πεῖν τερειοα 
8 ἀυς ἴο [δες εἰαρῃαβὶβ ἴῃς ροεὶ ἀεβῖγεβϑ ἴο ρυαΐ ἀροὴ ἴδεπὶ δηὰ ὑροῦ βοῶ 
αἷἴοῃε. Τῆς ρστεδϑὶ πηδ) ουὙ οἵ πε ἴεττιβ υϑεὰ ἴῃ σοπηδοϊΐου τ ἴπς Γανν ἀτα 

υϑεά πο τηοῦὰ ἴδῃ οἕςε οὐ ἔψίςς ἰῃ ἔπ656 176 [π68 ; 50 {πὶ ἴῃ ἔδοϊ ἴμϑτα 15 ἃ 

ψνοηάεγίυ] νατίεῖν ἴῃ ἴδε Κ58., ἃ νυίεῖγ 80 στεδῖ ἱμαΐῖ ἰΐ βεεπιβ ἴο ὄἜχῃαυβὶ ἴῃς 
ῬοΒ5᾽Ὀ1111|65 οὗἩ υβαρα. 

ΤἼε ρῥβαὶ θὲ υυγὶϊεβ ἱπ πε ταϊάϑὲ οὗ ρστεαὶ ἰτουδὶς, δ οτίοη, δηὰ ἱπάεεᾶ 

Ῥειβεουϊΐοη. Ηδε ἰβ ἐποοτηρδββεὰ Ὁ΄ ργου, ρον εγίῳὶ Ἔπεπιῖθβ, ννΒο βοοσῃ Ἀἰπὶ 
ἴοτ πἷ5 βά εἰ ̓ ν ἴο πε [δνν, πὰ Βεᾶρ σεργοδομεβ δηὰ σοηίεμηρῖ ἀροῃ μη. Αἱ 
1Πε 88π|ὲ ἴἰπιε {ΠΟΥ ες ῖκ ἴο δεῆϑηδτε δΐπι ὉΥ̓͂ ογαῖ δηὰ 1ἴε8. Νοιν τ ῃβίαπάϊηρ 

81} τἷ5, ἴ 6 ῥ88] πιῖβὲ ἰφ επείγεὶγ ἴογὰὶ ἴο ἴῆς [δν. Τῆς [ν᾿ μᾶ8 Ὀεοοχηε ἴο 

δίπι ἴπε τεργεβεηϊδιῖνα οἵ ἷϊ58 σοὰ. ΤὨτουρβουῖ [πε 5. με δϑοῦῖθεβ ἴο ἴῃ 6 
1Ὧνν ἴδε δἰ ϑυῖοβ οἹἀον νυτϊϊετϑ δβοσῖθε ἴο Οοὰ ; ἴρρῖκβ ἴο ἴδε 1,8νν ἔοτ [με Βεὶρ 
δηά 5βαἰναϊΐίου {μαΐ οτά πυῖν σοσιε ἔγοτη Οοὰ δομα. Τῆς [Ἂν 8 ἴο Εἷπη αἰπιοβῖ 

διγροϑίαι!οδὶ, αἰ πιοϑί νυ μβαὶ (6 ἡένεγα Ὀεσᾶπηα ἴο Ἰαῖεν [τἀ αίϑη), [{ ννᾶ8 εἴεγῃαδὶ 
ἴῃ Βεάνεῃ Ὀείοτε ἰΐ οᾶπις ἴο ἴδε εαγὶἢ: ἰξ σᾶτηα ἴο ἴπε εατῖ ἀπά ἴο τηδῃ ἴὸ 
τετηδίῃ ἐνευ]βιϊηρὶγ. ὕροη 115 οὔβεγνᾶπος ἀερεπὰ Ἰ1ξε, βα]ναϊίοη, Κπον]εάρε, 
νη ]βάοπι), Παρρίπεββ, δπὰ δνοσν 100. [Ιἱ 15 ποῖ ἴγαβ {παῖ [ἢϊ5 δαϊθου 888 ἴῃς 

Βευϊετοποσαῖς 8ρἰτἰϊ. Τῆς ρεγβοπαὶ δἱερίδπος ἴο Ὑδῆνε οὗ Ὁ παᾶ8 Ὀεσοπλα 
ἃ Ἰεραὶ δ]ερίαηςε. Τῆς ῥϑβδ] δὶ 15 ἔαγ 'π δάνδησε οὗ ἴπε ῥυίεβ!  διετυάς οὗ 

Ρ. Ηε [5 ἃ βογῖθε, δὴ δαυν Ῥμαγίβες οἵ ἴ8ε δἰρμεϑὲ δπὰ ποῦ]εβϑὶ ἴγρεὲ. Τϑς 

Ρϑ. οτἱρ᾽ παῖεά, ἐπετείοτε, δέϊτετ ἴῃς τῖβε οὗ ἴῃς Ῥμῃατγίβαὶς ρδγίυ, δ ἴπε τἰπις οὗ 

τῃεῖν ρΡεγβεουϊΐοη Ὀεέοαυβε οἵ Ζεαὶ ἔοσ ἴπε [ἂν ὈῪ ἴμ6ε Ηεἰϊεηίβεὶς Ραγίυ ἴῃ 

2ῈΕ 
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1Ξτδεὶ, δπὰ Ἄβρεοΐδ!ν Ὁγ ἴμε Βαυρῃ Ἰεδάετϑ δηὰ ῥγίησθβ 80 τεργεβεηϊεὰ ἴῃς 

ϑγτίδῃ ἱηΐογεβῖ, ἑονγαγὰ ἴῃς οἷοβε οὗ ἴῃς τεςκ ρετίοά. 

δ8ισ. Ὁ. Τῇ ἢἤγβι τεϊγαβιίοἢ ἢἣδ5 5γη. δηὰ βυπίῃ. σουρίεῖβ ; 1[ῃ6 
βεοοηά, δηιῃ. δηὰ βυπίῃ. σουρεἴ5.---1-8. 376ῥ»], σοηρταιυϊαιίοη ; 

τοροδῖθα ίοσ διρμαϑβὶϑβ ν.", οἵ. τ', ---- δεγζξεί πε τυα}}, ννῦο μανὸ ἰηΐερ- 
ΤΙ ἴῃ τμεῖσ ναὶ οἵ ΠΠδ, οἷ, τς 1853.“ || ες ΖΑδε τοῦ τὰ “6 τυλοίς 
ἀεαγ, 80 ν.ἷ : ρδιβοηδὶ δοαυδίηἰδποθϑῆρ τὰ ὙΔαν ἢ ἰδ 186 

ξοαϊ οἵ τμεῖγ ναγ. --- Ἡ αΐξ ἱπ Τὰν Ζαιυ, 5 Ἀββοῆδησα δηὰ π688- 
τὰ τεαυΐγε ; δηϊαγροα ὉΥ μίοββαῖοσ ἰηΐο “1ᾶν οἵ Υδῃνεῃ " ἴο 
ταᾶκα ἴῃ6 τείεγοπμοθ ποτα ἀεδβηϊϊε; οἵ, τυαὐξ σεέογΐηρ 19 ΖΤᾺν 
Ἡογ4Ἴ, ν.,, ψθΐοἢ δὴ ΘαΥΪγ σοργίδὶ ομδηρεὰ ὈΥ ΟἸΤΟΙ ἱπῖο ἴῃ 
βἰτηῖαγ ΗῸΌ. “ἴῃ Ηἰβ5 νδγ.᾽" --- ἀεοῤῥ ΤᾺ» Τερδνιομίες], ν΄. ΤῊΪ5 
νὉ. ἰ8 ΠΟΘΙ υδεὰ ἰπ 15 Ῥ5.: ψῖἢ Τοβεηοηἶ65. αἷϑο ν.ῖΣ 9. 
σἰἢ Ιδνν ν.", τ Ῥγεσθρῖβ ν. 9.10 8 Οοπιηιδηάβ ν."" δ, ἢ ἢ 

ϑιδίυῖεβ ν 5}. Τὶ ἰ5 ἢ οὐσεγος ΤᾺν δρεεῤε], ν." : νΌ. υϑεὰ νῖῖἢ 
Ῥτεοερίϑ αἷϑο ν. δ ν5.. 19 ἢ Θιδίαϊοβ νι δ, ἢ Ὑγογὰ ν. 7. δῖ. τοὶ 
ψΒ [Ὧν ν.δδ "ΜΚ Οἢ. 18 νὴ Οοιηπιδηά8 ν. Ὁ, ἢ ϑαγίηρ ν. δ. 15, 

ἢ Ταβιϊπγοηΐε8 ν. 5 166 167. 168 (Ὁ Ψ ἢ Τυάρτηεηῖβ ν. δ, τῆς Ο]γ νΌ. 
υβεά ψ ΙΝ 4}} τε Ἰεραὶ ἰδγηιβ. ὙΤῆδδε νὍ5. ἱπιρὶν ψαιομα], σατείαὶ 

οὔβεγνδηςε οὗ ἴπε [,νν. 11 ἰ8 εν ἀθηιὶγν ἴῃ6 οὨϊεΓ τλϊηρ ἴῃ ἴῃς πη 
οἵ ἴῃς δυΐμοσ οὗ ἴῃς 5. --- ζάομ 71 γεεἤ λας εονιριαηπαφα], ν᾿. 
Τῆς ['ῃν 15. ἴῃ6 ρεγβοπαὶ σοιηηδηά οἵ αοά, ἱηνοϊνίπρ Ρειβοηδὶ 
Δ] εφίδηςε ἱῃ βεεκίηρς Ηἰπὶ τὰ τἰῃ 6 ψ᾿μο]ς ἢδατὶ, ἀηὰ ἴῃς τεβυϊδης 

παρρίῃεβ8. ---- 4: 2λα7}, ν.ὅ, βιοηρ ἐχργεββίοη οἵ Ἰοηρίηρ, ν ἢ 1ἴ5 
ΔΏΓΠ 6515 ἴῃ τῇς ποραῖίνε υϑϑῖνε ν᾿ δ, --- χι»} τσαγς τύεγε ἐείαὐίελει], 
ἢχεὰ τίρμῖ, ἀϊτεσοῖεα ἀγίψῃς Ὁγ αοὰ ; 50 ἴμαὶῖ 1 πυρὶ νγαῖκ ἀτίρῃς 

ἰῃ ἴῃς νψᾶγ, Ὀ6 “Ρετγίδοϊζ ἴῃ νὰν "᾿ ν.}. ---- ΟΓ, ἔογ ἴῃς περαῖϊνα 546 
νυν. ω2ωἴὸο πο γογεαζε νι μέγ», Ἰεανίηρ πῖὲ ἴο νναἱϊ δοῃβ, ψ]ἢ- 
ουὲ αἰϊνίης ἀϊγεοτίοη ; οὔθ γῇ ο “566 Κ5 Τῆθα ψ ἢ ἴῃ 6 ψΠο]6 Ὠρατί "" 

νι". --- Ζἤεη «λα 7 πο δε ατελανιθ4, ν.δ, ρὰϊ ἴο 5Βῃδπια ὮὉγ ἰγδῃβ8- 

Ετοβϑίοη --- Ὀαϊ, ἰῇ δητ Πε55, απ 7Ἀλεε], ν.ῖ, ρἰνὶηρ Οσοὰ τῃε 

Ρταῖβα. ---- τοὴῷ ὠῤγίράδιοες 97 λεα»γΓ], ἴῃ6 δαγὶ Ὀείηρ ἀρτίρῃϊ Ὀε- 
οᾶυκα νἱτῆουϊ ἰταηϑρτοββίοη, δηὰ ἡυϊτῇ σοι ρ]οἴθπαβ5 οἵ ἀδνοτίοῃ. --- 

ἐπ ὡὠοζίηρ μρΐο αὐ Τὰν Οοριριαηας}, ἰὴ ἃ ᾿οδοῃδῦ]α βρίτὶϊ ἴο 

Ἰεάγῃ ; οἵ. νι" ἢ ψαγμίηρ Τὰν γίρλίεομς μάρνιεπς]. Τῆς νΌ. 
“Ἰρατη᾽ ἰ5 υϑοὰ Α'5ο νἱτῇ (Οοπιπιαπάς ν.,5, ἢ ϑιδίιϊοθ. ν.!. 

Τῆς Ρῆγ. “τἱρῃΐεουβ Τυάρηηεηῖβ"" 5 υϑεὰ εἶθνν. νι δ Λδ τοι Α͵90 
σι οοιτοοῖεα τεχὶ ν. δ 16. οὗ, νι ῖδι ἃ ἰανοτγίῖε ἴεγπὶ οὐ 1ἢϊ5 
δυΐῃποτ; εἴ, 10} ἴογ ἴῃς ἰάθα. 
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ϑίσ. 2. Τῆς ἢτγβὶ αυδτίετίε 15 σοτῃροβεά οἵ ἵνο ϑγηῖῃ. σου ρ]οῖβ ; 

1ἴῃ6 βεοοηά οἵ ]Ἰἴπθ8 δϑϑθῃ τ ! ν βγη. --- - 9--16. λεγεὸν τἀαν ὁρδ 
ζεο ἀὶς δαίά ῥωγε}}, ἃ χαεϑίίοη ἀϊγεοϊεὰ το σοά ; ςΐ. τῆς δηιιῃ. 

νδῦ, ΑὮἢ ΘΑΙΠΥ σοργίϑδς αηάοδγ ἴῃς ἰηἤπεησε οὗἉ ὟΝ],. ἰηβετιδά ἴῃ τ 6 
τοχὶ ““γουηρ τρδη"; δυῖ ἴῃ6 σοηϊοχὶ ἢᾶ5 πὸ πιοῦαὲ ἴο ἄο ψἱἢ 
γουηρ τηθὴ ἴμδη ΜΙ ΟΙΠΘΙ Ρειβοηβ, δηά [ἢ 15 θεϊηρ ἴῃ ΟἿΪΥ Ρά5- 
βᾶθε ἴῃ ἴῃ 5. Δρρ ϊεα βρεοϊβοδιν ἴο γουῃρ πθη, ἴμε τείδγοῃος 5 

᾿ρτορα 6. ΤῊΣ ραῖῇ 15 ἃ ράγε ραιῇ [ “ ρεγίδοϊ " ν.}, ἀπά ἰβ ἴο ὕς 

Κερὶ ρυτε. Τῆς ΕΝ". “ οἴδδηβε᾽᾿ ἱπηρ}165 ἃ ΨΥ ποῖ δἰγεδαγ ρυτα 
Ῥαυϊ ἴο Ὀ6 πιδάδ 80; ΜὨΪΟΝ 515 δα ϊγαῦϊυ ἴῃ 6 Αὐριβιϊηίαη ἀοοιτίηα 

οἵ 5ἴη, Ὀὰϊ ἀοε5 ποῖ 5βυἱϊ ἴ[ῃ6 σοποερίίοῃ οἵ [ἢ 5 ροεῖ. ---  δλῖη ιν 

ἀεαγῆ, ν. ἰδ, ἴῃ δη ἢ 655 νι ἢ μὲν Δὲ ν.3., ΜΕΒίη τῃς ἤδαγὶ δα 
7] ν»ιᾶν ποί εἶ ἀραΐηε 7146] ἃ5 ἃ ρτενθηῖΐναε οὗ βίη δραίηβὶ σοά Ὀγ 

νἱ]οἰατίηρ Ηἰ5 1,ἅνν. --- 7 ἀστὺε εἰογεα με 7ΤᾺν «ϑαγίηρ), 85 ἃ ἰτεάβυγα 

ἐνοῖῦ ἴο 6 Κερῖ ἰῃ τηϊπὰ δηὰ ρυαγάθα [Ιἡἢ 115 ναν, ἴῃς Βεατγῖ, ἴῃ 6 
τυϊηά, [ἢ6 ψ}}}, ἴ[ὴ6 ἐμ ΕἾΓα ἸΏΠΘΥ πηδῃ 15 τοβίγαϊ θὰ ἴτοηι βίῃ. --- ΤῊΘ 

5816 15 ΔΟΠΟΠΊρΡ 564 ἴῃ [6 Οὐἴοῖ πιδῃ ὈΥ οταὶ σϑοϊϊαϊίοη : 77 τ 

σὴ τὰς μάρπιεηες 97 ΤᾺν »πομλ], ν᾿, ΤΕ ηρ τπϑτὰ ἴοὸ οἴμοτβ 

ἱπηργα 5565 ποτ ὉΡΟη τῆς τηϊηὰ οὗ Ὠὶπὶ ψἢΟ 16}}5 (Πδ ; δηὰ ἰβ5 ἃ 

δὶς τεσορηϊίοη οἵ τπεἰγ οὈ] ραϊίοη ; δηὰ ἰῃεγείη δὴ οῇεοίαδὶ 

τεϑίγαϊηϊ οπὶ ΟυϊναΓα 5]η. --- ϑζεςε ὁς Τίσι, γαλευεά "7, ν. 3. Απ 

δϑογριίοη οἵ Ὀ]οββεάηθϑα ἴο Ὑδηνει, [6 ρτεαῖ Τεδοῆεσ, ἨΠ]ηλβε]Γ 

[6 51πὶ οὗ ἴῃ6 1ἅνν. --- Ζξαελ μι Ζὰν διαμμίξς), ρῆγ. οὗ Ὁ, αἷϑο 
ν. 3.66. 66. 16. 185. 1 ΤῊ νΌ. 15 αἶϑδοὸ 56 ψῖτἢ Τυἀρηγεηιβ (ΕἸΤΟΥ ἴοσ 
δϑιδίυτε5) ν. ΚΒ, --- γα Τὰν 7Ζεεσιοπίος 7 γο)οϊεε], ν.13, οἴ. ΤῊΥ ϑαγίηρ 
νὰ 1} 7,1 Τὰν δαῖν 7. ἀείρας πιγεεζ , ν.Δδ; 50 ἰπ ΤῊΥ Οογητηαπάβ 
ν.; οἴ, αἴ5ο υ8ὲ οἵ που ΠῚ 54Π16 βἴθῃ : “ πγ ἀε]ρῆι ἰ5 ΤΥ " 
Ταεκιϊποηΐ65 ν.39, [νν ν. 70. 17. 5. 17. Δηὰ (οπηγλδηάϑ ν. 15, ---- Τῆς ἰηΐετ- 
τηεαϊαϊες ἐπ ΖᾺν γεγοῤής 7 φιμϑε], νι δ, ἰδ ποῖ β᾽ ΠΊΡΙῪ ἴῃ 6 τηυδίηρ 
οἵ πιεάϊαιίοη δηᾶ κιυάγ, ψῃϊοῃ ἀο65 ποῖ βυϊ: τῃ6 [ ἤδγα οὐ ἴῃ 
ν. 78, οὐ ἴῃ ν. 5. “5 (ἢ ϑιαΐαϊα5), ψῃθσα τ 5 νΌ. 15 'π ἴῃ βᾶπηθ ρᾶτ- 
ΔἸ] 6 Ἰϑτὰ Ὑ 1 ΤΟΥΤῚ 5. οὐ τα]οϊοίηρ. [1 5 [Π6 τγυβὶπρ οἵὨἉ [ΑἸ κἰ ΠΡ ΟΥὉ 

δἰηρίηρ ἴο ΟὨ6561{ δρουϊ ἃ Ἰογουβ ἴθ πι6. Απά ἴῃς οΟἴθοσ ραϑϑᾶρεϑ 
ν."β νν ἢ ϑαγίηρ, ἀπά ν. 7 ν τῇ “ νοηάοτο," ἀπ ἐνεὴ ἴῃς οορπαῖε 

πουῃ οἵ ν.Ἷ- 9 βλνοῦγ {Π|5 σϑηθγαὶ πιηρ. ἴοσ 41} [6 ραββᾶρεβ οἵ (ἢ 5 

Ῥϑ. --- οὐεν σόουε αἱ γἱελδε]. Ὅῆδ 1Ἂνν 15 ἴ[ῃ6 πηοϑὲ να] Ὁ]6 οἵ ]} 
τῆϊηρβ, ψοτῖῃ 411 (Ὠΐηρβ εἶδε ; οἵ, [εϑ5᾽ ῬΑγδΌΪε5 οὗ ἴῃς Κίπράοπι 
Μι. 13" 5, ὙΤῊΪβ5 {Π5ΈὉἢ ἢᾶ5 4150 ἴῃς 50}. ἴεσπβ ἤν υϑεὰ ἰπίςσε, 
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δηᾶ Σιμὰ, νοι 5 ἴῃ 6 νὰν οὗ ἴῃς ἅν, οἴ, ν..--- πο τι ῖ5 τῃ 6 

ῬίουΞ Μοξ], οἴ. ν. ἀηὰ πεν ,ἴηγγε:]} ἴξ ποῖ ; οἵ, ν. δ 109. 05 ῃββά ψτἢ 
1νν, ν. 8 1 Θιδίαϊαϑ, νΟἣΣ 1 ἢ Ρτεσορίβ, ν. 9 ἢ Ὑγοτά, δπὰ 
ν."75. νὴ] ἢ Οοιηπηδηαβ. -- 297 γε ποΐ Ὁ γον Τὰν Οονυμπαμάε), 

ν.Ὁ. 90 νι, οἵ. ν.}δ, ψῇστε ἴῃς βᾶπὶα νὉ. ἰ5 υϑεα ψίτῃ “ Θιδιυϊοβ" ; 
οἴ, αἰ5ο 19} δηὰ ἴῆε σοπορθρίίοῃ οἵ 5; ἃ5 εἰτοὺ ἰῇ Ῥ. 

δις. 3. Τῆς ἢτϑὶ αυατίεϊϊα ἢᾶ5 ϑγηῖῃ. δηὰ ϑςγη. σουρ]εῖβ, ἴῃ 56 ο- 

ΟΠΑ δηῖτ. σουρ]εί85.--- 17-24. 72εα] ὀομη γεν το ὰ Τὰν σεγυαη 7, 
85 13 τι67 142. --- ἀαή 7 »αγν σε], ποῖ ρῃγδίςδὶ Ὀυϊ τε]ϊρίουβ, 85 
ν.25 87. 40. δ0. ΤΊ. 88. Ὧ8. 107. 116. 144. 149. 1δ4. 166. 1δ0. 15 ΤΗὶς ν7ῦίϊοσ εν θην τ ηκς 

τμαῖ [Π6 οηἷγ {πὰς Ἰἰε ἰ5 'ὴ Κπονίηρ δηά οδεγίηρ ἴῃς αἰνίπα 1ἅνν. 
- γα φνίμεος οὐ ἀρτυπ], ν. 33, ἴῃ σουηςὶ!. ---- ἐαδξ ἑορεήλετ' ἀσαΐηεΐ 

»ι6], ρἱοιτηρ δηὰ σοῃϑρίτίηρ, 85 ν. δ" 5. δ. 85. πὸῈΑ ρ]οββαῖου ἰπβεγίϑ 
αἱ ἴδε ὄἌἐχρβϑῆβθ οἵ ἴῃς πχϑάβυγε Ζ.γ σεγυαπί, ταχυϊ γὴν [πΠ6 σθδηρα οὗ 

115 νὉ. ἔτοτη ἴῃς ἤγβι ρεύβοῃ ἴο ἴἢ6 [Ὠϊτα. ---- ΑἹ τογομγηθ 7 ἀπ 7 ἐπὶ ἐς 
ἐαγτλ], ν.Ὁ., ΤῊ φαγῇ νγὰ5 ηοΐ ἢΐ5 ἡδῖϊνε ἰἸαηὰ. Ηδ νγᾶ5 δῃ αἰΐεη, 
τεβι αἴης ἴῃ 1 Όγ βυῆετδησς ἢ ΟὨΪΥ ἴῃς τὶρῃῖβ οὗ ἃ ριιαβῖ. --- Τῆς 
 νγὰθ ργοῦδῦν 50 2)» σομί ἐς ἐπ εχ ], ν. ἴον 31Η δὰ Ντϑβϑ. 

ἀϊθεγ ἴῃ ἴεχι. 30 Πδ5 δὴ Αταγηδὶς ψνογά Μ ἢ ϊςἢ 15. ἀ508}}}7 τεπάεγεὰ 
αἴϊεν 18. 315.“ ἴβ ογυβῃβα "; δῖ 1[ῃ15 ἰ5 ἀυδίοιβ δηὰ Πδιβῃ ἴῃ [π6 
σοπῖεχι. Τῇ τβδ. βεεπλὶ ἴο Ὦᾶνα [84 ἃ νῦ., 5γη. ψῖτπ τε (0]- 
Ἰονίηρ ἱπβηϊεῖνεα. --- ἐπ ϑηρίηρ). ΤὨς ρῥβαϊπγίϑὶ ἰα ηοΐῖ σοπίθηϊ ψ ἢ ἢ 

τῆς. Ρῥτον βίομβ ἴοσ ἢἷβ σοϊηίοτὶ ψῃϊοῆ ἢς Πη58. οὐ ἴῃς βϑατίῃῆ. Ηξς 

Ἰοῃ 5 ἴογ βοπιεϊμίηρς νος ἢ 8 ονεῦ δἀηά Ὀεγοπὰ ἴῃς δατίῃ, ἕο ἤδαν- 
ΕὨΪΥ τὨϊηρβ. --- αὐ δύ 67} ἥἔνι5]. ὙὭσΓα 15 ἢ0 σαϑϑαίίοῃ οἵ 115 ἰοῃρ- 
ἴηᾳ; δηά ἰξ ἰβ ἔογ {π6Ὸ6 ἀϊνίηε 1,ἅ'»ψν, ψ αὶς ἢ ἢδ ἱπηρίοσεβ ἴμαὶ σοὰ 

ΤΩΔΥ πο ἀϊά4], Ὀὰξ τενθὰὶ ἴο Ἀΐπι. ---- ζγμεσυεν" »εῖης 4γ65}, ν. δ; 

ὉΠΔὉΪΕ6 ἴο 566 ντπουϊ ἴῃς ἀϊνίπα ΠΕΡ. ὙὨΪΐβ 15 πιοταὶ ἱπά ἰβιϊποῖ- 
655 οὗἉ ν]βίοῃ, ποῖ ρἢγϑίοδὶ ; οὗ ἴῃς ψογὰβ οἵ [6505 Μι 655 5 γ55 
7η. οὔ“, ---τὐορεγζω ἐλέπρε], οἴον. 15 ἃ ἴεγπὶ 56 Εἰβενῇεγα ΤῸΓ 
[πε νοηάεσῆι δοῖβ οὗ Ὑδηνεῇ ἴῃ )υάρτηεηϊ δπὰ σϑἀεηρίίοῃ ; ἤθτα 

ἔογ 186 νψοπάογῇι [εαΐυταβ οὗ ἴῆε [Ἂν ἰἰ56] , δηὰ 50 ἰξ 15 ἀεῆηεά : 

- ον 97, ΤᾺν Ζατυ], ταδη  εϑτηρ τ διηβεῖνοβ ἴτοηι ἴῃς [ἂν ἰὴ [Π 68 
αἰϊοηϊΐνε βιυαγ οἵ ἰΐ, 80 Β00ῃ 48 ἴδε ταεϊϊρίουβ εγεθ ἀγα ορϑηβδά 

ἴο 5866. --- ὕὕπεοσυεγ γέῤγοσοῦ ἀπά εορίηβί), νι3, Ἐδρτοδοῦ δηὰ 
σοηῃίετηρί ἅγα Ἴσοποεϊνεα 85 ραγηγθηῖβ οἰοτῃηρ ἴῃς Ῥβδὶπ)ϑῖ. Ηἰ5 

ῬΓΔΥΟΙ 5 ἴπδὶ ἢ6 τῇδ  Ὀ6 ὑποονογρά, ἴπαῖ [ΠΘΥ πηᾶν Ὁς 5Ξἰτὶρρεά οἢ. 

Α ρἰοββαῖοσ ἴο τηδίκα [15 οἴθαγεσ 1ϑογίβ “ ἔγτοπὶ ἈΡΟη πγ6.᾽ -- Ζΐον 
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ἐἶρε! γεόμξε ἐπε φγομα, ν΄, ΤῊδ δυΐμοσ 85 εν] ἀθ ΠΥ Πἰνίηρ δὶ ἃ 
πηθ ἤδη Ἰῃ6ΓῈ ΜΕΙῈ τηϑην οὗ [656 ῥὑτγουά, διτοραηῖ τηϑῃ, γῆὸ 

816 ἤστα ἀεβοτ θα 45 σεεμγεφαῖ οἱ Οοά, δηὰ βυοῖ 45 97,7 ,ονι 

7ΤΆν Οονινιαπάς, οἴ, νι, εἰβεννθεγε 85 ἀδγἀΐηρ ν.Ἶ, τη ϊβσε ργεβεηῖ- 
ἴῃρ ν., ϑιιδνεγιίηρ ν. 5, ἀπά ορρτγεβϑϑίηρ Πίιῃ ν. δ, δηὰ δ5 ρυΐ ἴο 

βῃδπο ν.78, [ἢ δΏ ἘΠ 6515 νυ ἱτἢ [6 σΟηΒρΙΓαῖογβ Αἰγοδαν πχεπιοηεά, 
1ῃε ῥϑδὶπγῖδὲ σοηβυ]8 τὰς ἀἰϊνίης ηέεοῥές 85 “λέ μιόη οΥΓ μι} ἐοιέρ- 
“47, ν.3., Ηἰ5 δάνίβετβ δηὰ ἢδΙρβῖβ. 

ϑιγ. Ἵ. [πη τὴς ἤχβὶ ἰειγαβΈ οἷ. ἀπετῃ. ᾿Π685 ἄγε Ἔπο]οβθα ὈΥ 5γῆ. 
οπθ8. ΤὨδ βεοοηὰ τεϊγαϑιίοῃ δ45 δηττῆ. ἀπ σγῃ. σου] εΌ. ---- 25-- 
82. Μν τομὲ ἀοίὰ εἰκανε το Τὼ ἀμ57}, ὑῬτοβίγαϊες οῃ (ἢδ ρτουηά, ἴῃε 

ἴλςα ἴῃ ἴῃ 6 ἀυδῖ, πη 80]6 ἴο τἶβε [[ ὐσμᾷ ἄγορ στυαν ὕγονπ ἀεαυσίμε::], ν.Ἶ5, 
ἀἰββοϊνίηρ ἴῃ ἴξασβ, ἰὴ ἴῃ6 ἰῃιθηϑν οὗ «ἰῇ οτίοη, ἄς ἀουθῖ]εβ5 ἴὸ 
Ῥαοτβθουτίοη. --- σεεογαΐηρ ἡ Τὴν Ἡογαά φυΐεξζεη μι], π᾿ δεοογάδησς 

αὐτὰ της ῥυϊηοίὶρ]α τῃαϊ τῃ6 αἀϊνίης [,Δνν ᾿πηρατίβ [6 ΟἿΪΥ ἴγας ἸἸΐς, 
εἴ. ν., ΤὨϊδ Ρἢγ. 15. υϑεὰ 4͵50 ν. δ}. ἢ ϑαγίηρ ν. 156. 18 

Τυάριηεηῖβ ν.. 9.108. οἵ, αἶδο ν. Ὁ 1 ἢ σορογαΐην το ΤᾺν ϑαγίηρ γαΐξε 
» {0} ἴτοτι ἴθ ῥτγοβίγαϊε οοπαϊτίοη ἰηῖο πον 116 ἃηα ἜΠεγρΥ. --- 
Ὅν τυαγς λαῦε 7 Ἰοἰ], ν.Ἷ, ἴῃ σοηζεββίοη ἴο Οοά --- σπα' Ζάοι λας 
σπεισεγεα »ι6], Μὶϊῃ ἐογρίνοη 6855 δηᾶ ἰδνουγ. --- Ζής ταν 9 7ΤᾺν 
«υοράΐεγς τοῦὴῖ 7 εἴ], ταυβὶπρ' οἡ ἰΐ ἴῃ ρταῖβθ: ὍΤὴε νΑῪ ἰ5 ἴῃ6 γᾶν 
οἵ ἴδε [,'νν δῃηὰ οἵ ἰἴ5 νοπάξεϑβ, 88 ν.8, ΑὔἸαΐοσ βοσῖε αἱ ἴῃ6 οοβῖ 

οὗ τηϑᾶβυγε δηὰ ράγδ] 6] 15πΔῈ πλᾶΐκαβ 15 τότε εν ἀθηὶ ὈΥ ἱγαηβροϑὶ- 
τίοῃ. --- παζε νὸ μπάξγείσηα 1, ρῖνε ἰητε!]δοῖα 4] δηα πλογὰὶ ἀϊβοογη- 
τηρηΐ, ἢ “καε, «οἴ. ν.ῖ ---- Τῆς ταν 97 ,ιἐξελοοίη, ν.3, Ἰεδάϊηρ διγὰΥ 
ἴοῦι ἴῃς [φ'ψν ; ἱταρ  γίηρ απίδ ἢ ] 655 ἴο ἰΘ ρα] οὔ] ρΑοηΒ ; δηὰ 

50 Δηπ τεῖος] ἴο Ζἅε τυαν οΥ Μά], νι, (ΑἸ ἃ] δάμεγεποα δπὰ 

οὈεάϊεηςε ἴο ἴῃ 1»... ΤῊΘ (ΟΥΠΊΕσ ἢδ ργᾶγβ ἴπαϊ ἀοά ψ1}} γέγισυε; 

οἵ ἴδ ἰδίου 6 δηττης [παι ἢ6 [45 ελσοέπ ἴι. Οἡ τῇς Ῥα5]5 οὔ θοϊὰ 

18 [η6 ρειπίοη: τοὐᾷ ΖΑ» Ζατυ}, 85. δῃ ἰῃβιίσατηεηῖ [ τυ ΖΑν 

Ῥνεοέβες. ---- δε ργαείοις 10 νι6], τααῖκα ἴῃ 6 [,ἂνν ἃ πηθδῃ5 οἵ ρτάδςα. --- 
Ι εογροφέ η:6], τεάυςσε τῃ6 δριαϊθα 500] ἴο σα πηη685 δηὰ δῃ Ἔνθ 

τερετ. ΤὨϊβ ἴδγη), βιιρρεβιεα ὉΥ ἴῆ6 Ράᾶγβὶ]., βθεῖηβ ἴο Ὀς ἴῃς 

πιοϑὲ ργοῦδαῦϊα Ἂχρδηδίίοῃ οἵ ἃ ἀἰβῆσυϊς ρἢγ. ἴῃ νης 3η, δηὰ τββ. 

δτεδῖγ ἀἰῆετ. --- 7 ἐἰεαῦε μρΐο ΤᾺγ 7Ζεεηνιοηῖες}, νιδῖ, τὰς ἀ 6! 10 6τγ- 
ἂῖε δάδπετγεηςς οὗ αβεοζίΐοῃ 85 αἰϑβιϊηρι! 5ηεα ἔτοπι ἴΠ6 ἰοτοθα ρἢγϑὶ- 
οδ] δάπεγεηςε οἵ ν. 3, --- Ζῆς τυὰν οΓ Τὰν Ορ»ε»παραῖς τοὐδ 7 γμπ], 

ν. 3, 5 δᾶρεῖ, δπὰ 80 ἱπιραίίϊεηϊ οἵ ἴῃ ϑἰἍνευ “ να] Κ᾽" οἵἉ ν᾿". -- 
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2:1 νιὸ πού ἰο σλαρε], ρεϊἤοῃ οἡ ἴῃ 6 περαῖνε 5ἰάς || Ζάοω τοὴδ' 
ἐν εοωγαρε νι») ἀεαγί), ἴπ6 ροβίτἷνε 546. ὙΏθγα Ψ1}} 6 πὸ ἀϊδ5- 

οουγαρειηδηῖ, Ὀὰϊ ἐποουταρειηθηΐ ἴο τὰ ἴπ6 αἰνίηθ τᾶσς οὗ ἴῃ 

νυ. 
8. ΜΠ, Τῆς ἤγϑε τε γαβιϊο ἢ δᾶ5 ὑνο 5γη. σουρ[ εἴθ, [ἢ βεσοηά ἰη- 

πονετιεὰ ραγα]] 6] βηι. --- 33-40. δάσο »"ε Ζῴε τυα»], ἃ5 27}} 86), 
οἷ, νι; ρῖνα ἰηδίταστίοη ἰῃ [ῃ6 νὰν οὗἩ ἴῃ6 αἰνίης Ὧν [|| 2 71αξε γιό 

Ὁ μραργείαπά ---- ας νῖν γεισα»γαἼ, οἴ. ν.5; τῃ6 πιοϑῖ ῥτορδῦϊε ἐχ- 
Ῥἰαπαίίοη οἵ ἃ ἀϊβῆου! ραββαρα νἤετα 3Ηη δπὰ Ντβϑ. ἀἰβεν, δηὰ βυϊϊεὰ 
ἴο τῆς || τυΐχὰ αἦ γεν ἀεανί. ---- ἢ 7 ἀδήϊσλ], ν. 5, Ὑῆε [ἂνῃ [1561 15 [86 

τονασὰ οἵ ἴῃς βεσνδηῖ οἵ Οοά ; ἴῃ νϑῖγ Καεερίηρ οὗὨ [ἰἴ ἰ5 ἰἴ5 ονῃ 

τονατά, ἃ5 1τ0.2, δηὰ ρίνεβ ἀεἰ σῆς ἴἰο ἴῃς ποατὶ ψῇοβα ῇοΪε δῆεο- 

τίοηβ ᾶγὰ 56εῖ ὑροὴ ἰ-. “ὕπο ἴῃε Επά ᾽᾿ οἱ ΕΥ̓". 15 ποῖ ϑυδίαϊποαὰ 

ὉΥ ἀβᾶρε, δηὰ ἄοεβ ποῖ ρίνε ἂπ ἀρρτγορτγίαϊβ βεῆβε. ΙΡΘΡ΄. “ σα 
ΘΥΘΓΥ 5ἴερ ᾽᾿ 8 πΊΟΓα Ργο Δ Ὁ ]ς, Ὀὰὶ ποὶ 50 ΜῈ]] βυϊεα το []. ---- “Ζαξζέ 
δ ἐρεσά ἐπ ἑὰς ῥαϊλ], νιδ, 85 συϊάε δηὰ ἢεῖρεῦ [| 7πεδπε μιν 
ἀδαγ], οἴ. 705. 2455 (Ε) Ρτ. χ᾿ Ῥβ, 141’. ---ς πού μρΐο εουείομς}655}. 
Τῆς δι 6815 οὐ σοά δηὰ Ηἰβ [ἂνν νἱτἢ Μδιηγηοη δηὰ {πε ρτεθὰ 
ἴον υπ)υϑὶ ραΐη, οἵ. 15. 33.5 Μι. 65 1.Κ. τ6}3, --- Αεγισυς νηΐμς ἐγὲς 
ον" τυογίλίδεσηεη:}, νι, ὍὙὍΤῊε ροββαῖογ ἰῃβογίβ, αἱ ἴ36 δβχρθῆβθ 
οὗ ἴῃε τιθάϑυγο, ἴῃ 6 ὑπηθΟΘββατυ “ βθοίηρ.᾽ ΤὨδ νδηΐν παῖ ἢ 

νου]ὰ ποῖ 566 5 νου] 6550 655 οὗ Ἔν] οοηδυοῖ 85 ἴῃς |] »1} γεῤγοσεὰλ, 

ν. 5, βυρρεβίβ. ΤἬσδϑα οσί 655 τηεη, οἵ. 264, Πεᾶρ σεργοᾶςθεβ ὕροῃ 
Ηἰπι ἴοσ ποῖ βῃβαγίηρ ἴῃ (ἢεὶγ ψουγῖῃ ]655 οοηάυςῖ, Ηδ ἀεϑβίγεβ ἴο 
ἀνοϊὰ τἢεπὶ δϊορθίμετ, ἀηὰ ἴο 5εῈὲ ποίῃιηρ οἵ [ἢ 61. ---- γι» ““5], 

τῆε τηοϑῖ ρτοθαῦ 8 Ἔχρ᾽ πιο οἵ ἃ ννογά πιϊϑαπά ιβιοοα δηὰ ἰηΐοσ- 
Ῥτγεϊεὰ 85 ἃ τεϊαῖῖνε Ὀγ 3Η δῃὰ ιβ8., ογ εἶδα οπιἰτεα, --- Ξελαὀἠεὰ 
το Τὰν “εγυαη 7ΤᾺγ ϑαγίηρ], ν.38, τηακε ἰξ ἄττῃ, βυγε, σεσιδίη, οἵ, ν.ὅ, 
- αεεογαϊίηρ το “ἦε αν “λα ἐς ἄμε ΖΤΑεε], ἰῃ6 τϑνεσεηα! ἔξασ ἴμαϊ 
Οοά ἱπνοκθθ ἔτοπι Ηἰ5 βεγνδηΐϑ. ---- [ἰ Ζ πε ἐχεσίζη! ἡμάρσνιοηές 
7 εἰαπά ἐπὶ αῖσέ 497], ν.- Ὁ, οἴ, 2253. 335. ΑΒ5 υϑ0υΔ] ἴῃ (5 Ῥ5. ἴμοτε 15 
ἃ οσοηϑίδηϊξ ἰηϊετοῆδηρε οὗ σοἄ ἀπά Ηἰβ 1νν,  ὨΙΟἢ ἀγα ργϑοιῖ δ} }Υ 

ἰάδητίςαὶ ἴο τ }5 Ῥϑβαϊπηϊβῖ. ---- )π ΖᾺν γίρήϊεομεπες:, ν᾿, ὉΥ ἰῃϑίτα- 

τηθῃ Δ} γ οἱ, 5Βμονίηρ ἰΐ, ρατίηρ τ ἐοτίἢ 85 ἃ πιθδηβ οἵ ρστᾶσβ. [11 
8. 85 υ8.4] ἰῃ Ψ δηά 15.2 ἃ βανίηρ αἰἰγ θυΐα. 

8.7. ἢ. Τῆς ἤσβι τεϊγαϑιϊοἢ ἢδ5 βγη. σουρ]εῖβ ; (ῃ6 βϑοοηά, ἃ 

5705. σουρ᾽εῖ δῃοϊοβεά ἴῃ βυηίῆ. 1168. --- 41-48. Κεγὶ]}, 5ο ν. “; 
ἀϑϑανογαῖίνα Ἵ, υϑιδ}}γ περὶ εοϊεά. -- 9 ΖᾺγ ἀἰπάηδες ὀγίηρ σι], 
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186. τηοϑῖ ργοῦδῦϊε τε πάδυϊηρ ἴοσ “' σοΐηξ ἴο πις,᾽᾽ ἴῃ ρ]., ΜΤ., Φ, 

ΖΦ, 3, (οονεὰ Ὁγ ΑΥ., ΚΡ. ; ἴῃ 85. ὦ, Ἐ, ῬΒΝ., ἸΡΘΥ. --- 454 7 
«οἱὴ ΠΥ τ νὰν ῥαίνις μρο], ν.., Τῆς ρεβίυσε οὗ ργάγοσ, Ἔἐβρεςῖδ!ν 
ἴῃ 18ε ἴόπτηῃ οἵ ἱηνοοδίίοη δηᾶ δἀογαϊΐοη. ΤῊϊΪβ αἰτἰτυὰε οὗἁ ψοσϑῆρ 
οἵ ἴῃς 1νν 15 ἃ ἰδῖθ οοποθρίίοῃ, ἰμϑιθδα οἵ ἴῃς βαυϊοσ σοποορίίοῃ, 

ΨΏΪοἷ. 15 ἰνγαγ5 ἃ πῆρ ἃρ οὗ ἴῃς ρ4]πλ5 ἴο Οοά ΗΪπι56]Γ 65 1,8. 213 

25, οΥ ἴο Ηἰ5 βῃγίῃςε Ρε8. 283 1245. Α σοργ βι᾽ 5 ΕἸΤΟΓ ἰηβοσῖβ ἔγοια 

ν." (δτεσ ἰῃς {γδῃβροβίτίοῃ οὗ ν. ἴο 115 ργεβδβηΐ ρἷδςβ), ἴῃς οἴδαβε : 
“υηΐο ΤῊΥ (οπιπχαηάδβ ψῃϊο ἢ 1 Ἰονο ;" Ὀαῖ ἴῃ Ὀοτῃ ᾿ἰπ65 ἴῃς τεὶδ- 

ἔνε ἰ5 ἀεϊαγπιίμεα ὉΥ τῃ6 1α8ῖ οἶδιι56, μετα : τυλαν 7 τοῦδ σήηρ οὗ, 
συ ΤᾺ “δίαίμί5], οἴ. ν. δ, --- 2ο πο σπαϊὰ ἀτυαν “ὴε τυογα οΓ 

,)αμμεμος, ν. 3. ΤΠΪΒ 5 ἴῃς ψογὰ τῆαϊ ἴῃ6 μϑδὶπιϊδὶ ψουἹά 

ΒΡΘὰΚ ἴῃ δΒάδι ΠΥ ἴο ΗἰΞ σοά. Ἠξςξ ἱπηρίοσεβ ἴπᾶΐ με τηδυ ἢοΐ 

6 πιδάδ ἱποδρδῦϊε οἵ βρεακίης ἱΐ, οσ 1ῃαῖ, )υϑὲ ἃ5. ἢ ἰ5 δροαυΐ 

ἴο Βρθακ ἰϊ, 1 τΔῪ ποῖ 6 ἰάκεη ἴτοπι Ὠϊπὶ Ὁγ Ὑδῆνε᾽ 5 ἀρδη- 
ἀοππιθηΐ οἵ ᾿ἷπὶ ἴο ᾿Ϊ5. ΘΠΘΠΪ65. --- 7 ἀοῤό ἐπ ΤᾺν )μάσσιεη], 
εἶδιν. ἡγοτγὰ ν."δ. 76 δ. ἀμ. 1 ΤῊ ροεῖ ψαϊϊβ ἴῃ ΒορῈ οἡ ἴῃς αἰϊνῖίπα 
[Δ'ν, ἃ5 εἶβψ. οἡ σοὰ ΗἩϊΪτηβεϊ, 21 325 6ρ".--- πα 7, τοὶ γεύμγπ 
«υογα 10 ἀΐηι λα! γεῤγοαελόίλ πε], ν. "3; τεβροῃὰ ἴο ἢΐβ σερτοδοῇεβ, 
οἵ. ν.3. -- λα 7 ἐγεδέ ἐπ ΤᾺν δαγίηρ], ΡῬὮτ. α.λ. ; {τυ ἴῃ ἴῃς [δ᾿ 
ΒΕΟῦΓΟ5 16 δηά βαϊναϊίοη, δηα [5 15 16 5 βηοΙΘηΐ Δήβνοσ ἴο ἴῃ 6 

Ῥτου ἐποιηῖθβ. Τπιδὶ ἴθ ἴδ 1Ἂνν ἴο [5 ροεὶ βἰδηᾶβ ἴοσγ ἴῃ 
υϑ8] ἔγυδὶ ἴῃ αοά (9 -Ἐ 21 1. ψ)). ---- 7 α γοονην δέαεε]), ν., σιετς 
{Π6 γα δ δι ρ]6 τοοτὴ ἴογ 1 θετὶγ οἵ πιονετηθηΐ, ᾿ἰκα ἃ ρα]. βαυᾶγα ; 

80 ν δ τα Οοπιιηδηάτηεης 1156] 15 βραςίουβ, ἐχοθεαϊηρ Ὀγοδὰ ; δηά 

ν. 3 Ὑδην ἢ δηϊαγραθ, ΘησοῦΓαρο5 ἴῃ 6 ἢθατί. --- ὀδεαμος 7 εἰμάν Τὰν 
“ΡνεζβέξεἼ, 80 ν.ϑὅ, ψ ἢ Βιατυῖεβ ν." ὁ, οὐ. ΕΖτ. 7 τ (Ἡ. 288: 5εὲκ 

ΜΠ ἢ ἀρ] οδιίοη, δίυαγ πῃ ΟΥΘΙ ἴο Ῥτδοίίβα. --- “πα 7 τοὶ «ῥεαξ 

δεύογε κίε], ν. 5, τὴε νογὰ οἵ ἐδ {ι] ἐεϑτϊ πον ἴο ἴῃ Γἅψνν. Τὴ 

Κίηρβ ψεγεὲ ἀουθι]ε55 (ῃΠ6 Εργριίδηῃ πὰ ϑυτγίδη τηοηδτοὴβ οἵ ἴδε 

Ἰαῖεγ αἀτεεκ ρετὶοά. -- 4,4 7 τοἱϊ ποί δέ αφλωρνιεά οΥΓὙ ΖΤᾺν 7 εηνιο- 

μἴ65}, ἱταρ  γίηρ τἴΠ6 τένεῖβα ; {1]] οὔ πορῈ δῃᾷά σουγαρθ, ᾿ου δηὰ 
Ῥτίάε ἴῃ τῇς 1ἂνν; 85 ἜἘχργεββϑά Ὀγ ν.. --- 7 τοὴὐ ἀερλ! μιγοεῦ ἐπ 

τὐλαί 7 ἴρυε, εὐ Τὰν Οογινεαης], εἴ, νι, Ιόνε ἴο (πε 1 ἰβ5 

οδαταοίετίβεὶς οὐ τἷβ ροεῖ : ἴθ ἴῃ6 ἔογπι οὐ (οοτηπιδηβ εἶβιν. ν." 

(Ε1.), αἴϑο ν.ἱξ , οἵ Τεϑεπιοηΐαβ ν..}9. 16. οὐ Ῥγεςερίϑβ ν.}3., ἶβιν. οὗ 
1,Αν) ν. δ᾽ 118. 1. 1 Τονα ἴο αν ἴα κΚ65 [ῃ6 ρίαος οὗ ἴῃ δαυθεῦ 
Ῥευϊετοηομῖς ἰονε ἴο Ὑδηνεῃ Ὠϊ. 5} δ᾽ - το (. (Ὠ1.) Ρ55. 215" 
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ΟἹ τιόὶ της Ὁ; οἵ ἴο ἴπε πδπηὲ οὗ Ὑδμνθ 512 6οἿ, 5 ν. 5, Η 8 
Βουβε 265, Ηἰ5 βαϊναϊίοη 40} -Ξ γοῦ, [Θγιιβαίθηη 1225. 

8.::. Ἰ. Τῆς ἤγϑι τεϊγαβιϊοἢ ἢδ5 συπίῃ. ᾿π 65 Ἔηοϊοβεα Ὀγ πίῃ. ; 
ἴῃ βεοοπά, δητίιῃ. δηὰ βυπίῆ. σουρ]εῖ5. --- 4θ-ὅθ. Χεγιονιόεν ΤᾺν 
σεγυαη 1, ν.᾿, οἵ. 1265 (ν ἢ 5), οἷ 745" 115} (ἢ ἂος.). ΤΉΪ5 ἰ5 

ἴῃς τηοϑὲ ὑγοῦδῦϊα τγαδαϊηρ, 80 Β0Ὸὴ 85 ἴῃς ἴειτη (οσ [807 ρο65 ἴο 
τῆς επὰ οὗ ἴῃε ᾿ἴῃς 85 ἴῃ 4}} οἵ δσ οᾶ565 ἴῃ [15 51:1. “γοσά ἴο ΤῊΥ 
Βεινδηϊ᾽" οἵ 38 15 τηοϑὶ πδίυγα! Υ ἃ ὑγοπιῖβα, Μ]οἢ 5 ποῖ βυϊϊοά ἴὸ 
[86 υἀδᾶρα οὗ [δγῃβ ἴῃ τἢϊ5 Ρ5. ; δηὰ πηογθονεῦ ἰἢς ΝὍ. “ Πορε " 

τεαυΐταβ δῃ οὐ]εςῖ 85 ἴῃ ν.ὅ. ---- ὀσεα με Ζλοι ἀαεί νια(ξ νι ἀοβε], 
85 ΕΝ. Τῆς ῥγάυϑῦ 5 Ῥαβϑθα οἡ ἴῃς ίδοϊ ἴμαὶ οά Ηϊπ5εὶ Γ ἢᾶ5 
ἰπϑρίγεά ἴ[η6 ἢορε. ΤῊ δ 5 τῆοσγε ὑτοῦδοϊς τἤδη “ ψῃθτοίη " ῬΒΥ͂., 

“Ὧροῃ Μῃϊοἢ ᾿"᾿ ΑΥ., οὐ “ψῇθη " [ΡΘΥ. --- Ζλΐς ἐς νιν ἐογιογί, δαί 

ΖΤάοι λαφέ φμίεξεηεα με], νι, εἴ. ἘΝ ’Ρ ΤΡΟΝ. Τα Ἔχρεγίθησα 

οἵ φυϊεϊκεπίηρ ἴῃ ἴῃς ρμαϑῖ ἰ5 ἴη6 στουπά οἵ σοπιίοτί ἔογ ἴῃς ργεβεηῖϊ 
δηά τΠ6 {υΐατζα. -- π μιν αδέεἠομ]. ΤῊΪ5 ἰ5 ἐεχρίαἰπεά, ν. δ᾽, 45 ἴτοτῃ 
7ΤΆε νον, οἴ. νζ, ---- ὯΟ σεογη πιὸ ἐχεέεαϊηρίν, εἴ. τὶ, ὙΠΕδα, 
ἴῃ τῃ6 Οτεεῖς ρετοα νῆδη ἴῃς βίαν οὐ Ηδεῦτεν Ν͵βάοτῃ δπὰ ἀε- 
νοϊΐϊοῃ ἴο ἴῃ6 [07 Αἰῖκα ργαναιϊθὰ διηοης ἴῃς ῥίοιιβ, ἰγεαϊβὰ 4]]} 

ὙΠῸ δηραροα ἴῃ βοῇ βιυαϊεβ τὶ δοογη, ἀηὰ ἢδαρεά τεργοδοῇθβ 
Ροη ἴῃεηὶ; οἴ, νι, -- 7 λαῦε ποΐ ἱπεϊπεάῖ γον Τὰν 72:5- 
»πο»ἴ65}, 50 ν.ῖ , ΤῊΣ 1νν 5 οοποείνεα 85 ἃ βίγαίρῃΐῖ Ἰίηθ, ἃ ταὶς 

οὗ σοπάποϊ ἔτοῖὴ ψὨ ἢ ἴῃς ῥρϑβαὶ πιῖϑὶ ἀοε5 ποῖ ἀενίαϊε ἴο ἴῃς πρῃῖ 
οὐ ἴδε Ἰεῇ. -- ᾿ἰ ,ργεαζενς οΥ ΤΆγ Ζατο], ν.5, οἴ, ν.5 Ἀϊ. ,γο" ἘἘτ41., 
ἴογ 16 δδυ εν “ ἔογβακε σοά," [. τοῦ Πι. 285 416 -Ὁ 291. --- 
ὀμρημηρ τομαὶ ας φτεἰζεα μιό γον Ζὰε τοίεξε4]. ΤῊδ βοογηίηρ 
οουηρ ἴτοτα ἴῃς ψίοκαα 15 οοτηρασγεὰ ἴο ἴῃ 6 ϑίγοοςο, ἃ Ὀυτηΐηρ, 
δηοιναῦηρ νη της ἢ ΘηΈ Ό]ε8 δπὰ αὶοῖβ σα. Τῆς || δηὰ ἴῃ 6 

υϑᾶρε οὗ ἴῃ6 ποι, ν. 115, τηαΚ65 [15 σεηάθγίηρ τόσα ὑσοῦδ]α 
τῆδη ἴῃς νᾶτίουι5 Ἂχρ  δηδίίοηβ οἵ ἴῃ Ν͵Ί55. δῃοίθηϊ δπά πιοάετῃ : 
“Βοιτοσ ᾿ ΑΥ͂., αἴϊτεσ 3, Σ, “ποῖ ἱηάϊρπαιίοη " ΕΝ., ΤΡΌΚ., νῃϊοἢ 

μᾶνα π0 ᾿υ 5: οδίίοη ἰῃ Ἡὗγεν αϑᾶρε, δηὰ τεαυῖΐγα ἴῃ τεηάεγίηρ 

“Ῥδοδυβε οὗ ἴδε ψιοκεα,᾽" ψῃῖςἢ τη ἐπιίγεὶγ ἀδβίσογβ ἴπε ρᾶγα]]. 
- 7 γεριενιόεν, ν. 5, 4150 ν.δὅ, ἰὴ δη ἢ 6515 τ ἢ [ἢ 6 ἀϊνίπε τεπλεπη- 
ὕγᾶηςοα ν. Ὁ. Τῇηδῖ ψὩϊο ἢ 15 σειμε θεά ἴῃ ἴῃ6 Ἰδοῦ οᾶ56 15 ἴῃ 6 
πᾶσι οἵ δι εἢ. ΤῊ || ϑυρρεβὶβ ἴηι γαλτσεά Ηἰ πλβο] 5ῃου]ά 

θ6 τῃ6 οδ]εοῖ ἰῃ ἴῃ ἤγϑι οδβε, δηὰ δμαὶ ἴῃς αἰνίης ἤδπὶα βῃουϊά ποὶ 
θὲ νοσαῖϊνο. 3Η πὰ Ντγϑβϑ. 41} πιᾶκε ἴῃς οὐ). “ ΤῊΥ ᾿υάρηλεηῖβ ἢ; 



426 ῬΘΑΙΜΘ 

Ῥαυϊ πϑᾶρὲ δηὰ δϑβοῆδηςε τεαυΐγε τῆι [ἢἷ8 5Βῃου]ἃ δὲ δἱ {πε οἷοβα 
οἵ τῆς πε νι τῃ 6 ἤηα] ΝΌ. -- ἐσγιγονί νιγεεζ ], οἵ, ν- δ, ὍῊΣ ἤτθι 

τοιοιτδηςα ν.ὅ3 Ἰς ογ΄ οὐΐ, οἵ ἴῃς Ὠἰδίοτ!ς ἀεἰνεζδηοος οὗ γδῆνεῃ 

ἔτοτὰ δηοίθηϊ {ἰπη65, οἵ. ν. ὃ; 186 βεοοηά ν.ἢ 15 ἐπ τάς πίσάϊ, ἴῃς 

ἤϊπης οἵ τεῆεοϊίοι δηὰ σοηϑβίἀετγαιίοη, εἴ. ν.53, ---- δόσε λαῦε 7], νὅ, 

ἿΟΥ δχργεββεά ἰῇ βοῆρϑβ, ψῇοβε ἴμθπα ἰ5 ἴῃς δάσέμίες οἵ ἴῃ [,ἅν΄. 
Τῆς || 72» ἀσυε 7], ν. 5, βυρρεβῖβ {παὶ ἴῃς ταπηεπιῦσαηοα ἴῃ ἴῃς 
πἰρῃϊ 5 ἃ )ογοὰβ ομα, ἜἘχρζεββαα οσδ]ϊγ, οἵ, 10. 3.5. --- ἐπ ἐς ἄοιδε 

ΦΓ νιν ςογομγηἐηρ}, ἴῃ 6 ἐαγίη]ν [Πς, οἵ, ν 5.9 (ῃ, 47. 
8ις. Π. Βοιὰ τεἰγαβο 5 μάνα βγῆ. οουρίεῖ5.---ὅ7-64. 22» 2ογ- 

ποη, γαλευελ]. ὙΔ, ἢ ἰ5 ἴῃς ροτγτίοη οὗ Ηΐ5 ρεορὶε τό 733 1425. 
- 7 λαυε «αἰ4, τεβοὶνβά, ῥγοιηίβε, ἃ5. τ (ἢ. 275 2 (ἢ. :)ιῖ. -- 7 
ἐπέγεα! Τὰν γανοι»], ν- 5, οἴ, 4.55, -α 4) πίάπίρλ 7 γύρο ψ], ν. 53, Ἂ5 

τῆς ρΙοββαῖου στρ Υ ἱητογργεῖβ, [που ρἢ δἱ ἴῃ6 Ἔχρβθῆβα οὗ ἴῃ6 τηξδ5- 
τὸ, “ἴο ρίνα ἴἤδηκ5 υηἴο ΤΏΔΕ," ἴῃ ἴδ βοηρθ οὗ ργαίβα οἵ ν.", 

τρακίηρ ἴῃ 6 πη πίρῃι ἤοιγ ἃ νἱρὶϊ οὐ ψογβὮ]ρ. ---- 7 λστε εοποίἀδγεαῖ 
»} τυαγς}, ν. 5, αἰϊεητἰνεὶγ Ἔχαπιπθὰ ἴα οουτβα οὗ Ἰἰΐδ ἀπά Ἵοη- 
ἄσοι. ---- απα ἐμγηοά μη ΤᾺν 7Ζερη σιοπθς}, τὴς ροβὶἶνε 5ἰάς οὗ 
τεροηΐδησςθ. ΤῊϊβ ῥϑβαϊηπηϊδὶ ἰ5 ἀποοηβοίουβ οἵ νἱο]αϊΐοη οὗ ἅν’, 
δηὰ τῃετγοίοτα 58γ5 ῃοϊῃϊηρ οὗ [6 παραῖϊνε 5:46 οὗ τυγηϊηρ ἀΑΥ 

οι βῆ. Α ρ᾽οββαϊοσ ἰηβετίβα δ ἴπε ὄχρϑβηβα οὗ τῆς πιδᾶϑυσα 

“Τὴ ἔδει," ταϊηκίηρ οὐ νγαϊκίηρ ἰῇ ἴῆ6 ν Αγ. ---- ΤῊΪβ. 15 δηἰαγρεά 

ἀροη ἰη: 60. 7 παάέ λαφίς ἀπά ἀἰοίαγεά πο]. ὍΤῇδ ἰυγηΐηρ νγᾶϑ 
Ῥτοιηρῖ, νίϊοαυϊ Ὠδϑἰϊαϊῖίοη οὐ ργοογαβιηδίίοη. ---- Τάς καγίὰ ἐς Με 

47 ΤᾺν ζίπώμες:}, ν.δ6, 85. 33", οἵ, 1455. --- ΖᾺε εογαἰς οὐ τὰ τυϊεζεά 
ἀσῦυε ἐρορεσα »6], 80 Θββθῃτ αν ΕΝ. [ἘΡ5Κ΄., “ ᾿νγαρρβά τις τουηά." 

ΤὭεβα ψίοκεαὰ τιθῇ ἀγα ἀου01655 [ῃ6 του βοοσποῖβ οὗ ἴῃ6 ῥγε- 
νἷουβ ϑῖτ5. ΤἬΘΥ ἅσὰ ἤδτε σεραγάεβα 85 ἤυηίεοιθ Ψῇο ΤῸΓ ἴῃ {ἰπ|6 
ἢανε βυσοεεάδα ἴῃ β5πατίηρ πὶπιὶ δηά Ὀἰπάϊηρ Ἀἰπὶ ἔαϑι τ {Πεἰτγ 
ςοτάβ, Βαῖ ἴπεῪ σδηποὶ νι πάτανν πὶ ἔτοταὶ ἴπεῈ 1ᾶν. ΡΒ. 
ΑΝ., ““δανε τοῦρεά πης,᾿ δᾶ5 πο 7υ5:1|Ποαίίοη. ---- 41 ἐογιδανΐοη γε 

7 ὦ αἦ ἐἀαί καν 7ΤἈεε], ν᾿. Ηδε νο]υπίδγν αηϊί65. Ὠἰπηβ οὶ Γ ἢ 

1165 οἵἁἉ {ἘΠ ΐρ ἴο ἴδῈ ἴτια οσβ θροεῖ οὗ Ὑδῆνεῆ, Ὀεσδυβα {ΠΕῪ 

8416 οὐβοτνδηῖ οὗ [6 1. 

δὲς. Ὦ. Τῇε ἤγϑβι τεἰγαβιοῃ δδ5 Ἰηἰτον τε ράγα}} 6} 15π|, [6 βεοοπά 
5γ1. σουρ]εί5. --- θὅ-72. ΤΩ λατί Το ἐφαΐῥ τοὐὰ ΤᾺ σεγυαη, 
ἀοίηρ Πἰπι σοοά. [[|Ζ΄ἄοω αγί ροοά από α (067 οΥ ροοα], ν.55; ἃ5 Ὀε- 

πἰσηδηῖ, θεηεῆςεηΐϊ, Δηα Ὀεβιονίηρ ροοα τπΐηρ5 οἡ Ηἰ5 βεγνδηΐ. ---- 
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Ῥῶ τοαᾶς ἐΐ ον νιὲ δα! 7 τοαᾶς αι, νῖ, ΤῊΣ Δ] οἰίοη τγᾶ5 
Ὡοῖ τΘΓΕΙΥ ἃ 5πυβετγίηρ ἴτοτῃ ἰπ)υβίος δηὰ ψτοηρ τὨγουρῃ ργουά 
ΔΩ 5οοσηα] ἐπαπιῖεβ ; Ὀυϊ ψγὰ8 ἃ αἰϊνίης ἀἰβεϊ ρ!ηῈ, ἀοΐηρ Ηἰηι 
δοοά; οἴ. 14. 3.35. || βοογε 7 τυᾶς αδιείκα 7 «γγε4, ν.΄. 
ΑΙ οη μὰ5 Ὀτουρῃς Ὠΐπι ἴο τερεπίδηος οὗ ἢἰ5 Ἔστοῦβ, οἵ. ν.ϑ; 50 
παῖ ποὺ Β6 ΘΓΤ5 ὯΟ ΠΊΟΓΙΟ. --- 2621» 20 γ»6 ζάα» “λομεαπαῖς οἵ ροία , 
ν. 75, ποτα ῥτεοίουβ ἤδη ρτεαῖ ννεα] ἢ 15 ἴῃ 6 Τὰν, οἵ, ν.}5, --- ο»ιδαγεαῖ 
δες συεγ μι], νι, ΤῊΣ ῥτουὰ 80 Ζτεαυθηιν τηεηςοηδαὰ ν., 85 
ταικίηρ ἰορεῖῃεσ ἀραϊηϑβὲ ἢϊπὶ ν. 33, δηὰ βοοτγηΐηρ Ὠΐηι ν., Πδτα βηλοῦ 
Πϊπὶ ον ογ ἡ ἢ (4]Βθῃοοά. --- 7 εἰ» ἀεαγέ ἐς σγοσς τοῦ ὰ γαϑιες:], νοὶ 

Τὴ τηοὶγ ῥτίάθ ἔΠΘῪ ἤᾶνε 50 ρτεδῖγ ἱπάυ!ρεά {Πδγηβεῖνεβ {πᾶὶ ΠΥ 

Πᾶνα Ὀεοοπια ἱποδρδῦϊε οὗ τίρῃϊ Ζπουρῖδ, τιρῆϊ {δε  ρβ, οὐ τίρϊ 

)υαρπιεηῖβ, οἵ. 17} ηἷ. -- Ζ.4],..ν.5,, Ἱπι6]]δοῖθα] ἀϊδοεγηπιθηῖ, 

ἀεἤηεά 85 μανίηρ ἴπε χυλ]ιγ οὐ ροοάμέςς, ἜΘχοο!]εηςσς, δηὰ 50 4550- 
αἰαϊεὰ νὶῖῃ ζησιυζαρε. ΤῊΣ οοηίεχι βυ ΒΠ οἰ δον ἰηἀ!ςαῖε5 ἰῃαὶ τη 6 
οὔ͵εοῖ οἵ 115 ἰαδῖς δῃά Κηονίεάρε 15 ἴῃς 1,8νν. ---- 7 ὀφδϊευς ἐπ ΤᾺν 
Οονε»αραῖς, ῬὮτ. α.λ.; ἴοτ [ῃ6 Θατογ 6] 16 ἴῃ αοά ΗἱἰΪπιβεὶΓ 
Οη. 15 (Ε) ἔχ. 1τ45 Νὰ. 14} (7) ΡΒ. 7853, Ηἰ5. ψουῦκβ 7853, Ηἰ5 
σοτὰ οὗ ρῥγοπιῖδε τοῦ", 

8ιγ. ". Τῆς ἤτβὲ τοιγαϑοἢ Πᾶ5 5συγη. δηὰ ϑγηίῃ. οουρίεῖβ ; [6 
βεςοηά, δητἢ. δηὰ βγη. σουρ]εί5.---- 78-80. 24) δἔέενι “λα αν 
7ΖἈεε], ν.᾽3, τερεαϊεὰ ν᾿; τῆς ἴγτὰς Μσβῃρρεῖβ οἵ 6οά. --- 566 γιέ 
απ δὲ σία] ᾿ ἑεγη ἐσ γιό λα ἡλεν γᾶν ἔπστιυ, ν., ΑΒ ἴὴ νι δ, ἴῃς 

Ῥϑβα]πηῖϑὶ νγὰβ {Παῖγ σοπηρδηΐίοῃ, 580 ἤΘΙῈ [ΠΟΥ τοϑογί ἴο Ὠϊπὶ ἴο 866 

Ἠΐπλ δηὰ ὃς ρἷαά νι Ὠίτη, δηὰ ἰθάγῃ ἰτοιὴ ἢϊπι ἴο Κηον ἴἢ6 1νν 

πῃ ψῃϊοἢ ΒῈ ἤορεβ8. ὙὍΤῃε Κι. 5 ἴο Ὀς ῥγείεττεά ἴο ἴῃε Οἵγ., [ῃΠου ρἢ 
ἴδε Ιαἴζεγ 15 βυβίδϊηδα Ὁγ ΒΒ. ; βίηςε ἰΐ ρῖνεβ ἴῃ τπ6 ρῆγαβθ “ ἴῃ πὴ 

ἴπαι Κπον ΤῊΥ Ταβεϊπηοη 6 5,᾽ Δῃ ΠΏΘΟΟσβατν δα αἰτίου ἴο “ ΤΠ 61 
τηδῖ ἔεαγ Τῆες," δηὰ οχδ δἰϊορεῖιεν ἴῃς ρυΐροβε οἵ {μεῖγ τεϑοτῖ- 

ἱῃρ ἴο ἴμ6 ρ5δ] ηϑβί. ---- 7 ἔποτν, Ὑαλτυελ], ν.Ἶ5, ποῖ οἣἱγ ἴῃ6 1,4») ἃ5 
ϑυοὮ, Ὀυϊ 4150 115 αἰ(τ υϊε5 γήράδοομς απα γαϊ νη ε, Μ Ὠϊσἢ ἱπάθεά 

ἰπ ἴῃ6 84π|ς σοι ἰπαιίοη τὰ δι(τ Ὀαῖε5 οὐ Οοά Ηἱἰπιβοὶ, οα" 1.4.3., 

οἴ. 85:}}}3Ὠ.(Αἥ ρ]οββαῖογ ρυΐ ὑροῦ ἴδε τηδγρίῃ Ζίσοω λας αὔιοϊεα νις 
δἴϊεν ν. δ. τὸ ἱπάϊοαϊα ταὶ ἴῃς ἀϊνίηε 4] οςοη α]5οὸ μδὰ τῇ εβ8 
οδαγαοίεγίϑεϊοβ. ἸΏθη ἰδ οτερὶ ἱπῖο ἴῃς ἴαχῖ δὲ ἴῃ6 οοβὶ οὗ τῃ8 

τηδάϑυγε δηὰ δββοηδῃςθ, “ [αἰ ΤΠ (ι] ᾿᾿ γὰ5 διἰδο θα ἐϑρθοίδ!]ν ἴὸ 1. 
- Ζεἰ Τὴν ἀἰμάπεςς ὅς ἰο Τὴν τογυαη], ν.ῖ. 1 26 Τν ἐονιβαςεῖοη 

ἐορδ {0 »ι6], νι. ὙΠ 5ορα ψῆο ἰταηβροβαὰ “ ΤῊΥ βογνδηῖ᾽" ἴὸ 
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της οἷοβε οἵ τῃε [ἴπε, ἰηϊογρτεῖεα ϑαγίγρ᾽ 45 ἃ ἀἰνίηε ὑγομπηΐβθ, αραϊϑξ 
της ἀβᾶρα οἵ [ἢ]5 5. --- ὥ εογεονέ μι6], 5 ν ὅν, ἢ διαί 7 »ιαγ ἤσε], 

88 ν.ἶ ---- 2: τὴς ῥγομα δέ εἀα»ιοα1, ν.78, τὴς βᾶπιε ργουα βοοῆε τ 

ΜὯΟ σοηβίδηοΥ ἀΡΡΘαΓ ἴῃ ἴπε Ῥ5. --- [ἢ δη 6515 τὶ τ [ἢ15 ἢς ἱπα- 
ἱπιρίοτθβ ἰδδῖ : 7 μίαν ποή φ ἀφλαριδί, ---- αὐὰ ἴῃ ογάθσ ἴο [ἢϊ5 : 
16) νῖιν ἀεαγή δὲ φεργες, ν. 5, δηῖτε, σοπιρίεῖα ἴῃ σοπίοτταϊγ ἴο 
ἴῃς ἀϊνίης 1,δ»ν, οἵ, ν.ἢ. -- Τὰν λαραῖς νισεξ νι απά ῥγεῤαγεά μιε], 
οἴ, Πι. 325 10. τοῦ, Τα δυΐμπου σοηςείῖναβ [μαἴ ἢ 45 δὴ ἰπάϊνϊ 04] 
Μὰ5 της ὮὈΥ 186 παηάς οὗ Οσοά: δηὰ (δαὶ ἴῃς ρυτροβε οἵ ἢϊ5 
οτοδϊίοη ψᾶ5 ἰδ ἢς τηὶρῃϊ δῖαν δηά Ἰεάτῃ ἴῃ ἀϊνίης σοπγηδηάβ. 

ΤὨΪΒ ἰ5 ἴῃ δοοογὰ ν ἢ ἴῃς ἀοοίτίης οὗ Ἰαῖεσ Τἀαίδτα, ἴῃαἱ [η6 νου] 
ψ5 ογεαίεά ἰῃ ἴῃ ἰπίεγεϑὶ οὐ ἴπ ἀϊνίηε 1,νν. ΑἹ ΘΑΙῪ ρ]οβϑαῖοσ, 

ποῖ υπάετοιδπαϊπρ 1815, Ἰηβετίεὰ τῃ6 ἰτην. “τηᾶκα τὴς ἴο ὑπάετ- 

βἰδηά,᾽" οἵ. ν.᾿., 
δὲγ. 3. Βοίῃι ει γδϑιοἢβ γα σοτηροβοϑά οἵ 5γη. δηά 5βυπίῆ. οοὺρ- 

Ἰεῖϑ. --- 81-88. 24. τομέ ἀοίλ ῥίπε], οἴ. 845, } ΤΠΖτεΕῦσισ εγες γα, οἴ. ν.53 

69"; νἱτῃ [Ὠ6 5βἰγαίη οὔ ψαϊςίηρ ἀπὰ εαρϑὺ Ἰοηρίηρ ΜΙ 1ἴ5 νγαϑιηρ 

εἤξοῖθ ἀροὴ ἴῃς ρἢγϑῖοδὶ οτγρδηίβδιίοη. --- ον ΖᾺν φταζναποπ], ἃ5 

τῆς βυρβεαυθηῖ οοηϊεχὶ ἱπάϊοαϊοβ, οσλ ἴῃ6 ρεγβεουτίοη οὗ τδ6 

ΡῬτουά. ---ὐὔστυ ἑρηρ 476}, νι 8, ἃ ἰτεχυβηῖΐ οοπηρίαἰηϊ ἴῃ Ψ δἵ τῇς 
ἄεαν οἵ ἀϊνίπε ἱητεγροβίτίοη, οἴ, ν.5,, --- τοῦ εονονγέ νις ΤᾺν .56}- 

Ἴη9], οἵ. νι δ. 16. ΤΕ 5 ἰὴ δοοοτά ψ τῇ (η6 σοπδίδηϊ ὑϑᾶρα οὗὨ 1ἢ15 
Ρ5. τῃαϊ (6 18» βΒῃου]ὰ ἀο νῆδι ἴῃς οἱ εσ ῥβαὶ πιϊδῖβ ᾿πουρῶι τΠαΐ 
Οοά ΗἰπβεὶΓ νου ἀο. ΑὮ ΘαγΪΥ σοργίϑθι ΌΥ ἰτδηβέεττί ρ “ ΤῊΥ 

ϑαγίηρ ᾽ ἴτοπὶ 15 Ῥσοροῦ ρἷδος δὲ ἴῃ οἷοβα οὗ (ἢ 6 11ὴ6 πιδάς ἴξ τῇς 

ΟὈ͵]δοῖ ἕοσ ψῃοἢ ἴῃ 6 ἐγε5 [11], ἀηά τηδάς (οά [πε βυῦ)]δεοῖϊ οἵ σουι- 

τοτί. ---- Ζσμρὰ 7 ανι ὄσεονιο ἐξέ ὦ τυϊπεεζίπ ἐπὶ σνσιοὶε], ν᾿. ΤΕΣ 
βκίῃ οὔ ψίηςβ, ἴ[ῃ6 ῬοιῈ]6 οἵ ἴῃ δποϊθηϊβ, ἤσηρ ὉΡ οὐ ἴ6 Ὀδᾶπιβ οὗ 

16 τοοπλ Ὀεοοῖηεβ Ὀἰδοκεηθα ἀπά βῃγινε θὰ ψηεη ἴπῸ τοοῖι ͵5 
ΠΠΙοἀ νι ῖτἢ δῆοκε. Τῆὰβ ἴπ6 Ὀοάγ οἵ ἴπε ῥϑαϊπιῖβὲ Ὀεοοίηεβ επιᾶ- 

εἰαϊεά, 85 ᾿ὶβ αγεβ5 141}, νι Ἰοηρ-οοπε παρα ῥἱηΐηρ ἴοσ ἴῃς Ἰοῃρ- 

Ροβιροπβά ἀεἸίνεσδηοβ. --- ἴστε νιαρν αγε {ἀξ 44)}5}, ἐχρ αϊπμβα ὈῪ 
σιν ὥρην ἐγέ; ἴλε ἄδγϑβ οἵ νδί[ἰρ ἴογ ἴἢς 1,4 ἴο ρῖνε ἴῃς σοπι- 
(οτῖ δηὰ ϑβαἰναιίοη Ἰοηραά ἔοσ.0 Αῃ δβδη}Ὺ 5οῦ6, ποῖ υηἀοτβίδηάίηρ 
τε ἴεγβε βεηίθηςα ἰῃ 1ϊ8 ραγδ! 6] 15πὶ ν ἢ ν. 3, ἰηβεσιεα δ [6 ἐχρεῆβα 

οὗ ἴῃ6 τηδάϑυγα δῃ Ἐχρ᾽ηδίουυ οἰαυβα “ εσα Τῆου ψ 1] ἀο οὐ ἴἤοβα 
{παῖ ρύσθας τηθ,᾽ ψῃϊς ἢ ἰοτοεὰ της ἐχρ᾽δηδιίίοη οἵ “ [ἀρτηεηῖβ " 
85 )ιἀ οἷα] Ῥυηϑηπηθηῖ, ἀραίηβε [Π6 ἀϑᾶρς οὗ (ἴῃς Ρ5., ψβοσα ἴἴ 
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ΔΙναυγβ πιοδης (6 ἡπἀρτηεηῖβ οἵ ἴπ6 Γἅνν. ---- Ζΐς φγομα ας ἐἰμ 
ρον μιὰ 24}, ν.βὶ, οἴ, γ8 κγ7, ἃ ἢρυτὲ ἴογ ρ]οιίηρ. ---- ον τοῖο ἴς 
“εεογϊπρ ἡ ΤᾺν Ζατυ], ν.5, “ποβα 116 δη σοηάυος σοτγεβροπά 

ΜΠ ἢ της 1,4ν’᾽5 τοαυϊτεπηεηΐβ, οἴ. ν᾿. ΤῊΪΒ5 ἰ5 [6 πιοϑῖ ργορδῦ]8 
εχρ]δπαιίοη οἵ ἃ ἀἰ βίου: ραββᾶρθ, σῃετε 3Η δηὰ τββ. ἀἰεσ ἀπά 4]} 
816 ΑἸϊκα ῥσοβαΐς. -- [ 477) τυὐμὴ Μαϊδελοοα ῥεγεμό πιϑ], ν.δ, οἵ, νι Ὁ, 

Τῆς “411 πγυδὲ ὃς δὲ ἴῃς Ὀερίπηίηρ οἵ ἴῃς ᾿ἴης, ἰπ δοοογάδῃςα 

στ τῆς δΙρμα ειο4] ἀττδηρεπιθηῖ, δηά τείεσ ἴο ἴπε ὑτουά οὔ ν.Ξ΄. 
ΑἹ ΘΑΥΥ σΟΡΥὶϑὲ ΟΥ̓ πιϊϑίακα διδοῃϑά ἰΐ ἴο τῆς ἴδγῃ ἰοσ ἴῃς [νν, 

σὨΊΟΝ δοβδοῆδηςα τεὰυΐγεβ δὲ ἴῃ 6 οἷοβε οἵ τῇς [ἴη6. --- σι με αγὲ 

ΖᾺν Ορν" "παρα, ν. δ. ΤῊ 5 ἀϊνίης αἰγὶ αῖς, 882 805 5. 69.-Ἐ [5 Βεῖα 

δἰϊδοῃδά τὸ ἴῃς 1ἅνν, οἵ, ν.75. 5.151. 1ὦ. 1.010. Δήροεί λαί ἐλδν εοη- 
φανερά »6], νι, Ἠς ἢαά ν6}} πίρῃ ρετβῃβά τοῦ ἴῃ ρεσβεουξοη 
οὗ ἴπ686 ῥτουά δῃηὰ βἰαηάεγουβ Ἔηεηλθβ, δηάὰ γεῖ ἢ6 ψᾶβ [αἰ (Πα 

ἴο ἴδε [,νγ οι Πϑιαηάἀίηρ 4]}. 

8ιγ. 5. ὙἷὙΠὲ ἢτβὶ τεϊγαβ οἰ Ἄοομηροβαά οἵ ἃ 5γη. {τἰρ]εῖ δηά ἃ 
βυηῖῃ. Ἰη6, τὴς βεσοπά οὗ ἵνο βυπίῃ. σουρ]εί5. --- 89-96. χε ἐπ 
λεαυέη ἐς ΤᾺ Ἡρογα. Τῆς ἀϊνίηθ 1νν γᾶ ἐνεταβιίηρ,. ργθῖχὶ5- 

τεηῖ ἴῃ ἤδάνθῃ Ὀείογε ἰξ σδίηβ ἄόνγῃ ἴο βαγίῃ δ5 (ἢ ἰαῖοσ σα ἢ 5 
υπάογβιοοα ἰΐ. --- Πἰ Ζοι λαοί ἐείαὐδέελεά ἀπά ζιόγε εἰαπάμα γα: 1], 

᾿ταγη 0] 6 ΤῸΓ 41} πιΐαγα εἰσηθ ἴῃ ρεησγαίίοη δἴεῦ ρεηδσγαίίοη οὗ 

τηδηκίηά. Τῆς [| ἱπάςαἴεβ ἴῃαὶ ἰξ ἰβ 1ὴ6 [ἂν ἃ5 «5» ηο ΜΙ Οἢ 15 

τῆς 6540] 1564, δΔηά τῃδξ να 5ῃου]ὰ τϑδά ἐμ 2ὴ6 εαγίλ ἴὰ δηι ἢ 6915 

ψὶ ἢ “ἢ Πεανεη." ΑἩ δαΥΪγ βοτῖθε, τηϊϑιακίηρ “ ΤῊΥ ϑαγίηρ " οσ 
“ΤῊ {1 Π|Ὸ]Ώ655,᾿ ἃ βγη αγ ἴογηι ἰπ ΗδΌ., τηδάα “ δαγιἢ ᾽" τῆ8 

οὔ͵εοῖ οὗ ἴῃς ΝΌ. δ5 ἰῃαϊ ψῇῃϊοἢ νγὰβ Ἐβιδ  ἰβῃηθα ἴογενοσ. Τῆς 

Ῥϑδὶ μχϊϑί, ἤονγανεσ, ννὰ8 ποῖ τὨϊηκίηρ οἵ τῇς οτεαϊίοη οἵ {6 δαγῃ 

ΟΥ 15 ρετῃγδῆβδηςς, θυϊ οἵ ἴῃ6 1νν. --- Ας γεραγάς ΤᾺ» 7μάρηιεπές, 
“λον εἰαπά γα! 20-44}}, νδλ, ὙΠῸ 1Ἂνν ἤοῖ ΟἿΪΥ ψνὰ5 ρτεδχίβιθηϊ 

Δα 50 Ἐνϑηδϑιίηρ ἴῃ ἴῃς ραϑῖ, Δηά εχιθηάίηρ ἴο 411] ρεηδγαιίοηϑβ ἴῃ 
ἴῃς ἕαΐυτε ; 1Ὁ ννᾶ5 αἰβὸ ἴῃ τῃ6 Ῥγθβθηΐϊ ἰΐκα ᾿τητηυα]6. ὙΦ ΟΥΓΟΤ 

ἴῃ τῃ6 Ρῥγενίοιιβ ν. σοπῃροὶϊεά τῃ6 Ντββ. ἴο τμΐηκ οὗ ἤξάνεη δηά 
Θατῖἢ 85 ἱπηπηδ Ὁ]6 ἴῃ ἀσοοτάδηςσε ἢ ἴῃς ἰὰννς οὔ σοά, νῇῃϊοὶ ἴ5 

ἃ ἰαῖδθσ σοποερίίοῃ σοτίδ ΠΥ ἠοῖ ἰη ἴῃς τηϊπά οἵ 1ῃ15 ροεῖ. --- ,ο. αὐ 
αγέ 7ΤᾺν φεγυαης}, Ἡδανθῃ δηα δατίἢ ἴῃ ἢ ΐοἢ ἴῃ6 [ἂν ἢ85 Ῥθθη 
ἱπιπλυ δ ὈΪγ εϑιδ Ὁ} 156 ἀ. ---- Ζἄομρἁ 7 λα΄ 2εγίελεα ἐπ είς αδῆίε- 
δοη], νος, ΠΑ βοπρα, ἱτδηθροβίπρ [5 οἴδυβε ψ τ τῃῈ ποχῖ, Ἰοβῖ 

ἴῃ6. ραγα!]ε δι ἀπά τῆς βεῆθθ. ὙΤὴδ Ροεῖ τρᾶκοβ (ἢ6 εχίγεπια 



430 ῬΘΑΙΜ5 

βίαϊθηθηῖ παῖ με νου ἢᾶνα 51}}} σοπηυδα ἰο ἀεἸρῃς ἴῃ τῆς 

1,8»ν, Ἔνθ ἰζ ἢἷ5 δῇήποιίοη ῃδά τοϑυϊδα ἴῃ ἢϊ5 ἀδαΐῃ, οἷ. ν΄. ὙΠῈ 
ΕΨ"., δηάϊηρ τς οἰαυβ65 ἰγαηβροββά, ρίνε ἴδε σδῖῃεσ νγθαῖὶς “' ἀη]6 55 

ΤῊΥ [ἂν δά Ὀδδη τὴν εἰρη." --- 207 νι τὰς τυϊεξεα τὐαΐΐ [0 
ἀἔξεον με], ν᾿, ΤῊ ῥγουά, βοογηῇι, βἰδηάεγουβ δῃθσηΐθβ 8.6 

ΜΑΙτηρ ἴου δΔῃ ΤΟρροτγίιηϊ ἔοσ 5 ἀδϑβιγαοιίοη. ---- 7 ἐρησίαςν ἍἿ}1- 

φερήν 7ΖᾺγν Τερλπιορῖδς, ταῖς Δῃ δαγηθϑὶ βίυαγ οὗ ἴπεπὶ, οἵ. ν. Ὁ 15. 
- Ζλίπε απ 7: “απ μι6], νι, Τῆς σοπβοϊουβηθββ ἴμδὶ ἢ6 Ὀ6- 
Ἰοηρβ ἰο γαῆνεῃ ρῖνο5 ἢϊπι σοηῆάξδηςε ἴο ἱπιρίογε βαϊναιϊίοῃ ἴτοπι 
μιΐδ Θῃθτηΐ6β. --- 790 αὐ εονιβέορήεηεος ἀαὺε 7 σέέη απ ἐμ4, ν.δϑ, 
ΤῊΪΒ νεσβα 5015 Ὁρ ἴπ6 [ῃουρῆϊ οἵ [6 ϑῖτ. ΑἹ] τπϊηρβ εἶδε, μον- 

Ἔν ὺ σοπιρίεῖθ, δᾶνα ἰπεὶγ Ἰἰγαΐς ; ΤΠΕῪ σοπηα ἴο δὴ δνθηΐυδὶ εηὰ ; 

Ῥυϊ ἰῃ δηςπ 688 ἰἢ6 [Ὧνν 8 ὀγοαα, ᾿ἰμλ 1655 ἴῃ Ὀτγοδάτῃ, νἱϊπουϊ 

εηὰ ἴῃ ἔπιε, ραϑβῖ, ργεβεηΐ, οὔ ἔπαγε. 

δὲς. Ὁ. Τῆς ἤτβι τεϊγαβι ἢ ἢδ5 [Ὦχος 5γη. ᾿Ἰΐπε5 βυῃῖῃ. ἴο δὴ ἰῃ- 
ττοἀυςίοτγ Ἰΐπε ; ἴῃς βεοοηά [85 δηιτἢ. δηὰ βυπίῃ. σου ρ]ΘΌ. --- 

97-104. Ο ἀστυ 7 ἰρυε Τὰν Ζατ], νι. Τῆς Πευϊζετοποιηὶς ἰονα 
οὗ ΥὙδῆν ἢ ἢᾶ58 Ὀεοοπλα ἴο ἴΠ6 ᾿βαὶ πη ἃ ἰονε οἵ ἴδε 1Ἂν. Τῆϊβ 
τουρῖ ἀρρδᾶσβ 4150 ν."}5 165. 15 οὐ τῃ6 [,δ'νν 1156} {, ν.1}5. 16 οὗ τὴς Το5- 
Ἐπιοηΐς5, ν΄ 5 οὐ τῆς Οοιηπιδηά5, ν.᾽59 οὗἩ τῇς Ῥτγαδοερίβ. ---- 220γε 
“όαπ νιἶπε ἐπενηΐδς}, τ 6 ῥτουά, ᾿Ἰγίηρ Βοογῆετβ οἵ ἴῆς Ῥγενίουβ σοῃ- 

ἰεχί. --- " αὐ φαελεγς, ἃ5 ἴπε. σοηϊοαχὶ βῆονβ, ποῖ ἴθδοῆετβ οὗ (ῃ6 

1ΔΜ, Ὀὰΐϊ οἴμει ἴθδσῃοιβ νῇο ψου]ὰ Ἰοδὰ Ὠίτῃ ἱπῖο οἴπεν ραῖῃϑβ οἵ 
ἰηβίσαςοη. Ηδ τηεδῃβ ἴο βαῪ ἴῃαὶ (οά 15 ἴῃς στοαὶ Τεδοδεσ, δηὰ 
τῆδῖ Ηἰ5 1,Ὧνν 15 (Δ΄ βΒ ρτίου ἴο 411 οἴθγ ἴθδο [5 --- [ἰ “16 σεπῖονε], 

ποῖ ἴῃς οῇῆοϊα! εἸάθσθ οὐ 5 ρεορῖς, Ὀὰϊ οἱά τῆεῃ ψ8ο οὐρῆϊ ἴο 
Κηον δῃὰ ἴο ὃς Δ0]6 ἴο ἰεδοῇῆ. Τῇβ [ἂν 15 ἃ θεῖε [θοῇ τ ἴθδη 
1ῆεγ. --- τοῦσό Τίσι νιαζεσ νι τὐὰ ΤΆγν Οογιριαπάς), εἰνεβὶ τα 

τῆ εἶν ἰμβισαστίοη ἴῃ ἀἰνίης ψϊϑάοηι, 50 (ῦ, Ἐ, 3, ἴο Ὀε ρῥτείεσγεὰ ἴο 

ἘΝ". -- [᾿ ἐποίσλί ἀαυε 7 ἢ μρπάεγείαηπαϊησ ἀαυέ 7], οἴ. ν..5., --- Τὰ τὰς 
ΒΌΡΡ πη θηταγυ οἷδιθα ἴῃ 6 ΓΘάβΟῺ ἰ5 ρίνεη : ,“ηγευδν “ἦεν αγέ νμε]. 

Τῆς 1Ἂνν ἰ5 ἢἰ5 Ἔνει ϑιϊηρ ΡΕΙΒΟΊΔΙ ροβϑβεϑβίοῃ. --- ἤγορι ὄυερν εὐὐ 

τυ4}}, ν δ, νὰν ἰεδάϊηρ ἴο εν]; τακίηρ ᾧἃρ 186 τδουρῃς οὗ {πε 
Ῥσενίουβ [1η6. --- 7 γογα"1}, τεϑιγαϊηϊηρ Εἰ πη56 1, πο] ἀϊηρ ἷβ 
“εἰ ἴτοτὰ ναϊκίηρ ἴῃὰ ἴῃς νὰν, ψἢϊο ποτὰ ἱηάἀθοά τἢς ρἠοββαῖογ 
ἰπβογίβ δ ἴπΠ6 ὄχρθῆβε οἵ ἴδε τηδάβυτγα. ---- [ἢ δη ἢ 6515 ψ ἢ ἴῃς 
εν] νὰν ἰ5 ἴῃ τίρῃϊ νὰν ἴτοτῃ ψηϊςἢ ἢε ἄοαβ ποῖ ἀενίδία : γορε 
ΖᾺν ἡμάσσιοπες 2 4 ποῦ ἐμγῆὶ ἀϑίας], ν 5, ας ΒῈ βοαβ βἰγαίρῃι 
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ἐοτννασά ἴῃ {Πεὶγ γᾶν. ΤῊ Πευςοσοποιηὶς ἴοστλ ἰ5 ἐγεχαθηῖ ἰπ ΟΤ. 

ενθῃ ἴῃ ΡΥ. --- δὸγ Ζίοω 5: πεῖνα μι]. ύβυλ!γ ἴῃς ῥϑβδ]ΐβὶ 

τῇϊηκ5 οὔ ἴῃς 1νν 85 ἴῃς ἰηβίπιςίου ; Ὀὰῖ ἢογα οὗ Ὑδηνθῆ Ηἱπλ5ο] ἢ, 

βΒδοννγίηρ ἴῃδϊ ἢ6 511}} αν ὺ 5665 ἀοά Ὀδηϊηὰ ἴῃ6 [νν. --- ὥγονι ΤᾺ 
λας λαὺυς 7 νποργείαπαϊηρ), ν δ, ΤῊ (ἢϊ5, (ἢς οἸπγᾶχ, ἰξ ἀρ- 
Ῥδασβ τῃαὶ ἴτοῦὶ ἴπε [,ὕὥὰ δηα ἴγοι ΠῸ ΟἴΠΟΙ ἰηϑίπιοῖοσ λίαν, 

81} Ὠϊ5 νίβάομῃ δηὰ Κπον]εᾶρε σΟΠΊΕ. --- 0.47} τᾶν οἵ “αδελοοά 7 
λα}, ἴῃ6 νὰὺ Ἰεδάϊηρ ἴοπὶ ἴῃ [Ὧν ἰπῖο [αἰβεῃοοά. ---- Ο ἀσεν 
σισεέεί ἐς 7λγν δαγίηρ 10 »Ἐὴ ῥαίαίε ττυσεῖεν ἠλαπ ἀσμέν Ὁ μιν 

»οε 1, ν 5, Ῥαβεὰ οὐ 19.". Τὴ 1ἂνν ἰ5 ἴπε ϑινεοῖεβί, [ἢ 6 τηοϑὶ 

ἀεϊ]ϊοίουβ οἵ 4}} (ῃϊηρ5. [{ 5 ἴῃς πιοβῖ ἀδίηιν ἰοοά οἵ ἴῃ ξου]. 

5ῖσ. 3. Τῇα ἤτϑβι τειγαβιςἢ 5 σοπηροβαα οἵ 5βγπίῃ., ἴῃ βεοοπὰ οὗ 

5ΞΥΏ. σουρΕ[5. ---108-112. 41: αν» ἐο νιν 7οοΥ ἢ) α ἐλ Ὁ σιν ῥαϊλ]. 
ΓΘ [κῃ ἰ5 σοησεϊνοα ἃ5 ἃ ἰδιὴρ ρἰνίηρ ᾿ἰσῃϊ ρου ἃ ραϊῃ νηΐ ἢ 

ψουϊά οἴδετνίβε Ὀε ἀδτκ, οἴ, Ρτ. 653, --- 7 λατιε ττυογη αηαἱ εοη βρη 
271, ν6, 80 ΕΝ. δἴἴεγ 3ὴ, ὦ, Ῥ, ὅ, 1. ὙΤῇε οδίῃι 85 ποῖ ΟἿ]γ 

Ὀεδεῃ ϑϑόσῃ ὑυΐ ται ῆθα ὈΥ ἃ βοϊθιῃῃ δοῖ 85 ἰῃ ἃ οουτί οἵ )υ5ῖίςε, 
ΟΥ ὉΥ ἴδε τεοοσάϊηρ οὗ ἰξ νι ἃ 568]; Ὀυϊ ΑΥ͂., ΤΡΟΥ., “δηὰ 1 
Ὑ}}1 ρογίοσιῃ ἱϊ,᾿ (ον 3. --- 724 ,εεειυἠ οϑεγίηρε 97 νιν νιομζά, Ο 
αεεφῤ], ν δ, της ῥγαῖβεβ (ου ἀεϊίνεταποο, οἵ. 1905. --- 7 γι 5076 

αειείοα, νι οἢς ν.ῖ3. 55. δ.δι. 61. Ο. Τι, δι δ. 5. ἢ Μὴν γγ ἐς ἵη μιν 
2αἦνι εοπηπμαίν}, ν 5, ἃ ρῆγαβα ἰηάϊοδίίηρ, ἴῃς ρστεαὶ τίϑκ δπά 
Ῥοη] τῃδὶ μα ἱπουττεα. ΤΪβ ἰ5 εχρίδίπϑά ν., ---- Ζὰ τυϊεξεά λανέ 
μα α “παρέ 70» νιδ], 5 ν. δ 35, --- 7 λαῦε α»" ἐυεγίαςδηρ ἑμλεγί- 
“απε6], νι, οἴ. ν 5. 6... δ ἰ5 ποῖ τὨἰηκίηρ οὗ ἴῃ ΒοΙγ ἰδηά, Ὀυϊ 
οὔ ἴδε Βοὶγ 1'ν πὰ ἴῃ ἐνεη δϑιίηρ Ποὶγ ΠΠπ6 ἢ Οοά ταϑυϊ πα 

ἴτοτα ἴῖ. ΤΉΪΒ5, βαγ5 ἢ, ἰ5 [ῃ6 729» 47 »ιν ἀεαγί, τῃαϊ ἴῃ ψῃϊοῃ 6 

ᾶ5 ἴῆε ρτεαϊοϑδὶ ἀερῃϊ, οἵ, ν.ῖΣ 5. 7 ἡποΐπε τοὐδὰ νὶν ἀεαγίέ 10 
(91, ν. 5. Ἡδετε πα ἱποϊηθβ ἰοναγὰ τῇς 1,νν, 45 ἴῃ ν. δ 151 ἢς ἀοεβ 
ποῖ ἱποϊῖπε οὐ ἀξο]με ἔτοτῃ ᾿ξ. Τὸ ἀο δε [,δἵν ἰ5 ἴο ΟὟΘΥ ἴΐ, δεῖ 
ἴῃ δοοογάδησα ψ ἢ ἴδ ; θα ἴῃ τῆς ἰοτηὶ οὗ ΡῬγεσθρῖβ (50 ῥτοῦ. ἃ5 

Θιαίαϊες ἴ5 τεαυϊγεα ἕοσ ν. δ, οἴ. ν..2), ν.Ἷ οἵ Τυάρηϊεηΐθ, ν.} οὗ 
Οοιῃιηδηάβ. --- ας ὦ γειυα» 7, βηάϊηρ, ᾿ἰ5 τεναγὰ ἴῃ τῆ6 [νν 156}, 
85 ἰξ νγᾶβ ἢ 5 ἸΏ πετδῆσα δηὰ ἴου, οἵ. ν.ὅ3, 

8ιῖσ. Ὁ. Τῇε 8ι1Ὁ. μᾶ5 βυῃίῆ. σου ρ] εἴθ δποϊοβεα Ὀγ 5γη. σουρ] εἰ5 νὨΪΟἢ 
τα δΔηΠ}. --- 118-120. 2. λιδΐηρ ῥίαες απα νιν τἀϊοί αγῇ Τλομ], 
νι, οἵ, 187 427; ρῥτοϊεοϊίηρ ἔτοτι ἴῃ6 εηθηλίεβ οἵ ες ῥσενίοιιϑ 

τοιταβιῖο 8. --- 2.7 Μερὰ ὀγίςηες με ἐπὶ στε, ἀπά 7 γενεγεμεε), ν. Ὁ, 
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Τῆδ οοηίοχὶ δᾶ ἰἢς οπίῖγα τπουρῃϊ οὗ ἴἢ6 Ῥϑ. ἱπάϊςαϊο ἰῃδιὶ (ἢ 6 

ῥβδϊτηἶϑὲ μοὶ 5 ἴῃ [νν ἰη στεαῖ γανθεποα δηὰ ἅνε. Τῇδ τθοσα 
δηοίθηϊ τενεέγεηςα οὗ δίνει ἢ85 Ὀδοοὴθ σενογεηςα ἴοσ ΗΒ [νν. 

ΤΒοτα 5 ἢο τπουρὰῖ οἵ ἢϊ5 Ἠανὶπρ ἰΕΙτῸσ οὐ Ὀεΐηρ δίγαϊὰ οἵ ἰϊ, 5 
ΕΝ". ναγίουϑ! Υ Ἔχργεββ ἴϊ. ---- ζλολά »"6], ν. δ, || διωῤῥογέ ψιϑν 

οἴ. 26 37)}"} «τς, ὙῊΣ ροτβοηαδὶ τοϊδτίοη ἴο Ὑδῆνεῃ δηά ἴῃς αἀἰνίης 
βυβιδἰηἰηρ στᾶσα ἅγα θα δ ρῃβίζεί. --- σα σας μι6 ποῦ ἵπ τῖν 

λἀοῤε], 1 λα 7 ν»παν δέ ταυεά ν., Τ,εῖ τὴς ποῖ Ὀς ρΡαϊ ἴο 5βῆδπιε 

Ὁγ ἴδε (αἰἰατε οἵ ἴπε βαϊναϊίοῃ πορεά ἴοσ, οἵ. ν." 1. 5,. 7ΖΆοεε “αἱ 
φυόγυθ τοὐδὰ ἐλεῖγ πιο], ν.}8. (το {πῃ δηὰ ἴῃς 1ἂνν, οἴ. τοιῖἷ 

Τῆς ποδὶ ργοῦδῦϊα ἐχρίδηδίοη οἵ 4 αἰβῆουο δπμὰ ἀείεοιϊνε 5εη- 

ἴεῃος, ἴῃ δοσογάδησα νυ ὶ τῇ ἴἢ6 ράγα ]δ  5πι. “ΤὭδαηι τῃαὶ ἱπιδρίης 

ΕΝ] τὨϊηρ5᾽" ΡΒΝ., ““ναΐη τπουρἢϊ8᾽ ΑΥ., “τῇδ ἴῃαὶ ἅτε οἵ ἃ 
ἀουθὶς τϊπὰ " ἘΝ., ΤἑἙῬϑΝ., ᾶγὰὲ 411] σοη͵δθοΐαγαὶ ἰγαηϑίδίίοηβ οὗ 

ἃ Μογὰ αἰβενῆεγαε ὑηκηόνῃ δηὰ οἴμογν δα οχρ δηθὰ ἰῇ δηοϊθηΐ 
Ὑ 58. -- 7 εὐὴδὶ ἀξία), ν Δ, 50 (6, 9, 3, ῬΒΝ., [ὦ9ἙἘ5Ν΄.,.45 ν δ πε στὶς 
ἴο 6 ρῥγείειτεα ἴο 3η (οἱοινεὰ Ὁγ ΑΥ., ΕΝ. “ἤανε τεβρεςῖ υπΐο." 
- Ζάοι ἐρε :ε΄ αὐ παπρλ], ν.}18, οἴ, ν. 9, ἢ ἀοοιι οὗ ἴῃ6 νἱοκεά. 

-- δε γμεξελοοί 97) “λιεῖνγ ἀξεσ ἢ. 5γῃ. νι ν. 18, Τῆς νἱοκοά οἵ τη ϊ5 
Ῥβ. ΨΕΙΕ 6ββθητΑ }}ν [α]15ε δηά [ἴαγβ, οἴ. ν. 3. 3. ὅτ... ΤΏσουρἢ τἴδ6 
τιδηβέεσ οὐ 15 οἴδυβϑα ἴο ἴῆε δῃηά ὈΥ δὴ δασὶν σοργίϑί, αἱ ἴπΠ6 6χ- 

Ρεῆβε οἵ ἴῃ δϑϑοῆδῆςα, ἴῃς τεηάοσίηρ οτὶρι παῖε ψῃϊοῖ 15 ρίνθη 
ταοϑὶ ΠΠΈγΆΙν ἴῃ ΕΝ. : “τοσ τπεὶγ ἀδοεῖς ἰ5 (ἰβεῃοοά," 4 ἰδυῖο- 

Ἰορίςαὶ Ἔχργεββίοῃ ρίνίηρ 0 τϑᾶὶ γεάβοη ἴογ ἴῃ6 ρσγανίουβ βἰδίθιηξηῖ. 

- αὐ λα δαεζείαε), ἴτοτα ἴα ἂν ; τερεαϊεα ἴῃ ν.}}} δοοοσάϊηρ 
το Φῦ, Β΄; θυῖ 39, Σ, 3, [ο]ονγεά Ὁγ ΕΝ". τεδλὰ ““δ5 ἄγοββ," ψῃϊος 

τεαυϊγεά τὴς ᾿μβογίοη δὲ ἴῃ 6 Ἵχρεῆβα οἵ ἴῃε τηθάβυγε οἵ ἴῃς ἐχ- 

Ρἰαηδογυ “ 4}} τῆς νἱεκεα οἵ [πε βαγῃ." --- 45 ον ζάενι Ἰλαί ἱμγπ 

αείαΐε, δεῖν ῥογήοη ἰς αάσεγεῖ»], ν. 5, οὗ, ττΆ, ΤῊ 8 ἰ5 ἴῃ δοοοσάδῃος 

ἁτἢ της ῥάγα]}., ἀηὰ 15 ραϊηθα ὉΥ 515 ῃϊ σμδηρεβ, ΟΠ οΗῪ ἴῃ τῃε 
βερδγαιίοῃ οἵ 16 Ἰδιῖετβ οἵ [ῃς ΗδΌ. ἰεχὶ. Τῇε τεδαϊηρ οἵ 3η δπά 

γτβ5. : “ Περατγὶ ἔτοτῃ τη6, γε εν] ἄοετβ, ἴπαὶ 1 πηᾶγ Κοερ ἴδε (ου- 

τηδηάβ οἵ τὴν ἀοά;,᾽" 15 δρδίηβὶ (ῃ6 οοηίεχὶ, τείειβ ἰο σοά ἴῃ ἴμ6 
τῆϊγά ρδιβοη ἰηβίθδα οὗ ἴῃ ἴδε βεοοηὰ ψῆϊοἢ ἰ5 ἴπε υϑᾶρε οὗ (ἢ6 

Ρ5. ῃγουρμουῦῖ, δηά τρᾶκεβ ἴῃς ᾿ης ονεγίῃ]}}. 

ϑῖ:. ἢ. Τῆς ἤἢγϑι τεϊγαβεϊοῆ ἢδ5 ἱπίγονετί θα ρδτα  ] 6] βη ; (ἢ 566- 

οηά 5γηιῃ. δηα δητ ἢ. σουρ] εἴ. --- 121-128. 71: οῤῥγέτεον ἢ ἐξέ ποῦ 
τὴ 2γομά οῤῥγές5]. Ἴῆδδθ6 βαῖὴβ ρσοιἃ ΟρΡσθββοῦβ ἃγα σΟῃΒ[ΔΠΕΥ 
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ΤΕΔΡΡοδγηρ ἴῃ ἴῃς ᾿5. --- 229 πο αδαπάοπ ἢ 7Ζαζε 7Δγν Ἡ ον» ἐι 
2 ξάζε], ἰλῖευροϑα οἡ τὴν Ὀθμδὶΐ, ἀηὰ 6 τὴν ρἰεάρσε δηὰ ρυδγδηῖθα 

Ονετῖ δραίηϑι μετα. --- ΖᾺν σεγυσηπί ἀνε 7} 220 τυϊὰ ΤᾺ» «εγυαη], 

ν. Γ᾿, ὙὍΠῈ Ρεβοηδὶ ταϊδίοη 45 ἃ ἐδ ἔμ [1] οσβῃΐρροῖ οἵ σοὰ }5ι,- 
ἢε5 δἷπὶ ἴῃ τηβκίηρ ἢ 5 Ὀ]6ᾶ. ---- ΤῊΣ ρτεαῖοϑι ζέμαρμσες ἰβ: »ιαζέ γιό 
20 ἀαυε μπαάεγείαπαάϊην τλαΐ 7 νιαγ ἔπσιν Τὴν Τενἠνιοπίσς], οἴ, νλδς 
-- τῆς ἥν 79» γαλευεὰ Το σε], ν. 55, Ὠΐρἢ εἰπια ἔοσ Ηΐπι ἴο ἱηῖοτ- 

Ῥοβα; ποῖ οἠἱν Ὀδοδιιβε οὗ ἴῃς ρΡεΠ] οἵ ἴπ6 ῥϑβαϊηγίβὶ, θᾳϊ αἷϑο ἴο 
νϊηὐϊοαῖς Ηἰ5 οὐνῃ [,νν νὩἸοἢ ἴῃ656 ῥσοι ὀρργθϑβοῖβ σῦς ὄγοξέρ, 

1805 ἴλτ ψ ἢ ἱπιραπηγ. ---- πον ἤάλαπ φοξ ογ ἡλαπ πε οί, νῖπὶ 

ῖῆε πιοβῖ ργβοίουβ οὔ 411 {πἰῆρϑ ἰ5 ἴῃς ἀϊνίπε 1,νν, οἵ, ν.}"13.--- 7 
“ἔἰγεοῖ νην οἴεῤς ἀγεογξηρ το ΤᾺν Ῥγεεφίς], ν.}58, 50 6, Ἐ;, 3, ψὩϊ ἢ 
5 τηυοῃ Ὀδίῖοσ βυϊεα ἴο ἴῃ 6 σοηϊεχί ἴῃΔη ἴῃς Οἴθογ ροββί]6 πιθδη- 

ἴῃρ : “1 εϑίδειῃ τίρῆϊ," νη] 15 ταῖῃοσ ὑσοβαὶς δηᾶ ἰδίηβ. 

8::. Ὁ. Τῆς ἢχϑὶ ἰεἰγαβιϊοῃ μὰ βγη. δηὰ βγῃῖῃ. Ἵουρ]δίβ ; 1868 

βεςοπά, 5γηῖῃ. σουρ]ο6.5. --- 129-186. 776 οῤεπίηρ ο΄ 7ΤΆν Ἡογ ρίυ- 
σὰ ἄρλ2, νι: τῃ6 ἀποονετίηρ, ἴῃ6 τηδηϊεϑιδιίοη οὗ ἰϊ, Ἰεἰβ ᾿ὲρδς 

Ὀγθακ ἰογἢ ἤτοπὶ 11. || ΖᾺν γπες νιαζε «ἀΐηφ) νι", οἵ, 4 417, 
ὙΠ [ν᾿ ἴΚὲ Ὑδῆνθῃ 5 ίδοα ρίνθϑ Ἰἰρῃ. --- 26 οἱρι δίς], τὲ τὴς 

ΟΡΘῃ-τηϊη 64, ψῇο τοὰὺ Ὅα ἰεὰ ατὶρῃξ οὐ Ἰεὰ δβϑίγαυ δοσογάϊηρ 85 
[ΠΥ τα ἰδυρῃῖ; οἵ. τ9ὅ.--- Ἡοπάεγγμ αγε ΤᾺν 7 νη μιονΐος], ν 

ὙΠΕΥ οοηϊδΐη δηἀ 58εἰ ἑοτιἢ πψοπάεγία! ἐπίῃ ρ5, οἴ, ν.}8. ---- Ζωγη ἰ 1ῃε 
λό ἠλαΐ ἴρυες 7ΤᾺν παριθ], νϑ. Ἰονα ἴοσ ἴῃς πᾶπὶα οἵ αοά ἰ5 
ΔΠοΐπεσ ρῃδ56 οἵ ἴπε ἴονε οὗ σοἄ ΗϊΪπλ5ε1 ἂπὰ οἵ Ηἰβ 1,Ἂνν 50 Ἵμδγ- 

δοιοτίβιϊς οἵ 18 Ρ5Β. [{ σοττοϑροπᾶβ ψΠἢ ἴῃ6 δᾶροσ ἰοηρίηρ οὗ 

ν δι δηᾶ τῃε ρτίεἴ οἵ ν.18,. ΑἹ ΘΑΙῪ 5οτῖρα, πιὶσαπἀεγοιδπάϊηρ τΠ6 
1π6, δ ἴῃς δχρβϑηβα οὗ [πΠ6 πηθᾶβυσγε δηὰ δϑϑόπᾶηςα δηὰ ἴΠ6 ἴθγηι 
ίοσ [νν, σάνε ὉΥ ἰταπβϑροβιτἰοη δηά σγεδα)υβιίμηεηΐ, ἰῃ 6 ἰοχὶ [Ὁ] ον θα 

ὃν ΕΝ". “45 Τῆου υδεϑὶ ἴο ἀο υπῖο ἴμοβε ἴῃαϊ ἴονε ΤΥ ῃδιηβ.""-- 
Μν ,»οδίεῥε εοηβγηη], ν 5, τη 1 πᾶν ναὶ κ ἴῃ ἴῃς τρις νὰν, οἴ. 
ν 5. κὲ ποί ἐπίφωλν ἀσυς ἐοηεῖρίοη οὐε »ι6] ἢ Κράξένι γιδ 
“ ηονι τὲς οῤῥγέσεῖοη φΓ νιαμ), ν δὲ: τῃ6ς ῥτουά Ἴὀρργεϑβοῖβ ψῇῃο 
στουρῃςϊ τηϊβοῆίεῖ δηᾶ ἰγουῦῖε, δηὰ Ὀγοῖκα ἴῃς [νν ψ] ἢ ἱπηρυηϊῖγ, 

οὗ ν» 1 153. 16.  φσανις 97 τυαῖεν γμπ ἄρεση γεῖγισ 476}, ν.5 5, ἔτοτα 
Ἔχοαϑϑῖνα ψεϑορίηρ, οἵ. 18. 25. --- Μν. νιον 7 οῤόη τυΐάς ἀπά 7 

2αηπῇ), νϑ,. ὍΠΗ ξδαρδγηθββ 5 ἜΧργαβθ6 4 ρἢγϑίοα!ν Ὀγ τπ6 νὰ 6 
ρθη πιουτῃ δηά ἴμ6 ραπίϊηρ οἵ Βαϑίγ τηονθπηθηΐ, νι] οἢ σοιτεβροηὰ 

δ τῆς Ἰοηρίηρ οὗ ἴῃ 5ου]. 

2ῈΕ 
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δι. “ὦ. Τῆς ἢγβῖ τε γαβΈοἢ ἢ85 ἰηἰγονογίεα ρδτδ] οἰ ἴϑτῃ ; ἴῃς 566- 
Ομ, 5υῃῖῃ. σουρ οῖβ ψἤοθε σοτγεβροηαϊηρ ᾿ἰη65 ἅγὰ 571. --- 137.-- 
144. κιίρλίκοως αγί Τάοι, νι ἢ 71 γιράϊεομσησες σηα γαλλγείπεςς 
ἐλεσειζηρ, ν. 8.11 ΤᾺ γιρλήσοωσπεος ἐς γίρλεομοπεος γογέτεν, ν 

1ῃ6 Ἰαϑὶ τερεδίεα ν.β, ΤῊϊ5 5.1. εἴη ρμδϑβίζαβ ἴδε τὶ ρῃϊεουβηεβθθ οὗ 
γαλτυεὰ, Ὁασϊ τε σοηϊοχὶ ϑῆονβ [δὶ ἰἰ 15 ἃ τἱρῃϊθουβηδβδ συγ. ποῖ 
ψ ἢ Ἰυπιῖςς, Ὀὰϊ ταῖμον νι (Δ Ὁ] 685 δηα δοσογάϊηρὶν ἃ βανὶηρ 

αἰιτ θαϊα. --- μῤγίράϊ αγε ΤᾺν 7μάσηιφρ:}, ν. 1 οὐ, το. ΤῊΣ 1μ8»ν μᾶς 
18:6 5Ξ4πη6 δἰἰτθυῖε οὗ υρτρῃϊηε85 85 αοὰ Η]τηβεϊζ: --- 580 μα φαείμεες 

ἧς Τὰν Ζατυ, ν.3, α5 αοα ΗἰπλβεὶΓ ἢδ5 {Αἰ [1] 688. ---- ΜΓ.) 7εαύρεεν 
λαιὰ ἀεδίνογεα νι], ν. Ὁ, Πεαίουϑυ ἔογ ἴῃ [δ᾿ δηὰ 1ϊ5 οὔβεγνδῆοε 

δᾶ5 ὑτουρῇξ Ὁροη ἢἰπὶ ροσβεσυτοη ἔγοιῃ ἢ 5 δανογβθασίεβ νἢο νἱοϊδια 

ἰϊ, οὗ, ν. 35. 186 4150 69. ἢ δηιοίεα ἐχεόεάϊησν ἐς ΤᾺγ σεγυα», ν δ, 
ἴῃ ἴδ6 πγῆδος οἵ δῇϊιοιίοη, οἴ, Πη. ᾿τ, Αἡ εἀϊϊοτ, πιίϑεὰ ὉΥ 
Ρ5. 18 Ἀγ, 4,2οὅ, {πἰηκ58 οἵ ἴῃε 1δ'νν 85 τεβηεὰ δηὰ 50 ἰοβεβ ἴῃ 6 

Ρᾶτγδ ]ε] θα. ΕΜ". ΤΟἸ]ονν τι ϊ5 τη βίακα. -- 7 ἀγι «»αὐ πα ἄεερίςε4, 
νυν, 5 σοιηραγεα τὶτῃ τη6 ῥστουά επϑίηΐεβ ῆο ἤδαρ ἁροῦ ἢΐπὶ 
βοούῃ δηὰ Ἴοηϊειηρῖ, οἵ. ν᾿. ἢ 7γοωδίε απμα είν τανε ουέν- 
ἑαζέη »ι6], ν Δ, ἀὰς ἴο ἢἰ58. ΠάΕἸΠγ ἴο ἴῃς 1ᾷΨγ. Νοιν τ βιδηάίηρ 
4}1, ἢἣ6 δββοσίβ ἢϊ5 ἰονε ἔου ἴῃ6 [Ἂνν, [παῖ ἢἰ5 ἐἰσίρἀζ ἰβ ἴῃ ἴϊ, δηά τῃαὶ 

Ὧ6 [88 ποῖ ἰογροίζεῃ ἴΐ. --- κα 7 γνιαὰν ἤἄσε ἀερογαϊηρ ἐρ ΤᾺν 

διαλμς, νι, 80 ἴδε ἴεχὶ 15 Ὀεβϑῖ διτδηρεὰ ἴῃ δοοογάδηος σὰ 
ν.- 40. δ0. 88. 98. 107. π6 

8. 9. Τῆς ἤγϑί τεἰγαβιςἢ 15 5σγῃ. ; [ῃ6 Βεοοηα 85 5υπίῃ. σουρ]εῖβ 
ψΠο56 ἢτβι Π1Πὴ65 ἀγα δητῃ. --- 145-162. 7α»ι ὀεογελαπα]7, ν."Π, δῃ- 
Ἐείραῖα ἴῃ ΤΥ ῥγάγεῦ ; τερεαϊβά ἴῃ ν.}5: ἴῃ ἴῃς ἰοσίηεγ ν. ψ ἢ 26 
μυϊδρλ 97 ἄσεση, Ὀείοτε ἴπα Ὀγεακ οἵ ἀΔΥ, ἰῃ τῆς Ἰαϊῖεσ στῇ φὰς πῆρὰζ 

τυαξάφς; Ὀείοτε εδοῦ οἵ ἴδε τῆτες ψαῖοδεβ οἵ ἴῃς πἰρῆϊ, οἴ, ν. 5 

63 1.4. “Ὁ; 411} ἰηἀ]᾿οδιίηρ οἵϊ-τερεαϊεὰ ᾿ἱπηροταπαῖθ ῥργάγοσ. ---- Ἀ. 
φοῖες, Ο ἀδα;], ν., τῆς ἱηνοοσδίίοῃ οὗ Ὀσάᾶυσυ. --- 7 αὐ], ν᾿; τε- 
Ῥεδιεὰ ἰῃ ν.} 6 || ω..),»ν ἀούῤῥ νθ; αυδ!ῆεά ἴῃ ἴῃς ἰογπιοῦ ἸἴηαῈ ὉΥ 
1ῃη6 ᾿πιθηβυ οὗ ἴῃς ἱηνοοδίίοη τοΐζὰ »ῃν τολοίξ ἀσαγί, ἴῃ τῆς Ἰαϊίοῦ 

ὉγΥ τῆς Ρεβοηῃδὶ δά ἄγεββ μῥομ Ζ΄σε, Υσλτυσλ, ᾿ανὶηρ ἴῃ ἴῃ ἔΌΓΠΛΘΓ 

πε τῆς δάάϊοηαὶ ρει τοη ἀπρτσόν μι ἢ Ο ταῦό τρό ἰὴ ἴῃς ἰαἰίετ. 
- 7Ζλεν ἄγαν πέαν “αἱ ῥώγομο μις τοί ὰ εὐ ἀξυΐεέ5}, νι; 80 

ᾧ, Ἐ, 9, εἴ ΡΒΝ., το 6 ῥτοίοιγεα ἴο ΜΤ'., ἰο!]ονεά ὃὉγ ΑΥ͂., ΕΝ., 
“ράγβας εν ἀδνίοοβ.᾽" Τὴς ρτουά δηὰ ν]οκεὰ δηδιΐεβ οὗ ἴῃ8 

Ῥιονίουβ 5:15. ἀρργοδοῦ ἢΐτω, γ865, ρυζβας ἴηι, ἴο Ἔχθουῖς ὑροη 
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παι 186 ον]ϊ [ΠΥ πᾶνε ἀενίβεά, οὗ, τγ5 26}0͵ --- Ζεν αγε αν ,ονι 
ΖᾺν Ζατυ], ᾶνε ἀερατίθα ἃ ἰοῃρ ἀϊδίδῃοθ, ἀγα ἴΔγ τοι οὐβοσνίης 

ἴτ. --- 36 Το πεαρ], ν. δ, ρει ὕοη, 45 ΡΒ. ἰβ τογα βυϊϊεὰ ἴο τῃῈ 

ςοπῖοχι ἤδη τῇς 5ἰδιειηεηῖϊ οἵ [Δοῖ οὗ ΑΚ. ΕΝ. ὙΝΏΘΩ 5 ἐῃμϑιηῖ65 

ἄγανν ἢδδῖ, ἣε ᾿ρίογαβ ἰμᾶὶ Ὑδηνθ ἢ, Ψ}}} ἄγαν ἤδᾶγ αἰϑὸ ἴο Ορροβα 

τῃεια. -- Οὗ οὐδ 7 ἔποιν ἔλό»6}, ν 5, ἴῃ ραϑὶ Ἴχρογίδηςθ, μανίηρ 
Ἰεασγηβά ἴῃς 1ἂνν ἤτω σα μοοά οη. ---)ογενεν Τίσι ἀαεῖ γομηάξά 1. 
ΎΠε ἀϊνίηε ['»ν γγὰβ ἰουπάεα 85 ἃ βἰγιοίΐυγαε Μῃϊοἢ Μ1 ἐπάυγα 
ἕογθνοσ, οἵ, ν᾿, 

εχ. “ἡ. Τῇε ἤχβι τεϊγαβτοἢ ἢδ5 ἰηἰτονοτίθα ρδγδ ]6}15π|, [ἢ 6 560- 
οῃα Θουροῖβ ᾿ῃοβα ἢγβί Πη 65 ΔΓ6 570. δη ἍΠΟ86 βεοοπα [Π68 8.6 
ΔΏΚΗ. ---15683.-160. Ο (ας νιν ἐσωδε ἢ Ο “ἐε »}Ρ αὐέεἠοη], οἴ. 
ν.15. δὴ ἀτρεηΐϊ ρ]ε4 ἔογ ἴῃε Ἰηϊεγροβίοη οὗ σοά ἰη ἴῃς νἱηαϊςαιίοῃ 
οὗ Ηἰ5 5εσνδηῖ, οἴ. Εχ. 37 1.4. τ" 8. 35] 43". --- γείδενι γῖθ ἢ γέδεμδ 

» 6}, ἴτοτῃ ἴῃς αβ]οιίοι, ψἈῖ ἢ, δ5 βυρθεαυθηΐς οοηΐοεχὶ δηὰ ἴῃ 6 

τῃουρὰϊ οἵ (ἢ6 δηϊίγα Ρ5. βῆονβ, νγὰ8 ἀυ6 ἴο ῥτοιά, τῃηδ]ϊοἰουβ ἐπε- 
πλ165, ἀεβουροαὰ 85 δε ψεαελεγομς], ν.}58, [ῆοβε ψῆο γὲ (δ {1685 

δῃᾶ ἀδοεῖι!} ἴῃ τπεὶγ σοηάποι ἰοννατὰ ἢϊπ, οὗ, 25᾽ 5956. ὙΠεθα 
τῆ6 Ῥ5δ]πηῖδὶ ὥαίάές; ἸΔΟῪ ἅτε αἀἰβριυβίηρ ἴο ἢΐπι, οἴ, 149 --- δὰ’ 

95 )7,κχονι “δε τοϊεξεί ἐς «αδυαῆοηΊ, ν.ν δ, Ὀδοαυβα [ΠῸῪ τα ἔτ οἱ ἴτοτῃ 
τῆς Τ᾿, ὨΙΟἢ αἴοπα ρίνοϑ ἰϊ, οἵ. ν. Ὁ, Ἰη δηθιῃ. ἀτα ἴθ 215ην 
εογεβαςςἼο»5], ν." 5 οἵ γαλευεὰ τονᾶτὰ Ηἰ5 βεσνδηῖ, νη ϊο ἀΓΘ ΠΘΔΓ 
πὶ ἴο 5ᾶνα, εἴ. ν,λδ,--- Μαην ἀγέ »ι} εγεεομίογς ἀπα γεΐμε σασε- 

σαγίσς, ν. ΝΣ οἵ, ν.λδδ. [ῃ6 βαπὶθ ῥσουά, σοηϊεηιρίυουβ, τερσοόδοθδι 
δηΘηλ65 ἰπᾶὶ ἄρρθᾶγ ἰῃσουρδουϊ ἴῃς Ῥ5. --- 7.6 σωσι οΥ ,αἰδμ- 

"4557, ν, ΤῊΣ οΠίεί, (με Ὠἰρηεϑὲ ἄερτεα οἵ (αἰ μα] ηε58 15 [πὰ 
οὗ ἴῃς ἀϊνίηε 1,νν, 45 ν δα οἴ, νι 15.Α ρ]οδϑαῖοι, τηϊδαιῃμάετ- 
βίδηάϊίηρ 115, ἰηβετιεα “ ΤῊΥ νγογά,᾽ πηακίηρ (ἢ ρῆσγ. “τῆς βυτὰ οὗ 
ΤῊΥ ὑΜοτά,᾽" δῃὰ ἢβ ἢδ5 Ὀθϑη [οἱ]Ἱονθαὰ Ὀγ 411] γ758., ἐχοθριπρ παῖ 

φῦ, Ἐ, 3, βανε ἴῃς οὶ]. “Τὴν γνογάβ." ὙὍηὲ βι οἵ ἴδε ψογάβ ἴῃ 
[15 οᾶ56 5 1Πεῖγ βύτῃ ἰοϊδὶ. Βαυῖ ἴῃ6 αἰτιραϊς οὗὨ (αἰ Ὁ] 655 15 

ποῖ ΟὨΪΥ τιοϑβὲ ἀρρτορτίδίε ἴο ἴῃ ᾿πουρῃϊ οἵ ἴῃς Ῥ8., Ὀυϊ αἰϑο ἴο ἴῃ 8 
ΟἴδΠεΓ ἴεγτη, ---- ἡογενεν] οἴ. ν-δ. 15, 

ϑὲσ. ὥ. ὙΤῆὲε ἢγϑὶ τειγαβιϊοἢ 45 ἰηισονογίεἃ ράγα]]. ; ἴῃ6 βθοοπά 
5υῃίῃ. δηὰ βγη. σουρίεῖβ. --- 101-168. δνύήπεός εγεεωμίς σι6]. ΤῊΒ 
Ῥτουά, πιδ]ϊοϊουβ ΘΏΘ Π1165 ΔΠα ΟΡ ΓΈβ5ΟΥ5 ἤεγε 566 Π) ἴο ἢᾶνε ὑγηοῈ5 
αἱ πεῖς μεδά, ργοῦδοὶν ἴμ6 οβῆοία!ς οἵἨ ἴῃε ϑγτγίδῃ Κίηρϑ, οἴ. ν.33.“., 

- εὐὐλοι ἐαμδς ἢ Ζγ1ηρ), ἴῃ [156 οῆαγρεβ οὗ ἴῃς δηδηῖεβ, οἵ. 
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ν 85.126. 18. απ ἐμ στό 97 ΤᾺ» Ἡογ47, τενεσθεπος ἰξ βτθδῖὶγ, 
οὗ νΝς-- 7 γοοΐεε, ας οπό λα βηπάφιλ «ῥροϊ , ν.λ6,, οἴ. 15. οὐ : τῆς 

νἱοῖοσ ψῆο, μανίηρ σοηφυεγοα Ὠΐ5 ΘΠΕΙΏΥ, Δρργοργίαϊεβ ἴο ἰπηβοὶγ 

τῆς ἰγδαβαγεβ Ψ Ὠϊοἢ ΤΠΕΥ ἢν δρδηάοηεα. --- δένεπ ἥπιθς ὦ ὧαν 

7 2γαϊ:6], ν.δΕ ; Ῥγοῦδοὶν ποῖ ἱπηρ γίπρ βανθη ἤχϑα {ἰπ|65 οὐ τγοῦ- 

58], Ὀυϊ υϑεα 85 ἴῃ6 ΠΟΙΥ παμαρεγ οὗ σομηρ]εΐθηθβθ. ΤῊ οὔ]εοὶ 
οἵ ἴΠ6 ῥγαίβθ ἰ5 186 1,ἂ'ν; Ὀαϊ ἃ δῖε βαϊῖογ τχακεβ σοὰ ἴπῈ οὈ]δςὶ 

Ὀγ ἃ οβδηρε οἵ ἰεχῖ δ [6 ὄεχρεῆβε οὗ ἴῃ: πλβάβιγα. ---- Ογεαί δεαεε], 
ν δ Ἰηνατγαά, οὗ 5ουϊ, ἀηὰ 350 ἐχρ]αἰπϑὰ 45 τυΐζάοιν" α ἐαμδέ 7 τέκεσι- 
ὀέπρ, πἰτῃ ποϊπίηρ ἴο βοδηάδ|Ζε ἴἤετω, οἤδηά (Πεῖγ πλϊη5 οσ σου- 

Β0ΙΘΏ665 ἴῃ {Πεὶγ τεϊαιϊίοη ἴοὸ αοά. Ουϊνατὰ ρεᾶος 5 Ἔχοϊυα θὰ 

Ὀγ ἴῃς ἴδςοὶ τμδὶ {Πεὶγ ρειβθουΐουβ ψΈσα ΡΠ ηςα5, ν. δι, -- χα, α} »ῃν 

τύαγε γέ ὀφζογε 7 λεε], ν. 8, ὍΘ ῥβδί πηϊϑὶ 18 ἀϑϑυγεὰ ἴῃ αοά 
Κποννβ ᾿πογουρ ἢ] 4}} ᾿ἰβ5 σουτβα οἵ ἰε ; δηὰ (ἢαϊ ἰ5 ἴο Εἷπ) ἃ ρτουηά 

ποῖ οἵ ἔξαγ Ὀυϊῖ οἵ ἢορε δῃᾶ σουγδρα. --- 7 ἀοβε )ογ Τὰν ταὐναδοπ], 
ν᾽. σοηῆάεηιγ Ἰοοκ ἔογ ἰξ δῃά Ἔχρεοὶ ἴϊ, οἴ. ν.}}δ6 τοφ 7 τ4ς᾽5 τ46ὅ. 

δι: ἢ. Τῇὴε ἤχϑι ἰοἰγαϑιοῇ 15 σοτηροβεά οἵ ἵνο 5γη. σουρ]εῖβ, ἴῃ 6 

βθοοηά δα5 ἱηϊτονετιεα ραγα ]ε] βηι. ---- 169--176. 267 νιν γε ἐονιδ 
παν ὄφγογε 7Ζ΄εε ἢ 7: νιν σωῤῥῥῇεαϊοη ἐοριθ ὀφζογε 7Ζἀεε], ἀτρεηῖ 

Ῥεῦθοη ἴογ ἀεἰνεγαησα. --- 7.7 ἤῤε το ῥοων γονὴ 2γαϊ: 6], νι, ἴῃ 

ἃ 5ἰγθᾶπὶ οὗ βοῃρ, οἴ. τὴ γ82| 27» ἥὭηρως το γεεῤοηπα, νος, Ἰη 

ΤΕβροηβῖνα 50η8, 8ἃ8 δῇ δῃϊρῇοῃς. --- ἡ μα έπεςς, (ΑἸ ἢ ]]}γ. 
Τῆς τΠετης ἰ5, -- ΖᾺν γίρλίεομς ͵μάρηιεη ες, ἃ 50 τοδὶ Ῥγο ΘΟ 

Ι “αἰ Τάοιω ἐξαελεεί νι ΤᾺν δίαίμδς], ἰακίηρ τῇς οἴαυβε 45 οὗὔ- 
7εςῖῖνε ταῖμεσ τῃΔη 85 τειηρογδὶ, ΡΒΝ., ΑΥ͂., οὐ οαυβαὶ, ΕΥ., ΤὦὀὈἘϑν. 

-7 ὥηρ ,ο»γ» Τὴν ταἱυαπομ], ν.}8, ξαρευὶν ἀαβιτίηρ ἴῈ δηὰ ρτθδν 
πααράϊηρ ἰϊ, οἵ. ν. δ. 135. 15... 7 ταν ας ἃ ἰοεἦ φ«ἀφεΡ], ν.175, ηοῖ ἴῃ (ἢ 
οἴ ἰοα] οἵ γεϊρίουβ βεηβε οἵ ν. δ ; θυϊ ἴῃ τῃ6 Ρἢγπίςδ) βεῆβε οἵ Ἰοβίηρ 
τῆς γᾶν, ἃ5 1ο7", δηὰ 50 δεσοιηίηρ ἰοβὶ δηά ποεάϊηρ μεὶρ δῃά 58]- 

νδίίοη. --- 2:7 γι ἴἴυε απαᾶ φγαΐδε 744], ν.175, τεβυτγηίηρ ν᾿", -- 

απ νιαΐξε Τὰν 7Ζευηνιοηίθς το ἀοῤ νιθ], δϑουὶ πρ ἴο ἴῃ Ἂν υμαῖ 
.5014}}Υ 15 ἀβοσ 6 ἴο Ὑδῆνθῃ Η] βοΐ, δηά 80 |} 2:2 ΖΑΐμς λαμά 

δὲ γεαάν ,ογ μιν ἀεί], ν δ, 

1. Τῇε 5. [βγουρμουΐ, Ἔἐχοερὶ ν. δ: 116. [48 2 Ρεῖβ. 5[. ψ τ ἰεραὶ τεῖτα. ἵἰ 
5. ᾿ργοῦ. παῖ [Π686 ᾶἃγὲ Ἐχοορίίομϑ, Ἂβρεοὶδ! ν 85 τηδᾶβυγε ἃπά ϑββοπᾶποα 

Ῥοιἢ τεαυΐτε ἴπς ἀϑυδὶ 8[, Α ρτοβαὶς βογίδε βυθβεςυϊεαά Τπγν ΠΩ ἔογ ἼΔΣ, 
Ῥδοδυβε ἰξ βεειηδὰ Ὀείζεν ἴο ἀβε [με ἀϊνὶπε πᾶπηθ δ ἴπε θερί πηΐηρ οἵ [δε Ρϑ. 
Απά {Βεὴ ἰΐ θεσατης πεσ β58 Ὁ ἴο οἤδηρε ἴδε 5ΐ8. οἵ ν.2.ὃ ἔγοση ἴῃς 2 ῥ. ἴο ἴδε 
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3. Ῥ.» δπὰ (ἢς ογάεν οἵ ψογὰβ ἴῃ [με βεηΐεποε ψὰ5 οῃδηρεά δοσογαϊ πρὶν. --- 

Θ. ν93.3] [χῖ. δῦ. ἔου δ 215, νν ἈΙΟἢ 5 αρβεπὶ ἔγοτῃ ϑιῖγ. δῃὰ πεεάβα ἴο Ἴοιῃ- 
Ῥϊεῖε [15 υϑᾶαρε οὗ ἰεξαὶ ἴεσθβ. Τς οτίρ᾽ παὶ νγὰβ σδγίβί ΠΥ Ἴ.2:ο, ἡδεάεά ἴοσ 

Φι5βόπᾶποα δῖ οἷοβε οἔ ]. --- 4. ΤῊΪΞ5 ]. βΒῃου]ὰ θὲ ἱγαηβροβεὰ ἴο οϊϊον ν.2, ννβετα 

50 Οἢ δη ΕἸ ρΒδῖς βίδιεπιεηῖ 5ε6πὶ8 πηοϑὲ ἀρργορτίδϊε. --- Ἵ Ὁ} 5Βουϊὰ βίδῃὰ 
ξἕοτ δββοπᾶπος δἷἵ οἷοβε οἵ ]. --- δ, ἡ π ΠΝ] αὐ ἐλαέ; εἶδνν. δτν 2 Κ᾿ δ. την 

Ατδῖι., νυ. ΒΒ. Τῆὶΐβ βῃουϊὰ ᾿ς 1.5,- 1Π] υϑεὰ αἶβο ν.β. ῬτοΡΘΌΪΥ ἴὲ [68 

Βετε, [γουρὮ σαγα αββηεβ8 οὗ ἃ βουῖῦα, ἰα]καπ ἴμ6 ρἷασοε οὗ δη οτὶρί παὶ ἼΓγ ΣΝ 

ὙνἘΙΟΒ 5. πλἰβϑίηρ ἴγοτι {με Β[γ, ---θ, 59.352} ΗἸΡΗ, ἴπΐ. νἱἢ 5[. ἀπά 3; ποῖ 
τεπιρογαὶ, Βαϊ οἰτουχηδίαπιία!Ι. ΤῊΐ5 βου! ὃς 1.4. --- Ἴ. 3235] πιαίεβ 1. ἴοο 
Ἰοης; τεάυςε ἴο 25. ΤΏ βεοοπὰ 2 ἀϊϊτίορ. οὗ ἴῃς πεχὶ ἰείξεσ. --- 8, ὙΡΠΠΓΝ]. 

ὝπΠε ογάεγ οἵ ἴδε βεηΐδθπος ἢ88 Ῥεεῃ σβαηρεά, Τδε ν᾿. ββου]ὰ Ὀερίῃ ΠῚ ὃς 
ϑηά οἷοδε ἢ Ὑ Ὁ π. 

9. 92] ἰ5ἃ ρἷ., ἴοο τεβίγςϊἶνε ἔοσ ξοπίοχί οσ ῬΆ., τιδκίηρ ]. ἴοο Ἰοῃρ. --- 122] 
53. εμείραϊεγίέ νεγόα μα, (ὃ φυλάσσεσθαι τοὺς λόγους σου -Ξ Ἴ" 2. ΤῊΣ 8γ. 

νυϊτπουϊ ᾿γὲρ. 18. πιοϑὲ ῥτοῦ. --- -10. 2) 1 ΗἸΡΒ. 7.58. ὩΦ; Οδὶ υϑεὰ ν.31. 118 
ΙΙ ν ν."ῖ, ς(, 1918, ΤῊ 8 5ῃου!ὰ Ἀε ].7. --- 11. ἼΣΟΝ ΡΥ] Ὀεϊοηρβ αὐ ἴῃς επὰ 

οἵ Ἰ. ἔον αββοπᾶῃςβ, 85 υδυδὶ, --- κ᾿ 190} ἰ8 ῥργοβαῖς ἔοσ δῇ οτίρίπαὶ νῶν. Τὶ 
5ῃου]ὰ Ὀς 1.3, --- 14, ὍΥΨ ὙΥ12] 5. ἱργορ. Τῆς } οὗ ν.1δ. 16 γεχυΐγεβ Ἴσυι 

αἱ τΒε επὰ οὔ]. δπὰ [86 ρύερ. 3 ἢ ὙΓΥΨ δὲ τε Ὀερίπαίΐηρ. --- 1δ. ΤῊ] 

ςοδοτῖ. ΗἸΡ. 93) τεαυΐγεβ ὅν, ἴῃς υϑι δ] ρτερ., ἔογ ροοά τηεᾶβυγε, 85 ν.6, ΤῊΪ5 
8δου]ὰ θὲ τὴς ἰαϑβί 1. --- 16. ΡΡΠ3] στ ἴειτα οὐ Ἡ ἰδ ἱπηρτοῦ. ; ΟἿΪΥ Βεγε ἴῃ 
Ῥ5. ἔογ Ὁῦπ, νυ βίο μδ5 δἰγεδαυ θθβεῃ υβεὰ ἴῃ ν.}2. ϑυββεζυϊε ον ἰξ Πρ ἀπά 

τρᾶῖις 1.5, ον] ἩΠΒΡ. »»Ὁ 5 νι", Ῥ]Ρ. νοῦ; τυ. οαἕϑ,--- ἼΛ2] ἰβ ἴοσ 
ἼΣΥι 5 || τεχυΐγεβ. ᾿πλ2ν [88 Βεθῃ υϑεὰ Δἰτεδαγ ν.9, απὰ ἴῃ ἴδγτα ἔου [δνν μα8 
δἰτεδν θεεῃ ρίνεῃ ἴῃ (ἢΪ5 ν. 

18. 52] ΡΊ. ἵτην. τῦλ ἔου πῶ φεγεονεγ, Ὑγϑηβροβα ἢ 5 1]. ἴο Ῥερὶπ βεοοπὰ 
τοἰγαϑῦς, [Ια 15 ἴοο ἱπιροτῖδπί ἃ 1]. ἴο οοπῆα ἴῃ τη 16 οἵ ἃ ἰείγαϑες, 

δηὰ ἰ5 {{|ν.28 45 Μ6}} 88 υ.], ΠΡ 5 αἰβϑὸ πεεάεὰ ἴῃ ].ὃ οὗ δίγ. δ5. υβυδ]. 
-- 19. .2.Ν}1 ἴδε Ἰοηρ ἔοττι ἱπῆρτο.; πιαίκεβ ]. ἴοο Ἰοπρ; τὰ. Ὁ ΝΠ .). --- ὙΓΊΣῸ] 

υϑεὰ 4ἷ5ο ν.Ἷ ; [18 5. ὑοῦ. εἴτ. ἔοτ ἼΔΟΝ, πεεάδαά ἴῃ 51τ.--- 30. 0.2] αὶ 

Ρῇ 3 { Το) (Θ΄ Ὁ) Αταπι. δε εγδεά, ΒΌΒ., οἵ, ΗΙρἢ. [4. 316; θυϊ (ὃ ἐπεπό- 
θησεν, Ἔ εοπεμῤίυϊέ, 3 αρεέάεγαντέ.: ῬΥΟΌ. ἀτγοῦ ἔου τὺ σης ἑἄγισέ οε, Ξέβα- 

γαϊεαῖ, εχ ἐεαῖ, ἢ 2 ν. 19, το ΣΝ Γ Ὁ] ΠΩ ΝῈ πιῖ. ανλ. δοηρίηρ, ΒΌΒ.; Ῥυϊ ΟΦ τοῦ 
ἐπιθυμῆσαι, 33: ἀἰδεαίεγαγέ, ἸΤΑΡῚῪ ἰηΐ. νὉ., 80 τηοβὲ ργορ. ἰηΐ, ἢ. ὥπ γι; οὗ, ν.΄), -- 

τ 5532] 5βου]ὰ θὲ ἱταπβροβεά, ἴμαΐ 1. τοὺ επὰ ἔογ δββδοπᾷποα ἰῃ ὙΘΟΦΈ. --- 

21. ΤῊΐβ 5ῃουϊά Ὀε 1.7. --- 99, Ὁ2] κπεσυεν, Ἀδτα βῃδηιθβ, οοῃςείνεα 85 ἃ ρϑῖ- 

ταθηῖ, [ἰ ἰ5 ἀβυ8}}γ τερατάεα 45 ἴτην. 552 σοδί, αὐὰ ἴθεπ βῃουϊὰ θὲ ὃ). Τῆς 
1. 15 ονεγῆ}}. ΕἸμος Ὁ οὐ 112} 15 ἃ 5].» Ρσοῦ. πε ἔουπηθυ. ---- 2] 15 ἂῃ ἱπίεγρ. 

εἰ. --- ὙΠ] υϑεὰ αἶ5ο ν.33, Βυθπείζαϊ 6 μδτα [Π6 τηϊβϑίηρ ἍΤ; δηὰ τ, ἴο επὰ 
οἵ 1. ἔον δβδοὔδπος. ΤῊΪβ ν. 15. ραγβ)]. υἷι ν.18, --- 38, Ὁ... “95. τὰ. ον. -- 

ὙΠΩΣ] ἰβ 61.» πιακίηρ ἴξ πεοαββαιν ἴο σμδηρε τῶν ἰηῖο πῦϑὴ, κ6 τὰ, πιϑν, ΤῊ ΪΒ 

5βου]ά Ὀε 1.3, --- 34, 71} τουδὶ ρὸ ἴο επὰ οἵ ]. ἔοτ δϑϑοῆδηςβθ. (δ δαὰἀβ αἱ 
οἷοϑθε οὗ ]. τὰ δικαιώματά σου Ξ- ὉΠ; 580 αἷβο Ἐ. 

2δ. }}] 5Βουϊά θὲ αἱ ἴμε επά ἔοσ δϑϑοῃᾶπςε; 80 ὑ) 0 ν.35, --- 97. Ἴ ὉΡ0 
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2.25]. ϑαυθδεκαϊς ἔοτ Ἴρυ, ὙΡΦῸ. (ὃ δικαιώματα Ὧδὲ8 ὉΠ, Ξο αἶϑο ἜΤ. 

Τῆς ῥἈγ. βῃου]ὰ θὲ δἱ τῆς επὰ, ἴῃ δοοογάδπος στ [π6 δββδοῆδπος οὗ με ν. 
Ὗνε βῃουϊὰ τβετείοτε τὰ. ππῆθν ὙΓΥΝΟΟ) ὙΥῚ2, ΜὮΙΟΙ 4150 ρῖνεβ Ὀεϊζες ρμαγαῖ, 

-τ 38. πρῦ}] Οδ] Ρῇ. {δι νὉ. ἀγοῤ, εἶβνν. ἴῃ ἴςαγβ 70. 169, ἑεαξ (οἵ Βου5ε) 
Ες. τοἹβ, ---ἴ 220} π.ξ. ργέφρ εἶδνν. Ῥτ. τοὶ 1418 1751, οἴ, γ» Ῥα, 135. -- 01 
8δου]ά ρὸ ἴο οἷοβε οὗὨ 1. ἕο δββοῦδῃοεα. --- Ὑ 22] δἰγεδαῦ υδεὰ ν.35; εἴτοσ ἔος 
ἼΣΟΝ, πεεάςά ἱπ ϑίζ. --- 80. 5050} Ρ᾽. Ρΐ. 1 55. δ «εἴ (165), 8ο Σ προέταξα, 
3, 2γοῤονεδανε, Ὀαϊ ἀθβεῆος οὗ ργερ. βυϑρίςΐουβ. (ὃ οὐκ ἐπελαθόμην, ἘΠ πο»ε στνε 
οὐῥέξεεδ, ἸΤΑΡΙΥ ΓΦ Οἵ ΒΥποῦγι. 46. μαὰ Ὀεΐογτε ἰὲ γῶν ν. δῦ, Ζεηπεσ, Βᾶ., 

δυρρεβὶ γὴν, θαΐζ 4}} οἵδεγ }]. ἐπὰ ἰπ"-. γε νουϊὰ (Βετείοτε Ἴχρεςὶ νὉ. ἢ 

8[.; τὰ, ")»ν σγισοίῆ, ἐονεβοτό νεῖν ΜΙ ΪΟὮ δυΐι5 [} νι, οἵ, 1312 15. 3818, --- ΤΌΡΦΕΊ. 
ϑυρπιίίιυϊς ἼΣΡΡ, υαδὺ8] ἴοσα δήϊεσ ΠῸ ἴῃ τ8ῖ5 Ρασὶ οἵ Ρ5., ἩυΦῸ Ὀεῖησ 

πεεάεὰ ἴῃ νυ. 7, 

88. ΠΥ} εἷ.», τι κίηρ 1. ἴοο Ἰοηρ. --- ὙΠ]. ϑυβπιίταϊε Ἴντρυ, πεεάεὰ αὔτετ 
ΠΡ, ᾿Γ (Πετε ἴα ἴο 6 ογάδσ ἴπ υϑὲ οὐ ἴεγπ)8. --- 300] 50 ν. 112, (δ μετα διὰ 
παντός, ἴῃετε διὰ παντὸς ἄμειψιν ΘΚ, θυ: δύ ἀντάμ(ελιψζε)ιν ὥν.“.«.Αἷτὶ 

5. Ὀετε 267 υερίλρέτενι, ἴΠετα φγοῥέεν γεν ἐδιέίοπονι, ΤῊΘ ἀββοπᾶπος τεααῖΐτες 
ἴπ ὈοΓ᾿ νβ. 3»; δπηὰ πε, 85 Βᾶ., γειυαγ αἴ, ταῖμβεγ ἴδῃ ΤΡΘΝ. τ. ΤῊΪς 

1. ϑῃουϊά Ὀς ἰγαπβροβεὰ ἢ ν.5,, τπαὶ ΠΤ. τοδὺ Ὀερίη διγ. ---- 984, τσ] εἷ. 
οἵ ἀρ" Βοδίίοη, --- ον 522] δββοπᾶποα τεαυῖγεβ 530, -- ΠΣΝΥ] 8. ρ]. ἀϊξευτοίησ 
18ς οοππεοίίοπ, --- 8θ. 530} βοε5 ἴο ἐπὰ οἵ ]. ἔοσ δββδουδῃςα. --- 87. ΓΝ] 6]. 
ταρκίηρ 1]. ἴοο ἴοῃρ; τά. ΝΥΦΌ. --- Ἴ5 2} οττ. ἴοσ ἼὙΛ2 9. --- 88. προ ΡῈ]. 

(ὦ εἰς τὸν φόβον σου, ἢ ἐν {ἱνιογενι ἔμελεν, ἴρθοτε ϑϑ. [Ιἐ ἰ5 Ῥτοῦ. ἅτε ἴο 

δϑϑἰ πι ]δἰΐοπ ἴο ν. 89, ἤοτα ἴι 15 ἃ ρ'. Βυΐῖ 4 νοτγὰ ἰ5 πεεάθά ἴον ταεδϑυσε δηὰ 

ἈββοΏΔΠος ; τὰ. υΝ μη» «έοῤ (οἴ. κ᾽ τη 3781 4ο 4419. 733) ἀπά ἔγδπβροβε ἴο 
ἐπὰ οἵ]. ---89. ὙΠ] Ῥεϊοηρβ δὲ επὰ οὔ ]Ἷ. ἔοσ δββοπᾶπος, δπὰ μδ5 ἔοσ οὐ]. οΐ 
ρῚσ, Βαϊ Ὑ ΘΡΦῸ ἢ ἼΣΝ ν., Ὁ Ὦ νΌ. δε αγγαίά ο7 Ὀϊ. 919 2859 70. 325 οἽΒ; Πετε 
85 Ὃλ Ῥε5, 222, 4315 «ἑαμα ἐγε ἀστὸς οἵ, --- 2} ἰδ δὶ.» ποῖ πεεάεα, δῃὰ βροϊ]πρ 
ταθᾶϑυσο. ΤῊΪβ δῃου]ὰ Ῥὲ Ϊαϑβὲ 1. οἵ ϑίτ. ---40. ΝᾺ] ΤῊΝ νΌ. δορεσ “τ, 

ἀἔεεῖγε, 45 ν.114, οἵ, 2) ν.181 δῃὰ Πϑ νη ν.20, ---- Ἵν 00]. ϑαυβειταϊς Ὑ τ, 1Ε Ἴηρο 

18 Βυρρ]εὰ ν. 28, 45 οσάεσ βεεπιβ ἴο γεχυῖγε, ΤΆΪΒ ν. [Πεη ββουϊά Ῥε 1.5. 
41. 1] Ὀερίπβ Ἄς 1]. οὗ (μῖ8 5ῖτ, Ἡδετε δπὰ ν."δ' 46 11 [5 δϑβενεγαδῖῖνε; ἴῃ 

811 οἴμεσ Ἵδβεβ ἰξ ἱπιγτοάυοεβ ἴῃς δροάοϑβῖβ οἵ ἴῃς 7.55. --- Ἴτοῦι ΝΜ] ΜΤ. ρὶ., 

50 6, ὦ, Ἴπθη ἀδέεςιίνε Ρ]. ἔοτ Ἴγιοπι; Ὀυϊΐ (ὅ 56. πιογα ὑγορ. ὙΒεη υ. 15 αἷϑο 

τοῦς ὑτοΡ. ΗΪΡΉ. ")Μ53)}. --- ἼΣΟΝ 15 ἔου δὴ οὐ ρίπὶ Ἴ 2 ἢθτε. ΤῊ Ϊ8 ν. 885 ὕδεπ 

ὉΥ εἴτ. {ταῃβροβεὰ νυ ν. "3, --- - 43, ΤῊ Ϊ5 ν. 5Βῃουϊ]ά Ὀε 1.4, --- 48, "507 ἰ5 ἐχρδῃ- 
βἶνε ρῇ].; 850 α'80 33 ἽΝΌ Ὁ. Τα πιεᾶϑαγε 15 οοτηρ]εῖς νι ἰϊβουΐ ἴμεπι. ---- Ἰορ Το]. 

ΤᾺ 8 ἴεγπι βῃουϊὰ ὃς ἰῃπ ἢ]. 88 υβυ8]. 1ἰ ροεβ ἴο ἰῃς επὰ οὔ ]. ἔοτ δβϑϑοῆδῃῆςα ; 30 
αἶβο ἼΛ ΣΙ ν "6, ἼἼρο νι"δ, ἩΓΕ ν δ, ἬΓΙΧΌ ν."Ἱ, -- 44, ΤῊ ΐβ 5ῃουϊά δὲ 1. 5 

ἀϑι8], (ο]ονεὰ ὈΥ ν."δ, ---- 40. κὉ}}. Τῆς ταεάβατο τααυΐγεβ δαὶ μῦ δβου]ὰ ὃς 
απὶῖεὰ τ] ΦΨῸΣΝ ἴῃ οἢς ἴοπε ; πεγείογε 1 ἴβ ἃ δἷ. ---- Ὑ}3} 3 αἷβο ρὶ., ἀυς 

ἴο {ταῃβροϑίτἴοῃ. --- 47. ΤῊΪΒ ν᾿ βῃουϊὰ θὲ 1.8,--- 48. Ἰ2ΠΝ ἼΦΙΝ ὙΓΧΌ "Ν] 

τρϑκαβ 1. ἴοο Ἰοῆρ. ΤΈΣ οτἱρί αὶ τναβ ΟἿ “φητῦν; τε οἴδες τνγογάβ Ἵςτερὶ 

ἱπίο 186 ἰεχῖ ἔγοτῃ ἴῃς ρτγενίουβ 1. Τὸ μι ῖβ ἰ8 ἄχεα γ Ὀεΐογε πρῆῦν, ΤΈΪδ νυ. 

βῃουϊὰ ὃς 1.3, 
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49. 91] 80 3 «εν εονεῖς, ΟΝ τὸν λόγον σου ; ἘΠ σεν δὲ ἐμὲ, αἰδο 35; Θ᾽. 5.5 

τῶν λόγων σου; Σ λόγων ἐμοῦ. 1,32 ἰ5 τεχυϊγεά ἴῃ [ἢ 15 5[γ., ἀηὰ 85 5.8] δἱ 

τῆς οἷοδε οὔ δε]. ὙΒεη ἰγάπβροβα ἢ Ὑ Ὰ ἰξ 85 πεβάεὰ αἴοσ Ὁπ' γαῖ μεσ (ῃδπ 
δῇον Ἴϑι, ὑβοτα ἰδ ἰ8 Ἰαοκίηρ (ὅν. Τὶ --- δ0. ἼΓΓΟΝ 52] εἴτ, ἔοσ [με ὑϑυ8] ἼΓ[ΌΝ9, 

οἴ, ν»»ϑ Ὁ; δηὰ ἴδ βδμβουἹὰ Ὀς αἱ ἴῃς οἷοβε οἔ ].--- δὲ. ὑγ 5} ΗἿΡΆ. γ» νϑ. 
“εσγρ, ΟΟἹ] “1, ἨΙΡΆ. αἰβο 70. 1629, ---- ἼΓΙΓΠΓὉ} εττ. ἔοσ ἼΓΥΨ δηά ββουϊὰ θὲ 
δὶ οἷοβε οὔ], ἽΠΣ 15 ρίνεῃ ἴῃ ν.ῦ8, ΤΈΪΒ ν᾿. οσὰ, Ὀγ ΟΝ, θαϊ ρίνεη Ὁ (δ. Β. Το 
--δ9. ὙΘΟΦΌ] ἰ8 τεχυϊτεὰ αἱ οἷοβε οἵ ]. ἃ5 υβυδὶ. "15", τερτεβεηϊεὰ ὈγῪ βῇ. Ἴ, 
5 ἴΏ6η ΟὈ]. οὗἨ ὙΠ {| ἼῸΦ ν. δῆ, ---- δ8. πρ 51] 85 715, ἴε Ὀυτηΐηρ νίηα οὗ 
ἴδε ϑίτοοςο. Ὗτββ. αἰβεγ: (Ὁ ἀθυμία, Ἐ δεξεεο, Α4. λαῖλαψ, Σ φρίκη, 3 λογ- 

70. --- δά, 7)7ὴ5] Ὀεϊοηρβ δἱ οἱοβε οἵ ]. 85 υϑυ8]. --- δδ. ἼΠ 0] ποῖ πεεάεά, 85 

υξεὰ νιὅδ, ἩΓΊΣΌ ἰ5 τεαυϊγεά, ---- Υ}] 15 δὶ. --- ὅθ. Ἴγ7ὴ0 0] Ὀεΐοπρβ αἱ οἱοβε οὔ]. 
δΊ. Ὑ 2] Ρ]. ἱπιρζοῦ.; τὰ. 5886.. 88 υϑυδὶ. (δὲ τὰς ἐντολάς σου ΞΞ εἰἴπετ ἼἸρο 

οἵ Ἴ ΣΟ, (5:5. 5. 0 ἘΞῪ χὸν νόμον σου -Ξ- ἼΓΓΓ',, βῆονν5 ἴ[ῃαὶ αἴες ἴῃς βεραγαίίοῃ 

οἵ ἴδε τεχίβ οἵ (6 δῃὰ ἢ, ἱπ (δ 85 ἴῃ 38) ἰπίεγοβδηρςε οὗ ἴεσσβ ἴοοῖκ ρἷδος. Τῆΐβ 
ν. 5ῃουϊά Ὀὲ ἱγαῃϑροβεὰ στ ν. ὅδ, ---- 69. 21] ΤΏΔΙΚ6Β ]. ἴοο ἰοηρ. [18 ᾿πβεσίιϊοη 

τᾶβ ἄπ ἴο ἴῃς ἱπίεγρ. οὗ Π3Φ ΝΥ δ5 ΗΙρἢ. ἰηβιεδὰ οἵ 94]. ΤΆΪβ8 βΒβου]ὰ θεὲ 1]... 
-- 600. ᾿Ἰρποποτ 7] ΗΠ Ώραῖρ. ᾧ [τ] νὉ. οἹἱγ τη 15 ἔογπι, δέρησεν, ἐαγν», ἀείαν 
Οῃ. 1τ9}6 4310 ([) Εχ. 1289 (Ε). -- Π[. ν)}} ΡΙ, ρέ. 5, ἫΨ τε γοιρρραῖ, υ. 209. 
-τ ΠΛ] 5Βουὰ ὃς αἵ οἷοβε οἵ 1. ΤΆΪ8 ν. Θμου]ὰ Ρε 1.8, --- θ2, τον ΓΙΣΠ] Ρἢτ. 
εἶσνν, Εχ. 114 (7) 10. 342, οἴ, Εχ. 1229 (7) 7. 1τ68:8 Βα, 38. - ΤΠ] ἰβ 
δῃ ἱπίογρ. δὶ. Τηΐδβ ν. 5δῃου]ὰ Ὀε 1.8, --- Θ4. Πγ5}] ἰ5 ρ]. -- ὙΠ] βΒδου]ὰ Ρὲε αἱ 

οἷοβε οὗ], Ταΐβ 5Βῃου!ὰ ὃς 1.5, 
66. 2] δ]. ἱπιραίτί πῷ πιεάϑυσα. -- ἽΠΊΧΌ] βδου]ὰ θὲ δἵ επὰ οὔ ]. 85 υϑια]. 

ΤΙὶβ ν. βῃου!ὰ ὃὈς 1.7. --- Θ7. ἼΛ ΟΝ] ββουϊά Ὀὲ αἵ οἱοβε οἵ ]. ἔου δβϑοπᾶποα. 
-- θ8. Ταῖς ν. δῃουϊὰ οἷοβε ἴῃς ϑίγ' --θθ. 2000] ΟὟ] ρί. ἢ [ὉΡ0] Οδὶ 
“πιεαν, ῥίατίεν συεν, εἶν. 70. 13, 147..--- οἷ 52 ὩΝ] ἰβ ἃ βὶ. οἵ ἱπι εῃβίῇςα- 
τίου, Τῆΐβ ββου]ὰ Ῥὲε 1.δ,, ἐο]ονγεά ὉῪ ν.ἕὔΌ, --- 70. 1 00] νὉ. δὲ )γοςς, γα, 
α.λ. Ατδπὶ, -- Ν7 εαρἢ. εἷ. --- ἽΠ ] ββουϊὰ Βὲε αἱ οἷοβε οὗ ]. ἔοσ δββδοῃᾶπος. 
- Τῷ βῃμου]ά θὲ 1.3. --- 73. ΤΡ ΓΔ] ΠῚ [85 δἰγεδάυ θεεπ υβεὰ νιἴῦ, ΟΟΦῸ 

ἦβ πεεάἀεὰ ἴῃ 5ιτ-. ΤῊ ΐβ ρἢγ. βῃου]ὰ ρὸ ἴο επὰ οὗ ]. ἔοτ ἀϑβϑοῃδῃος. --- ἢ55}} ἰ5 
εἰ. οἵ ἀτιρ! βοαϊίου. ΤὨῖβ ν. βμῃου]ὰ "ὲ 1.5 

Ἴ8. 22} εἰ. οἵἩ ἱπιεγρτγεϊαϊίοπ ; 50. Ὁ ν.ἴ4. 1, Ψ, μαβ θεεπ ἱγαηβροβεὰ 
ἴτουω ἰαβὲ 1. ἴο ἴῃς Ετβὶ 1, ὉΥ δττοσ. --- ἴδ. Δ Ρ2}} ἃ πιϑΥρΊΏΔ] δ]. [μαὶ μ85 στερὶ 

ἱπῖο ἴῃς τεχὶ δῃηὰ οσςδβιοπεὰ ἴδε ἰγαπβροβίτου οὗ ἥσθνὺ δηὰ ὙθῦΦΌ. Ὅς 
Ἰαϊϊες δεϊοηρϑ ἴο τὰς οἷοβε οἵ τῃε 1]. ἔοσ δββοπδηςε. --- 18. 7125] Ὀεΐοπρβ ἴῃ 
ἴδε Βτδὲ μαὶΓ οἵ 1. 11 παβ θεεπ τοτπονεὰ ἴο (ῃἰβ ρίαος ΥῪ ταϊϑὶπιετρτείδιίοη οὗ 
ἼΣΟΝ 88. “ ῥγοπιΐβε." --- 71. ἼΣΓ] Ὀεϊοηρβ ἴο ἴ8ε οἷοβε οὗ 1. ἃ5 υϑυδὶ. -- 

Ἴ8. ΓΩΣ ον ΝΣ] δ]. οὗ ἐχρδηβίοῃ ; οα με Ῥδϑὶβ οἵ νυ. 9, ---- 2) Ν} ποῖ διρμαίῖο, 
Ῥαϊ ἱπιτοδυοίπρ ἃ οἰτουτιϑέαπίίαὶ οἸδαβα. --- ἴθ. Ῥ»Ὸ}] Κι. 8 ἴο δὲ ἱπίεγρ. 85 Ὑν ἢ 

βυ ) αηςῖνε, ἐχργεβϑίηρ ρύγροβε. Οὐ. Ὁ), [ΠΟ ΡὮ 5βυβιαἰπεά ΕΥ̓ Κτ88., δ ἵπη- 

Ῥτοῦ, ΤΆΐβ ν. ββουϊὰ ὃς 1.1 --80. ἼΠ2] 5 ἀβι8] Βεϊοπρβ αἱ οἱοβε οἵ 1. --- 
νῷ ἸΡῸ"] ἴοτ δὴ οτίρί παὶ κῦν. ΤῊΐβ ν. βῃου)ά γε 1.7 

81. 20] ροεβ ἴο εἷοβε οἵ 1. ἴοσ βββοπᾶπος ; 50 ὙΠ νυ. 5, ---- 82. ἼΣΟΝ] 

885 θεθὴ ἱγαηβροβεὰ ἴτοτι οἷοβε οἵ 1. δῃὰ Ὁ ργεῆχεά βεδοδυβε οὔ ἴδε πονῦ. ἵἰ 
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νγ88 τ ΠΥ οτὶ ρί δ! γ [με δα Ὁ). οὗ ὍΣ Π)Σ, --τ ὙδκὉ] ἰ5 ἃ ῥγοβαῖς ρὶ. --- 88, Ὁ 9] 
π.ῃ. φλέοξ «σιοξε ἃ5 1485 Οπ. 1928. 38 (7). (ὃ πάχνῃ, Ἐ], 3, φγκίηα ᾿ταρτοῦ. --- 
84. "5012 ΠΦΡῚ] 15 δὴ ἐχρίβδῃ. δ].» τηδικίπρ 1. πιυ ἢ ἴοο Ἰοῃρ, δπὰ ἱπάεεὰ ρίνίπρ 
ἃ ἴαἶΞξε εχρίδῃ.; ἔου ΘΟΦῸ Πεῖε 8ἃ5 εἶβυν. ἰῃ 5. γείειβ ἴο {86 ἴανν ἰἰϑεὶ δἀπὰ ποῖ 
ἴο ἰϊ5 ἀχεουϊΐοη. ΤΕ 5. Ἴ)͵ νψὰβ ἀγορρεὰ ἔγοπι ϑῦφ ὈΥ Βαρίορ. --- 8ὅ. γτ Ὁ] 
Ῥ]. Ἐπσον πῇ 2ὲζ, Ρῃτ. α͵30 577 [6. 1833 (Κι) : 80 9, 3, ; Ναὶ Θ διηγήσαντό 

μοι ἀδολεσχίας, ἜΪ »καγγαυεν μη νελὲὶ γαὀμζαξέονεες Ξε γτοτ᾽, ν᾿ Ἀϊοἢ, Βοινενεσ, ἰ5 

Εἶνεπ ἃ πιηρ. Ὀπκπονγῃ εἶβνν., 88 δἰβο ἴδε νὉ. π΄. -- Ν᾿ ὙΡΙΝ] ἴᾶπια ἀπὰ ἱτιργοῦ. 
. (δὴ οὐχ ὡς ὁ νόμος σον ἀερεῃάβ οπ "ὧκ νὉ, ψοἢ ἰβ δὴ ἱπιεγρτείδιίου οἵ δ 

οὐἱρίῃδὶ Ὑνο {| Ὁ. τ 86. ἬΓΙΣΟ 5] 5 ἰῃιροβδβί]ε, ἔοσ Ὁ9 ἰβ πεεὰἀεὰ αδἵ ἴδε 

Βερίπηίηρ οἵ ἴπε 1. δπὰ Ἴ ΓΙΣΌ αἵ 186 οἷοβε ἴογ δβϑοπδῆσθ 2 τεέετβ ἴο ἴῃς 

Ὁ οὗ ν."5, ἀῃὰ ββου]ὰ Ὀς ἐο]ονεὰ ὈΥ ἡ Ὺν ΡΨ. -- .Σ}}} 5. ἃ ρὶ. ἀυς ἴο 
πε ἰγαῃβροβι του ἀῦονε πιεπιϊοπεά. --- 87. γΝ2} ἰ5. 6}.,)ὄ 85. ΒΙ., θα. --- 25] 

εἰγουτηδίδη4] οἶαυβε, ΤῊΪ5 βΒῃου]ὰ Ὀὲ ἴῃς Ἰαδῖ ], οὗ διίτ. --- 88. Γι; ἱπιροβ- 
δῖ ]ε; τὰ. ΓνῚΡ 85 υϑυ8]. ΤῊ βῃου]ὰ Ὀε 1.5. 

80. 7.32] ξοεϑ5 ἴο οἷοβε οἵ ]. ἔοσ ἀβββδοπϑῃςς. --- θ0. ἼΓΣΌΝ] ἰ5 Δ εἴτοῦ ἔογ 
ἜγοΝ, ν ῃϊοἢ ἰδ πεεάεά ἴῃ δῖτ. δῃὰ μετα 85 [} 12. 11 ροαβ, βοννενογ, ἴο οἷοβε 

ο[]. --- γι] βου] Β6 γΝ2 «Ὁ"Ό0Φ2. --- 91. Ὑ ΟΦ 80] ἢ [65 ἴῃ ἴοτοε οἵ σς "ον, 
ἂς γέρα» αἰ, ϑαταταϊῃρ ὉΡ; δηὰ ποῖ “ δοοοσάϊηρ ἴο,᾽ 45 Εν",, ἄὰε ἴο εττοῦ οὗ 

Ρτενίουϑ 1. --- 92. νη] ἀϊίορ. ἕου Ὁ, ἀπε ἴο ἴδε ἱγαηβροβίτοη οἵ ἴῃε οἰδυδεβ. 
1 ξοεβ ϑἱἢ ΥΩ, απ ὰ ἼΠΓΓ ΨΠ 115 γὉ. θεϊουρΒ αἱ οἴοβε οὗ νυ. ἃ5 υβαδὶ. ---- τν] 

ἦ5 ἃ ρ'. ΤὨε νυ. βῃουϊὰ Ὀε 14, --- 98. 05] θ υϑεα αἶξΞο ν.ϑέ; ἰἴ 5 δῖε εττοσ 

ἴοσ Ὑπ πεεάβά ἴῃ δίτ.; 5ο 65, Ἐ,, ννδίοἢ, βοννενοσ, ρῖνε Ὑῦπ α]5ο ν.ϑ3, ΤὩς ἴεῖτῃ 

Βεϊοηρβ δἱ οἷοβε οἔ ]., αἴεσ ΣΌΝ, --- Ὁ3] 15 ἃ ρἷ. ἀπε ἴο τῆς ἱγαπβροβιίοῃ. 

Ττδηβροβε ἢ 5 1. ἴο οἷοβε οὗ ἤτβι ἰεἰγαβιίοῃ, || ν.893, ΤΉΏΘΩ ν.32 ψ}}} Ὀς [ο]]ονεὰ 
ΤΥ ν.36 36. [ἢ ΒΙΟῈ ἰξ 5 ||, ἀπά ΠΣ Μ}1}1 θερὶπ βεοοῃὰ ἐεἰγαβεϊο ἃ5 ἀϑυδὶ. --- 

94. ὙὉΡΟ] Ῥεϊοηρβ αἱ οἷοβε οἵ 1.; 8ὸ ὙπΨ νιβδ, Τΐβ νυ. βῃου]ὰ Ὀς 1 --- 
96. ᾧ πΡ}Ὁ}} ποῦ, α.λ. εονηβἐείενιεες, βεγγεείίονα, ἴοτ γύρον 13033, ΤῊ 5 5Βουϊὰ δε 

1.3. -το ͵Ἵκ Ὁ} 15. ἃ δὶ. οὗ ἱπιεηβιβοδίίοῃ. --- ἼΓῚΣΌ] 56. Βεζα ΟὨΪΥ ἴπ Ῥβ.; εττγοσ οἵ 
Ῥοϊπίϊηρ ἴοτ υϑι8] ἼχὉ. 

98. "0:00 ΡΙ.», ἀϑυδ!ῖν 3 {. 58. Ὑ 1 ο]. ποὰπ Οε5.146. 4, Ρυϊ Θδ, 3, Ἐ,, 2 5. 
τοίεγήηρ ἴο δ ἢ 85 ν.102, [Πδη ἼΓΙΣΟ 8 ἴῃς βεοοπά 580})., ν. 386. ΤὨΪΐβ ου 

186 ψβοὶς 5εςπιβ τηοτε ΡτΟῦ. -- Ὁ 5]. ΤῊΣ ἢ, 85. οατα ἰπῖο με ἱεχὶ ἔτοπι ἴῃ 8 
Ῥτανίουβ ].; 11 ἀ065 ποῖ ἄρτεε ἴπ πυτιῦεν ΨΊΓᾺ ἼΛΙΣΌ. --- θθ. γ105} ΡΊ. Ρῖς, 5 
Ῥε. 518, ἑαςλεγς. ΤὨς 5[. 15, βονγενθῦ, ποῖ οτἱρίηδὶ, Ὀὰϊ δὴ δϑβὶ πα]διίοη ἴὸ 
Ῥτγενίουβ 1. [1 νγᾶϑ ἰηἀεβηϊξα, 48 ὈΣΡῚ οἵ πεχί 1. -- 101. "ινὉ2] βοεβ ἴο οἷοβε 
οἵ 1. ἔον δϑβοῆδηος ἴῃς ὙΒΙΟΒ “δαταοίεγίζεβ [ἢ 18 51. ---- 92] 8 δὴ εχρίδῃ. 
εἷ.. ται Κίηγ 1]. ἴοο Ἰοηρ. ---- 155] 15 ἱπίετρ. οἵ ἂπ οτἱ ρί πα] γ, α͵βο τπῃηδκίῃρ 1. ἴοο 

Ἰοηρ. --- 102. Ἐ δἀὰβ8 πη δὲ οἷοβε οἵ 1} 5 1]. --- 108. ν508}1 ΝΊρἢ. Ρί. 3 Ρ]. 
γῆ; α-λο; ΡγῸ}. δε «γιεοοίή, ῥεασαμέ, Ρ]. νΌ. ψἱἢ 55. 5}. 15 ἵπιργοῦ. ἼΧΟΝ 

ἰβ Ρ]. ἴῃ 6, Ἐ, 9, ΖΦ, θαι τμαῖ 15 ἀραίπβὲ τε ἀβᾶρε οἵ [μἰ8 ἴασαι ἔος 18νν ἱπ ἢ. 
ΤᾺ Ρ]. οἵ νὉ. τηυβὲ ἐμεγείοτε θὲ ἃ σορυἶϑὶ᾿β Ἔσγουύ. ---- 104, Ἴ) 00]. ΤὨΪ5 ἴεττω 
Αἰτεδαγ υβεὰ ἰπ ν.190ὺ, Ἡπτα ῥργοΡ. εἴγοσ ἔοσ Ἴ ὉΠ πηι ββίηρ ἔτοπη ϑιγ. --- 19 Ὁ}} ἰ5 

ἱπίεγρ. οἵ δα οτἱρί αὶ "3. --- Δ) 5ῃου]ά ρὸ ἴο ἐῃὰ οὗ ]. ἔοτ ἀβδοῦδῆςε ΤὨί5 

ν. 5Βου]ά ὃς ἰτδηβροβεά ψ}8 Ργενίουβ μα. 
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105. 7.51]. Φ μιᾶ5 πγ, Τετῖπὶ 5Βῃου]ὰ Ὀὲ αἵ οἷοβε οἵ ], ἔου δβϑβοῦϑῃςε ; 50 
ἼΣΟΙΣ ν το ἜΉὴΡο ν.}10---10θ. ΠΌΡΕ] γ οοπβες, νυ τἢ ΡῚ. οοΒοτί. ἐσ βννε, ἃ5 (ὃ, 

95, ὅτ; ὕυϊ 3; εἰ δεγεενεγαόο, (οἸϊοννεὰ ὈῪ ΑΝ., Βᾶ., 7 'π ἀροά. οἵὨ 7158. ---- 
107. 7.21] αἰγεδὰγ υϑεὰ ν.106; τὰ, ἼΣΟΝ, ν ἈΊΟἢ 5 πεεάεὰ ἴῃ 5[τ. --- 108. πγ5»} 

18 ὉΠ; ΘΟΕΒΒΑΙΥ δὶ.» τη κίηρ 1. ἴοο Ἰοην. -- Ἵ ὍΟΦΕ 1 αἰγεδὰγ υδβεὰ ν. 106, τὰ, ὙΠ 85 

υ5.4] νἱΓ} 5 ἴῃ τη 15 8. (71.)ν ἴπ θ...4} Ἐ τὸ τ, Ττγβηβροβε ἴο επὰ οὗ ]. ἔοσ 8350- 

δδῃςςα. --- 110. 1.10]. Θαθβίξζαξε Ἴ  ΧΌ. -- 111. ὍΓΥΨ] βῃουὰ Ὀὲε αἱ οἷοβε οὔ ]. 
115. υ5ὲ Βεγεὲ πηδάβ γι ὨΘΟΕΒΒΑΤΥ δὶ ἐπ, δῃὰ 50 Ὀγουρηϊ ὁπ ψοτὰ ἴοο τη ΠΥ 

ἰπῖο ]. ΤῊΐβ ν. δῃουϊὰ Ὀς ἰταπβϑροβεὰ ψἢ ἴῃς πεχῖ.--- 112, Ὁ51»5} ἐχρίδῃ. ρ)]., ἀυς 

ἴο τη ΐϑβὶπίεγρ. οἵ 3Ρ;», οἷ, ν.23, τεβυ ίπρ ἴῃ ἱγαπβροβί θη οἵ Ἰεραὶ ἴδττω, ψνΐςοἢ θ6- 

Ἰοτρβ αἱ ἐπὰ οἵ]. ἃ3 υϑιδ]. --- ὙΠ] πεεάεά νυ ἢ ποῦ ἴῃ ν. 08, Θαθδικαϊα Ἵν ο. 

118. 0:0} Ρ]. [Ὡ:] α.λ. δά]. ἐονέαεά, λα ἀεαγέα ΒΒ. ; Ὀὰϊ τββ. 4}} 
οἴ πεσνῖβα. (ὃ παρανόμους, ἜΪ ἐνγίφμος, Α΄. διαφόρους, Σ παραβάτας, ἢ ἐμνεν,- 

ἥμοτος. Α νοτὰ ἰ5 Ἰδοκίηρ ἰο δ5ῖτ., ρσοῦ. ἔνο ψογάβ ἄγε οοπίαϊπθα ὈῪ οοτη- 
Ῥτεββίου ἰπ ἴς οὔς ξεν. ψογὰ, Ὅτ. βυρρεβῖίβ Ὁ Ὁ 8ἃ5 1018, νυ βίο 15 πιοβὲ 

Ῥτοθ.; Ὀυΐ πὴῸ 5ῃουϊὰ ἐο]ϊονν ἴο σοταρίεῖε τἰῃς τηδϑϑυγα. ὉΌ ἰ5 ἑἀνουγεά 
ἘΥ [! 550 ν.11δ (νυ. θεῖον), Ὁ.)Φ ν.118, Ὁ)λῸ ν.119.-- -- ΡΥ] 5065 ἴο οἷοβε οὗ ]. ἔοτ 

Δρβοθᾶποε; 80 712 ν.}͵ ΤΈΪ5 ν. θερίῃβ βεοοῃὰ ἰεἰγαϑι οἷ! ἃ8 υϑυ8] νὴ ΔΊΣ, 
-- 114. Ταῖς ν. ῬΡγορεΥ Ὀερίπβ ϑίτ, --- 11δ. ὈΡ 290 γ}0] 15 ᾿τιρτορ. ἴῃ ἴδε 
ςοπίεχί, [πΠουρἢ 5υδίαἰπεὰ ὈΥ Ντββ. ; 811} [με πιοῦεὲ ᾿ιδαῖ σομρε]]εὰ (με συ 8ι- 

τοαϊίοι οὗ τῶν ΓΙΧῸ ἴοσ ἸΠΥΣΌ, ΜῊΝ δϑϑοῆδηςα δηὰ ἴδε υπῃϊξογι υϑᾶρο οὗ ἴῃς 

5. τεχυῖγε. Ἐογ βεοοῃὰ ρ]. ἱπιν. οἵ νὉ. Ὁ τὰ, Ρίο. Ὁγο {| 3. ΤὨε ἢπαὶ Ὁ 
858 θεθῃ ϑΥΟΏΡΙΥ σοππεοίεα ἢ 50, τ ΠΙΟἢ δίδηβ ἴου δῃ οτίρί παὶ Γι) 207- 
“Ζίονε (116) τ Ὶ ἢ π΄. Ὁ ὙΓΟΏΡῚΥ αἰἰδομβεά ἴο Ὀ)}ὺ, ψὩΟΝ ἴθεη ἰπβίεδα οἵ Ηἱρἢ. 
Ῥῖο. ἰ5α ἰῃς ποὰῃ γ»Ὸ νυ ἱπιεηβῖνα ρὶ. ΤῊΐβ βῃουϊὰ Ὀε Ἰαβϑβὶ 1. οἵ ϑιτ. -- 
116. ἼΓΌΝ5] Ῥεϊοηρβ5 8458 υδυδ]ὶ ψ η΄ πὶ, ἀπ ἴπς ἴνο ψνογὰβ ἰγαηβροβθὰ ἔοσ 
ΔΕΘΟΠΆΠΟΘ δἱ οἶοβε οἔ ]. --- 12} Ὁ [2 π.πι. εἶβνν. 1466, ΤὨΪ5 ν. βῃου]ά θὲ 
1.3,--- 111. πριν], ἡοοξ αἱ. (5994); Ὀὰαῖ Φ, 9, 3, [δὲ υβι8] »ϑῦγϑν, ψμῖο ἢ 15 
Ὀεῖίετ βυϊϊςἀ ἴο 1με σοπίεχί. --- Ἴ 9] ξοεβ ἴο οἷοβε οἵ 1. ΤΗΐβ ν. ββου]ὰ Ὀς 1.5. 
-- 118. γῦ0] Οαὶ μέ. 2 5. ἘΓπ55] νιαξε ἐϊράϊ οἵ, “εἴ αὐ παεράξ, εἶδνν. ΡΊεὶ 
1,1. τ1δ -πτϑπο Ὁ") ὉΣ 27 Ὀεϊοπρβ δἵ οἷοβε οὗ 1. Α58 Ὁ π 85 θεξῃ υϑεά Δἰτεδα νυ 

ἴῃ νον βαρβεϊξαις, Βοτα ἴδε τα ἰ ββίῃρ᾽ Ὑ ἼΡ Ὁ. ---" 2} 58. ἱπίετρ, δ]. -- ὈΓ Ὁ] 56. 
3Ὁ]. ΠΝ Ὁ. [. ἀξοεὶ μέρες, ἃ5. 76. 85 1414. 235 Ζρ, 3.8, ᾧ, ΚΦ, Ἐ], 3, Ὀγυ 
ἐλεὶν ἐλοισάΐ, Μ᾿ Ὠϊομ ψψου]ὰ βυΐϊξ ἰΠς σοπίεχι ἰξ δυο ἃ ψογὰ οου]ὰ Ὀς ἰουπάὰ 'π 

ἨεὉ., 85 ἰξ ἀνοϊἀβ8 ἴῃς ἰδυϊοϊοθῪ Οὐ ὑπηθοαββαῦῦ ΕἸ ρ 4515 ψν ἰσμενεσ ννᾶν [ἢ 6 

ἴοσηι ἰ5 εχρἰαίπεά, ΜΝ Ώ11ε ἴῃς ἰογτμδείοη ἔγοσα ἴῃς βἔετῃ ἰ5 ροββίθϊς, [εξ 18 πὸ 
βυβιοίεπς ενίάεπος οὗὨἉ [18 τε] γ. ΤῊΪβ ν. βΒῃουϊὰ δε 1.7. --- 119. Ὁ")07 Ρ]. Σ2Ὁ 
π.(πι.) εἴγο55, 85 19. 122. 16 Ῥυ, 254, 80 Σ, 5; Ὀυϊ (ὃ παραβαίνοντας, Ἢ 2γαευαγἐ- 

“αμέες, ϑαρββεβῖ5 ταί μεὺ Ὁ τ-Ξ- Ὁ Ψ, οἵ, 5.3, 8019, --- 520] ΗἸΡ. γὩ; (δ ἐλο- 

γισάμην τ Ὥστ, ποῖ 80 ῥυΌῦ. --- ΥΝ ΨΦῸ 55] ἜΧρ]. 6]. πιακίηρ 1. ονεγία!}}. 

ΤΗΐϑ ν. ββου)ὰ δε 1.3, --- 120. 1 "07 νὉ. ὀγ ἐσέ μΡ, ΘΒ. ; εἶσιν. ΡΙ. [0. 418, -- 

ΏΒΘΘΡΟ] ἴγαπβροβε ψἱ ἢ πνν), ὍΤῊΕ βτβὶ Ὁ 15 αἰτίορ. δηὰ οἤδηρεβ ἴδε οτἱρίηδὶ 

ἔεδι οὔ τθνϑγεπος ἰῃῖο οπα οὗ ἴειτοσ. ΤΈΪβ ν. ββου]ά ὃὲ 1.". 
121. γππὶ 5] δῇ ενϊἀεπί ἐστ. ἔοσ ἴῃ υϑ08] ἼΡ τ ὍΡΦΌ. [1 Π85, βονγενετ, 

θεέ Ἰεηρίμεπεά ἔτοπι ἂπ οτίρίπαὶ ὙρθθΌ. ὍΣ αββοπᾶπος ἴμδπ τεαυῖγεβ ὙἼ3} 
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αἵ [Πε εἷοβε οὗ 1. ΤῊΪ5β ν. ϑῃουϊὰ Ὀς 1.3. --- 193, 12» 2] 3:9} ΟΔ] ἑαξε ἐνε 
φ2εάρε, φρο τωγείν γον, Βετε ἂἃ5 70. 1γὃ Ὁ; Πρ. 'Ρβ. τοῦϑε, ἼΠΩ» ἰ5 οαἱ οὗ 
Οἷαςθ. [ὲ [8 πβεάεὰ αἱ {δε οἷοβε οἵ ἐμῖβ 1. δῃὰ αἶβο οἵ με ργενίουβ 1. ἴος δβδβο- 
πᾶπος, Τδε ἴογαι ἴου 1,ἂνν 5 τηϊβδίηρν. Ἴ,2115 ἡεεάθὰ. 3 ἰ5 ἃ ρὶ. ἀπε ἴο 

Ῥτενίουβ ἴχί. εἴτ. --- 138, ΤῊΪβ ν. βῃου]ὰ Ὀερίῃ ϑῖτ. --- 1294, ὙΠ] Ῥεΐοῃρβ δὲ 
οἷοβε οὔ]. Τηΐβ ν. βῃουϊὰ θὲ ἐγαηβροβεὰ ψἱἢ (με πεχί. --- 137. ῬΣΙΤΌ Ὧ25 ΚΝ] 
85 υϑι8] δεϊοηρβ αἱ οἷοβε οἵ 1. ---- 138. 09 ὑηρο 59]. ΤΆ Ἰαβὲ Ὁ9 ἰδ δὴ ενϊάςηιϊ 
εἴτ, ἴοσ 5. Ἴ, εὶς πε πουη τεαυΐτεβ. (5, Ἐ,, βανε δ5» ψ ςοἢ βιαπάς ἴοσ δὴ 

οτἰ ρίπαὶ ἡγτροῦ, Βαϊΐ (με Ἰερα] ἴδστω θεϊοηρβ 85 υβι8] νυ ἱτἢ ἰϊ νΌ. δἵ οἷοβε οἵ ]. 

-- 355} πιαξε τἰναῖρά!, γῖρά, οἵ ἴῃς δἴερβ, (ῦ, Ἐ, 3, κυ [ς ςοπίεχι θεῖος 

ἴδῃ ΑΝ., ΕΝ. “ εβίεοτη τίραι,᾽" Ρίεἰ ἴῃ 118 ββεῆβε α.λ.: Ὁ, 49.--α Πμ 55]. Τὶς 
Ὁ αἶβο ἰβ ρὶ., ἀπε ἴο 115 ὑδε ψἹῈ ὈΥΉΡΡ. 

129. ΤῊ ν. [85 θεὲ τγαπβροβεᾶ νἱ ἢ τὰς (Ο]]ονΐηρ, ἀου 1} 685 θεσαῦσε ἴ 

βεετηεά [ῃς πιοβὶ ἱπιροτίαπί ὁπ6 ἱπ ἴδε 8ίτ. --- γυν Ὁ] Ρ]. ἔ, κὸϑ (9) δ5. Ππ. 1.25 
ἴον Ὀὐνδο [. 19.-- 130. ἢ ΠΓ9] π.π|. δβίτ. σρερενρ, μερι ον, α5. δ ; Ὀυϊ 3, 
Σ, 80 Βᾶ. πτϑ ρον, 1688 ργορδθὶς, ---- Ἴ) 2] δυϊάθης εττ. ἕο με ὑβι δὶ 2". --- 

Ὁ58] ἴοτ τϑ; 58. τεαυϊγεὰ ἔοτ ἀββοπδπος. --- 181. 75] μέ, [2] νὉ. οῥέπε 
ποἱάξ, ταου τ, εἶβυν. 15, 51 70. 1610 2938 80 ῥγοῦ. Ῥβ. 6915. -- ΠΡΟ] 1 σοηδεο. 
οοδοσῖ. ἔην δαμ 4εν 85 15, 4234, οἵ, 76. 2325. 146 ΝᾺ πτὶ, ο. δμ Εδ. τό, ς. 
δος. 70. 5ὅ γ3 3630, -- 2 18. 6]. οἵ ἱπίετρ. --- Δ2Ν)] 2) ανλ, ᾿Ατατηδίβτω, λορε, 
ἀεείνε τ ΜΓ, οἵ. ν40, ΤΆΪ5 ν. βΒΒβου]ά οἷοβε ἴῃς ϑῖτ. --- 189, ὠκν] εἷ. αῆεν τς 
τεπῖοναὶ οἵ Ἰον' μοῦ, ἴῃς οτἱρῖπαὶ τεδάΐηρ, ἴο ἴῃς οἷοβε οἵ τῃε 1. ἀπὰ 115 οβδηρε 

ἱπίο ηοϑ ϑηκῦ, νὨΙ ἢ ψγὰ8 σοῃηεοίεά ΨἹΓῈ ἃ τοδὶ πιογρτείδιϊομ οὗ ὉΡΦῸΣ δἴϊει 

ἃ Ποργ βὲ μδὰ ὁπαί δὰ τηε ἀϑυαὶ 5[, νἰτΒ ΡΙ. οὐ τιῖ5 ἴεγμι ἴοσ [ϑνν. --- 2] Ῥεϊοωρβ 

αἱ οἷοβε οἵ ]. ἴογ αϑβοῆβῃος. --- 188. 550} ΗΡΆ. [ι85. Ὁ οὖν νῦ. Οἷἱ ἀστε 
αἶοννεἐ»εέονε Ἐς, 219 89 Νς. 516 ἘΞι, 91.1, ΗἸΡΆ. εἶονν. Ες, 518 63, -- γγκτὉ5} ταδῖκες 
1. ἴοο Ἰοπρ. δ ἰ5 εἷ. οἵ ἰηςεπβιβοδίίου, ἸκΝ ροεβ σῖτα ὍΝ, "3 οἰοβίηρ 1. ἕοσ 

δϑϑοηϑῃςε. --- 184. ΠΛ Ν}] νγθαὶς Ὁ}  ἀροά. ἱπ ἔοστη οἵ σομοτῖ. Βαϊ 888ο- 
Ὥδῆσα τεαυΐγεβ ἸΟ αἵ οἷοβε οἵ ].--- 185. 1293] ταρτοῦν., τά, Ὁ ΞΞ ἐπὶ (6. --- 

10] Ῥεϊοηρβ δἱ οἷοβε οἵ ]. -- 186. Ν ββουϊὰ Ὀς ")}}» ἴον δββϑοῆδῃςς, δῃὰ ὃς 

νὴ τὮ 1:5 νὉ. δὲ οἵοβε οἵ 1. -τ- ὅ}] ἰδ ἱίδγρ. εἷ. Ὀβίοτς γλρυῦτμῦ, ΤΕΐδ ν. Ξῃουϊὰ 
Ῥερίπ τῆς τεἰταϑιο ἢ. 

187. ΤῊΐβ ν. βῃουϊὰ οἷοβε ἴῃς ἤγβὶ τοι ταϑεῖοα, -- 188..ὄ Γ51]} μδ5 Ὀβεῃ ἵποοῦ- 
τες ῖγ Ρ᾽δοεὰ αἱ 186 Ὀερίππΐπρ. ΤᾺε 1. Βῃου]ὰ θερὶπ νὰ ἼΝῸ ΠΛΟΝῚ ΡΣ. ΤΈς 

γὉ. θεϊοηρβ στ (μῈ πουπ ἔου [δὺν δ ἴῃε οἷοβε οἵ ν.--- 189. 2] τηδηϊοοι 
εἴτοῦ ἴον ἴῃ 8 υϑι8] ἼἼ2", Ιἰ βῃουϊὰ αἰϑοὸ Ρὲ αἱ οἱοβε οἵ ].--- 140. Ἴλιο ΡΥ] 

ϑβι τα]αϊεὰ το 1881 Ρτ, 306, ΤῊς [|πτεαυΐτεβ ἡνῪς δρτεοίηρ Ὑῖτἢ ἼἼΣ}, ἀπά ἐμαὶ 

ἼΛΙΟΝ 5Βου]ὰ ρὸ ἴο οἷοβε οἵ ]. δίτεν 3πν, ψ Β] ἢ Βμουὰ θὲ τεδὰ ἱπβιεδὰ οὔ πϑῆν.--- 
141--144, »10 0] ν. 141 ροςϑ8 ἴο οἷἶοβε οὔ ].; 30 ἼΛ Γ ν. 425, Ὁ ΣῸ ν δ, δδὰ ὙΤΥΨ 

ν. 15, ὙὍΤῊε Ἰδίίεν βΒῃου])ὰ "ες ργεοεάεά ὉΥ 3 68 υδ8] συ ἱτ ἴεγτα οὐ [δὺνν σοππεοῖεά 
νι τ; Ρυῖ 845 ΠΥῚΡ 8458 Ὀδεη υϑεὰ αἰτεδάγυ, νυ. 158, [Ππ τηϊββίπρ Ὑ Ὁ π Βῃου]ὰ ἢετε 

ἴδκε ἴξ8 ρίαος. (ῦ, ἘΠ, ξῖνε Οὐ ἴοσ ὈΣῚΡΒ ν.4], ΟΝ [δ5 ἴοσ ΠΡ, ν.143, "21; δυὰ 

ἴοτ “2 ν. 189. τῇς διιρίσαουβ ἴετπι ἐντολαί υϑεὰ Ὀγ 6ὅ ὈΟΪῈ ἔοΥ ΓΥΣῸ δῃὰ ἔοσ ὈΥθΡυ. 

146. πγ}} δια8 Ὀεεῃ ἱγαηβροβεὰ ἔτοτῃι ν. 146, Ἡδστε ἴξ τιϑῖκεβ 1. ονεγίῳ!! ; 
ἴδετε ἴξ 15 πεεάεά ἴο σοταρ]εῖε 1]. --- ὙΠ] ρος8 ἴο οἷοβςε οἔ ]. ἃ5 ὑϑυδὶ ; 80 ἼΓΠ 



ΡΘΑΙΜ ΟΧΙΧ. 443 

νυν, ΤΕΪ5 ν᾿ βΒβουϊά οἷοβε (ῃς ἢγβὲ [εἰγαβ! ἢ, --- 146. 9} Ἐ »"απάαία Ξε 
εἰϊμεῦ ΓΥΣῸ οὐ Ὀλρο, ἀου ὈΈ1ε85 (με Ἰαϊῖετ. ὍΤΕ ν. ϑμου!ὰ Ὀε 1.5, --- 147. ζ ην}] 
πιῖι. ποέδισἀ, ἈΒΌΆΔΙΪΥ οὗ ἐνερίηρ, θυ μέγα δ5 [0. γέ οἵ ἴῃς ἄδνῃ. ---- 1" 2] Κι. 
τπουρἢ βυβίαἰηεα ὈΥ (5, 5 τηδῃ ἔα 5Ε}Ὑ γοῺΡ ἴοσ ἴδε ὑδυδ]ὶ Ἴ 21 ΟΥἱ ; 8ὸ ὅ. [ἰ 

ἃἰ5οὸ ροες ἴο εἶοβε οὗ 1. ΤᾺῖΐβ ν᾿ βῃουϊὰ Ὀερὶπ ἴῃς ϑίγ. (ο]οννεά Ὀγ 148. --- 
149. πν}} ἰ5 ρ]., τιδκίηρ 1. ονετίι!], ---- 9900} 55. ἱπιροββίϊς ; σὰ. Ρ]. 88 

πϑυδ]. 1ἰ 5μβου]ὰ αἷϑοὸ ρὸ ἴο οἱ. οἵ 1. ΤΆΐβ ν, βῃου!ὰ ὃς 1.ὅ. ---1δ0. 01. ὦ 
οἱ καταδιώκοντές με "971 ; 80 “Ὁ, Ἐ], ταοτε ῥγοῦ. ΤΆ 5 ν. δου] ὰ θερίπ βεοοπὰ 

τειταϑιίςιι. --- 161. ΤῸΝ ὙΙΣῸ 91}] 59 ἷβ οἷ. οὗ διιρ! βοδίίου, απὰ Ὑ ΓΥΣῸ ρόοεβ ἴο 
οἷ, οὗ 1. (ὦ είνεβ ἴοσ ΠΙΣῸ ὁδοί, 5ο αἷϑο Ἐ υέαε. ---1δῷ. ») ἍΤ ΨΌ] 12 ἰ5 αἰτῖορ. 
οὗ Ἵ οὗ ρὶ. οὗ ἰηΐεγρ. Τῆς 5{. 3 Ρ]. Ὀεϊοπρβ ἴο ᾿ΩΡῪ ταῖμοῦ [ΠΔπ ἴο ὉΠ", δηὰ 

ΤΩΔΥ Ὀε ἐουπὰ ἰῃ 5 οἵ ὙΠΟ ; ἔος νοζὰ ἴος 1,ἂνν ροεβ ἴο οἷοβε οἵ ]. 88 υϑυδ]. 

Βαϊ 5ἴπος γΥΨ Βα8 Ὀεθ υβεὰ αἰγεδάγ, ν.}46, [ἢ πιϊβδίηρ Ὑ Ρὺ 8δουϊὰ Ὀς 5υὉ- 

διτυϊεά, 
168. .9] 15, 85 οἴξῃ ἴῃ Ρξ,, εχρὶ. δ]. ; 80 ν.1δδ. 160.-- ΓΙ] 48 ἀβυδ] θεϊοηρβ 

αἱ οἷοβε οὔ]. ; 30 Ὑπν. δό, ἬΓΥ ν. ΔΤ, ἼΛΙΟΝ ν. δ, Τίβρ. [18 1. ἴο Ὀερίππίηνρ 

οὗ βεοοπὰ τεἰτγαϑιις ἢ. -- 1δ4. ἼΔΟΝ]. ὙΏε ὗν δ εσγοσ ἴοσ 9, ἱπναυδὈῪ αδεὰ τς 
ππ, Τεζῆι ἴου [ἂνν 5068 ἴο οἷἶοβε οὔ]. Ἑυτίμετγιηοτε 85 115 νοσζὰ ἰ5 υβεὰ αἷβο 

ν.168. 11 Ποῖα δίαπαάβ ίοσ ἴδε τηϊβδίηρ Ἴ.2. --- 1δθ. ὝΘΟΦῸ] γοςεβ ἴο οἷοϑβε οἱ Ἱ. - 
161. ΤΗΐβ ν. βῃουἹὰ θὲ 1.4. ---1δϑ. πΘΡΓΝ.] 7 οοηβες, ἩΠΒροΪαὶ ςοΒοτσῖ, 
[00], ΗΠΒΡ. εἶδνν. 1.305], οἴ, ος10, --- -φρα ] ρ]. οἵ εχρὶ. Τῆϊβ ν. βμβουϊὰ Ὀε 1.3, 
-- 160. ΠΝ Ἴ Ρ0] Ὀεϊοηρβ ἱπ τονεῖβα οτάεσ αἱ οἷοβε οἵ ]. --- ν}} 5. ρἷ., 

τηλκίηρ 1. ονετί}]. --- 160. ΓΝ ὙΛ9Ὺ ΘΝ] 1, ἰ5. ονεῦῖ}. ὙἼ21 8. οὶ. οὗ 
τοἰϑὶπίεσρ. ΤΠῇε ἴοπῃ ἔοσ ἂν οὗ [8]8 ]. 15 τῆς ταηϊϑβὶηρ ΤΣ, [8 6 ΟΡ ΦῸ Βανίῃρ 

θεεπ υδεὰ αἰτεδάγυ, ν.1δδ, 

101. 330] τπιᾶκεβ 1, ονεγί!! ; τὰ. υἼτιϑ, οἵ, ν.180,.--- Ἴ).21] ΚΙ. δβ8 66, Β, 3; 
ταδηϊξεϑὲ εγγοσ ἴου ἼΛὩῪ Οὐ. 95, Ζ. 11 ροεβ ἴο ἴῃς οἷοβε οἵ ].-- 1623, νὴ 66} 

τα κεβ ἵνὸ Ὀεαίβ. [ἰ δῃουϊὰ Ῥς ὍΝ ΡΈ. --- ΠΟ Ὁ} στ ἴσο Ὀεδίβ ροαβ ἴο 
εἷοβε οἵ 1. -τ-- 31] ἱπ βῖ. οἵ ἱπιοπϑιβοδιίοι. --- 188, ΠΡ Ὁ] υϑοὰ αἶϑο ν.1θδ, ἰς ἴοτ 
τῆς πιϊδδίηρ Ὑῦπ. [Ιἴ ροεβ ἴο οἷοβε οὗ 1. Τῆΐδ ν. δΒῃουϊὰ Ὀς ἰτδηβροβεὰ ψἱ ἢ 
τὰς ἐο]!ον πε ν. --- 104. θοφῸ Ὁ» Ὑ}0}] τρδῖε8 1. ονεγία!]. [ἰ ἰ5 δὴ φαϊτοτῖαὶ 
οἴδηρα ἴτοτῃ ἂῃ οὐ ρίπαὶ συφῸ τθυπ,--- 166. ἼΠῸΣ ΠΝ] δ5 υϑ08] ρο68 ἴο 
εἷοβε οἵ]. ---- Ὁ] 5 ρ]. ἀυς. ἴο [με ἱγαηβροβίἴοῃ. --- 166. ὙΊΣῸ] γοεϑ5 ἴο οἷοβε 
οἵ 1.--- 167. ὙΠ] 5 εξ ἰταηβροβεὰ ἔτοπι επὰ οἔ ]. --- ὈΞ5Μ}] βυβηχ ἀυς ἴο 

ἴδε ἱταπβροβιτοπ. ΤῊ Ϊβ ν. δου]ὰ ὃὉς 1.5. ---- 168. ΠΥ] ἰ5 ἀἰτῖορ. οὗ [ετγταβ ίοσ 
τδε 1», ἱπιρ] γίπρ νατίαπὶ τεδάϊμρβ αἵ δῃ ει ἀδῖε. 

109. πινη}]} αὶ. πιακίηρ 1. ονεγία!]. --ο 72] ροεβ ἴο οἷοβε οἵ ]. 85 υβυαὶ ; 

ἼΛΙΟΝ υἹἱτο ἼΣΉΡΟ ν 178. ΛΔ ν 174, -- 171. Τν5}} ΗΡΗ. 58. 53), ἄμα το -- 
ὙΠ ποῦ 55] 1. 8. ονετία]]. 9, 88 οἴη, ἰ5 φὶ. οἵ ἱπίεγρ. ΤΈα οἴδυβε ἰβ 

τε δ} δῃ ορ)]εςϊῖνε οτς, ρἰνίηρ ἴμ6 ἱΒεῖις οἵ ἴδε ῥταῖβε. ---- 179. 1}0}} 7.55. ΠΡ, 

οἵ τεβροπβῖνε 80η 0, 88 881 1477. -- ἼΣΟΝ] δἰγεδὰν υϑεὰ ν.1}70, 15 Ἔσσουῦ [ὉΥ ΠΣῚῸΝ 

πϑεὰ δάνετρ ΔΙ γ. --- 3. "7 τηδ]κθδ 1. ὀνθγία}} ; 186 ἔογπιεῦ ψοτγὰ ἷ5 ρὶ. οὗ ἱπίεγρ., 
ἴδε Ἰαιζεν ρὶ. οὗ ἱπιεπβιβοδίίοῃ. ---- δ Ἴ ΓΊΣΌ] ὙΓΊΣΌ ἰ5 υϑεὰ ν.}75,. δὴν βίδῃ δ 
ἴον Ἴρτυ. ΤΒς υδυα] ρῆτγ. ἰ8 ΡΣ ὌΡΦΌ;; 50 ῥγοΡ, Βεζα. --- 118. 2] 8. 8ῃ 

ἰβίετρ. 5]. 85 οἤξηῃ, --17ὅ. Ὑη9Ὁ τ} 56.» εὐτ. ἔοσ Ρ].; Ῥὰϊ 1{ ΡΦῸ ἰ5 σοττοοὶ ἴῃ 
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ν ΤΣ ἢ τῦῦβὶ ἤετε δίδπὰ ἴοσ ἴῃς τηϊβδὶπρ ὙΥΨ. --- 116. ΤΩΡ ὉΡ3] πιᾶῖκες ]. 
ονεγί}}}, [τ ννᾶ5 οτἱρί μα! ἃ πηαγρίηδὶ οὶ. ΤὨς ογάες οἵ 1]. βῃουϊὰ ὕὈε, ἰῃ ἰδεῖ 

τεἰϊγαβιί ἢ : 174, 175, 173ν 176. 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΧ., 2 5τ. 45. 

Ῥβ. 120 ἷ8 ἃ ῬΤΑΥ͂ΕΙ (0 ὙΔΏΝΘΙ οΣ ἀ 6 γόγαποβ ἔγοπι ΤΊΟΘΟΠΘΤΟΙ 8 

ἴοοβ, 8086 ἰοησυθ ἰδ οοπιραγοά ἴ0 ΒΙΔΣΡ ΔΙΤΟῪΒ δηᾶ Ὀπγηὶπρ 00418 

(ν..); οοπιρ!δἰπίπρ οὐ ἴδ τοὶ οὗ ἀνὴρ τ] ῬΘΟΡΙΘ Ὸ Βδῖθ 

Ῥεδοδ δπά ργοίεσ ψχὰσ (ν." ἢ). 

ΝΤΟ ΥὙδῆνος ἰπ πιΐπα οὐ σοῦ ]ς 1 ο4]}}, αηὰ Ὑδην ἢ ἀοίἢ δῆβννεσ της. 

Ὁ ἀεϊίνετ πιὸ ἔτοπη ἴῃς ᾿γὶπρ ᾿ἰρ, ἔτοπι 16 ἀδοεϊ] ἰοηριε. 

ΨΥ δῖ 5Π4}} οης τοαυϊίε ἴῃς6, δη4 ννῦδὶ πιοσε, Ο ἀδοεί(] ἰοησις ὃ 

ϑ5ῃαγροηςξα δττον5 οἵ ἃ ψψαγγίογ ψ] ἢ σ᾽ οννίηρ Ὀγοοπ,-οοδ]5. 

ΟΕ ἰ5 πις, ἴῃαι 1 βξοΐουτη ν ἢ οπς ἴμαἱ ἀτγαννοῖῃ 10} 

(νοε ἰ5 πις), ἰῆαι 1 ἄννεὶ! απποὴρ ἴΠε ἱεηῖ5 οἱ Κεάδῃ! 

Ευ|ι] Ἰοῆς ἤανε 1 ἀννεὶϊ νυν ἢ οπς τῃαὶ παίει ἢ ρεᾶςε. 
Ι δπὶ ίοσ ρεᾶοα; Ὀυϊ ψῆδῃ 1 βρεᾶῖ ἴὔῈν ἃγε ἴοσ ψγᾶγ. 

Ῥβ. 120 5 ἴῃς ἤγβὶ οἵ {με ΡΠ ρτῖπι Ῥβ5. (νυ. [πἰτ. ὃ 36), σίϊμουϊ ΔΌΥ οἴπεῖ 
16. 1 15 Ἐββεητ Α}}Υ ἃ ργάγετῦ ίος ἀεϊΐνεταηςς ἔγομ ἰγεδςῆείουβ ίοεβ. Τἤεβα 

ἃτε σοπιραγεὰ ψἱἢ} ἴῃς Βεάουΐῃ Κεάδῃ. Μεβδεκ, τείεγγιηρ ἴο ἴῃς Μοβοῆὶ 
οἵ τδε τερίοπ οὗ ἴδε Βίδςκ ὅεα, 5 ἃ ἰαῖετ οοπ)εοῖυτε οὗ ΜΤ. δπὰ ἱπιργορδθὶε. 

ὙΠεβα ἱγεδοῃείουβ οες βεεέτῃ ταίμεγ ἴο Ὀς [βγϑεὶ ἰϊε8 πὴ ἰογείρπεῖβ, δὰ 
ῬΓΟΡΔΌΙΥ τεργεβεηὶ ἴμς ἰγγεϊσίουβ ραγν οὐ {πε Οτεεὶς ρετιοά. 

Θίγ. 1. Α τεἰγαβεςἢ οἵ 5ιδί ΠΙΚ6 ΡΑΓγα]].---- 1. ζύαο Υαλτυελ], ἐτρἢ. ; 

αηΐο Ηἰπι ἀηά ἴο πο ΟΙΒΕΓ. --- ἐπ γεῖπς στον ἐγομόίς], τὴς ττουῦ]ς 
θεϊοηρσίηρ, ἐβρεοίδ!ν ἴο 6. ὙΤῇῆδ ρεορίὶθ ἂΐε βρεακίηρ ἰῇ τῃεὶγ 

υπἰῖγ, Δηά ποῖ δῃ ἰπάϊνί ἀυΔ]. -- 7 εαὐ, ἀπά Υαλισελ ἀρίά ἀπρτοσν 
»|6]. Τῆδ ρὲ. Ἔχργεββεβ ἴῃ 6 βξεῃδσαὶ ἱππἢ οἵ ἴΠ6 δια ρἤδιὶς ργαβθηῖ. 
Τῆς ο4}} 85, 8ἃ5 1158. ἱπηγηβαάϊαῖθ σοῃβεαάθηςα, ἴῃ6 ἀϊνίηε δηβινεῦ, 

ΤῊΪβ 45 Ὀεθη δηά ἰ5 ἴῃ ἐχρεγίβησε οἵ Ηἰἷβ ρεορίὶσ. ---- 2. Ο ἐεδνεν 

νι γον τὴς δίηρ 12]; ἴὰ ἴῃς σοτηρ] επιθηΐατυ οἷδυβα, μὰς ἀδεείγγμὲ 

Τοηφμθ]. Τῆδ Ρ6Π] ἰ5 ἔτοπὶ οσδῇυ, γα εσοῦβ 065; ῬγΓΟΌΔΟΌΪΥ ἃ 
ΡΑΙῪ ἰῃ βγεῖ, δηά ποῖ ἰογείρῃ ἴο65. ---. λα «λα ογι6 γεφωΐίς 
μἄεε 7. Ώδι τϑι υϊίοη, ΟΥ Ῥεηδὶῖυ, 504} 6 ρίνθεῃ ἴοσ βοῇ 

{τοδομετγ -- απα τυλαΐ νιογε 7], ἃ5. ἀϑιδ] ἴῃ τι]5 ρῆτσ., δὴ δάἀαϊίοῃ 

ἴο ἴῃ6 ἀϑι14] ρεπαὶν οἵ Ἔχδοῖ σγϑιυ! υκίοη, ἴῃ δοοογάδπος τῖτῃ ἴῃς 
ἄα Ἰαδϊορῖς, οα δεσουηΐ οὗ [Π 6 Θπογη τυ οὗ ἴῃς οἤξηοα. ---- 4, .δλα»- 
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2εἍπ| ἀγροῖς 97 α τυαγγίογ]. ΤὨΘ ἰγοδοπεγουβ ἰοηρτε ἰβ σοπηρατοά 

ἴο ἃ ον, ββοοῖηρ ἔοτἢ πψογὰβ {86 ἀστονβ; οἷ. [6. οὐ Ἀγ. 268 
Ῥ5. 64.. Τῇε νογάβ ἤανε Ὀεδὴ βῃδγρθηδά ἴογ ἴπε ρύυγροβε οἵ ἀο- 

1πΡ ἀεδαὶγ ᾿π)υτγ. --- τί ρέριυέηρ ὅγοονι-εοας]. Τῆς Ὀτοόοτα βῃγα Ὁ 
ταδῖεβ [ἢ Ὀεβὶ σβδτοοαὶ, δηά ἱπογοίοτε ἴπ6 Ὀθϑὶ οοδὶ] ἴο. Ὀύγῃ δῃὰ 

ξῖον. 
δῖ: 11. Τῆτες βγη. δηᾶ ομβ 5βυῃϊῃ. Ἰἴπ6.---- ὅ- 6. ἤρε ἐς μιξ], 

Τερεδίεα ἴοσ εἰ ρἢδϑβῖ5, ἢ τς νατδίίοη μὰ φησ, ἴῃ τ6 τὨϊτά 

116. --α αν 7 τογομγη τοῦδὰ Π| ισεῖ ἀπιολρ], ἴῃς 1451 τερβαϊεὰ 
1 ἴῃς τηϊτὰ Ἰη6 ψ ἢ (ἴῃς τὨϊγὰ ἔδτῃ. οἵ [6 ρβίβοῃ 8ἃ5 5.0]., ἃ5 ἃ 
ναχϊαϊίοη οὗ [6 ἢγθὶ ρεσβοῃ. --- ἀσιϑησ ἠὼς ἥπῖς ο7Γ Κεάσλ], δὰ 

Αταθίδη {τε ἀδβοθηάθα ἴοπὶ 1βῃπιδεὶ αη. 255, ἀου 11 655 πλθη- 
τἰοηδα Πεγα Ὀεδοδυβα οὗ τπεῖὶγ ψνε}]- ΚΟ (ΓΟΔΟΠΟΙΥ : ποῖ ἴμαῖ ἴῃ 6 

Δυῖδθοι μὰ ἴῃ ἰδεῖ Ἰἰνίηρ διιοηρ ἴμθη, Ὀὰϊ ἴπᾶὶ τῃ6 [γεδοῃεγουβ 
ἴοαβ τΏΔΥ 6 σοιηῃρᾶγαα ἴο Πα]. ---- τυ ὁπό “λα ἀγατοείλ 11], τὰς 
τοηριε 45 ἃ Ὀον, οἴ. τ Κ. 2253, ἀπά 830 [[| τυΐϊμὰ ογπό ἠλαΐ ἀαίκίλ ῥεαεε]. 

ΤῊΪ5 15 ἴπ6 τηοϑὲ ρτοῦθαῦϊα ἐχρδηδιίίοη οἵ ἃ αἰΠουϊ: ποτά, ἢ] ἢ ἴῃ 
τοοβῖ δηςίθηϊ γ35. 5 ἰητεγργεῖεα 85 ἃ νΌ. ντῇ [ῃ6 τηεδηΐηρ “ ὑτο- 

Ἰοηρεά,᾽" τῃϊηκΚίπρ ἀϑυα}ν οὗἩἨ ἃ ργοϊοηρεά βο᾽ουγσθ. ΜΤ., ὦ, ΕΝ"., 

Ἰηϊεγργεῖ 85 ἃ ῬτΟρΡεῦ Ὡδηηθ, “ Μεβῃεοδ," ἃ τπρὲ ἀνε! !ηρ οἡ ἴῃς 
βουτῃοαβὶ οἵ ἴῃς ΒΙΔοκ 864, ἰῃ ἴῃ6 Ῥεγβίδῃ ρεγὶοά ; οἴ, ΕΖ. 2᾽}} 488 

15. 6613, ΤΊ ἴ5 ργο δ ΌΪΥ ΟὨΪΥ ἃ ἰαῖε Ἵοηςεῖϊ. --- Ἴ. 7 γε )ο0γ 2εαεε]. 
Τῆς (ΔἸ 8] ἤανε ἴῃς δἰγραϊε οὗ ρεᾶοα ; ΠΟΥ ἅτε, ἃ5 ἰζΐ Ψεγα, 4}} 
Ῥεδοα. --- εὐῖση 7 «ῥεαξ, δεν αγέ 7ογ τυαγ]Ί. ὍΤδε (δι ἃ] Ρρθορὶς 

οἵ οά 5ρεαῖ ἴῃς Ἰδηρυαρε οἵ ρεϑοε, ἔπε! α]γ ψογὰϑβ : {Πεῖγ ἰγεδο- 

Θἴου5 ἴοθβ 5ρεᾶκ ποῖ Οἠἱγ ᾿γίηρ, Ὀὰϊ γα κα ψοτσάϑ. 

1. οἷ ΠΟ Χ3] τεἰϊγαοῖςα δοοεπὶ 213,.---- 3, τιν} Ὀε]οπρβ ἰπ 1.1, ---- πος] οοβοτῖ, 
ἦπιν.» ὑγρεπῖ μετ οπ. --- 8. 5 ηοὐ Π}]. ΤΈς 5 ἰδ ὑτ ον. ἃ ἰδῖε δἀαϊίοι, ᾿μουρᾺ 
ἰὼ (Ὁ, ψβετγε τ 8 ἱποοηπβίβιεπὶ ἢ πρὸς γλῶσσαν. Ι᾿ τααῖκο8 ἴῃς οἰαυδα ἴοο 

Ἰοηρ, δῃὰ ἰ5 ποῖ εἶβυγ. ἔου πὰ νὐτ ἢ {ΠῈ Ρἢτ,, οἵ. Σ 5, 317 1444 2018, --- 4, Ὀ5 55 ὍΘ] 
ῬὮτ. ανλο δῖ οὗ, Ψνκ ὅπ) 189, ἐν πιπὶ, ὀγοονε ῥίανε, εἶδα. 1 Κὶ. τοῦ 5.10. 
305. ---δ. τ» πον] α.λ., δοοοηὶ τεϊγαοϊςὰ 85 ν.1, ΤῊς βγεηρτῃοηεά ἴοττα οὗ ᾿ν, 

οἵ, 15, 66 7ε. οἱ 64 . Τῇῆε πιεᾶϑυγα τεχυΐτεβ ἰξ ἰπ (ἢ ποχί 1, Α οδγε} 658 βοτῖθα 
οπιϊιεὰ ἰἰ. --- ἼῸ "5.)} 80 Ζύ, θὰξ τιοβὶ δποίεπὶ Κτβ8. γεραγὰ ἼΦΌ 88 νυ.» δῃὰ 
ΒοπῖΘ ὩΣ ἃ5 ποῦῃ. (ὃ ἡ παροικία μου ἐμακρύνθη ἽΦῸ "Ὁ, 50 ἜΝ, 55; ῤῥέγέ- 

“πὶπαίο πίεα ῥγοϊορηραία ἐε 3; οἵ, Σ παρείλκυσα, Α΄4. ἐν μακρυσμῷ. Τὶ β5εεπὶβ 

Ῥεῖϊεγ ἴο γεραγὰ ἴΠ6 ἔοττῃ 85 δοῖϊνε ρῖς, ἽΨΌ {| Ν)ν᾽, ἀπὰ {πΐπκ οὗ ἀγανίηρ {88 
Ῥον,, 881 Κὶ 22, οἵ, 15, 6619, 2 ἼΨΌ π. ρζ. επί, [8ε )7ο:οὐΐ, ΕΖ. 2718 3483 10], 

ἰς ποῖ ὑγοῦ., ἃπὰ β8εδιὴβ ἴο ὃς ἃ ἰαῖε οοπ)εοίυτε οὗ Μαββοζεῖίς ρεγῖοά. Τῆς 
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5ε οὗἉ νὉ. Ἴ)), τηεᾶϑαγε δηὰ {[, τεαυίΐγε ἱπβεγιΐοη οὗ ὉΡ. -- ᾧ Ὑ1} ἢ. ΡὈζ. ρεπηΐ. δῷ 
Ατδρίδῃ {τῖρδε 15, 2118 4211} 6οἵ 7ς. 219 4923 ΕΣ, 2731͵---Θ, Γ3] δάν. οὗἩ ᾳφυδηῖγ, 
τεμελ, οὐ ἔἰπι6, ἐσο ἑορφ, γε ἰομρ, ΡΒ. 123} 120}"3, ἴοτ ἴῃς υβι.8] "3. 7816 805. 
-- 55] ἰβ ἴδε εἰς! ἀδιῖνε. ΤὨς νΌ. γ)ὴΦ βυρρεβῖβ "ΦὉ) 88 βυδ].; Ὀυΐ [1 ννᾶ5 

ποῖ ΠΕΟΟΒΒΘΙΥ͂ ἴο ττὶϊε ἱξ, ΙΕ ἰ5 ἃ ρ]., τιδκίηρ 1. ἴοο Ἰοῃρ. --- Ὦ. ΟΦ Ὧ5 πουπ 

18. ΕἸΏΡΗ. 85 ὑγεάϊοδῖς οἵ [ῃς (δἰ α]. 1{ ἰ5 ποῖ ἔοσ δή). θοῦ ἄοεβ ἰὶ βἰδῃὰ ίοσ 

οὖν Ψ'Ν, ποῦ οδὴ ἴΐ Ὀς οὐ). οὗ Ἵν, [ἄγονα Ὀεΐοσα ἔος εἰ ρμαϑβὶβ, Ενν.883. Ὁ, 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΧΙ., 2 8τε. 45. 

Ῥδ. 121 8 ἃ Ῥίοιιϑ σθϑοϊπτίοα τὸ ΕδῸ ΠΡ [86 Ἔγδ8 10 {86 τησυη- 

τδὶπϑ ἕοσ ΒΡ (ν..) ; δ ἃ ρϑεϊτοα ἔοσ Ὑδανσθ μ᾿ Β 816 Ρ] 698 Ὁσο- 

τοσείοπ (ν.. Α ταβροῖβα χίνεβ δβϑυσαπος ἐμδὲ Βεῖρ οοσπεῖα ἔγοπι 

Υ̓ΔΆΝΘΕ, ΤῸ ΠΟΘΙ Β᾽ππιθοτϑ (ν...). ὙΔΈνΘα ῬὉχοϊθοῖϊβ οα ΘΥΟΣΥ 
δἰᾷθ 88 ἃ βιδὰβ ἔσοπι ϑιιῃϑίσοιζα ἀπὰ πιοοηϑίσζοϊεα (ν᾽ δ), ἔγοπι ΘΟ ΟΣΥ 

ΟΥ̓] ἕοσονεσ (ν.1 ). 

ΠΙΕΤῚ ὑΡ πιίπε εγεβ απο ἴδ πιουιπίαίπ5. ἍΜ ΠΈποα οοσμαείῃ τὴν Πεῖρ ἢ 
ΗΕΙΡ ἰ5 ἔτοπι ἡδῆνει, Μακε οὗ πεάνεη δῃὰ βϑγίῃ. 

Μαγ Ἧς ποῖ 5υβεγ (π|γ) οοϊ ἴο Ὀ6 πιονεὰ, (6) τυ Ης παῖ Κεερεῖδ (πιο) 
Ὡοὶ 5] πραγ! 

[,ο͵ Ηε 5]υπιθεγειῃ ποῖ, απὰ Ηῖϊε 53ἰεερείῃ ποὶ, ἴῃς Κερεσ οἵ 1ϑγδεῖ. 
ΑΉΜΨΝΈΗ, τὰν Κεερεγ; ΥὙδῆν θῇ ἰ5 ἴῃγ βῆδαάδ οἡ 1ῃΥ τὶρμϊ ἤδη. 
ΒΥ ἀδγ ἴῃς 5:1 ν}}] ποῖ βῃνῖε ἴδ 6, ποσ ἴῃ 6 τηοοη ὮὉΥ ἰρῆϊ. 
Ὑδμνγεἢ υν1}} Κορ ἴἢ δα ἔτους δνεγυ εν], Ης νν}}} Κααρ ἴῃγ Ῥεΐβοῃ. 

Υδῆν θἢ νν}}} ἱκθαρ τὴν σοίηρ ουἱ δῃὰ τὩγ οοπηΐηρς ἰῃ ἔγοπι 1815 {πες ἰοτἢ δπὰ 
Τοσενοστηοσα. 

ῬΒ. 121 ἀουθι1ςε85 θεϊοηρβ ψ ἢ τ 18 επεῖγε στοὰρ ἴο ἴῃς Οτεεῖ ρετίοά. ἵὲ 
[65 τῆς 5ιαἰ κα Ῥᾶγδὶ}}. ἰπ ἃ τωδτκεὰ ἄδερτεε; νυ.1.“4 δ]βὸ ἰβ δῃϊρῃομδὶ ἴῃ 
οδαγδοῖεσ. 

ΘΈΣΙ. 15 δητρῃοηαὶ, ἴῃ ἢτδὶ δηὰ τπἰγὰ 1ἴπ68 πανίηρ {Ποὶγ 
τεβροῦβα ἴῃ ἴῃ βδεοοηᾶ δηά (ουτίῇ. ---1. 7 Δ ω νεῖπὸ εγες Ὁ τἀξ 

»ιομραίη 5], ἰῃς βδογεά τηουηίδίηβ οἵ [Ἔγυβαίεια 87}, νἤετγα Ὑδῆν ἢ 

ἄν ε}]5, [6 βουγοα οἵ ἀεἸνετάπος 45 2οῦὐ 134 --- ἥγλεπες εονρεϑίά 
»ι» λεζ 7] 30 ἈΝ.., 1ΡΘΡ.., δῃᾷ τηοβὲ τπηοάβσγῃβ ; ἱπηρὶ γίης ἢοΐ ρεῖ- 
Ῥίεχίεν οὐ ἀουδῖ, Ὀαΐ, ἰῃ δοεοογάδησς στῇ ἴῃ σοηίεχὶ, Ἔχρθοϊδιίοη. 
Τῆς ἱπάϊτεοι φυσϑιίίοη οἵ ΡΒΥ͂., ΑΥ̓͂., αΠουρῇ βυβιαϊ πε ὉΥ 05. 2, 

ἰδ ἱπιργοῦαῦ]α Βετα. --- 3, 47ε0Ρ], ἰῇ ρβῆθγαὶ ; ηοῖ “πὶν Βεῖρ,᾿" 
Δϑϑι ]δῖεὰ ἴοὸ ῥγενίουβ ποσὰ ΟΥ̓ δαυΪν σΟρΥὶβ.᾽ 5 εἰτοσ. ΤῊ ἰ5 ἃ 
ΤΕβροῦβα ἴο ἴῃς ῥγενίοιιβ αιδβιίίοῃ ΟΥ̓ δῃοίμοσ νοΐοα. --- ἐς ζυγε 
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γαλευεά, ἥαζεν ο΄ ἀεαυεη ἀπά. εαγίλ], ἴῃ 6 ϑουτοα οὗ Β6]Ρ ἰ5 188 

ογεδίοσ οἵ (86 υπΐνετθα ; ψῃβεῖμοσ οοποεϊνεα 85 τεϑίἀθηϊ οἡ δαυῖῇ 

ἴῃ Ζίοῃ, οὐ ἰῃ δεάνθῃ, ἴῃς ρίδος οἵ ἴῃ6 ἴἄτοῃς οὗ Ηἰ5 τηδ) θβίυ. ---- 

3. Μ,αν Ηἶε ποὲ τω 227 μιν )οοΐ τ δὲ »πουε41, (με βᾶπγ6 νοῖοβ 85 ν.}, 

Δα {Πογαίοσε “ΤΥ ἔοοῖ ᾿ 5 Πβοθββϑᾶτυ. Αἢ δηοίθηϊ σοργἶϑῖ, ποῖ ρμεῖ- 

ςεἰνίηρς [ἢ ΔηΓΙΡἤΟΏΔ] σΠαγδοῖογ οἵ [ῃ6 ῥ5., δϑϑι τη ]αιθαά (ἢ 5 Πἰπη6 ἴο 
ἴῃ βεοοπά 51. ψ τ ἴῃ6 βεσοῃά ρεσβου, ἀουθ11655 αἱ ἴῃ 6 βᾶπ|6 {ἰπ6 
τηϊϑιαἰκίηρ ἴῃς ἀϊδεγεηος ἰῃ ἴῃ6 ἡδραϊίοη οὗ ν.ὃ δηὰ ν᾿, Τηΐβ μὰ8 
Ῥδθῃ [ο]ονγαεὰ Ὁγ ΕΝ". αἰδο. Βυῖ [6 περαῖϊνα οὗ ἴῃ6 1155. σοῖ- 
ταῖν ἰπιρ} 165 ἃ ρει ἴοη, 85 ΕΝ. ΤῊΣ ΠΕΡ πεεαβὰ ἰῃ ν.} ἰ5 
ετε ἀεβηρᾶ : βυρροτὶ ἔτοπι ἰοιϊ(οτίηρ ἴὸ ἃ []], οἵ, 5:3 665. -- 
͵πν Τἴἶε ἡλαί ξεεῤείλ. πὸ πο φσὐμηιδεγ], 5166 ρ]ε58 νἱρίίδηςε ἰ5 
πεεααδά (οσ ῥὑγοϊεοϊοη ἀραϊηϑβὶ ἴοαϑβ. ---ἅ. 29.) 27ὲ οἐμπιδεγοίλ ποΐ, 

απά 1Ἶε οἰκεῤῥείάλ ποῖ], ἂὰὶ Ἔχϑοῖ δηᾶ ἀεῆηϊϊε σϑβροῆβθ, ρίνίηρ 
ϑϑυταησς (ῃδὶ [6 Ρο.Οη γᾶ5 ρτδηϊθα ἴῃ 115 ΟΝ ἴδγιῃβ. --- Ζ. 
Αεεῤόν φῇ Ζγαε. ὙΤῆε ῥτοπηῖβα ἴο [δοοῦ, ση. 28,5, ἴο Κεερ δἰ5 

ἀεβοθηάδηϊβ 85 ἃ 5ῃαρῃεσαὰ ἄοδβ ἢΐβ ἤοοϊ, Ὑδηνθῃ 85 ἰνγαγβ 
Φ]Π]16ἀ. 

805. 11. Τῆς βθοοηῃᾷᾶ νοΐοθ βρεᾶκβ τῃγουρῇοιυϊ (5 ΘΓ. ἰῃ 5ἴδίγ- 
16 Ῥᾶγδὶ!. --- ὅ. γαλευεὰ τὰν ζεεβεγ], 80 Ῥσοῦδῦὶγ ἴῃ δρροϑβίίοῃ, 

δηὰ ποῖ ῥτγεάϊοδίες δ ΕὟ"., ἰακίηρ ἃρ [86 ρστεαὶ τπῃουφσῃϊ ἴῃ 86 

οἸϊπιαχ οὗ ἴῃς ῥσγδνίουϑβ ϑῖγ. --- γαλευελ ἐς ἐὰν σἀαάδ]), ἴὰ ἴῃ τηοτε 
Βεμεταὶ βεηβε οἵ 5}6]1εσ, ρσοϊεοϊίοη, οἵ, 91ἷ, 45 15 Ἔνϊἀεηϊ ἔτοτῃ --- 

ορ τὰν γίρλὲ λαπά, ἰὰς ρίδεθβ ψῆετα ἴῃς δάἀνοσαῖθ ἀπά ῥτγοϊξοϊουγ 
βίδηάβ, οἵ. 165 τορῦ. [Ιζ 15 ἱπηρτοραῦ]α ὑπᾶὶ τἴῃ6 δυῖθου 15 ἤδτα 
τηϊηκίηρ οὗ ἴῃ 5ῃδάς οἵ ἴῃς νίηρβ, 85 1η8 365 5732, οσ. οἵ ἃ θοοιῃ 
ΟΥ τοοκ ἔτοα {μ8Ὲὲ μεδὶ 18. 45 323.--- . δὲν αν “746 στμη τοῦδ 
ποῦ ον 2166]. ΤΏργα Μ}1 Ὁ6 Ῥτοίθοϊοη ἔτοτη ϑυῃβίσοκε, οἵ 
Μ ϊοἢ (ΠΘ6Γα γὰ5 βρεοῖδὶ ἀδῆροσ ἴῃ Ῥαϊδβϑίίηθ, 2 Κ. 4.8} 15. 49}, 
πιδκίηρ [ἢ6 86 οὗὨ ἴγθδῃβ. ὩΘΟΘΒΘΑΤΙΥ. --- π97. 2ἦ6 πισοὴ ὃν πέσ]. 

Τῆς τὰγβ οὗ ἴῃ 11}] τηοοῃ γα 4͵5ὸ ρεηςγα!ν τεραγά θὰ 45 ἀδηροι- 

Οὐ, Θβρθοίδ!ν ἱπ [ἢ 6 Εἰαϑί. --- ὕ. γαλτυεὶ τοῦὰ χε ἑλεο γονι ευενν 
εὐ], ἴτοτῃ ὄδνεῖγ Κἰπὰ οὗἉ εν]], ταῖῃεσ τῃ8π τῃ6 ἰμεχαοῖ ζϑηθγα]ζα- 
ὕοη οὗ ΕΝ". “811 εν]].᾽"" -- ,7ε τοὶ ζεεῤ τὰν ῥεγεοπ], ἴῃ ΒΟ] ε τηδῃ, 

Ῥοοῖίς ἴοσ “πηθ,᾽᾿ ἴῃ δοοογάδησε σὶρ ΗεΡ. υϑᾶρα; δηὰ ποῖ ἴῃς 
βρβοίῇο ““ 500] " δ5 ἀϊβεϊηριι βηῃεα ἔτοπι ἴῃ6 Ὀοάγ, οὗ ΕΧ"., ψ ὨΙΟὮ ἰ5 
δραϊπδὶ ἴῃ6 οοηΐεχί. --- 8. γσλτυεῖ τοῖν ἀσοῤ Τὰν φοίηρ ον], ἴτοτη 
Βοτλα ἴο Ἰαρουτ, σϑα ἐὰν ἐονεΐηρ ἐπ], τεῖαγῃ ἔτοτῃ ἰἸδθουγ ; ἱποϊυάϊηρ 
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411 τῇς ἰηϊετνεηΐηρ δοιίνιγ, [ῃ6 δπιῖγε σουτβα οὗἉ [Πΐ6, οὗ. Ὁι. 285 
τ 5. 295 28. 35 Ρ5. 1297 ὅ. --- ον “λὲς ἥἔγις ογίὰ απα γ)ογεσεγυποτε], 

ττουρδουΐ 41} ἔαίατα της, ἴῃ ἴῃ 6 116 οὗ [ῃ6 παϊίοη. 

1. ὉΝῸ] Ῥγοῦ. ἀϊτεοϊ φιεβίίομ, τυΐδρεοε ἢ 85. ὑβυ8] ὅση. 294 Νὰ. 1118 7. 
175 1017 Ὁ; ἱπάϊγεοϊ ΟὨΪΥ 105. 25. --- 3. κἪΡ] ββι η]αϊεὰ ἴο ργενίους πογὰ. 
"Ψ δίοῃε 8 ῥγορευ. -- 8. 9.05} Ῥγερ. ψῖϊα πουῃ, οἴ, 5523 669. ---Ν περ. 7158. 
Τῆς βεσοοπὰ ὃν τεαυΐγεβ 1 (0 τηεϑβαγα. --- 7520] δββίι]αϊεὰ ἴο βυδθεαυθηὶ σοπ- 

ἰεχῖ, Ὑῆε [55. οὗ ρειϊίοη, || ν.1, τλαῖκεβ ἰξ ἱπῃροββί]ς τπαὶ (μὲ 5[. βΒῃοῦ]ά ὈἊ 
ἴῃς 2 ρεῖβ. Τῆς 58. ἰ5 ργοῦ. ἃ ὑγοπρ ἰπΐεγρ. οἵ ἴῃς ατγιίοϊς ὅγγι; τὰ, Ἰοδπ ἔοσ 
ον. --- 4. ἢ 25] ἴῃς σμδηρε οὗ περαίἷνε ἴο ΕἸ ΡὮ. ροβὶτἶνε δϑβεγίου ἐτρ]ῖε5 
ἃ τέβροπβε ἴο ἴῃς ρεϊϊἴοπ ΟΥ̓ δποῖμεσγ νοΐςε. --- α., 793} 6} ἀπά βίγοῃρ 5Ξ,. 

ψ ἢ προ, τ ὕ. γῪ 530] ψτβουῖ ἀτιίοὶε, ἐυεσν. 1{τ8ὲ ροεῖ μαὰ [βουρῆὶ οἔ ἵνο 
θεδί5, 6 ου]ὰ δᾶνς ᾿πβεσι δὰ ἴῃς δγίΐοϊας δηὰ τηδὰς ἴἰ “ 4}}.» 

ῬΘΑΙΜΟ ΟΧΧΙ]., 2 5τε. 45. 

Ῥβ. 122 ΟΧΡΊΈ8868 [Π6 σ᾽δάπ688 οὗ Ὀἱστὶπι8 [0 76τιβ6]6πὶ (ν." Ὁ ; 
δἀπιϊίγαιίοι ἔοσ [86 οἱἵγ (ν.5.) ; ἐπιρίοσεϑ βῬεδο8 ΠΡρο᾿ 186 οἷν (ν.5 7) 

ἔοσ [86 868 οὗ ἔγίθπάδβ, δῃιὰ δβρϑοὶδ!ν [86 τοπιρῖς (ν.5 5). ΟἸοΒβα8 

τουλϊπὰ πὶ 186 ΤΟΥ͂Δ] ἴβτοπο οὗ θανίἃ γγχὰ8 ὁποὲ ἴδβεγὰ (ν.᾽), δπὰ 
τμᾶῖ [86 ΡὈἱΙστίπιαρα 188 δοοοσάϊηρ ἴ0 [86 18 (ν.“). 

ΑΜ ρκἱδὰ ψῇεῃ ἴμεν 58. ἴο πῖε: “Τὸ ἴπε ἤουϑςε οἵ Υδῃν ἢ γε ρο." 
([ δαὶ ρ δὰ) ννῆεῃ ουὖὖ [δεϊ βίαπα νυν ΐη (ὮΥ ραίεβ, Ο 7Ἔγυβα]ετα. 

Ο 7ετυβαίετα ! τε ρα] ἃ5 ἃ οἷν ψψἈ]οἢ 15 οοπιραοίαα ἰορείῖδετ; 

ΨΥ Βμογ τῃς ττῖρε5 ἀϑοθηά, (π6 {γθε5 οἵ Υ̓δῇῃ, ἴο ρῖνε [πη κ5 ἴο ΗΠ 15 πδᾶπιε ! 

ΒΑΥ: “Ρεδοε ὃς (ἴο {πε6), }ϑγυβαίθση, δῇ ἃ ργοβρεγν ἴο ἴῃςπὶ (Πα ἰΙονε ἴῃ ες." 
“ῬΕεδςΘ ὃς νη ΤῊΥ ταπιραγίβ ; ρσοβρεγν νη ΤΥ ρα δοαϑ." 

Ἐογ (ἢ 58Κα οὗ τγν Ὀγείγθη δηὰ τὴν ἔγίεηαβ 1 Ν}] θαρρεῖ ἴδε ρεᾶςα. 

Εοτ ἴδε βαία οἵ ἴῃς ἤουβε οὗ Ὑδαννεἢ οὖν Οοά 1 νΜ}}} 566Κ ἔοσ ἴπδε ργοβρεγγ. 

Ῥβ. 122 [85 ἴῃ ἴῃ {Π|6 Ὑγν, 50 38 δπὰ (δ. Βαϊ ἰϊ ἰ8 ἱπιροββίδ!ε (παὶ [ῃ6 Ῥε. 
οουϊά πᾶνε θδδη ἴῃ 158. [1 18 ἃ Ἰαῖε ςοπ)εοΐυτα, ἀπ ἴο ἴῃς οἷ. ν.δὉ, Τῆς ΡΞΚ. ἰ5 

Ἰαῖα ἰῃ βυπΐαχ, απὰ δρουπὰβ ἰῃ Ατδτηδίβπιβι Τῆς 58. οουἱά Βαγαϊν βανε Ὀεεῃ 

εδιϊΐεν τδη ἴῃς Ἰαῖε Οτεεκ ρετῖοά, Ρις. ἔοτ βαΐϊε νΌ. ν.1- 3; “Ὁ τεϊαῖϊνε ν.δ' “; 
ΓΥῚΡ ν.., ἴεστὶ οὗ Ρ ἔοντ 1ἃνν, ἰ8, Βουγενεσ, ἰῃ δ]. 

δῖ: 1. Το βυπίῃ. σουρ]εῖβ. ---1. 7 σγι ρία 4, 85 ἃ Ῥγθβεηῖ δηὰ 
Βαθίτα Δ] βῖδῖα : ταρθαϊθα ἴῃ ἴῃ βίδι Πα ράγα}]6]., Ὀὰϊ οταϊτθα Ὁγ 8 
Ῥτοβαὶς σοργίϑίὶ ἴῃ βεσοηά [1Π6. --- τὐλέμ “ἦεν ταν [9 νι]. Αἱ τ88 
τἰπ|6 ἤδη ἴῃς ῥτοροβίτίοη ἰ5 τάς Ὁγ ἔπεηάβ δηὰ τεϊδιϊνεβ σεδαν 
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ἴο ρῥτοοθδά ἴο 7εσγυβαίθπι ἴο ἴῃς Ὀἱ]ρστίτη [6αϑ5ἴ8. ---- 709 2δ4 ἀοΐδε οὔ 

γαλευεὴ τῦῦό ρ0]. “ὲ ἃτὲ δῦρουϊ ἴο ρὸ ὕὑρ ἴο πε τεπιρῖα : Ψ1}]} 
γου ποῖ ρὸ ν ἢ υ5}" --- 2. γλση ον ,εεΐ τἱαπα τοί λέμ τὰ} γαΐες, 
Ο μνωραίκνι]. ὍΤῆε ρἰδάηαββθβ ἰβ τεηθινεα δηά ἱπιεηβςίβεὰ δὲ ἰῃῈ 
ἐμὰ οἵἉ τς Ρῥἱ]ρτί παρα, ἃ5 ἰὲ νγγὰβ Ὀδραῃ δἱ [ἢ βίδτί. --- 3. Ο Ζέγι- 

σαί), νοοαῖῖνα Ἔχργαβϑίηρ δατηϊγαϊίοη. --- γεῤμ, ἃ5. ἀϑ84] ἴῃ 1ῃ 6 
Ῥ55.; δῃὰ ποῖ “011 " οἵ ἴῃ ΕΝ"., 45 (Γἰξ τείειγεά ἴο ἴῃς ογίρίηδι 

εἶϊγ. --- ας ἃ εἰΐν τυλίελ ἐς εονιῤαείεα ἰσρεζάεν], 118 νγ8}}15 δῃᾷὰ Ὀυ}]4- 
ἴτρ5 τὶϑίηρ Ὁρ ἴῃ ἃ σοϊηρδοῖ δηἀ ἢαγπηοηϊου5 Π1855 ; δηὰ 50 ἀϊεγεηϊ 
ἔτγοπι ἴῃ βιη4}} ἴονγῃβ δηᾶ νἱ]]αρο5 ἴτγοπι ἢ οἢ [ἢ 6 ὈΙ]ρτπῚ5 βθηστ- 

Αγ οδπλε. --4. Ἡγλίλεν 146 ψίδες σεεφη 1, 4}} τῆ ε {τῖθε5. οὗ 15γδϑ] 
ἔγοτα 81} ρατίβ οἵ (ῃε ἰαπά, [[ 2: Μτδες οΓ Υα}}, Ἰλαϊοατίηρ ἴθ δὲ (ΠΥ 

Ῥεϊοης Ἔβρεοίδ!ν ἴο Ὑδηνθῃ, [ἢ (οά οὗ [Ι5γδεὶ. ---- Ὁ σίοε ἑλαπᾷε 
“0 Ηΐ παφιξ], [6 ρύτροβα οἵ [86 ΡΠ ρτίπγ᾽ 5 ἔδαϑὶ ἴῃ ἴῃ 6 ῥα]. ψοσ- 
5ἢ]Ρ οἵ γδῆνεῃ ὉΥ [ἢ6 επίϊγα παιίοη ἀϑϑθιη θεὰ τοροῖπεσ ἰη [ἢ 6 

τεπρῖα. --- Α ρ]οββαῖοσ, ργοῦδοϊυ δ ἔσθ οὐ (ἢ6 τῃδγρίῃ, ἰηβετιεά : 

7 α ἐεεήσιοην 9 76γαφ7, υδὶηρ ἴῃ ἴατπ οὗ Ρ ἔου [6 1. Ιὲ 
15 5γδ6}᾽5 ἰὰνν ἴο οὔβεινα [686 ρΠρτίπὶ ἔεαϑῖβ.Ό ΤῊΪβ ἰηβοττοη ἴῃ 
ἴῃ6 ἰεχῖ οσοαϑίοηδα (ἢ6 οἤδηρα “Ὡδηια οὗ Ὑδῆνθῃ ᾽" ἴογ “ Ηἰ5 

ῃᾶπγε,᾽᾽ 4}1} [Π15 δραϊηδιὶ [ῃ6 τηδεάβϑυσε. Αῃοΐδεσ ρ᾽οββαῖοσ, οαγεῖθββ 
οὗ τἴῃ6 πηεᾶβυγο, ἰπβεγῖβ ἃ ἢἰβίογοδὶ βἰδίετηεηϊ, πα κίηρ ἴῃς ᾿ἰπ6 ἴοο 

Ἰοης: ὅ. 2:0» ἴλεγε ταὐ ἐλεν οπ “άγομες οὔ γμζργιομι, ζάγοπος 97 “146 
λομδέ φῇ Φαυϊά. 

δίς. 11. Τνο βγη. Ἵοουρ]είϑ. --- θ-7, }»»,α»]. Ἐχμογίδιίοη, τΠῈ 
τῆσπηα τ γδοίηρ ἴῃ6 ἤτοι ἀϊβεοῇ. --- ὥζαες δὲ το τάεε, 7εγμδα- 

ἄκη}, 80 τηοϑὲ ρσόορδῦὶυ, ἰπ δοοογάδησα τῇ ἀϑαρα δηὰ || ὥζαξε δέ 

τυ λΐμ τὰν) γανιραγς. ΤῺ οπηίϑϑίοῃ οὗ “ἴο ἴῃ 66" ὈΥ 8ῃ ΘΑΙΥ 

ςοΡγΥἱβί δἵ της οοβῖ οἵ [ἢ πγεᾶϑυγε οσοαβοηδα ἴῃς ΜΊΤ. “Ρεᾶςδ οὗ 

7επιβαίθτη ᾿᾿ 85 ἴπε οὐ]. οἵ ἴῃς νὺ., ἐο]]οννεὰ Ὁγ 4}} ΕΥ"., ἀραϊηϑὶ 

Φ, Ῥ. --- απ ῥγοςβεγίέν ἰο ἐλφνα ἐλαΐ ἔουε ἐλ4ε}, 30 (ῦ, Ἐ), τηοβὶ παῖ- 
ἀγα] ϊγ, ἢ 2γοεῥογίέν τούὐλιέρι τὰν ῥαίαεες νι. 18 ὉΥ τηϊϑίακε οἵ τῃε 
1λ164] Ἰεϊίεν, [οἱ] οννεὰ Ὁγ ΕΥ̓",, ἱπιεγρυθηρ ποὰῃ 85 νΌ. ἱπηρί,, πη Κα 5 

1 Ῥάγδὶ]εὶ νὴ ἢ ἴῃ 6 7055. ἴηι (οἸονν5. ἴῃ “ ΤΉΕΥ 5}|4}} ρτόβρεσ παῖ 

Ἰονε ἴπεε 1" -- 8. 2:9» 16 ταζε 9 μιν ὀγείλγεν σϑπαά πὶν )τεπας], 

ἴδο86 ψῆο δοοοιηρδηϊθά ἢΐπὶ ἴοὸ (ἢ6 Ὀἱ τί ἔθαϑὶ ἔτοτλ δἰ γ σοτὴ- 

τῶοη δὺϑοάβ ; --- 58:1 τῆοτβ, 9. 207, τὴς σαξζέ 97 “δε ἀομδε οὐ γαλευεὰ 
μ᾽ Οοα7, τὰς τείηρ]α, ἴῃ6 σοτηπιοη ταβοτί οἵ 41] ἴῃ6 ρεορὶβ οὗ 
Υδηνθῆ. [τ ἰ5 ρτόραῦϊα ἴῃαὶ 115 σουρ]εῖ 15 δῇ δητρῆοη ἴο ἴῃ 6 

26 
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Ῥτενίουβ οὔθ ὉΥ δποίδμοσ νοΐςβ. --- 7 τοὴζ δεορεαξ 2ὴεε ῥέαεε ἢ 7 
τοῦδ σεες γον τὴς 2γοςβεγι}, οἰοβίῃρ νῖτἢ ἴῃ 6 βἴγεβ5. οἡ “ ρεᾶςβ,᾽" 

ἴῃς Κεγνοτὰ οἵ ἴῃ6 ὅ81τ., δῃὰ τῃ6 ϑυποηγπι “ ροοά, με}}- θείῃρ, 
Ῥτοβρεπιυ." 

1, ὉΣΚ2] Οδὶ ρῖς. ψἱ Ργερ. ΒΟΙὮ τὰν Ὅς νατίουβὶυ ἱπίεγργεῖεά. [ἢ 
οἰαββϑὶς βῖγ]ς [Ὡς ρῖς. γου]ὰ δχργεββ οοπίίπυοιβ, πηϊηϊετταρίεα καγίηρ, Ὡς οΒ 
5 ρτον. ἤεστα. [1 15 ἰβεγείοτε ἀουθι]688 ἴῃς ρῖο. ἔος βηΐϊϊε νὉ. οἵ ἰαὶς Ηρ. 
85 ν.3, ΨΕΪΟΝ ΤΩΔΥ τεΐεγ ἴο ραϑῖ, ργεβεηΐ, οἵ ἑπΐαγα, ἰπ δοοοσάδπος τσ ἴμς 
ἰπΐεγρ. οἵ 'Ῥπο ; ῥγοῦ. ει ρ. ργεϑεηΐ, γαῖ μεσ [ἢ δῃ δοτίβι γεξεγτίηρ ἴο ἃ ἀεβηΐϊε 

Ῥϑδῖ. 2 τρδ  Ὀς ἴἰδτηροτϑὶ ἃ5 τηοβί 88. διὰ ἱηΐεγρ.; οἵ οὐ). οἵ νῦ. δε ρίσαϊ α, 
οΥ γεζοΐεε σεν, 88 Ῥε., Ὠδ6., τ. ὦ ἐπὶ, 3: ἐο φιοαί, --- 5)] ἱπάϊς. δἀπὰ ποῖ 

ςοδογῖ. δ ΕΚ 3., ψ μος ψουἹὰ τεχαῖτα Π25). --- 3, ΤὨΪδ 1. τεφυῖτεβ δὴ δα ἀϊξίουδὶ 
σογὰ ἔοτ τηεᾶβυγα ἃπὰ ρδγα]}}., ροββί ΡΥ 2 "γῦ), θαΐ ἱπαβηυο ἢ 85 ἔλεξε Ῥββ. υ86 
ταρεϊϊοπ 3 πο. -- ἼΨΦ2] 80 3, ΘΝ 9. 5.ΑΙΒΥ, Βυῖ Θὲ πίϊμουὶ 5(. -- 

8. π0)25] Οδὶ ρίο. ἔ, ψ ἢ ὐιίοϊς, ἀουθι}ε855 νοοδίῖνε ψἱἢ ἴλ 6 την. γεδε δ, 
-- π3η] βμογίεηςἀ ταϊδεῖνε “ἢν ψἱΒ Ρα, Ρί. 3“. τ2π (585) Βετε οὐ νγβ]ὶς οὗ 

εἷϊγ, Ὑ ΠΕ τὸν ρ]οπαβιϊς Ατδγηδίβτη. ---- 4. ὈΝΎΦὉ ΠΥ] 6]. ἴο ἱπάϊοαῖς [Βαϊ 5υοῖ 
Οἱ ϊρττααρα ἐεαβὶβ αἱ 7ετυβαίετ γετε δοοογάϊηρ ἴο ἴῃς [νὺν,) υϑίηρ [Βε ἴεττη οὗ 

Ρ, εἴ. Εχ: 2317 3438 Ὀϊ, 1615, ΟΙΒεῖ ἐχρὶ., τοδκίηρ ἰξ ρατὶ οὗ Ρῥ5., ᾶτὲ υπβϑῖς- 
ἰλοίοτυ ; πὰ ἱπάεεὰ ἴξ τραῖκεβ 1. τηυοῃ ἴοο Ἰοηβ. --- νη" Ὁ ΦὉ] ταϑῖτεβ 1. ἴοο 
Ἰοῆρ ; αεγ τιν, 'ὋΨ ψουὰ Ὅς τηοβὲ παίυγαὶ, Τῆς ἱπβεγίίου οἵ ἴδε ρὶ,, Ξεραγδίϊπρ᾽ 
ὉΦ ἔαγίμες ἔγοπι πὸ, οοσαβίομεά ἴῃ6 σἤδηρε. --- δ. ΘΟΦῸΣ ΓΙΝΌΣ 1290 ΠῸΨ 39 

Υ ΓΛΩὉ ΤΊΝΟΣ] 18. ἃ ἰβιοτίς ρῇ., τιδκίηρ 81:. ἴοο Ἰοῃρ. --- 6, οὐ ὍΝ] Θ 
ἐρωτήσατε δὴ τὰ εἰς εἰρήνην τῇ ᾿Ιερουσαλὴμ. (68 οχτοϊί5 τὴ, ΘΤ τὴν. Βοῖδ 
τοδάϊηρβ ἀἰβῆσυϊε ἀπὰ ἱπιρτοῦ.; ἴδε Ἰαιξεγ ἀϊὰ ποὶ ἱπίδεγρτεὶ οὖν 88 οοῃβιγυςῖ, 
Ῥαΐ ἴῃ [86 υϑ08] δεῆβε οὐνν ΜΙᾺ Ῥτερ., ῥτοῦ. ὃς Α νοτὰ ἰς εηϊββὶπρ ; τά, 

ἼΡ. Ιπάρεὰ τς νοςδιϊνα Ῥεβὲ βαΐϊβ {πε οοπίοχί. -πτ νῦν] Οδὶ ἱπιρί. 2ίσηεε 
ἴον ὅν, Ἐπὼὸν νΌ. εἶδνν. Ο 4] δὲ φωέεί, σδομνε, τοὐίλοιέ εανε, ΤῸ. 335 125 7ε. 1.2] 
1Ἁ. τῦ, Νίρβ. “2 ΟΒ. 2911, ΗΙΡΆ. 2 Κ. 433, Βυὶ (ὅ εὐθηνία τὰ. τὺ 8) νυ.ἴ, δῃὰ 
1815 18 ἱπάβεὰ χποβὲ ρσοῦ. ΤὨε ἱγϑηβροβιτίοι οὗ οἴδυβε ἴῃ (ΟΝ 18 ἀουθιεβ5 ἴχι. 
εἴτ. --- ὃ. Ν)ΓΠΛ3ἼΝ]. ὙΒΕ ΝῺ τρβκεβ ἷ. ἴοο Ἰοῃρ. ---θ. 3190] ἰβ ποῖ ἴῃ ΘΝ, 
τβουρὴ ἴῃ 32, ΟΝ. ο. .. 4. ΒΕ. τὶ 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΧΙΙ,, 4" 

Ῥβ. 123 δββεσίϑ δά 6] τὸ ὙΔμγΟΣ, πγαϊείηρ ἔοὸσ ΗΪ8 βἰζηδὶ 88 

ἐδιι Βέι] ϑοσναπθ (ν. ἢ). Α χ1088 ἐπηρίοσαβ ἕδνουσ, θθοϑιδε οὗ οοῃ- 

τοιπιρίπομιϑ ἰγϑδίπιεπί (ν.5 ἢ). 

ΝΤΟ ΤΉΡΘ 1 ΠΡ πιΐπε ἐγεβ, Ο Τῆου ἡ ῆο τί Ἔεπίτοπεά ἴῃ πεάνεῃ. 

1.0! 85 {πε ἐγεβ οἵ πιεηβεσνδηΐῖβ ἀγὲ (ΠΠΠ|ὲὰ Ρ) ἴο ἴπ6 πδῃὰ οὗ ἰδμεὶγ Ἰογάϑβ ; 
(1.01) 85 1ῃ ἐγεβ οὗ ἃ πιδίἀβεσνδηῖ ἂγὸ (ΠΠεἀ ὕρΡ)} ἴο ἴῃ6 Παπὰ οὗἉ μεσ ἰδὰγ; 

80 οὔ εγεϑ ᾶγε υηΐο Ὑδῃνεῖ, ουγ Οοά, ὑπ1}] Ης Ὀς ταοίουβ ἴο υ8. 



ῬΘΑΙΜ ΟΧΧΗΙ. 451 

Ῥβ. 123 Ὀεϊοηρβ ἴο ἴῃς Οτεεὶς ρεγοά, ψβθη βὰς] ΠΥ ἴο Ὑαμνει 898 
ετορϑὶζεὰ. 

Τῆς Ῥ5. μᾶ5 ἰηϊσονετίοα ρδγδὶ!. ---- 1- 9. Ο 7άοι τυὴο αγί ἐπ- 
“Ζλγομοά ἐπ ἄέανεη ἢ Υαλτυεῖ, ομ Οο47], ἴ[Ὰ 6 βαρτεῖμα βονογείρῃ δὰ 

Ἰοτά οἵ 41}, σῇοβε τηδ)βῖῖα [ἤσοηΘ νγὰ5 ἰΏ ἤδάνβη, οἵ, 2“. -- 7 ζ' τῷ 

»ιΐπό ἐγ651, ἴῃ αἰϊδητῖνα, ραιίθης νγαϊ ἰηρ, --- ἀεβηφα Ὁγ ψη2} 44:ὲ ὁε 

εγαείομς 10 “51, ταδῃϊοϑε Η15 ἕδνουῦ. ΤῊ]5 δἰεἰπἀ6 '5 οοτηραγεά 
ἴο δαὶ οὗ γμιεμσέγυαηπές ἢ ὦ »ιαέάεεγυση,, ἩΙΟΒ6. ογεβ ἃῖὲ |ποὰ 
ὉΡ ἴο ἴῃς ἀσηά, τ ΒΙΟΝ ἀδαδ!ν ἴῃ δηοίεηςϊ {ἰπη65 ρᾶνα ἴῃς 5βἰρηαδὶ οὗ 

16 Κιηά οἵἉ 5ετνίςε τεαυϊγεά, οσγ οὗ ἴῃς Ὀεϑβίοναὶ οὔ ἔδνουσ, ὑοϊῃ οα 

. ἴδε ραγῖ οὗ ργεης δηῃὰ ἴῃ6 ἐψάν οἵ ἴῃς ἤουβε. Τῆϊβ {π|6 ῥ5., ἃ 

τειταϑτοἢ σοτρ]εῖς ἴῃ 1156} 7, ννὰ5 δη]ασρεά ἴῃ ἴῃς Μδοοδῦθδῃ {π|ὲ5 

ὉΥ 4 {τπγεῖεσ ρεηϊδϑιοἢ, νἢϊο ἢ οἤδηραβ ἴῃ6 ραιθηΐς δἰτυάε οὗ τς 
βονδηΐῖ ἴο ἴΠ6 ἱπηρογϊυπαῖα Ρ]6α οὗἉ ομς ἰὴ ρτϑαΐ ηδαά. 

Βε στδοίοιιβ ίο υ5, Ὑδῆνεἢ ἢ Βε σταοίουξ ἴο υ8] 
Ἐοτ ἐχοςςαϊηρὶν να ἃγὰ δ]]εα νυἱἢ οοηίεταρί. 

Ἐχοεδεαϊ ΡῚῪ Οὗ 50] 15 δ|]εὰ 

νι τῆς βοοτγῃ οἵ ἴῃοβα υνἱίπουϊ σατο, 

ὙὍΒε οοηίεπιρὶ οὗ τῆς ργουὰ ὀρργεββοῖβ. 

83-4. 236 σγαξσίομς Το το, γαλιυελ 1, τερεδιβὰ ἴῃ ἱπυροτιυπίιν. ---- 
ἐχεεεάϊηρίν}, ἴῃ 6 γεάβοῃ ἴοσ ἴῃ6 ρ]εα, νυῖτῃ ἴῃς δια ρμαβίβ ἰαϊὰ Ὡροῃ 

[86 ἐχοεδάϊηρ ρτεαῖηθϑθα οὗ ἴῃς πεεὰ ; τερεαϊθα (ῸΓ δι ρἢ 515. ---- 
τῦὲ αγὸ βέεά ἢ ομν σοι ἐς βώδ41, 80. []}} τῃαὶ γα σδημηοῖ σοηίδίη ΟΥ 

Θδηάυγα ΔΗΥ͂ ΤΠΟΓΟ. ---- εὐ ὰ εορη γι, ἀεπηεα δ5 ἴπδὶ οἵ 2γομα οῤ- 

2γέρεονς ἢ φσέογη ΟἿ ἡλοσς τοίλομί ἐαγε]. ΤῊε Απιϊοομίδη ΡΑΠΥ͂ 

Ά5 50 ὈΙΟΒΡΟΙΟΙΒ, βίτοηρ, δηά ρῥτουά, ἰμδὶ ἴον Ἰοοκεά ν ἢ σοη- 
τετρὶ πὰ βοοζῇ ὕροὴ ἴῃς ἔενγ (Δ {Π{ὰ] βεσνδηῖβ οἵ Ὑδηνε, δηὰ 

τῆεῖγ αἰταἊς γὰ8 50 ἀρρτεβϑῖνα ἴμᾶὶ ἴῃ6 σἰϊαδιίίοῃ μα Ὀδοοιηα 
Ἰῃιο τα Ὁ ]6. 

1. γῦκ] επρὮ. -ττ ἸΏΝ Φ.] εἰ: ΡὮ. ῥτγεβεηῖ, ---- 2 Φ}] νοσαϊῖνς, ψῖτ ἤπια] ν ἴο 
δεῖ δῇ δάάϊιϊομδὶ 5}}}. πὰ ἔννο δοοεηΐβ ; τεαυϊτγεὰ ἱξ (5, 45. 4}} οἵἴβεν ΡΊ]ρτίπι 
Ῥε5., 15. Ββεχϑιηεῖεσ. ΥΌ. ρτερηδηῖ, 898 25.--- 3. Ὁ Ὁ Ν] (Ὁ, ἘΠ, Ὁ]. ἱτυρτοῦ. ; 

δϑϑι ται ΐου, Τῆς 1]. πεεὰβ νὉ. ἔοτ σοτηρ είθπεββ : 'ΝΦ); 50 ποχῖ ]., ψὩΪΟἢ 150 
πεεάςβ 5, Ὑμεβε σεῖς ἀξδοτηεα πη οαββαυυ ΟΥ̓ ρτοβαὶς σοργίβί. ---- ᾧ ΠΠ0Φ] 
πη... Μενιαίε εἴανε, ἃ8 Οὐ. 161 2512 159, 243, -- π2}} 58:, 3 ἢ. ψ ΠῈ Ζ Γ29) π.΄. 

ἑαάν, φμέερη, Ομ, 164.8.9 (1) 2 Κ. 58 15. 475. --τ λτν} ταὶ. “Ὁ τ ἱπιρῇ. 
Ὧπ δῃὰ 5{. 1 Ρ]. --- 8. 3] εἰρἢ.; δᾶν. ἔου ψῃϊο ἢ ΓΒ Ὃ ν.6 5 1205, Α ὔρἷ. Ῥερὶπβ 
μὰ (μΐ8. ν. ἴῃ {ππιεῖες ταράβυγε. --- 4, πὉ} εἰμίοαὶ ἀαῖῖνε 35 1205, ---- 25} 
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δυῖϊοϊς τ οπῖς. Ὀεΐοσε ὉΝΦ ἐπηροβεῖθ]ς ἴῃ Ηδς. ρυδιησηασ. [Ιἱ 5ββου)ὰ ὃὲἊ 

Το] ον εὰ Ὁγ ἢ 85 (ῦ, τοῖς εὐθηνοῦσιν, ἀπιὰ ἃ5 ἴῃ Ξυδϑεαυδηΐ εἶδυβε; 50 ΕΏτ. --- 
Φ ὉΝ 9] νὴ 5 ργεῆχεα 888 ἴνγο δοσεηΐβ : ἰπίεηϑβῖνε δάϊ., βεθπεσδι]γ ἰπ ὑδὰ βεῖιϑε, 
εαγείδες, ἐα5}7 οὐιεβ, Απὶ. 6] Ζςο. 11δ, οὗ. 15. 329. 1}, ---- Ὁ5)ν»»29} Κι, ἂἃ8. οὔς νοσὰ 
ἴοτ ὍΝ) α.λ. φγοναῖ, 580 8}1 ἀποίεηϊ Ντββ.; θὰϊ Οτ. ὕπνο τροσάβ, "ων Ρ]. Ἵξῖχ. 
τ 2γομαῖ οαζ, ἀπὰ Ὁ)» μία. Ρἷ. π)" (1723) νἱοέρνε, εγμεὶ, ΤΪ5 ἰ5 τηοσῖ ῥχοῦ. 
[ἢ ΔῺΥ ς886 ἵνο δοοεηῖβ ἅτε πεεάεὰ ίοσ [με πηδαβυγα. 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΧΙΝΨ., 2 8τα. 45. 

Ῥβ. 124 ͵ἰβ ἃ τϑπιϊῃίβοθποα οὗ σεροδίοα ἀδ᾽ νογαποθδ οὗ 186 Ῥϑορῖς 

ὉΥ ἐπεὶ οὐ Θοά ἔτοπι δπθιιΐθϑ οὗ ουεγ οἰ πιὶπρ Ῥόνγεσ (ν..); 

δᾶ δὴ δϑοσίρίίου οὗ Ὁ] ββθάπθθϑ [0 Ὑδνοῖ ΤΟΣ ποῖ μανὶπρ ρίνεσι 

1δοπι ἀρ, θὰϊ μανίην σίνοπ ἴμ6 πὶ ΘΒΟΑΡΘ ἔγοπι ΒΏΔΤΟΒ (ν.5 7); οοπ- 

οἸυάϊηρ σἱῖδ [86 δϑϑυσγαποθ ἰμᾶὶ ΠΕΙ͂Ρ 8 ΟἿ ἰπ [6 πδπιὲ οὗ 

ΥΔΈνοΣ, [86 οτοδίοσς (ν.). ὙΟ 18 ἃ 51088 οὗ τερει θη. 

«« ΤῈ ἴι βαὰ ποὶ Ῥεδθῃ Ὑδῆνεἢ ννῆο ννᾺ8 Οὔγδ," 1εἴ ἰ5γδεὶ 54 Υ; 

“ΤΠ Παὰ ἠοῖ Ὀεδη Ὑδην ἢ ννῸ νγὰ5 Οὔτβ, ἤθη [ΠΟΥ τοβς ὮὉΡ ἀραϊηςὶ τς; 

ΤὭρδη αἷϊνε ἴον Πδα βυνα]]οννεὰ 5 ὉΡ, δ {πεἷτ δῆ ρσοτ νγ85 κί πάϊεὰ δραϊηϑί υ5 : 
ΤΠεη ἴῃς νναΐετβ πὰ βϑινερί 0.5 αυγδὺ ; ἰῃς ἰοστεπί δὰ ραβϑεὰ ονὲγ υ5." 

ε ΒΙΈΒΒΕΡ ὈῈ Ὑδῆνεῃ  ψνὯο Βδίἢ ποί ρίνεῃ 05 ΟΥ̓ΕΙ 85 8 ὈΓΕῪ ἴο 1πεῖγ ἰδεῖ, 
([ω,) Ννε γε "κε ἃ Ὀϊγά, ἰῃδί ἢδ5 εβοαρεὰ ουἱ οἵ ἰἢς ἵγὰρ οὗ με ἑον]εσ. 

(1.01) τῆς ἴτὰρ ννὰ5 Ὀσοίβθῃ, απὰ νὰ εβδοαρεὰ (ἔτοιῃ ἴ1). 

Ουγ Βεϊρ ἰ5 ἴῃ [ῃ6 παπις οἱ δῆνε, Μακεσ οἵ ἤδανθῃ δῃὰ δϑγῃ." 

Ῥϑ. 124 [65 ἴῃ [ἢς {{π|6 οἵ 2, Θ΄ ὶ, Ἰντῦ, Βυῖϊ (μὴβ τηυϑὲ Ὀε ἃ Ἰαῖς οοπεςέατε ; 
ἴοτ τῇς ἰαηρσυᾶρε ἰ8 οἵ 1πε ατεεῖκ ρετὶοὰ : ποῖφ ν.}: 3, Ὑν ν.δι .δ,᾽7ΊἍ. ὍΤὨδ ὈΣΥΥΤ 
νδ, ἃ νογὰ οὗ ροβὶ ΒΙΌ. Ηεῦ., 5, ἢ ([Βς επίΐγε ν., ἃ ἰαῖς ρίοββ. ΤὴἊ 5. 
τηυβὲ δᾶνε Ῥεεη ψττεη ἴῃ ἰγου Ὁ] ου 5 {ἰπιεβ οἵἉ ραγίυ βἰτ[ε. 

ϑίτ. 1. ὕνγο βγη. σουρ]εῖβ. ---1-2. 771 λα ποί δεεη γαλτυεὰ τοῖο 
τας 917:}, ΟΟΥ Οοἀ δηά τῃογείοτε οἡ οὖσ 5ἰάθ δραϊηβὶ ἴῃ6 δη6- 
Τηΐ65. ΤῊΪΒ 15 ταρεαϊβα [ὉΓ επιρἢδβ,5. -- 2 2 εγαε 54}}, σοδοσῖ. 
ΕΝ. ΤΡΌΝ. ; ἐχμοτγίδιίοη ἴοὸ ἴ6 ρβορὶβ ἴο ρῖνε υἱΐεγαηςα ἴο {Πεὶγ 
Ἔχρεγίδησα ΤῃῈ ΡΒΝ,., ΑΝ., “ τηδὺ 540" ἰ5. ᾿ῃοοττθοῖ. --- τσλέπ 

ἡλεν γοδὲ μῇ ἀραϊποί 45]. ΤῊΘ σοηϊοχῖὶ πλᾶκ65 ἰξ βυ Βη οἰ ΘΏἘΠΥ ονϊά επί 
ψἢο0 ἴἢε86 ΘῃθΠλ 165 ψγετα ; υϊ δη δησίεπὶ βοσῖὶθα δἵ ἴῃΠ6 Ἔβχρθῆβε οὗ 

τῆ πλδάβυγα ἰηβετῖε τ[ῃ6 ὉΠ ΘΟ ΟΟββάγυ “ τηδη,᾽ νῃοἢ ἱπάεοά ἴ5 ἴοο 
δδηογαὶ ἀπά ποὶ Με }} βυϊτεὰ το ἴῃ σοπίοχί. -- 8. 7ΖΖεη], τερεαῖθὰ 
ἴου εἰ ρμαβὶβ ; ἀροάοϑβίβ οἵ {πε ᾿διῃροσαὶ οἴἶδιιβ6. ---- σζτε], ει ρμδῖῖς 

ἴῃ ρΡοϑβίείοη. --- 44») λααὶ «τοα οτος τς ΜΡ], ἱπιρὶ γίηρ ἴῃ6 ἤρυτγα οὗ 
ΔῺ Θατίμαυακε, ἀπὰ ρτοραῦΥ μανίηρ ἴῃ ταϊηὰ ἴῃς βίου οἵ Κογδῇ, 
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Ναυ. 1653; ΔΙ Πουρὴ ἴῃ βάτηα ἴθσίηβ τα υϑ6ἀ οἵ ϑῃεο] Ἀγ. 12, πὰ 

οὗ Βαδγίοῃ, σοτηραγεὰ ἴο ἃ ρτϑᾶαΐ τῃοηβίεσ [6. 5 τ". ---- τὐάεη ἑλεῖν 
ΖΡρ67 τυᾶς ζίμαϊεα ἀραΐμοί μ5}, ἀμοῖμεσ ἤρατε, οἵ ἀενουπηρ τα. 

- 4. 7Τάεη ἐπε τυαΐεγ5}, ἃ σοτητηοῃ ἤρατε οὗὨ Ρετὶ! ἔτοπι Ἔπεπηΐεβ, 

Ῥϑ55. 181718 605. 15, 8751,4. 35. --- ἀαά στυεῥή μς ατυα}], 85 ἴῃ ἃ βοοὰ 
ΟΥ οδίδγδοῖ. --- ες ἐογγεέπέ ἀαά ῥαςφεα οὐδ μ51, ἀτονηΐης ἃ5 ἴῃ 118 
ἅἄεριββ. ---- Α ρἰοββαῖου δἀ δὰ ἃ ναγίδηϊ ἴῃ ὅ: ζΖἤση ζής γαρίηρ 

τουσίεγς λαά ῥασςε οὐδ» τ5. 

δῖ. Π|. Τειγαβιο ἢ τι ἰηιτονοτίεά ρᾶτγα!!ε]..--- θ. Θά στο δὲ 
γαλευελ], Ὀαδεὰ οὐ ἴμε ῥγενίουβ βἰδϊετηβηΐβ, δηὰ ἰηϊγοάποῖοσυ ἴὸ 

ἴῃοβε οἵ [ἢ 5 8ι1. --- τοάσ ἀσίά ποὶ ρίυεη μα οὐδ ας ὦ 2 γεν το Τλεΐγ 
“εῖλ]Ὶ. Τῆδ Θῃθπ} 165 86 σοτηραγαά ἴο τανθπουβ ὑθαβίβ οὗ ὑγευ, οἴ. 

5 τοϑ.--- ὲ αγε ἤξε α δὲ» 7], οἴ. τ τὶ. ---- λα λας ἐφεαῤεά σε φΥ 1λς 

φαῤ 97 τε γριυήεν καὶ 2ο τε γα τυας ὀγοξεη, σπαᾶ τοῦ ἐεεαῤεά 
“2 ονι τῆ. ὙΠῈ δθθιηῖεβ ἅτε ἤεσα, 8ἃ5 οι", ΡΥ. δ΄, σοτπῃηραγθὰ ἴο 

ἔον]εῖβ βεϊτηρ ἴγὰρ5 ἔου Οἷγάβ. ὙΤΠΘΥ [41] ΟὨἷν Ὀεοδιβα ὑπο ὶγ {πὰρ 5 
816 Ὀτόΐεῃ, 85 18 βυρρεδίεά, Ὀγ Ὑδηνεῆ. --- 8. ὅ6ες 121, ἴῃ 6 ΟἿΪΚ 
ἀϊβεγεηος Ὀείηρς ἴδαὶ ἴμοτο ἀεί 15 “ ἴοτι Ὑδνθῃ," ἤθτα ἐμ ἐδ 

παρ»! οΥ γαλτεσελ. 

1. 20] Ἐγροιμεῖῖςαὶ περαῖίνε, 2715. --- 5] ἀαῖῖνε οἵ ροββαββίοῃ, σβέσις. ---- 
ΛΔ} δορεηΐ τεϊγαοϊεὰ Ὀείοσε 5,5, Ηυ., Ρε.ν σὰ ἴαϊκα ἴῃς τε]. 88 σοτηρ επιεηΐ 
οἵ δι ἐγ αι, δπὰ τερατὰ ἴξ 88 ρ]εοπαδϑβίϊς, [ἐ 18 Ὀεϊϊεγ ἴο ἴακε ἰϊ 45 βίτωρὶς 
τεϊαϊῖϊνε: “ετα ἴὰ ποῖ Ὑδῆνθι τὐλο," δ5 Εν... Ὁγτ., αἱ. --τττ ΚΣ ὯΝ] 0.58. -- 

8. ἽΝ) Ηυ., ΚΠ 1.2 ἕᾳκε ἴὶ ἂ5 οἷάεν ἔογπι οὔ τν. Β2Β. ἀϊαϊεοιὶς ἔοττα οὗ 
'Ν; ἥδερε, ἐγε διαί εατέ, οἵ, ττ955, --- 4, Ἐ τιοΓ 1] πιπι. 88 Ατδτηδῖς νὸπ), οἵ. Νὰ. 345 
85 Ἰοοαὶ ἂςς. ; ἔοσ ὕπ) (1.86) εήγεανε, ὀγοοξ, -ττ- ))9.)} “5, ποῖ ϑϑ φοράς. ---- 
δ. ΤΌΝ 15] δά). α.λ. ἐρμεοίενέ, γασίηρ, ἴτοτα ὋἹ ὁδοί, στυείΐ, γασε; ἃπιὰ 83οὸ φγοιάῖ. 
ΤΗΐς 15 ἃ νοζὰ οἵ Ἰαῖε Ηεῦ. --- ΤῊ 5 1. ἰ5 ἃ νατίδηϊ οἵ ἴῃς ργενίουβ οἱς δηὰ ἃ ρ]. 
-ιθ. κον] ταὶ. "“Φ ἀπὰ περ. Ἴ. Τῆς πιθᾶβϑυτε γεαυΐγεβ [μὲ Π)Π Ββουὰ θὲ ῥτε- 
βχεὰ ἴοὸ ὈοΙᾺ 1]. ἀπὰ τ) δάάεὰ ἴο ].2 411 ομηιϊ τε ὰ ἃ5 Ὁπηθοςββαγυ ὈΥ ῥρτοβαὶς 
βοτῖθε5, 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΧΝ, 45. 

Ῥβ. 125 Ἔχρσζεββ6θ οοῃηῆάδηςοθ μδὲ 1π6 ζδὶ ἘΠ] Μ. 111 Ὀ6 Δ8 ἐπιπιον- 

ΔΌΪΕ Δ8 76στυ 8816 πι, Θποοπιραβδοὰ ὈῪ Ῥσοϊδοϊίπρ τπιουπίδίπθ (ν.. 5) ; 
τ8δὲ ὙΔΕνΘΒ Ὑ11 ποῖ Ροση [π6 τϊοϊκοά [0 τὰ] ἴῃ ἐμοῖς Ιοὶ (ν.55). 
ΟἸοδβδοβ δίδίε [86 ἀϊνίπα Ῥτγοϊθοϊΐοῃ σαϑίσαϊηΐπ Ηΐβθ ῬΘΟΡΙ6 ἔγοπι 

ἱπίᾳυϊεγ (ν. 2); δπᾶὰ ἱπιρίοσθ 186 ἀϊνὶπθ συίΐδαποας ἔοσ [86 ἀργὶσμὶ 

(ν.2), διὰ θαπίϑαμπιοεπὶ ἔοσ ἴΠ086 ΨΕ0 20 δδβίσαυ (ν.5). 
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ὝΠΕΥ τιμαὶ ἰσυβὶ ἴῃ Ὑδηνεῃ ἄγε α5 Μουηῖ Ζίοη, νμἱοἷ σδηποὶ Ὀ6 πιονθά. 
Ἑοτενεγ [Ἔγυβαϊεπὶ 5115 ει ἤσοη δα, πιοιπίδίπ5 τουπὰ δθουΐ Πογ; 
80 ΥὙδῆνε 5 τουη δρουΐ Ηἰ5 ρεορὶε ἔγοπιὶ μεποβθίοτι ἢ δηὰ ἰογενειτήοσα. 

Εον δ Ψ}11}1 ἢοῖ βυβες (Ὡς βοερίε οὗ ἴδε νἱοκεὰ ἴὸ τεϑὶ ροῦ ἴῃς ἰοὶ οὗ ἴῃς 

τὶρῃίεου. 

Ῥβ. 125 ἴῃ 15 οὐἱρῖπαὶ ἔογπι, ν.1.85, ρῖνεβ 1τπ|6 ενίάεπος οὗ ἀαίε, βδᾶνε 18δὲ 

7εγυβαίθπι βεεβ ἴοὸ ἤᾶνε Ὀδεη ἴῃ ββουγὶγ, γεϊρτιΐϊπρ 85 ἃ κίπρ οὐ ἴδε ὮΣ}}5 ἴπι 

τὰς πιϊάβὲ οὗ [δες βυττουπάϊηρ τηουηίαῖηβ. [1 ἀουθι}ε85 σάπια ἔγοσα ἴῃς ῥτοϑ- 

Ῥετουβ {πιὸ οἵ τε ἀτγεεὶκ ρετίοὰ, ΤΈς ρίοββεβ ἱπάϊοαϊς ἃ ἰδίες ἀδῖς, σβεα 
{μεῖς νγαὰ8 ἃ 5ἰγίίς οἵ γε! !ρίουβ ραγίῖε8, ν. 3) ὅ, 

Δὴἢ δἰδ]ειηαῖὶς τεἰγαβι ἢ. --- 1-2, ΖΆεν λα ἱγμεέ ἐπ γαλεσελΊ, 

ἴῃ6 (41 Π] ἀιηοηρς ἴῃ 6 ΡΘΟρΪα. --- αγό ας ἥομμ ΖίοριἽ, ἴῃ βδογεά 
τηουηίδίη, ἴῃς οἰϊοΥ ἈΠ] οὗὁἨ 76 υβδ] απ. ---- τυλέελ ἑαπηοί δέ νιουεά ], 

ΜΠ ταιλδίη ἥτγια δηᾶ πηββακθη, οἵ, 15. 28,5 Ρ5. 465 --- Φογευεν 
“εγωσαίρνι οἷς οι λγοηθ. ὙΤῊΪΒ 18. ΡΆ.Ὰ]}}. ἴο ἴῃ6 Ῥτγανίουβ 11η6- 
ΤῊΘ τουδὶ οἷν 8 δῃιῃτοηθα 85 ἃ Κίηρ, οἵ, 485", 18 πὰ Ντββ. 

τοϊϑίακα τἢ6 πηθᾶϑυγοθ δηὰ ἴῃς σοπηδοϊίΐοη. Οὅ, Ἐ), αἰΐδοςβ ἴο τ 8 

Ῥτενίουϑβ οἰδυβα δῃηά σϑηάεσ κἴἢ6 ἱημαρδιϊδης οὗ Γαγυβα]θπλ μ}}}} παν εῦ 

Ῥε πιονεά,᾽ νῃϊοῖ αἰϊορεῖθεσ ἀδβίτογβ ἴῃ6 τηδάβϑυασθ. 13Η (ο]Ἱονγσεὰ 

Ὁγ ΕΥ̓". αἴίδεῃεβ ἴῃ νὺ. “ ΔΙ οἰ ἢ ἐογονοσ ᾽"" ἴο [6 ῥγονίουβ οἴδιβε, 
Ῥυϊ “7εἐτυϑα]επὶ᾿" ἴο ἴῃς πδχί Ἰἰπα ; τη κίηρ [6 οῃδ ἴοο Ἰοηρ, ἴπε 
οἶμεσ ἴοο 5ῃογῖ, δῃὰ ἱτηραίτίηρ ἴἢ6 Ρδγαὶ]!. ---- πομπμίαίης γομραὶ 

αδομέ ἀ67}, ΑἸἸμουΡῊ } ἐσιβά! ἐπὶ ἰ5 δἰ τοηδα οἡ 1115 ἀπά ἔτοτω [88 
βουτῃ ἰ5 ἰη ἃ σοπητηδηαίηρ ΡῬοβιτοη, γεῖ ἴῃ ἃ}} οἴμεσ ἀϊγεςοπβ τὰ 

τηουηϊαίη5. “ΑΙ! δγτουπά 76γιιβαϊθπὶ ἀγα Ὠρῆογ ἢ1}15: οὐ [ἢ δδϑῖ, 
τῆς Μοιυηΐ οἵ ΟἸϊνε5; ου ἴδε βουῖῃ, ἴδε Η}] οἵ Ενὶ] (ουηβεϊ, 50 

ς4]1ε4, τἰϑίηρ ἀἴγθοῦ ἔτοτα ἴῃ 6 α]ε οἵ Ηϊηποτα ; ἴῃ ἴα ψγεϑὶ ἴπῈ 
δτουπά τίβεϑ βρεηῦν . .. ψὨϊθ6 οὐ ἴπ6 οσῃ, ἃ Ὀεηά οὗ ἴδε τί ἀρε 
οσοηηεοίεά νὴ ἴῃς Μουπὶ οἵ ΟἸϊνεβ Ὀουηάδβ [6 ῥσγοβρεοῖ αἵ ἴῃς 

ἀϊδίδπος οὗ τῶογὰ ἴμδη ἃ τηΐϊε " (οὐ. 32: δ. 30). ζ9 γαλευελ], 
᾿|κα ἴῃ656 τηουηϊαίηβ ἐς γομηα σόοι 47’ ῥεοῤ(1, τε (αἰ [ἢ] Ομ ε5 
οοτηραγεά ἴο Ζίοη ἀρονβϑ, ,γορι ἀεπεφίογίλ απά )ογευεγριογε]. ΤΉΕΥ 

ΜῈ] Ὅς 5ῃϊεἰἀεὰ δηὰ ρυατάεξα ἰοσενεῖ, οἴ. Ζεα. 2ὅ. ---8, 2:9γ "ἴε 
τοῖν! ποί τῳ το γες 1], 830 6, ἢ Ὑδῆ ἢ 85 βυῦ]εοῖ ; πιοσα ῥτγοῦ- 
ΔΌΪῈ ἴμδη 38 (οἸ]Ἱονεά Ὁγ ΕΝ"., πλακίηρ [με βοερίγε 85 βυὺ). ---- δέ 
σεεβίγε 9 1ἦ6 τυΐεξεα, ἴῃ ΔΌΓ ἢ 6ϑὶβ ἢ 7 ὁΓ {ἀε γίρλίεομς]. 
ΤὭοβα ἃῖὸ ίοκοά παιϊοηβ γῇοβα βοαρίτα οὗ ἀοπηηΐοα ψουά ὃ6 
᾿Ἰεὰ ὉΡ ονεῦ [ῃ6 ΒΟΙΪΥ οἱἵν ρίνθη Ὁγ ἰοὶ οἵ Ὑδῆνθῃ ἴο τὶρῃϊθουβ 
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βταθὶ. ΤῊΪβ πγυβὲ ἤᾶνα θθθὴ ντιτθη ἀυτίηρ [ἢ6 ὨΜΠ]ἃ τυ]ς οἵ ἴῃς 
Ἐργρτίδῃ τπιοῃδγοῇϑβ βοτης {ἰπ|6 Ὀείοτγα ἴῃ ϑυγίδη ὀρργεβϑίοη. --- 8 

816 ποῖ βυτργβεὰ ἰῃδῖ ἴῃ ἴῃς ἴσου ]ουθ ἰἰπηε8 οὗ τε Μδοοδῦδεβ 

εἰοββεβ γεγε ἰοιη πθοσβϑᾶσυ, ἀπά δά ἀεα ὃγ ἀϊβεγθηῖ μβαπὰβ. Οπα 

βἰδίεβ [ἢ ρυτροβε οἵ ἴῃς αϊνίης ῥτγοϊθοϊίοη ἴτοτὰ ἃ ἰεφαὶ ροίϊηϊ οὗ 
νίεν : ταί φὴε γίρλίεομς μέ ποί γογὰ είν λαπαῖς οπ ἐμέφιϊν. ---- 4-- 
δ. Αποῖδεγ δὰ ρσορδῦΥ δὴ δι] οσ ρ] οβϑαῖοσ δα 45 ἴῃς δης ἢ ετῖς 4] 

οουρϊεῖ: Ο “ὁ ροοί, γαλευελ, ἰο “λε ροοα ἀπ΄ ἐο {ἦε γίρλί νιΐμα64, 

ἀϊπιϊηρι πῃ ϊπρ ἴπεαλ, ποῖ ἔτοπὶ ψ]οκεαὰ δηδηλε5 85 ἴῃ ν ὃ, Ὀυϊ ἸΌΤη 

ψοΚοαὰ Ι5γδο] 65, [86 ἀη(α ἢ] ἴῃ Ισγαθὶ ἰἰ5 6], ---- 3. ζάσοο Ἰλαΐ 

ἥέγη ἀφίς το ἡιεὶγ εγοοζεα τὐαγς, νίαν γαλευεὰ ἐεαά Μογιλ], ἴτοτὰ 

τῆς. ΠΟΙῪ οἰἵγ δηὰ ἔγοτῃ {πε ρεορὶε οἵ Υδῆνεῃ ; δορείλεν τού τὰ “λε 
τυογζενς 9 ἡομδές], ῬτοῦδὈ]Υ ἐχίθγῃδὶ δῃθηηΐ65. -- Τῆς Ῥ5. σοῃ- 
οἸυάε5. ψ ἢ (ἢ 6 ἈθαΙΠΟΒΑΙ Βῖοββ οἵ οσοηρταϊυϊαϊίοη, Ζέσες τρριΐο 
Ζγαεί, 

1. υον νὉ] ΝΊΡΆ. ἱπηρί, τεῖ. εἰαιδε; Ῥυὶ (6 πιαῖκεβ ἰξ δὴ ἱπάερεπάεηι οἰαυδα 
τὐτὰ 2:00. 500]. --- Ὀὐλ; Ὁ] διίδομβεὰ ὃὉγ 3Ε ἴο 505, ΕῪ (6 ἰο ϑιὸν. --- 3.5] ὦ 2 ΞΞ 
ὁ κατοικῶν; αἰϊδομβεά ὈγΥ Ὀοῖἢ ἴο ρῥγενίουβ σοηϊοχῖ, γεαὶὶγ μ88 ὈΠΦΥῪ 85 50}}}.; 

διὰ 32Φ" δδ5 15 ργερπιδῃῖϊ πιηρ. --- 8. 50} (Φ οὐκ ἀφήσει τὴν ῥάβδον τι")" τηοτα 

ῬΙΟΡ. --- ἢ] Ὀὰϊ Θ΄, “5, Ἐ͵, νῦν τ. τῶν ἁμαρτωλῶν ταοτε Ρτοῦ., ἃ5 Οτ., (Βε., 

Βανῖεβ, Μίποςςβὶ. -πτ 9005] ἰαϊτοδυοίηρ ἃ οὶ. Τδε δ8ιτ. μα5 θεεη οοτορὶεϊεὰ ἰπ 

ΡτενίουΣ 1. --- πΓ 7} (αΠ]ετ ἔοτπη οἵ πϑγν, τ 4, 2.0.5] ΗἸΡΆ. ἵπαν. σοβοτγί. 20". --- 
ὉΞ 252 ὈΛΎΡ.5] Ὁ τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ 20 νρλ.-- δ, ὈΓΛ Ὁ} Ρ. 5(. ἘΓΟΡθ ΡΥ] 
αὖ). ἰηιεπεῖνε, εγοσξεα, εἶδνν. 7. 55, το ΉΝ ἢ ΡΟ] ἴοσ ἀϑῦδ] ΩΝ Ὅρο. -- ΟΦ 
ὑμῦφυ Ὁ}} Πταγρὶοαὶ δἀάϊιίοι. 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΧΥΙ., 2 5τι. 45. 

Ῥβ. 1:26 ἰβ δῃ δϑϑοσίίοῃ οὗ [π6 ἔδϑιϊνε ΟΥ̓ οὗ ἴΠ6 ῬΘΟρΡῚ6 ψΒ6α 

ὙΔΌνοὮ τοβίοσεϑ ὑμποὶσ Ῥσγοβροσὶν (ν.1 δ ; ΡῬτΘΡΑΣΔΙΟΣΥ [0 [86 ὈΓΑΥΘΙ 

ται Ηδ πιᾶὺ σταηΐ δϑυπάδπηι μαγυβδίβ (ν."ὅ). 

ἮΕΝ Υδῆννε γεϑίογεϑβ (ἢ ργοβρεγὶυ οἵ Ζίοῃ, νγε γε ᾿ἰἶκε ἀγδϑαπιοῖβ. 
ὙΠδη ἰ5 ουζ πιουίῃ δ]]εὰ ἢ Ἰαυρῃίετ, ἀπὰ οὐ ἰοησυο5 "ἢ ᾿υὈΠδίοη. 

ὙΠ; ἴΠΕῪ 58. ἀπιοηρ ἰἢς παϊϊοηϑβ: “ Ηδ μαῖῃ ἀοῃα ρσγθαὶ (ἢ ρ5 ΜΠ} [Πα πὶ." 
Υ̓δηνἜἢ ἀοίἢ στεαὶ (πἰηρβ ἢ 5: νν6 δτὲ ρίδαὰ πιϑῃ. 
ΕΕΘΤΟΒΕ, Ὑδῆννεῃ, οὐγ ργοβρευν, 45 (40) 5ίγεαπβ ἰῃ ἴῃ βου ἢ σου ΠΥ. 

ΤὨεν ἴῃδΐῖ 5ονν (5εε) ἴῃ ἴδαγϑβ, ΠΊΑΥ ΠΟΥ τοᾶρ νἱἢ ᾿ὈΠδ οη. 

Ηςε πιαὺ γρο ἰοτίἢ ννεερίηρ, Ὀεαγίηρ (ἃ Ἰοδά) οὗ βεεὰ; 
[κι πἰπι σοπιῖα ἤοπια ψἱ τ ̓υὈ]Π]αἰοη, Ὀεασίηρ (ἃ Ἰοδὰ οἵ) Ξἤεανεςξ. 

Τῶε ἀαίε οἵ 58. 126 σδηποῖ ὃε ἀεϊεττηϊπεὰ ὉΥ ΓΦ 3.7,) θεσδυβς {Παὶ ρῆτγ., 

ὙὮ1]|ς ἴὰ τῆς τείεσ ἴο γεβϑζογαϊί οι ἔγομν σαρ ΝΥ, ἐγεαιε ὨΓΠΥ τη δῃ5 γοβιογαι! οἢ 
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οἵ ργοβρευν, τ Βῖοἢ αἴοπε 5υ}15 ϑῖσ. Π. ΤῊς ρῆγ. γυϑρὺ ὈνῺΣ ν.3- δ, 45 7ο. 239, ἰς 
Ῥοβίεχιϊς. Ὅς Ρβ. ἀουθῖ]εβ5 Ὀεϊοτρβ ἴο ἴῃς Οτεεῖς ρετοά, θη ἴδε ρεορὶε 
Ἰοὴρ ἔοσ ἃ τεΐϊυγῃ οὗ ργοβρεσὶ τυ, ργο δ ὈΥ τότε ἔδνουγαθὶα γϑαῖϑ ἔος οσορβ. 

δέσ. 1. Ιπιτονοτίεα ρδγδ]] 6] ἴ5ηι. ---- 1. άση γαλισεὰ γεείογες 
τε 2γονβεγτν φ" Ζίο"ἼἽ, ἃ ρβῆετγαὶ βίδϊεπχθηΐ ἰη [ἢ ῥσοϊδϑίβ οὗ 188 
1επηροῦαὶ οἴδυδα, ὑγῇοϑα ῬΓΟΡΕΙ Δροάοβὶβ ἰ5 ἴῃς 5γη. ν.5, γαλεσεὰ 
ἄρίὰ φγεαΐ τἀϊηρε τοῦ πς, τ ἴη6 ΠΟΙ] πθηἴατυ τὺέ αγε ξε 
γεαριες ν΄. ὙΠα τϑα] δαϊοηβ οὗ ἴῃ ἤορε ἃτε 50 ρτεαῖ, ἴῃδῖ 

ἴα 866 πὶ ἴο 6 ἱποσθάϊθ]68. || τῦς αγέ ρα πεπ]. ὙΠεγε 5 πὸ 
Βρεοϊῆς τοίδσθεηος ἴο ἃ γεβίοσαίοη ἴγοπὶ σαριν} 85 ΕΥ"., ν οἢ 
ἄἀοεβ ποῖ βυἷἱξ [ῃ6 ῥσάγθγ, οἵ ἴῆς ἱπουρῆϊ οὗ ν." 5, Βεΐναεεη ἴῃ εϑα 

ὉΜΟ 570. ᾿ἴπ65, ἰῃ δοοοσάδησα ψῆῃ (ἢ ῥΥϊηοῖρ]ς οὗ ἱπίτονετιεὰ 

Ῥδτδ ε! βτὰ, ἃ βυηῖῃ. σουρίεῖ ννὰ8 ἰμβετιθὰ ὉΥ ἴῃ6 δυῖμοσ ν.ῖ. -- 

2. 7λεη ἐς ομγ νιομμἠ βέεαά τοίὰ ἐπεσλίεγ], τὰς δοβίδτς βίαῖα οὗ 
ον, ψῃϊοἢ ἴῃ ν. 5 ςοηοεϊνεά 45 {κε ἀγεαιηΐηρ, ἰ5.ἤεγα σεργεβθηϊεα 
85 ἰδ ρὨΓΕΙ, ---- δηά τΠ6ῃ ἴῃ ἴῃ 6 σοΠΙρ]ει πη πίδτυ ρατγὶ οἵ ἴῃς Ἰἴηε: 

ἀηπα Ομ 7 Ἰορησός τὐὐὰ γωδία ον], Ἰουὰ 5Βῃουϊτηρ Ἔχργεβθῖνε οὗ (Π 6 
Εἰαάῃ 688. ---- Ζάεη τὰεν ταν ανιοπρ “δε παήομε]. ὙὨς πεῖρῃθουτ- 
ἴῃ; παϊϊοηβ οὔβεγνε ἴῃ6 Ῥγοβρο τ οἱ Ζίοῃ, δηὰ βρεὰκ δὐρουΐ ἰΐ 

Διηοηρ {παπΊβαϊνοβ, τηδίκίηρ ἴἢ6 5ᾶπὶ6 τϑιηατκ ἴπαὶ τ[ἢ6 Ρεορὶε 

τηᾶκε ν.ὅ. 
δ88:. 11.Α. 5γηΐῃ. δηὰ δὴ δηιτῃ. σουρεῖ. --- 4. Ο γεείογε, γαλ- 

«υεὰ, οἱ ῥγοςῥε»}, ρει οη τακίηρ ἴμ6 ρίασα οὗ ἴπΠ6 σοπαϊοπαὶ 

οἴδυβα ν.᾿. --- ας “ο εἴγεανις ἐπ ἐλε δοιὰ ἐομη»}}. ὙΤῆθ Νερεῦ, οὗ 

“βου τἢ σουηῖγυ,᾽ 1165 θεῦνεεη Ῥα]εβίπα ἀπὰ Εργρί. [Ἃἢ 1ῃ6 ταῖν 

ΒΕΔ5οὴ5 ἴῃς σμΔΏη6}5 {παὶ πῃ ἄονῃ ἔτοπὶ [ἢ 6 τηουηϊαϊηβ ἀγα Ε}]] 
οἵ ψαῖογ, ψῃϊοἢ τοίγαϑθβ [ἢ 6 501] δῃὰ σᾶυβ65 ἰξ ἴο Ὀυτϑὶ οστἢ πῃ 

πεβἢ νερεϊαιϊίοη δηὰ ἤονγειβ. Ὑὴδ ρτεδῖοεσ ρατγὶ οὗ ἴῃ ὕεασγ ὄἌχοερῖ 
ἴῃ οἷοβα ρτοχίτϊυ ἴο ρεγεηηΐδὶ ἐοιιπίδίῃβ ἴδ 15 ἀτὺ δηά Ὀάττεη. --- 
δ. 77εν ΤΖἀαι τσῖν «εξ ἱπ “σαν, ἀοὶπρ τμεὶγ Ὀεβὶ ἴο οὈίδίῃ οτορϑ, 
Ῥαϊ 514 δηὰ βουσον ι! 45 [ΠΥ σοηίεηρ᾽αῖα ἃ [δι]υτα οὐΐηρ ἴο ἃ 

Ῥαὰ 56άϑβοῃ. --- παν ἐλέν γέα τού γμὀίαἤοη], ἃ )αδϑῖνα ἴθ σοη- 

Ἐπυδίίοη οὐ ἴδ ῥτάγοῖ, δηά ποῖ ἱπάϊοαϊίςναε εχργεβϑίηρ βϑυσγδησα 

1ῃαι ἰδ Ψ 1] Ὀς 850, οὐ ΕΝ". Τῇδθ Ῥγόβρεσιν Ἰἰοηρεά ἴοσ ἰ5 ἃ οσἤδηρε 

ἔτοτῃ θὰ ββββοῦβ ἴο ἃ ροοά οῃε, οἵ. 70. 1. ---Θ. 272 νιαν σὸ γογιὰ 
τυεεῤῆηρ (45 Ὧδ 5065)1, Γαϑυτηίηρ ν. δα, ---- δε ἀέρι εορας ἀσηῖ τοῦτὰ 
7μδίία ἥοη], τεϑυτηΐηρ ν.ἧ, --- Βαϊ τῃε 5ἰρηϊβοδηῖς τπἰηρ 15 [μα νι θθῃ 
Β6 βοαϑ ἐοσίῃ, ἰδ 15 ὀεαγίριρ ὦ ἐρα οἤ “ἐξά, ψ Ἀεη Ἦἣδ σοτ65 ἤότηε, ἰΐ 
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5 ὀεαγίηρ α ρα 497 «ἀφανές, ἃ νετῪ ϑυσοαβϑῆι Παγνοβί. ΤΠΘ 
5016 τηεδηΐηρ οὗὁὨ ἴῃ6 οτρίῃδὶ 85 Ῥθεὴ οὐβουγεᾶ ὈΥ ἃ σοργίϑϊ, 

ΜῈΟ τηϊβίοοκ {π6 ννοσὰ τηεδηΐηρ “ ἰοδά " δηὰ υδεἀ ἃ ψοτγὰ ἴο ψῃϊοἢ 

ἰϊ ἰ5 ἀἰ βίου! το ρῖνε δῃ δρρτορτίδϊε πηθδηϊηρ. 

1. 3.002] Ρτοῖ, ἴετηρ. οἴδυβε νυ ἱτ ἀροά. ---- }} Ρέ, οὗ βίαϊε, ποῖ τεξεττίῃρ 
ἴο ἴῃς ραβί. --- "3 1} α.λ. ἀουθι1685 Ἔττ. ἔου ΓΦ Ξξ γὩΦ ἴῃ (ἢ6 ΡὮτ, ΓΦ 21 
ν.; ποῖ τείειγιηρ Βετε ἴο ἴῃε τεβιογαϊϊ οι ἔγοση οδρινὶἴγ, Ὀαΐ το {πε τεβίογαίίοῃ 

οἵ ρῥτγοβρετὶιγ (ν. 247). ττ- Ὁ Ὁ5Π] ΟΑἱ] ρῖς. ποπιῖπαὶ ἔοτος οἴ, 7320 }} Ὀνπὸφ ν.ὅ, --- . 

3. κῦρν 1Κ] ἱπιρί, δἴϊτετ τν, ψΒΙΟΗ. ἴῃ Ἔα βάρ 868 ἴῃς οτος οἵ 1 σοῃβοο., 
ἀουδιία!, Βονενοσ, ἴῃ τ 18 ἰαῖε Ῥβ. ; 50 ὙὯΝ ΚΜ. [ἢ ΔῺγ οδβεὲ ἴδε {ἰπ|6 ἰ8 

Ῥτεβεηῖ, οδυγγίηρ οἡ ἴδε ρῥγενίουβ δροὰ, 8ἃ5 βεοοῃὰ δηὰ τῃϊγὰ τηετηθεῖβ οὐ ἴϊ. 
--Ὴρ πη Ὁ] ἢ. ἀαμσλξεν, 85. 70. 821 ἀπὰ εἶδνν. ΝΠ. ὙὍὙμὲ εαυθϊεῦ τπηρ. "85 
«εν έσίονε 76. 2οἿ 4825. 21 1.4. 2Ὁ--- Γυφρὺ ὉγῺ] ΡὮτ. 70. 25; 18ε ἢγβὶ νΌ. ἢδ5 
Δυχ᾿ αν ος δάνετθίαὶ ἔογςα. --- ΠΥ} 15. ἃ 6]., (βου ρᾺ ἴῃ 38), (δ, α5 ἰϊ τιδκεβ 1. 
ἴοο Ἰοῃρ πὰ ννᾶϑ ὑπηεος 3881. --δ. ΤὨε ]. 45 ἰϊ βίαπαάβ ἰ5 ἰεἰγαπιεῖοσγ; θυϊ (Παΐὶ 

ἰ5. ρτορ. ΡυοῦΌδΟΥ ἴδε οὐ). οὔ ἴῃς ἤτβι νὉ. γν, δπὰ ἴῃε εἰῃρῇ. ἀειηοηβῖγ. 85 
80]. οἵ ἴῃς βεοοπὰ νὉ. πᾶνε ὕδεῃ οπιϊεὰ ὈΥ ἰχί. εττ. --- 6. 55) 79} ἰπ, 
αὐβ. Ὀείοτε υῦ., ἱπιεπβἰἐγίπρ 118 τηεδηΐῃρ: φοές 9). ---- }} ἱπί, δ 8, δἴϊεγ νὉ. 

Ἐπ μδβίζίηρ 1158 [επιρογαὶ σπαγαοίεγ: εοζέρμεαίίν τυεεῤέηρ, Ὀυϊ (6 ἔκλαιον. -- 

ΚΠ ἡφῸ κα] ΘΑ ΟἿΪΥ αἴροντες τὰ σπέρματα αὐτῶν, (Ὅν. .5. 1ὃ βάλλοντες, 

(ΟΒ φέροντες. {ἼΡὉ π.πὶ. εἶπνν. 10. 2818. ἀγατοίρρ “9 (ἴῃ β5Βῖηρ); Βετε υδ0- 

ΔΙῚ ἐχρ᾽αἰπεὰ δ5 ἴῃς ἀγανΐηρ οὐυἱ οἵ ἴῃς 5βεεὰ 85 ἰΐ ἰ5 βοδιϊεγεά, 8ο Ενν., ΡῈ.» 

Οομδηι; μαϊ Ὀτ. ; οἷ. ΑἸ. 918 ψ Βοτε ἴῃς νὉ. ἼΦΌ τηθδῃ8 ἴο ἴγϑὶϊ οὐ ἀἄγανν ουὖἱ 

[δε βεεά. Βαϊ ἰπ 118 δῦβεηῃσε ἔγομῃ (δ ἰξ ἰβ ργοῦ. [{ 15 ργοῦ. ἱχῖ, εἴτ. ἴοσ ν Ὸ 
Ὁ.π|. ἐραάΐ, ὀμγάρε (785), “ν᾿ ἈΪΟ βατὴς ψοτὰ ἰ5 πεεάεά ἴῃ ν.δὴ αἴϊεγ νΦ) ἴο σοπὶ- 

Ρίεῖς [Βς 1. ---- Ν2. Ν2] ἰηΐ, αὔβ. ἰπηϊεμβῖνα νῈ νΌ. οὐσι ἐρε οὐ ἀοριδ. --τ- ῬΓῸΝΝ] 

5[.3 58. ἡ [ποῦ κ] π.΄. “ἄεας ἃ5 ὅυ. 371 (Ε). 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΧΥΠ. 

Ῥβ. 127 18 οοπιροβὶΐε: 1Ἱ., δϑϑοστὶπρ [πδὲ 411 ἀδθροπὰβ ου Ὑδ8- 

ψοΣ, Ὑβοῖμοσ 186 θυ] άϊηρ οὗ ἃ Βοιιβθ, [6 νγαϊοδίηρ οὗ ἃ ΟἱζΥ, ΟΣ 

ΒΊΟΟ688 ἐπ ΑΙ (οἱ] (ν.}  ; 11., Δϑβεσεῖηρ ἐμαὶ ομ ]άτθη ἀτα δῃ 
ἰπποσγιΐδποβ οὗ ὙδΕΘΏ, ΘΠΔΌΪ Πρ ἃ τρδη 10 πιθεῖ δὲ θποπ88 Ἡ ΣῈ 

οοηδβάθηοθ δἵ ἴπ6 γαῖ οὗ δὲ8 οἱἵγ (ν.5 ). 

1-2 6 4. νι", 45. 

ΕΧΌΟΕΡΤ ΥὙδηννεῖ Ῥυ ]ὰ ἦε ἤουδα, ἴῃ ναΐῃ 16 Ὀυ]άοτβ Ἰαθοιγ. 
Ἐχοερὶ Υδην ἢ Κεερ ἴῃς οἶΐγ, ἴῃ ναΐῃ ἴῃ6 Κεερεσ ννδκείῃ. 
15 ναὶ ἕογ γοῖν, ννῇο τίβε ὉΡ βαγὶν, 511 ἀόνγῃ ἰαῖς, 
Ἑλὶ ἴδε Ὀγεδὰ οἵ ἰοἱϊ. Ηδε φἰνοιῃ ἰο Ηἰ5 Ὀεϊονεὰά ἰῃ 3ἰεερ. 
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8. νι, 45. 

ΟἹ δῃ ἱηπεηϊίαηος οὗ Ὑδην εἰ ἰ5 ἴῃς τειναγὰ οὗ ἴῃς ἐγ οὗ ἴδε νοπιῦ. 
Α5 τον 'ἰπ ἴῃς Βαπὰ οἵ ἃ ὑγϑισίογ, 50 ἃζῈ 5οῇ5 οὗ γουίῃ. 
ΗΔΡΡΥ ἢε νβο Βαίῃ δὰ εἰ φυΐνες ν ἢ τΒΈπὶ! 

͵ ΤΕΥ 584}} ποῖ Ὀε ραϊ ἰο 53:4πι6, θη ΠΥ βρθαῖὶ νν ἢ ἐμ θπηῖα65 ἴῃ ἴῃ γαῖα. 

Ῥβ. 127 ἰβ ςοτηροβεὰ οἵ ἵνο ἰπδερεπάεηι Ῥξ8.: νυ." 2, νι δῦ; πῃ ῖο ἢ πᾶνε πὸ 

ΤΑΔΠΏΘΓ οὗ σου πεοιίος ἴῃ Ββουρῃϊ; 80 Βὶ,, Ρεΐετβ, Βᾶ., θυ., (Βς., θανῖεβ. ΤΈςἊς 

πρῦφυ οἵ 3, Α4. Σ, 3, Ζ,, ἰβ Ἰαῖετ ἴθδη (5, νἰοὰ μαὰ ἰξ οΠΪῪ ἱπ ΘΒ; δπὰ ἰβ ἃ 

ςοη]εοΐατε ἀπε ἴο ἴῃς Γ2 οἵ ν.ἷ, [ῃ6 γν δπάὰ Ὁ νι2, ὙΠετε 5 ὕἢο ροοά 

τεᾶβοῃ ἴο ἀουδὶ {μα ῬοΙΒ Ῥ588. Ὀθεϊοῃρ ἴο ἰμε πῆοσε ργοβρόζσουβ ἀδγβ οἵ ἴδε 

Οτεεκ ρεγοά. 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΧΥΙ]. 4. 

Θγῃ. δηᾶ ϑγηΐῃ. σουρ]εῖβ. ---1. ΖΦ χΩρ7], σοηάϊ Ποηα] οἶδα, 
τερεαδίαβά ἴη [. -- γαλτυεὰ ὀμε ἐἀδ ἀομδε], ποῖ ἴῃ6 τεπιρὶςθ, θα ΔῺΥ 

Βουδβα ψβδίενογ, || ζεο ἐἐε εἰν, ἔτοτα (4]]}Π1ηρ’ ἰηῖο [6 παπάϑ οἵ ἴῃ 6 

ΘὨΘΓΠΊΥ. --- μι συαΐμ], τεροαϊθα ἔοσ εἰ ρΠδϑ,5. --- δε διέγάδγς ἐσδοων 
Ι “ε ἄσοεῤεν τυαξελ7]. Τὴς δϑβθηταὶ τΠΐηρ, ἴῃ6 οσοδρετγδίίοη οὗ 

Υδῆνθῃ, τετηδίηβ ἰδοκίηρ, νϊοἢ δίοπθ ρῖνεβ βιισσαβα δηά βεουγγ. 

--2. Μὶ ἐς ναΐπ )ογ γομ, σἤδῆρβε οἵ ἴῃς ογάδσ οὔ [πε βϑηΐεηςς, 

ἢ [6 ρεβοηδὶ δά άτγοβα ἴοσ ἴῃ6 ργενίουβ, τηοσα οδ]εςϊίνα τϊγὰ 
ῬαΊβοῃ. ----τὐάσ γίδε τῷ “αγίν, ἴο 5ὸ Τοτῃ ἴο ΙΑ ουΣ δι! οῦ ἴῃ δη 
υδ0Δ]. ---- οἱ ἄστυ ἐαΖε], αἴτεσ δὴ ἀπυβαδ}γ Ρτοϊοηρεά ἀδν οἵ ποτγκ. 

---πά 80: 2:7 δε ὀγεαά οἵ Το], Ἔταρ Β8ϑἰΖίπρ' ἴῃς ἱπιθηβι ἐν οὗ ἴῃ 6 
Βαγὰ Ἰαρουὺγ ἀυτίηρ [δε Ἰεηριπεηεά τπ|6. ΑἹ] [ἢϊ15 εχίγα μαγὰ το] 

ἰδ νδΐῃ, 1Π|655 Ὑδῆνν ἢ βῇαγθϑ ἴῃ ἰξ, --- ᾿πάθοα 22 (Ὑδῆνβῃ) γίνε], 
ΜΠ Που ΔῊ Κἰηα οὗἉ τοἱ] ; 20 Αΐς δείουεα, ἰῃ8 οης Ψῇο ἰ5 ἀδᾶσ ἴο 
Ηΐπι ; ἐπ σίδερ], θνθὴ ἤθη ἢ 51:66 }5 αυϊει Υ ἴῃ ἢ 5 θεά, πίϊῃουϊ 
τοϊηκίηρ οἵ δηγιῃίηρ πθεάεά, οὐ πα ϊκίηρ Δ Εἠογί ἴο ραίΐῃ ἰξ, 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΧΥῚΙ. 2. 

8-ὅ. ϑγηιῃ. τειγαβιιςῃ. ---- 297, οΔἸ]Π πρὶ δἰτεηιίοη ἴο ἴμε ἴδοϊ 85 
οἴϊεπ ἴῃ ΡΙΪρτπλ 55. ---ση ἐπλεγίίαπεε 9. Υαλευελ], ρίνεη ὉΥ͂ 
ΥΔην ἢ. ---Αα ρ]οββαῖοσ ἰηβεσίβ “"βοῇβ᾽" δ ἴῃς ὄδχρβηῆβε οἵ ἴδε 

τηδάϑαγε δηὰ [Π6 υη]γ οὗ τΠ6 Ἰἰη6. [Ιἡ ἔδοϊ (ἢς 50]. 15, ---- Ζάξ γε- 

τυα» ὦ 97 1δε “με 97 1ῴε τυονιδ]. Τῆς πιϊξ οἵ ἴῃ ψοπῦ, οἰ] άτθη, 

Δ1Ὲ ἃ τοινατ ἃ ΟΥ τεοοτρεηβα ρίνεῃ ὉΥ Ὑδην ἢ 85 ἃ ἴὍΚεη οἵ Ηἰ5 
ἕανουτγ, 85 δ ἱῃπετιίδηςς ἴο Ηἰ5 ἱδνουγεα ΟὨ65. --- “45 γγοῖῦς ἐπ ἐλδ 
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λαπαά φΓ α τυαγγίογ , Ῥοΐδβης εαροηβ ΟὗὁὨἁ ΨΨΆΓ. --- Ὁ “γέ “οης οὗ 

)ομλ}, Ὀοτῃ ἀυτίηρ [με γουϊῃί} νίρουτ οὗ ἴῃ6 ἔδί μετ, δὰ 80 ννῈ]}]} 

ΒτοΝ ἢ δηὰ βἴσοηρ ἢ 116 ἢ6 ἈἰΠΊ56] 7 15 51}}} Δ0]6 ἴο ἀο Ὀδίι6. ---- 
αρῤῥν ἀε]}, 85 (6 ; ποῖ πεβάϊπρ ἴῃς ἱπϑεσιθα “ τηδῃ ᾽" οἵ 3Ηῆ (οἹ]ονεὰ 
ὃν ΕΝ". --τὐλο λαίὰ μέ λὲς φιείυεν τὐὐὰ Ἰλόσι], μαῖμ νΈΓΥ τηδην 
50η8, ἃ Βοῦ56 [}]} οὗ [ΠΕτὰ. --- Ζ.εν «ἀλαΐ ποί ἐξ ῥμέ ἐο «ἀανιε,, [688 

8005 ὉΥ ἀεῖεδί. ---τυλέμ ἐἦεν ςῤρεαξ τοϊὰ ὀπενιΐές, ταθοῖ τ 6 πὶ ἕδοθ 

ἴο ἔδος δηά ἰηάυϊρε ἴῃ βῆαγρ ψογὰβ ὑσε! πη ματυ ἴο Ὀδι]6. --- ἐπ ἐδ 
2422], [ὴ6 δηίγδῃος ἴο (ῃ6 οἰἴγ, ψγῇασα Ὀδι1]6 8 αβιια}ν ναροὰ ν ἢ 
ΘὨΘΠΊ65 ΏΟ βίτινα ἴο σδρίιγα ἃ οἷἵγ. ὙΠῸ ψμοὶε σοποδρίίοῃ ἰ5 

ὙΑΙΪΚΟ. [Ιἰ 5 Δορεῖθεσ δραίηϑὶ [Πς σοπίεχὶ ἴο (Πϊπκ, 45 βοπης ἀο, 

οὗ τηαϊηίδι πἰηρ ἃ οδῖ1ι56 δραϊηβὶ ροινεγα} Θπθπ165, γῇο νου ἀο ἃ 
ταδῃ ἰῃ]υ5ις 6 ττεγα ἰξ ποῖ ἴοσ [6 βυρροτγί οὗ πυπηθσοιιβ ἀπά βἰδινγασὶ 
5005. 

ΟΧΧΥΤΙ. 4. 

1. τνῦν ὉΝ] οοπάϊτοπαὶ οἴδυϑε: ΠΥ ΘἸΩΡῆ. --- Ἰ2 2} Ὀυϊ ΘΝ. 4. Βὶ οἰκοδο- 
μοῦντες αὐτόν; (δ. 5.“ Ὁ ογηῖϊ αὐτόν; Κ σεαϊβεα» ξαγε, ΟἿΪΥ Ν)}2 οὐ Ὁ.)2. 12 

ἀϊιῖορ. --- 9ῸΡ] Οὶ 3 ρ!. ὅ δον ἀξποῖν. 5Ὸ} πιτὰ, (7}8). Οἱ] εἶδιν. 7οπ. 415 Ρτ, 
1655 Ἐς, 1 251 ς16. 17 8117 οἵ, 211. 19. 30. 9, ν 501 ΗΡΏ. Ρῖς. οϑίτ, Ὀείοτε ἱπῇ, : 
Ὀ0Ρ νὉ. ἀσποπι. αὖ α ἐλένσ' εαγῖν ἐπ ἐλ νιον ρεέρεν, εἰ ἢ δανετθὶα] ίοτος Ἰρείογε Ὁ. 
118 Δ ΠΠεβ5 5 ΠΝ ΡῚ. ρῖς. Ἴπν ἀγέαν, δά νετθίαὶ ἐαίε (4018). (δ . Α ἐγείρεσθαι. 

μετὰ τὸ καθῆσθαι, (51 ἐγείρεσθε, ἜΪ τεγρίίε ῥοείφμανε σεαΐεν δέος, ταϊβίαϊκε ἴῃ 6 Ρἴο. 

ἴοτ ῥὑτερ. δπὰ ἔα!] ἴο 5ες ἴδε δῃιίιῃ. --- 55] τ ϊγὰ Ρίς, οἴδυδα, --- 1:1 5ο 3, "αὶ 
(Ὁ ὅταν ; ὈΟΙᾺ ἱπίετρ. οὗ ἃ οἰδυβε νος ἢ ἰδ Ὀεϊίες ψίπουῖ εἰμεν, --- 0} Ατα- 

τηδίϑτι Π)τ (765) ἴδ δος. οἵ [ἴπιε οὐ οοπάϊιίοπ, ποῖ οὐ). δος. 88 Ὗγβϑ. 

ΟΧΧΥΙΙ. 2. 

8. Ὁ.)37 ἱπίετρ. δἷ.; τρδκεβ ]. ἴοο Ἰοῃρ. --- δ. ἼΦΙΝ 325] (6 ΟἹ] Ὺ ὅς. --- ΤΠΒ ΟΝ] 
πιῖ. φιένεν, 88 15. 225 4932 7ε. 5156 1,Δ. 318 170, 3923; Ὀυϊ Φ τὴν ἐπιθυμία». 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΧΥΤ,Ι, 45. 

Ῥβ. 1:28 18 ἃ Ιβῃ ἔοτ Βαρρίηθδβθ ἰ0 186 σοάξοατίησς (ν.Ἶ), 68Ρ6- 

ΟἾΔ τ ΒΘΠ δύο δδὲ ἐμοὶ ἀδὶ]ν Ὀτγοδὰ (ν.᾽, [μὲ 1π6 τ πιδὺ 8 
ἃ ἐταϊξέι! νἱπθ, [μ6 ΟΕ Ιάτοα παπιθσοιδ Οἷἶνα ὑ]δπίβ (ν.). ΟἸοβδ68 
δϑϑοσὶ 186 ἀϊνίπα Ὀϊ]οδδὶπρ ἀρὸὰ [86 φοάξοατίπρ (ν..) ; ἰνοῖκθ [88 

ἀϊνίπο ὈΙοβϑίηρ ἔτοπι Ζίοη (ν.") ; υίδῃ [δὲ μΒὲ πῖδὺ Ἰοοῖς οα 
[86 τγοϊξατα οὐ 768] 6 πὶ (ν. Ὁ. δ) ; οοποϊυδίησ τὶ ἃ ἰδίας 51088, 

νἰδΐπρς Ῥϑδοθ ἕοσ }6γιβαθπι (ν.5). 
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ἈΑΡΡΥ δε ενεῖγ οὔδ ἔδατίηρ Ὑδῆνεν, νναϊκίηρ ἰπ ἴῃς ννὰν οἱ Υδηνεῃ! 
Τῆς ἰοἷ] οὗ τῃγ παηὰβ μθη μου βαἰεδῖ, ΠαρρῪ Ὅς ἴῃου, ἀπὰ πᾶν ἴΐ Ὅε νυ }]} 

ψ ἢ (ες! 

Μὰαγ τὴγ νἱξε Ὀε 85 ἃ ἔγα 1] νίης ἴῃ 1Π6 ἰπποσ τοοπὶ οὗ (ῃγ πουε! 
Μὰαγ ἣν 50ῃ8 6 85 οἷΐνε ρίδπιίβ γοιιπὰ δθοιυΐ ἴων ἰδ 0 ]6. 

Ῥ5. 128 νγᾶϑβ οὐ βίῃ] οαἷγ ν.1-“δ; Ὀαϊ βενεγαὶ ἰαῖεν ρίοββεβ γεῖε δά ἀςὰ, ν." δ, 

11 τεβοῦαῦ]ε5 127, δὰ ἀουθῖ]ε85 Ὀεϊοηρβ ἴο [86 βατὴε ρετίοα ἀπά ροββί ὈΪΥ ἴδε 

βδῖωης δυΐμοσ. 

1-8. ϑγηζῇῃ. τεϊγαβιίοῃ. --- αν δε ξυέῦν ομϑ], ἃ νι ἰϑῃ, ποῖ ἃ 

οοηρταϊυϊδίίοη ΟΥ διαϊειηεηῖ οἵ ἔδοϊ 85 ΕΝ". --- τεβδυτηβα ἴῃ ν.Ζ ἴἢ 
1ῆε πιοτε ρετβοηδὶ βεοοῃά ρεΐβοη: 2752) δε λοι], ἰμτεηββεα ἴῃ 
ρα ψῖαν { ἐφ τυεὐ τού τάδε --- εαγίηρ γαλευελ), μανίηρ ἴῃς τὲν- 

ΘΥΘΏ 4] ἔβα οὗ ἴσια σε] ρίοη, ---- [ῃ6 σοπιρθιηθηῖ : τυσέξίηρ ἐμ ἐὰξ 

ταν 47 Υαλιυελ], {6 γᾶν οὗ [πε ἀϊνίης 1Ανν ; 5Βμοτίεπεὰ ἴῃ δποϊεηὶ 
τεχὶβ δἱ [ῃ6 ὄἌεχρεῆβα οἵ [Π6 πηδᾶβυγα ἰηΐο “ Ηἰἶβ ννᾶγϑ.᾽ -- ΖΖε το 
ΦΥ͂ {λίπε λαμ], ἴῆς ρτοάυςοϊς οὗ 1οΐ], τὴς ἰσοοά {ΠαγοΌΥ ραϊπεά, 

τῆτοόνῃ Ὀείογε ἴοσ εἰ ρ ἢ δϑ,8. ---- τοάση ἠάοω εαΐτε 1], δἴεσ [ἢ τοὶ] 15 
ὌΝΟΥ δπά ἴῃς τηδῃ 5115 ἀόνῃ δἱ ᾿ἷβ τ4 Ὁ]6 ἴο δη)ΟΥ ἢ 5 δνεπίηρ τηθαὶ 

-τ-ίη δοοοσάδησς νὴ ΜΠἰΟἢ Ὠυτλθτουβ 5005 ἃῖ6 σοηρσαϊνεά 85 

Βαϊμεγεά γοωηα αδομέ ἐὰν ἰαδὲς νι, ---- ἀιιὰ 5ο ἴῃ τε ἐπ 26 ἑμιπεν 
γοοῦὶ οΥΓ τὰν λομφε], νβετε τῆς ταῦ]θ ννὰ5 ρίδοβεά, δηὰ ποῖ ἐδε 
ΜΟΙΏΔΉ 5 ΔρΑΙ[ΠΘὨἴ5. ---- ὅν τὰν τοῦ δε], νυϊϑὴ 85 ἀῦονβ, δῃά ποῖ 
ἃ Ῥιοπηῖβα ἃ5 ΕἾ". ΟΓ βίδϊειηβξηΐ οἵ ίδοϊ 845 [ὀὈΡϑ Ὁ. ----σς ὦ ,γεῖξ 

“με υἱη61, Ὀεατὶπρ τδν ἢ] ἄτη, 85 ἃ νἷῃθ ἀο65 ρτᾶρα5. --- 7» 

τὰν τογι5 δ οὐΐνε ῥίαν 6], [4]] οὗ νίβουγ δηὰ νἱ τα] Πγ, οἵ. 525 76. 11. 
Τῆς Ρ5. ἴῃ τεδοἢεβ 118 Δρργορσίαϊα σοῃοϊυβίοῃ. 

Ιἴεγ εἀϊτουβ δῃᾶ ρ᾽οββϑαίοτβ εηἰαγρεά ἴΐ, δηὰ, 85 ἴπ6γ τἰβμουρῆϊ, 
ἱπηρτονεὰ ἰξ δηᾶ πιδάβ ἰξ τῆοτε ἀρριορτίαϊθ ἴοσ ρυδὶϊς ἀ586. --- 
4. 79. σόγν Τἀπ5}, Ἔταρμδῖῖς, σα]! ηρ διιθητίοη ἴο ἴμε ἴδοϊ Ραβθά 

οἡ Ῥγδνίουβ Μψίβῃ, 580 [ἠΡΘ.΄., ΡΒΝ. ΑΥ., ΕΝ. τεπάσδγ : “ Βεμοϊ]ὰ τμαὶ 

(ἢ 5,᾿" ΜὨΙΟἢ ἰ5 ἠοῖ 50 ΨΕ]] βυβιαϊποά. ---- «ἀα “6 "παρ Τλαΐ γεαγελ 

γαλευεὰλ ες δέκ: 641, τὴς αἰϊνίπα Ὀ]εββίηρ τακίηρ [6 ρίαςς οἵ {πε 
νυ ἰ5ἢ [ῸΓ ὨαρΡίΠ685 ν.ἷ. --- ὅ-θ. 1ἰ 15 ἀϊβῆσυϊς το ἀετογπλίηθ βδῖθει 
ἴῃς ρἰοβδαῖοτ ᾿ἰβῃεα ἴο 5ἰαΐε ἃ ίδοϊ 385 ΕΝ". : Καλευεὰ τοῖὴξ δέσες 
ἤλεε ομἕ οὔ ΖίομἼ], οὐ ἴοὸ ὄχργεβθ ἃ ϑγβϑῃ δ ΤΡΟΥ΄. ; ἀουθι]εβθ τ} 

(οτπιθγ, ἱΓ τι Ὀς ὈΥ ἴῃ6 βᾶπια Πδηά. -- “41 ἐροξ “άσι ον τλ6 τυεΐαγέ 

φΓ.  εγεραίενι αὐ τε ἄαγε οὗ τὰν ἤγε, απο Ἰροξ ἥλιο, ον τὰν ἐλ άνγεη᾽ς 

ελϊήγεμ]. ΤῊΪ5 15 ἀουθι1685 ἃ νῖϑῃ, δηὰ Ὁγ ἃ ἀἰβεγειὶ δηά ἰηάεεα 
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Δ ΘΙ οΥ πη τῆδη ἴῃ ῥγενίουβ ρῖοββ. [{ 15 ὑτοβαὶς δηὰ ἄοεβ 
ποῖ τη κα ΔΏΥ βοοά πγϑᾶβυγθ. Τῆς ννἱϑῇ 15, ἴμαΐ 411 ἢἷ5. 16 (ἢ 8 

Ῥίουβ τηδῃ ΤΩΔΥ 5ῇδτγε ἴῃ ἴ[ῃ6 Ῥσοβρεγιν οὗ ΤἘγυβα δηλ, ἀπ τη ᾿ΐνα 

Ἰοπρ δπουρἢ ἴο ἰοοῖκς ἰῃ (ἢ6 ἔδοθβ οὔ πυπιεσοὺβ ρτδηο] άγθηῃ. ---- 
ΤῊ γῇο]ς σοποία 65 ψ ἢ ἃ 511}} Ἰδῖεσ ρίοββ, 45 125: ἔζαξζε δξ τῥο᾽ι 

Ζ γαεῖ, 

1. Ὁ κΊ]Ί (10) Ῥτοῦ. νἱἢ 7ι58, ποῖ ἱπά !ςαῖῖνε ἀπάετειοοά. --- Ν"] 56. οδίτ. ; 

Θ' ἴακεβ ἰξ δ8 ςοϊεοῖϊνε, δῃ Δ 80 γεπάεγβ Ρ]. ; αἶβο ἔογ ἼΝΛΠ, --- γ)5 13} ἴογ 8ῃ 
οτἰρί πα! τυ ἼΥΣ ΐοΒ [Ὰς πιεαϑαγε τααυΐτεβ. --- 3, Σ.] (7846) επιρἢ. --- 

Ὀρμτ 3} [ΒΟΌΡὮ 55 ποὶ ἴῃ (ῦ, ἰξ ἰ5 γεαυΐτεα ἴοσ πιεᾶβυγε, [{ 18 [επηροσαὶ δ5 Ενν. 
ποῖ ἀββενεγαίίνε 88 Ὀς,, οἵ Ἵϑιιβα) 85 Ημ. -- ἼΣΟΝ] ἃ ψἰδῃ ἀπά ποὶ δὴ δββεῖ- 
τίου οἵ ἔδοῖϊ. --- 8. πλϑκ] νατίαπι ἔου πγνν, τ ἢν 9] ζ]]1οσ ἔδπι. ἔοσ Πρ, ταοτα 

εὐρβοπὶς ; οἷ. ΠΩ 1.8. 116-55} Ὁ]. οβῖτ. ὑφ αλ. ἰγδηβρ πίε βῃοοί, οἴ. 
δῃφ γῇ. (5). - 1272] Ἰαῖε ργοβαῖς Ἴχργεββίοῃ ; 80 ΝῊ" 2) ἴου Ὁ ν.ἷ, δῃὰ 
ἴῃς νατίδηϊ δπὰ Ἰαΐογ 2" ἴου ῷν. ΑἸαῖς ργοβαῖς ρὶ. --- δ. πμᾺ} [πὰν. ποῖ 
Βαττηοηΐουϑ τ ῖτἢ Ἴ) 2, ἀου 1688 θερίηβ ἃ πον ]. --- Θ. ὉΝΎΦΟ Ὁ» Ὁ Φ] 88 1258. 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΧΙΧ,, 2 5τκ. 4", 

Ῥβ. 120 18 δΔη Ἔχβογίδιΐοῃ ἴῸ [8.Γ86] ἴ0 δοϊζηον]οάᾶρσε [πδὶ ΠΥ πᾶνα 

ποΐῖ θ66Π ΟΥΘΙΌΟΠΙΘ ὉΥ͂ [86 ἐγτεαιοηΐ ΑΒ οκίοη οὗ ΘηΘπιῖ68 ἔσοσι (Π6 

γουῖτὰ οὗ [86 παίίοη Ὀθοδιι86 οὗ Ἐπ6 ἱπίογροδβίεΐοι οὐ Ὑδαν ἢ (ν..) ; 
Τ0]Πονγοά ὉΥ δῃ ἐπιρσθοδξϊοη Ὡρο Ῥσγοϑοηξ δπθπιΐθβ (ν.᾽ ὃ). 

ΚΕΑΤΙΩ μάνα {8εν δῇ οἰεὰ πε ἕγοπι τὰῦ γουίῃ," ἰεῖ ᾿ϑγαθὶ ον 58, 
“ΟΥδδῖν ἤανα ἴΠΕῪ δηοῖεα πιῈ ἴτοπι πὶ γουΐῃ; νϑγὴν [ΕΥ̓ ἢανα ποῖ ὑγε- 

ναἰ]δὰ ονϑῦ πι6. 

ὕροῃ τὰν Ὀδοὶς ((ἢε νυ ἱοκεα) ρἱουρπεά, ργοϊοηρεα {Πεἰγ (ἰπ|ᾳυ}1165).᾿" 
Υδῆνεἢ (νἱ πάϊοαιεά) ἴῃς τἱρῃίεουβ, ουἱ οἵ τῆς (Ὀ4ς.Κ5) οἵ ἴῃς νἱοκεά, 

1,Ἐτ τῆεπι Ὀ Ρυϊΐ ἴο 5ῆδπηθ, βηὰ Ἰεἰ ἴῃ πὶ Ὀὲ ἰυγηεα Ὀδοϊκνναγά, 4}} ἴῃ 6 Παίετγϑ οὗ 

Ζίοη. 
Τὶ τῃπὶ Ὀδοοτηα 85 γταβ5 οἵ [πε πουξείορϑβ, ἡγνοἢ Ὀεΐοτε (οῆς οδῃ ἄγαν (ἢ 6 

βου 6) νυ γαίῃ : 
Ὑνπεγεν τῇ τ τεαρεσ ἀοεβ ποῖ 1} Πἰ5 ἢδπά, ογ ἢς 1ῃδἱ Ὀἱπάειἢ βἤεανεϑ ἢΐ5 

Ῥοβοπῖ. 

Απὰ ἴμεν ψνῆο Ρ858 ὈΥ, 58Υ ποῖ: “ Τὴ Ὀ]εϑϑίηρ οὐ Ὑδην ἢ υηΐϊο γου." 

Ῥβ. 129 [858 ἰβιογίςδϊ τεπιϊ πίβοθποεβ οἵ εῃετηΐθβ ἔγοτα ἴδε γουτῃ οὗ (6 
παιίοῃ, δῃὰ δπ ἱπιργεσδίΐοῃ ἀροὴ ργεβαηΐ Ἔἐποπῖεβ. [11 15 ργοΔΌΪΥ Μϑοοδθεδῃ, 

αἵ Ἰεαβὶ ἴῃ ἴῃς βεοοπὰ Πα]ῇ, ν᾿ ΪΟὮ τΔῪ Ῥοββί Εν Ὅς ἃ Ἰαῖεῦ δά ἀϊτίοη, αἰ πουρἢ 
οἵ ἴδε βᾶπιε βίγυοϊαγε 85 ἴμε βγβὶ μδ]ῇ, 

ϑιῖσ. 1. ϑιίδικε δηάᾶ δηιἢ. σου] εί5. ---- 1-2. Ογεατν αῦε {λὲν 

αἴδιοίκα νιε], τερεαϊεά ἰῃ ν.., Τῆς δᾶν., διῃρμδῖίο ἰῃ ροβίτίοη, 
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Ἔα ρ851Ζ65 ἴῃ6 τηδρηϊϊας οὗ (ἢ6 Αβ]οιηρ, νϊοἢ μᾶ5 δε ἐπδὲ 

οἵ νἱοκθά βῃεπλΐθθ, Ἔβρθοία "ΠΥ ἰῇ ψνΑΓΒ. -- γον μιν γοι , ἴῃς 

γουτῃ οἵ ἴῃ παϊίοῃ, ἤθη ἰβγαθὶ ννγὰβ ἰδὰ ἃρ ουἱ οὗ Εργρὶ δηὰ νγδβ 
αἰδοϊρ! πεὰ ἴοὸ ψὰσ ὉΥ ἃ ἰοὴρ 56τεβ οὗ σοῃῆϊις. --- Ζ2 7εγαεὶ ποτῦ 

54}}, ἃ5 124}, ἰῃ δῇ οτὰὶ τεοορῃϊτίοη οἵ ἴΠ6 Ὠἰβίουο81 δχροσίθησς 

οὗ τῃε ῃδίΐϊοη. --- ΚεγενἼ, δϑϑενεγαῖίνα. ----- δεν ἄανε πο ῥγεναϊζεαῖ 
σῦν »5], Ι5γδεὶ 51}}} σϑηχαΐῃβ ποιν διδηαϊηρ ἴἱ 4]]. ---- 3. ὥζοπ 
»Ἐν ὀαεξ τλε τυϊοξεά ῥίορωφλεα, 5ο (5, Ῥ. ὙΤμδ Ὀδοκ ἰ5 σοτηραγεὰ 
ἴο ἃ βεϊά, νι ϊςἢ 45 Ὀεθη ρῥἱουρῃεά ἃρ ἀπά ἀοψῃ. [{ ἰ5 Ἰδεεσαϊεὰ 

τ] ἢ ἀεερ νουπάβ Κα πστονβ ἰῃ ἃ δΒεϊ4ά. ὙΤὨῈ νἱοκεὰ δῖε 85 
504] ἴῃ6 ἐῃμειηϊ65 οὗ ἴῃς Ρθορὶς οὗ γδῆνεῇ. --- γοηρεά ἠλεῖγ ἐπε- 

φμΐῆεε], 5οὸ ῦ, Ἐ), “ τιεἰγ Ἰηϊααϊζουπ δ] οκοη." 1Η ὉΥ εἴτοῦ μδβ ἃ 
Ψοτά α.λ., νΏΪϊοἢ 5 ταπάογεά Ὁγ ΕΝ" “τονβ," Ὀὰϊ ὈΥ ταοβῖ 
πλοάδγη5 ΠΊΟΓΕ ΟΟΙΤΘΟΙΪΥ “ Πε]ὰ ἔοσ ψογκίηρ,᾽" νι ϊοἢ 15, μόνγανοσ, 

ἃ Ποπ͵εοίυγαὶ πηεδηΐηρ, ἀοτνοα ἔγομι ἴῃ6 τηδδηΐϊηρ οὗ ἃ ἰαῖς Ἡθὺ. 
νογὰ δηὰ ἱπηρτοῦδῦ!]ε ἰῃ 1|561} --- 4. γαλεσεὰ υἱπαϊεαίεα “ὼς γήρλ!ε 
ἐμ, ἰῃ δοσοτγάδησς τ ἴῃς οοπίοχῖ, δηὰ ἴῃ Δη  Π6 5815 ὙΠ ἴῃς 

Ὠεχῖὶ οἷἶδιιβθ. Αἢ ΘΑΙΠῪ σοργ᾽δβῖ, οὐλἱ της ἴῃ 6 νὉ. πεεάεὰ ἔοσ τηθδ9- 

τα Ὀδοδιιδ6 οὗἉ 51 Π}}|τὶ ἐγ οὗἨ ἔοττα ψίτἢ ἴῃ 6 δά]., τηδᾶςβ 1ἴϊ Πεσ ββαγΥ 
ἴο σοπηροῖ [ἢς ἰαίῖοτ νι “Ὑδην ἢ," ΘΠ ΕΓ 85 δά)εςτίνα 45 ΡΒΥ., 
ΟΥ ῥτεάϊοδῖθ ἃ5 ΑΥ͂., ΕΥ͂., ΡΟΝ. --- οἱ οἱ ἐλε δαεᾷς ο΄ “λέ τυϊεξεα), 

80 6556 ῃΈ14}}γ Οὔ, Ἐ' : [πε ουτεπρ; ΟΗ͂ οὗ ἴῃς Ἔπθηλίεβ᾽ θαςοῖκβ θεΐηρ ἴῃ 

τε υκτίοη ἕοτ (μοῖσ δσυβα οἵ [5γ6}᾽5 Ὁδοῖκ. Βιυῖΐ 3Η Ὀγ εἰτοσ οἵ 
βἰῃρὶς Ἰεϊίεσ μᾶ5 ἃ γογὰ πιεαηίηρ “οοσάβ.᾽" ΤῊβ 8 νϑιίουβὶ 6χ- 
Ραϊημοα : ὈΥ͂ βοῆς 85 τείειτίηρ ἴο ἴμε ϑίγαρβ οὗ ἴπ6 γοκε οἵ ἴῃς 
ΟΧΘῇ δ ἴῃς ρἰουρι, ἴῇς ουτηρ οὗ νῇϊοἢ τας Αἰσῖμεσ ρου Βίηρ 

᾿πῃροββίῦ!]ε. Βυΐ ἴῃς ψογάβ ἰῇ (ΠΘπΊβοῖνθθ ἀο ποῖ τεδα!}]ν βυρραβὶ 

115 ἰάφα. Οἰἤετβ τὨηκΚ ἴηι ἴῃς ἤριγα 15 σῃδηρεά, δηὰ μαι τῆς 
οὐἰεηρ οὗ [6 οοτάβ ἰ5 [ῃ6 τείβαϑε οὗ [βγαθὶ ἔτοῃῃ Ὀοηάᾶδρα, οἴ. 2ὅ. 
Βαυΐ 5ιςοἢ ἃ σείδσγθηοθ ἴο θομάδρε 15 ποῖ οοηβίβίθηϊ νὴ ἢ ν.3, δηὰ ἰ5 

δὴ ΔΌχαρὶ τταηβιτοη οὗ ἴΠ6 ἱπουρῃϊ, ἔοτ ψῃϊ ἢ ἴΠ6Γα ἰβ πὸ βυρρεθ- 
ἄοῃ ἰη τῆς οοηίοχί. 

8έσ. 11. Α ὄ53υηῖῃ. ἱπιρτεοδίοη, --- ὅ. 26) ἥάθρε δέ ῥἐἐ ἐο τλανιε], 
186. δηθγηΐθβ, ὈΥ ἀδἔδδί. ----- σπαὶ ἐδέ ἑάλφρι δε ἡμγπεαά δαεξευα» 47, ἰὰ 
τειτοδῖ, οἴ. 40). --- αὐ 216 λαΐεγς 97 ΖίοκἼ]. ΤῊ Θῃ ΘΠ 165 ἃσα μοί 
ΟἿΪΥ Ποβίε; Ὀὰϊ πᾶνε ἃ ἀδδάϊν μαϊγεὰ οἵ Ζίοῃη. ΤὨϊς 5υ1ῖ5 Ῥεβί 

τδ6 της οὗ τε Απεοοβίδηῃ ρεγβεουίοηῃ. ---ἰ6. 242 δἄάδνι δεεονις ας 

755 27 1706 λομδείοβςἼ, Βτὰβ5 βρτίηρ5 ὉΡ βδϑιὶν δηὰ αυΐοκὶν οαἡ ἴδῈ 

πὰς, .. 
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βαὶ τοοίβ οἵ μουϑεβ ἴῃ Ῥαϊεβίίηθ, ψῃϊοἢ ἃγα της υδεα Ὁ [δα 
Ῥθοριὶδ. --- τολἑεὰ ὀφύΐογε οπε ἐαη ἀγατν ἠ16 σεγδλε], ἴο οὐἱ ἰξ ἄοννῃ 

ἴον υ56; ἴῃαὶ 15, Ὀείοτε ἰζ ἢδ5 στονῇ υηο  ΓΥ ἔοσ ἴῃ 6 Ρύυγροβα. 

ὙΠΙ5 ἰ5 ἴῃς πιοβῖ ρσοῦδῦϊα πηεδηΐηρ οὗ ἃ νΌ. νυ ουϑ] Ὺ ραγαρῃσαβεα 
ἴῃ τῇς Ὑτββ., ἀποίθηϊ ἀπά τηοάετη. -- τὐλζλεγεῖλ]. ΤῊδ ἀδρί οὗ 
501] (Μι. 135“) 5 50 5] ρῆηϊ, τῃδξ 1[ἴ σδηποῖ ρτονν ἴο τηδί τυ ; δηά, 
εχροβεά ἴο τῆς 1] ὈΪαΖα οἵ ἴμ6 5ιη, 1 15 Βρθε ἢν βοογοῃεά δηά 
νυ] Πετεά, --- ἢ. Ἡλογειοτα 6 γεαβεν ρές ποῦ Μὴ ἀΐς λαμα7, 
ΜΠ δη Ὧδ ρϑίῃετβ ἴῃ 6 ρῖα55 ἴὴ ἢϊ5 Πδηά ἴὸ ουὐἱϊ ἰ ψ ἢ ἢ]5 βογίδα. 
--ον ἀξ ζλαί διπάφα σἀέαῦες (41) ἀϊς ὀσεονι]. ὍΘ πδν- πιονγῃ 
ΒΑΥ ἰ8 θουῃά ἴῃ βῆεανεβ δηά ρἰδοβά ἰῃ ἴῃς ἰοοβε ἕο οἵ ἴδε ρᾶγ- 
ταεηΐ, ἴῃ ογᾶάδσ ἴο ἴδε ἰΐ ἴο ἴῃς Ὀάτγη. ---- 8. 454] “λεν τυὴο ῥαςς δ»7, 
ψΜαγίλτετβ, [Γάν 6 |θγβ, ὈΘῃοΪ ἀΐηρ τ 6 Ὠδγτηδ Κ6Γ5. ---- σαν πο 7], ἃ5 ΤΕΥ 

νουϊὰ 1 νετε ἃ ροοα Ὠατναβῖ. --- Ζΐς ὀέκεςέπρ ὁ γαλευεὰ μη 

)ο, οἴ. πὰ. 2΄ : ἴῃ σοηρταίυϊαιίοι οὗἩ ἴμετι 45 μανίηρ τεοεϊνθὰ 

τη15 ὈΪ]οβϑίηρ ἴτοῦὶ Ὑδῃνῇ. --- Α ρ]οϑϑαίοσ τορθαῖβ [5 οοηρταῖιδ- 
τοι : Ἡ δίκες γος ἐπὶ ἐὰς παρις οὔ γαλευεά. 

1. γ31] δάν. ; αἶβο ν.5, 85. 1205 123}; Ἐπῃρἢ. ---- Ν) ὍΝ} 58.) 858. 124}. --- 
ῬΛΠΧ] δἰβοὸ ν.3; Οἱ] ρί. α.λ. ψ, εἶϑνν. ρίς, 68, --- 9, κ 2] ἰηϊεηβῖνα, ποῖ δάνετβ. 

-- 8. "22 }} ερἢ. ζ 3) π.π|. ὀσεξ, ΟὨΪΥ Ἠετε οἵ πε; ἱπ ΕΖ. 1032 οἵ οβεγυ- 

δίπι;; εἶδνν. ἰῃ οἴμεῖ 56ῃ568. --- Ἰωῦ 1] ΟΔ] ρμί. 3 πι. ᾧ [Φ ̓ν} νὉ. δέσαιρά Ὁι. 2210 
1 85. 812 Αγ, 6}2 οἱδ͵, Ῥις, ὉΠ ποῖ ἴῃ (6 Βετε, Ὀυϊ οἱ ἁμαρτωλοὶ, Ἐ 2εεεαίογες ΞΞ 

ΟΦ τοογα ρτοῦ., 85 ἷπ ν.". --- ὈΓΏΡΌ5] Κι. ; θὰϊ ΟΥ. Ὀπρου; Ῥοιἢ ἔοσπιβ ἀυ. 

ἘτΩΡῸ τ. δος, ἴο ΘΒ. 2ἑσεε γον ἐστὲ (2), βρες. Μεία γον 2ιοιράϊηρ, ΤΩΡ αἶϑυν. 
1 5. 1419 “᾿ὙὨετε ἰεχὶ σοιταρὶ δπὰ τηεαπίηρ ἀυ." (ὃ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν, 

Ἔ ἐμίφμίαίενε ἐπα νε ΞΞ ὈΓΨ βεετηβ τοῦς Ῥτοῦ. --- 4. .γ}} 5 ἀἱθίου εξ ἴο σοη- 
πεοὶ ἢ πυπν, Ὑ Βεῖ ες δρροβιτοη οὐ ῥγεαϊοδίθ. [τ βεοῖβ ἴο Ὅς ἴῃ δηιτῃ, 

ψ ἢ οι. Ιπ τμδῖ οαϑε ἃ νῇ. 5 πεδεάδα; ῥγοῦ. δυυχῖ, ογαϊἰεὰ ΌὈΥ πιϊβῖακα 

Ῥεοδυβα οἵἁ δ5ἰταλ δεῖν οἵἁ ἔοττα. --- ΓΔ2}} εογ αἷς, δοραῖς (28); Ὀυϊ οἵ ναι ὃ Νὸ 
8 1140]6 τηῆρβ. οἂῃ Ὀὲ ἰουπά ἔογ ἴῃε ψοτὰ ἴῃ (μἷ8 ςοπίεχι. ( αὐχένα, ἘΠ .ε’- 
υἱεές, Ῥτοῦ. [22 : τηοβὶ ὑγοῦ. ἰῃ ἜἼχδοὶ τεϊγ υζίοῃ, βᾶτης 8 ν.δ. ΤΉ Ϊ5 βυἱῖβ ῃ 6 

ΥὉ., υϑεὰ οὗ ουἱπρ οὗ {πυπιῦ5, ἴοεβ, 7ὰ. 16, δηᾶβ δπὰ ἔεεϊ 2 5. 413, ἤεῖς 

βἰ γα τὶν οὐ Ὀδοῖ. ---δ, ὍΤΝ Ὁ, γΦ23}} ἰτεαυεπῖ ἴῃ ἱτηρτγεοδίίομβ ν. «οἵδ, ---- 

Θ. ΓᾺΣ ὙΠ] Ρῆγ, εἶδυν. 15, 3757 -- 2 Κὶ τοῦδ, τ γϑ] τε]. Ὁ σὲ ἔποτρ 
π.ἴ, σρξφιέέν 15. 237, γον πιο «ἰαίς ἘΣ. τδδ 3611, τηηρβ. ἀπθυϊτ 40] ς Πετε. Τὰς 
Ατατωδὶς πῆρ. δέδογε ἘΖτ. 511 η. 611 158 αἴοπε ἀρρτορτγίαίς. --  η"Φ} νῦ. ἄγαν 
οι, ΜεΘροη 7ὰ. 3221 5. 1γὅ], (ὦ τοῦ ἐκσπασθῆναι, Ἔ ευεϊϊαίμν, ΑΛ. ἀνέθαλεν, 
3. «ἰαἱήνε κί υἱγμεγἐΐ, Σ ἐκκαυλῆσαι, ϑεχῖα τοῦ ἐκστερεῶσαι. Οτῖεπθετρ, Νῆε., 

Ῥυ,, τὰ, ηνη, Ηυ. ον. Τῆς Ὗτεβ. 4]} βεεϑ ἴο Ῥᾶγαρῆγαβδε [ἰ ἰβ Ὀεῖϊϊεγ ἴὸ 

τππκ οἵ ἀτγανΐηρ ουἱ ἴπε βογίμε ἰὸ ουΐ ἴῃε ρταβ5, [θδῃ οἵ ἀγανίηρ οὐ ρυ ]ης 

Ἂρ ἴῃς ξταϑβ5. --- Ἴ. μὉ Ὁ] ταὶ. πνῖτ. κῦ, το γ}] δὲ, τ ἘΊΣΠ Ὁ. πὶ, ὅσσον α.λ., 
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Βαϊ Ἰὲπ 18. 4033 Ροβοῖὼ οἵ ρᾶγεπῖ ; ἀουθίῖεβ8 ἴῃς βδπὶς τνογὰ ναγίουιυ ροϊπεεὰ, 
-τ ΡῈ] ΡῚ. ρίς. Ὁ ΟΣ ΝΡ. ἀεποπι. ἼΡ, ὀέκαἱ «λέαυές. --- 8, τνῪν ὉΦ 32. ὈΣΓΙΝ Ὁ52] 

ἰβ ἃ δ]., ἃ νατίαπὶ οἵ ργενίουβ 1. 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΧΧ,, 2 5τῃ. 45. 

Ῥβ. 130 ἰδ ἃ ΟΙὟ Οὗ 8:86] ἰ0 Ὑδμνοα ἔοσ ΠΘΙ͂Ρ ἰῃ ἄεορεδὶ ἀϊ9- 

ἔσθβ8, ἢ ἃ οοηζεβϑίοη οὗ ἰπἰαυϊίν δηὰ 111. ἀοβοσί, Ὀπὶ γοϊίαποθ ὑροπ 

ὙΔΆΜΘΙΩ ἔοσ Ῥασάοῃ (ν. ἢ). [βϑσϑϑὶ νγαὶϊΐβ οὔ ὙδΗνΘΩ, πορὶπηρ ἴῃ 
ἩΗἱΐβ ψοτὰ δηᾶ νγδιομὶηρ ἔσοπι ὅδ ἴ0 ἄδγ, ἢ σοπδάσποο (μαὶ τ᾿ 

Εἱΐπὶ 18 ἰὩπάποϑϑ πᾶ σϑῃ80Πὶ ἔσΟπι 411 ἰηἰαυὐτῖ68 (ν.᾽ ὃ). 

ὍΤ᾽ οἵ δε ἀδρίῃβ 1 οτγ ὑπο Τῆεε, δηνεῆ. Ο Ππεδσίδη ἴο τὴν νοΐςο. 
Αἀοπδυ, ἰεὶ Τῆϊπα βατϑ Ὀς αἰϊεηθῖνα ἰο ἴῃς νοΐοα οὗ τῇῪ βυρρ) !οδιϊοῃ5. 

1. ἰηϊᾳυΐῖε5 Του 5ῃου αϑὶ πηατκ, Υδἢ, ννῆο οου]ὰ πἰδηά Ὁ 

Ἐογ ν ἢ Τηδε, Αἀοηδγ, ἰ5 ρΡαγάοη ; {παὶ (ΤῊΥ 1[.8.ν) πιᾶγ Ὅς τενογεὰ. 

ΨΝΑῚΙΤ οἡ Υδῆνεῃ ; τὰν 500] ἀοιἢ νναῖϊ ; ἴοσ Ηἰβ ψογὰ 1 πορε; 

ΜῪ 50] ἔογ Αἄόπαγν, ἔγοπι πηοτηΐηρ νγαΐοῃ ἴο πιογηΐηρ ννδίοῃ. 

Ἐογ ψἱἢ Ὑδην ἢ ἰ5 Κίπάπεβ5, δη ὰ ρεηίεουβ ν ἢ Ἡ ἰπὶ ἐ5 ΓδΏβοσα : 
1παϑπιλυοῦ δἃ5 Ηδ σϑῃβοπιείῃ [5γᾶεὶ ουΐ οἵ 4}} ἢΐ5 ἱπίᾳυϊεἶε5. 

Ῥϑ. 130 ν.2 ἰ5 οἰϊοὰ ἴῃ 2 (. 689-40. Τὶ τηυβὶ τΒετείογε ὈςῈ δαυϊῖοσ. πῦον. 
εἶΞνν. Νε. οἱ Πη, 99, δι ὦ ν.2 εἶθτν. 2 (ἢ, 640 γ15, ὙΠῈ ἀϊνίης παᾶπλθβ ἅτ 

ΠΥ, ΣΝ, δηά πν, νν ϊςἢ, πονγένεσ, γε βενεγαδαὶ {ἰπ68 τηϊβϑρίαοεά ἴῃ 339. ὙΤῆεβς 

τοβο δ δηοεβ ἴο (τ, πῆϑῖκε ἰξ ργοθδῦ]ς ἴμαὶ ἴῃς Ῥ5. νγδβ νυ τε ἐδεὶγ ἴῃ τῃς 

Οτεεῖὶ ρεηοά, ᾿ 

ϑίσ. 1. ὅγη. δηά βυπίῃ. σουρί ε(8. ---- 1-, Ομ οὗ Τ116 ἀεῤῥἐς], ετὰ- 
Ῥμαῖῖς ἴῃ ροβιοη. ὍΤτγοῦθ]ε 18 σοπιραγθά ἴο ἄδερ νδίειβ ὅρδ" 
ΕΖ. 2753.--- 7 ο. μπίο 7 Ἴεε}, εταρῃαῖὶς ργεβεηΐ, ἃ5 ΠΡΘΥ., δηᾷ ποῖ 
ῬΙΟΡΕΓ Ρέ. Κπανε 1 οτεᾶα᾿" οὗ ΕΔ". --- Ο ἀσαγξεη 19 »ὲν υοΐες ἢ ἐξέ 
ΖΤἼλϊηε ἐα᾽ε δέ αὐερίίσ “ο “δε υοίες οὗ νιν σωῤῥῇεαποπς]), ατρεηῖ δη- 

{ταῖν ἐχρτγαββθα Ὁγ ἰουα ογγίηρ δηὰ ρἰεδάϊηρ. ---- ΤῊΣ αἰνίης δα 5 

γαλευελ, Αἄοηαγ, ἀπ γαῖ, ατα υϑεά ἴῃ τῃ6 βενεῦαὶ ᾿ἰηες5 οὗ ἴῃς Ῥϑ5. 

Ψ]οας ἀρράτεηΐ σοηβοϊουβη 685 οὗ δὴγ ἀἰδγεησα ἴῃ {Π εἰσ τηθδηΐηρ. 
--83. 727 ἐπιφωΐίος], ἐταρῃδιίς. πὶ ροβίοη, οἴ, ν., ῬΙΟΌΔΌΙΥ δη- 

οἴθεσ νοἷςε γτεβροῃάβ ψίτῃ ἴῃ σοηβοϊδιίοῃ. ---- Ζάου «λοι ίε νιαγᾷ], 
οὔϑεσνα [ἤθη οἰοβαὶυ, δῃηα ϑιτο εν τεοοτά τῇ δπὶ ν [ἢ τπ εἰν 11- ἀδβετῖ 
πα ψ6}}-ἀδβεγνθα ραηἰβῃμηεηΐῖ. ---- ὐάο εομέη σἰαπά 7], ἱταρ  γἱηρ ἃ 

περαῖϊνα ΔΏΒΜΕΙ : ΠΟ ΟἿ ; 85 ἴδε σοπάϊτίοη [561 ἱπλ0}165 ἴῃ 6 περᾶ- 
τἶνε τὲ γαλ ἀοεϑ ποὶ 80 ἀεὶ] ψἱ ἢ ἴῃς ἰπίαυϊῖε5 οἵ Ηἰβ5 ῥθορίβ, 
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οἴ. το3,..---4. 2} ον» τυ 7Ἄεε], ετορῇ. ; Ὑπεα δβρεοία]γ. ---- ἐς 
2αγάοπ], οἵ 5ἰη5, οἵ. Νε. 9"7 Πη. ο᾽ Ρ5. 866, νῇῃϊοἢ, δοσοσζαϊΐηρ ἴο 

ἴῃῆε ΗεΡ. οοποεριίοη ἰ8 ἴῃ6 τεπιοναὶ οὗ ἴἢεπὶ ἔτοηὶ ἴῃ αἰϊνίηα 

ῬτΓΈβθῆσ6 δηά οὐβογνδίίοη. -- σύ 7. ζατο »ιαγ δε γευεγε. ΤῊΪ5 

δΙοης ἐχρίδἰηβ ἴῃ 6 ὑ56 οἵ {πε νὉ. ἰη 3ΗΕ7} ἀηὰ ἴῃε ποι ἴῃ τηοβῖ δη- 
οἰεηῖ 7χτ55. ; δηά αἵ ἴῃ6 βᾶπηδ {ἰπ|6 στη κο5 ἴῃ 6 πγδᾶϑυγα οὗ ἴῃ6 ᾿ἰπ6 

σομηρίεῖαε. Ἐδνογθηος ἔογ ἴῃς αἰϊνίπα Ἂν ἰα ποῖ ΟἿΪγ Ῥτοιωηοϊθα 

Ὅγ ἴῃ νἱ5ἰϊατίοῃ οὗἁὨ 115 ΡΘῃδἰεἶθβ, ὑὰϊ Ὀγ [ῃ 6 τϑπηοναὶ οὗ ἴπε ἰηϊαυὶ- 
:1ε58 δηὰ {Πεἰγ ρεπδ 65 δῇ πε πα ε5. πᾶνε Ὀδθη σοηίεββοά 
δηά ρυΐ ἀναγ ὈΥ 5ίησεγα σερεηΐδηςβ. 

ϑίγ. 11. ϑιδί κε σουρ] εἴ. --- ὅ-6. 7 ὠὐαΐ 7, επηρμδῖϊς ὑσθβθηῖ 85 
ν᾿, ἢ 6 βάπλα βρθάίεσ. |} σι» “οἱ «οὐά τυαΐ! ἢ 7 λορῥε], πεαρίης 

ὉΡ οἵ νῦ8. ἴο ἐπ ρἢβίζε ἴῃ 6 δηχίοιιβ γεῖ οοηβάδηϊ Ἰοοκίηρ ἕοτ Πεῖρ. 
--ἰὸ γαλευελ ἢ ΗΠ ς τυογα, οἵ ῥτοπηῖβε. ---- ἥγογε νιογπέρρ τυαίελ τ 

»ιογπΐηρ τυαίελ], 85 3, 9. “το ἴῃ6 οπὲε πλογηΐηρ ἴο ἴῃ οἰμοσ,᾽" 

Οονετάαδϊθ. ΤῊΪΒ 5 πηιοῇ πλογα βυϊϊεα το (6 σοηΐεχί δηὰ τλογα 
ῬΓΟΌΔΌ]Ε ἴῃ ἰϊβ6]Γ τῃδη 38 (Ο]ονεὰ Ὁγ ΑΥ̓͂. : “πηοτα ἴπᾶπ (ΠΥ δαὶ 
ψδῖο ἢ ἴοσ ἴῃς τηοσηΐηρ"; ΕΝ. 7ὀὈϑΝν.: “τΐοσε [ἤδη δι ἢ πηθῃ ἔοσ 

τῆς πιοτηΐηρ " ; Ψ τῆς 5ᾶπι6 ψογάβ τερεαϊθα, Α ρ)οββαῖοσ δρ- 

Ῥεπάβ δὴ Ἄχῃοτίαιίοη 2 γαθὶ ἀοβό ἐπ γαλευφά, ν᾿ ϊ ἢ ὯδΔ5 ὯῸ ῥδαα 
ἴῃ ἴπε τηδάβαγε οἵ ἴῃς Ρ5.---Ἴ. 20» τοί ἐὰ γαλιησελ], ςἔ, ν.", ἀπά 
ἀουθι 1685 Ὀγ ἴῃ 6 58Ππ|6 τεϑροηϑβίνα νοΐοϑ. -- ἐς ξήπόμεςς], τῃαἴ ἀϊνίης 
αἰ θαῖε ννὨοἢ 15 1ῃ6 βοῦγος οἵ ἐογρίνεηεββ, οἴ. Εχ. 2457. --- απά 

2πίξοις], δτΡἢ.», ΜΠ] δηά δρυηάδηϊ. --- τοὴὰ έν ἐς γάρ], ἃ 
ἴδγπλ ΟΥΑΙ ΠΑΙΪΥ πι56ἃ [Ὁ ΓΔΠΒΟΠῚ ἔγοΠ] ΘΠΘΠ 65 δηὰ ἴσου ]65 ; Ὀὰΐ 

Βεσα, δ5 ἴῃς νὉ. ἱπ1ρ0}165 ἴῃ τῇ6 οἰϊπηαχ, ἰῃ ἴΠ6 ἰαῖα δηᾶ υἀπυδιαὶ 
86 256 : ἔτοηι ἰπί αι 165. --- 8. ἡηαεσιμεὴ ας], ἃ οἰτουτηδίδητΑ] οἰδιιβ6. 
- δε γαποοπείλ ἤγαεί οἱ οὗ αὐ λὲς ἐπίφείδες]. ΤῊΘ τδῆϑοτλ 15 
ἀουθεῖεββ βγη. ψ τ ἢ τῃ6 ρατάοη οὗὨ ν.". 

1. ὈΡΌΡΟΞ] αἰερίάς, ἀρορ τυαίεγς, εἶδον, ΝΥΝ Ὁ) 85. 68. 16 ἘΣ, 275, Ιτ ἢα5 
ἴννο δοςεῃῖβ, --- 3. νγ1Ν} Ὀεϊοηρβ ἱἢ πεχί 1., θυῖ ογ02 πρὸ ἰ5 ἴῃς ὨΘΟΟΒΒΔΓΥ͂ 

ςοπιρίεπιεπί οὗ {με ἢγϑὶ 1. ---- ἦ γν2 0} εἶδνν, 2 (Ά. 640 γἱδ, ἔ [3] δά]. οἵ νὉ. 
ὉὉ ἀεαγξεν, αὐεγιαὶ ἔο. ---- 8. ΓΔ] Βῃοτγίεμεα ὕΥ", ἽΝ ροε58. ψἱτ πεχί ]. --- 

4. ἔτη] ἡ, εἶδ, Ππ, 95 Νά. οἷ; πῦρ νὉ. (2511). το κ᾿ 1555] 30. Αα. 
ἕνεκεν φόβου, 3. εν»η {εγγιδὴϊ[ς ΟΝ ΑΟΎ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σον; ϑεχὶᾶ ἕνεκεν 

τοῦ γνωσθῆναι λόγον σον ϑαρρεϑίβ ἴῃς 80] υἵΐοῃ, Εβρεςο δὶ] ἃ5 ἰῃς ᾿ἰἴΐπε πεεάβ δῇ 

δάαϊίοηδὶ ποσὰ, ΜΓ ΠΣ; ῬγΟῦ. ΟΥ̓ ΊΏΔΙῚῪ τοῦ νόμου, ἃ5 Ἔ φγοῤίεγ ἴκρεσε 
ἡμᾶηι, Σ ἕνεκεν νόμον, 80 Θ δπὰ ΟΕ, 411 τεδάϊηρ πα (νυ. ]ετοῖης, ΚΖ δέσοία 

“ὦ 54». 78). -- δ. γγ2 0 .} Ὀυϊ 45 Βαὰ ποῖ ν, αῃά σοπηεοιίπρ [88 ἤοὰπ ἢ 

2Η 
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ΡῬτενίουβ νὉ., τὰ. ϑ8) γῦπυυ, Ὑμὲ τηδᾶβιγε δνουτβ 36. --- 86. “5 Ὀν.2 9] 
Ῥί9; ΦῸ ἀπὸ φυλακῆς πρωίας μέχρι νυκτός, Ὀυϊ ΘΟΑΒΎ ἀπὸ φυλακῆς 

πρωίας Ὀἷ5Β, 3 α νἱρίἐϊα νιαέμέα τρσηε αὐ υἱρέανε νιαξδιδίνμανε, 50 ὅδ, 

εἰνίπρ ἴδε ἴτὰς τοδάϊηρ ἼΠ2 ἼὯΦ Ἴρ2) ἼΟΨΌ. --- 7. πλπν ὃν ὈΝΎσυ ὉΠ. εἷ.» ποῖ 
ἴῃ σύν ρυι Ὁ ΚΑΙΒΙΤ, τοῦ Π5Ὶ] δάν. 885 ΕΖ. 21:39, --- ἔξ Γη 5] 88 111 1ς. 
502 Εχ, 819 (}). --- 8. ΚῊΠ1] ΕἸΩΡΒ. 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΧΧΙ, 45. 

Ῥϑ. Σ21: 18 Δπ δϑϑοίίοῃ οὐ ἴπ6 πυπ Υ οὗὁἨ [Π6 ῬΘΟΡΙΘ, 'π ποασί, 

ἸΟΟΙ, δῃὰ ναὶ (ν.}), ἀηά οὗ [π6 ααυϊθείηρ ἘΒ6 8081 88 ἃ γεδπϑᾶ οἱἱ]ά 
ρου [88 πιοί μεσ ̓  8 Ὀσεδδὲ (ν.. Α 1088 υὑτρεθ [βϑγϑαὶ ἴὸ ΒΟΡ6 
ΑἰΑΥΒ πῃ ὙΔΗν ΟΣ (ν.ὅ). 

ΑΉΨΝΈΗ, πὶν Βεατὶ 5 ποὶ μΒαυρηγ, δῃὰ πηΐπς ἐγεβ σα ἢοΐὶ ἸΟΗΥ ; 

ΑὨΔ1 ἀο ποῖ νναἱῖς ανοιυΐ ἰῃ στεαῖ ἰπίηρϑ, οὐ ἰῃ ΤΠ ρ5 ἴοο ννοηάογαϊ ἴοσ της. 

ΒΌΓΕΙΥ 1 ἢᾶνε οοτηροβοὰ (ΠΏΥ 508]) ; 5υΓεὶΥ 1 πᾶνε αυϊειεὰ τὴν 5ου]. 

Α5 ἃ Μεαπεὰ ἢ ἀροι ἢΐ5 τηοίμοσ, 50 ἰ5 Ὀουπεῖι! ἀδαὶπρ ὑπο τὰν 5ου]. 

ῬΒ. 131 [ι45, αοοοτάϊηρ ἴο (ὅν. Α- Β, ἢ, Α4., Σ, πντῦ; δυῖ τμαὲ ννδ8 ἃ ἰδῖοσ 

δαάϊιίοι ; ἰξ ἰ5 ποῖ 'ἰπ ΘΤὶ δπὰ τῇς οπιββίο ἰῃ 3, δ᾽, πιδῖζοβ ἰξ 5:}}} τόσα 

ἀουδιία!. ΤΕ ΡΒ. 8 ἀουθί]ε88 οὔς οὗ ἴδε ἰαῖς Οτεεὶς ρεγίοά, 

Α 5γη. δῃὰ δὴ δηλ ]θπηδιϊς οουρἰεῖ, ---1. γαλευεὴ, μὴν ἀεαγέ ἐς 
ποῦ λαμρλΐν, 1 ὅτὰ ποῖ Ἀἰρῃ-ταϊη θά. --- απο πεῖν ξγὲς αγέ ποΐ 
19)», Ἰοοκίηρ; οηἷγ δ Ἰοῖγ τῃϊηρ5. --- 4παά 7 40 ποῦ τυαίξ αὐοιῖ ἵπ 
φγεαΐ Τλΐπρ5}, περ] θοιηρ {1{Π|6 ΤὨΣΏρ5. ---- δγ ἐπ ἐλέπρε ἐοο τυοηἰδηγμῖ 

ον »ιε], Ὀεγοπά πιῦ δ] γ ἴο υηἀοτβίδηᾷ. Τῆς ρεορὶς δᾶνε ἱπ 
ἴδλοεϊ τεηουηςσεα 411 δι ἱοη δηα ἅἃγα σοηΐϊεπὶ τ τΠεῖγ ἸΟΊ. --- 

2. «ϑιυγεί}, βιτοηρ δἰεττηδίοῃ, γερεαϊθα ἴῃ σοτωρὶ επλθμίδγυ Πα] οὗ 
τῆς Ἰΐης, τδουρῇ οπτἰθα Ὁ τε σοηάεηβαϊίοη οὗ ἃ ρτοβαὶς βοτῖδ8 

δ ἴῃ6 δχρθῆβε οὗ [ἢ6 πηδᾶϑιιζα. ---- 7 ἄσυε ἐορεῤοσεαῖ γην σοι ἢ 7 

ἦἄσυε φιεῖσίξα νι» σομ{], τὴς οὐ]. γγᾶβ πεεάεά ἴῃ Ῥοιῇῃ οᾶβεβ ἔῸγ τηδϑη- 

ἴηρ δηά πηθᾶϑγθ. [Ι͂}ΩΥ τὴ6 ἔογῃπεσ ἰἴξ ψὰβ8 οὐ εὰ ὈΥ 4 ῥτγοβαὶς 
806. ΤῊ 5ου], νῃ]οἢ τηϊρς ΕἸ] να Ὀδθη ἀρὶτδιοα ὈΥ ἀπιθὶ- 
τίοῃ, οὐ [6 (Δ1]υτα5 οἵ ᾿ἰέε, ννὰᾶβ ΌὉῪ ἀεὶ! θεγαῖα δοιϊίοη στεάυοθα ἴὸ 

ἃ οδ͵ηι, σΘη 16, συ Ὀτ ἰβϑῖνες, ρδιίθηϊ, δηὰ Ἵσοηϊθηϊεα 5ἰδία. --- 4. ὦ 

τυεαριϑα εὐϊἠά ῥόον λΐς νιοίλϑρ , τεϑιϊηρ υϊ εν οἡ ἴῃς Ὀτγεδϑῖ οὗ ἴῃ 6 

τηοΐῃετ, δἰγθδάν βαιϑῆεα ν] ἢ} πουτϑτηεης ἀπὰ ἢο ἸοηροΣ ἐγετιίησ 
ἴον τῇς Ὀταδβί. --- το ἐς δομρῆζμἑ ἀξαηρ προ τᾶν σοι]. ὙΤῊΪΒ 5 



ῬΘΑΙΜ ΟΧΧΧΙΙ. 467 

Θ5β θη 4 }}ν ἴἢ6 ἱπιεγρσεϊδτίοη οἵ 65, ἘῬ], Σ, τεργεβεητίηρ ἴῃς βοὰ] οἵ 
16 Ρδορὶβ 85 δβανίηρ τεοεϊνθά ἴτοπὶ Ὑδην θῇ 41} ἡεεἀθὰ Ὀεηβίδο- 
τίοη δηά δ5 δεΐῃρ ἰῇ ἃ Ἵοδϊτῃ, ρεδοθίι! σοηδιίοη, νἱτμουξ δρ᾽ϊαιίοη, 
7αθῖ δ8 ἰβ ἴ1ῃ6 οὔ] Δἰγεδ αν ΔιΏΡΙῪ πουτίϑῃθα ἀροὴ ἴῃ 6 τηοῖπει 5 

Ὀγεαϑί. 3Η, 3, [ο]Ἱονεά Ὀγ ΕΝ"., κ'τῶγ 8οὺ] ἰδ ανθῇ 8ἃ5 ἃ ψεδηδά 

οὨΠΑ,᾽ 15 Ἔβϑθη τα! τεροιοη νἱϊβουῖϊ ροοά τεᾶβοη ἴῸσ δι ρἢ 8515 

Ὁρο [ἢ 6 5ἰπ}}]6, ἀπά ἰεᾶνεβ ἰξ ὑποχρ  δἰηβά. ---- 8. Α ρ᾽οββαίοσ δ ἀ8 
τῆς δχμβοσγίδιίοη, 85 130: Ο 7 γαε ἀοῤε ἐπ γαλτσεά, νὰ τὰς 
τειροσαὶ δα ἀϊπίοη : ἥογε ζὐϊς ἥν γογίὰ απα 7)ογεῦον. 

1. ἸἈ5)5] ΡΙ. ἰπιδηβῖνα τοαὐξ σδοιί, ἐταρ δὶς ῥργεβεπῖ. --- 3, τὴν κῦ ον} 
βίτοηρ δβοβενυοσγαίίοῃ, εηζείν, βΒῃουὰ θὲ τερεδιβὰ Ὀείογε νὉ. τ Οαἱ δὲ “δε 

15, 4036 Ρχτ, 26΄-, ΓΙ, νισξε ἠξε, ἰευεὶ 15. 2825, ἐοπιβοσε, ἃ8 ἃ βἴοττωυ δε, Ηαυ.; 

οἵ, 15. 3818, )ΦῸ) ἰ8Β πεεάεὰ ὃγ ἴδε νὉ. δῃὰ ἴῃς πιδαβυγα, --- ΠΟΥ] ῬοΪαὶ 20 
φμῖοί, ὈὉ ΟΔἹ δὲ εἰδεπί (45). --- 5027 ΟΑ] ρίῖς, 58): (1) εὐραὶ δοωνελή είν ς. Ὁ» 
135, (2) γεφωίίε γὅ, (3) τυέαρε Ἀετε δπὰ 15. 1118, ΑἹ] Ντβ5. τά. 00) τοεσριεα ἰπ 
Βτεὶ εἴδυες, δυὶ (6, Ἐ΄, Σ, 50) ἰπί, οβῖγ, νὉ. δ5 (2); ὑοῦ, νε βῃου!ὰ (δίηϊκ οἵ (1). 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΧΧΙΙ., 4 5τε. 45. 

Ῥβ. 132 ἰδ ἃ ῬσΊΑΥΟΣ ἴῃ {νὸ Ῥατίϑβ. (1) ὙδΆΜ ΘΕ 18 ἱπιριοσγοά ἴὸ 

ΣΟΙΊΘΙΔΌΘΙ {86 ΔΙ] οτίοη οὗ Ῥανὶά, ἰῃ μἷὶ8 ὅσϑι ἔδὶ]υγα 10 γσοσλονα 86 

ΑΥΙς ἴο [}6Γυ8416π|, Δηἃ (Π6 8016 πὴ ΟΣ Π6 ΓΠ6η πιδᾶβ ἴ0 σϑϑοσί ἴ0 

[886 ΒΟΙΥ Ρίδοθ (ν.. 5 5). ὙΠ8 Ῥθορὶβ ἥπᾶ 186 δὐῖκ ἐπ [6ᾶγὶπὶ δηᾶ 
σρο ὙΔΕνοΣ το σὶδ6 ὉΡ, ἴοσ [Π6 8άῖε οὗ Ηΐβ ὑχίεϑδίϑ δηά Ηἰΐβ Ῥἱοιιδ 

0π68 (ν.“ 5). (2) Α Ρδσδρῆσγαβθθ οὗ {π6ὸ θανίδϊος οονεηδηῖ 18 σίνθῃ 
(ν.8).. ΥΑΡ ἢ δίῃ σμόβθη Ζίομ ἕοσ ΗΒ δυσὶ δϑιϊπρ ἔσο, δηᾶ 
Ῥτονϊάθβ ἔμοσα ἔοσ ΗΪ8 Ὀσίθδσίβ δῃὰ Ηΐβ ρίουβ οὔ (ν..5 15). Ο]οββθβθ 
Ῥτοάϊος [86 δρσγουϊτίης ἔοσί ῃ οὐ [86 Μοβδβίδηϊς ἰείησ δῃᾶ [86 8: 4πι6 

οὗ ἴ86 δποπιίθα (ν..718), δηά υτρο ὙΔΆνΘΙ ποῖ 10 τοὐοοῖ [Π6 τεϊσηΐησ 

Ἰέηρ (ν.). Υ' 1΄δ ἃ ξῖοβϑβ οὗ ἐπίθηβίβοδίίοι. 

ὙΑΗΨΨΈΕΗ, τεγβεπιθεγ ὑπίο Ὠανίὶὰ ((οτ φοοά) 41 ἢἷ5 δ οἴου : 
Ηονν Βα ϑινᾶγε ἴο Υδῃνεῃ, νοννεά ἴο (ες Μίρμιν Οπε οὗἉ ]δοοῦ, 
(ϑαγίπρ) : “1 ν}Π ποὶ δπίεσ ἴῃς ἰδηΐ οὗ τῶν ἤουδΕ, 1 ν]}} ποῖ 5ὸ ὕρ οη (Ὡς οουοῦ 

οἵ πιγν Ὀεά, 
ΤΙΠ1 Βπὰ ἴμς ρίδος οἵ Υδδνθῖ, ἴῃς ρτεαὶ ἰδθογπδοὶς οὗ [με Μίρῃ Οης οὗ 

7.00." 
ΟἹ νε Βεασὰ οὗ ἰξ ἰῃ Ἐρῃτγαίμαῆ, ψγε ἐουηὰ ἰἴΐ ἰῃ ἴῃς ἤε]ἀ5 οὗ Τφατ( πὶ). 

(ὗε 5αἰὰ): “1μεῖ υ5 οοπιε ἴο Ηἰϑβ στεαὶ ἰδ Ὀθγηδοῖε, ἰεὶ υ5 ννογβῃΐρ δἱ Η 5 ἰοοί- 
5ἴοο]." 
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Ατίβε, Υδῃνε, ἰο ΤΥ τεϑεϊηρ- ρίας; ΤΈου ἀπά ἰἢς ατὶς οἱ ΤῊΥ Ξίσεηρίῃ. 
[μι ΤῊΥ ριεβϑίβ Ὀ6 οἱοιίῃθα υντἢ τὶ ρῃϊεουβη 655, δὰ ἰοεὶ ΤΥ ρίουβ οὔςς 5ῃουΐ 

βῃοιυϊβ οἵ 7Ογ. 

ΑΗ ΨΝΈΗ 5νάγε ἴο Ὀανίὰ ἰη ἰγσυτῃ ; Ηδ ν"}]} ποῖ ἀερατί ἔγοπι ἰϊ. 

“ΟΥ̓ δα ἐγυϊ οὐ τγ Ὀοὰγ ν}}} 1 5εἰ ([Πγ 5βεθὰ) ὑροπ ἃ ἴἤσγοης ον ἴδ. 

1{1ὴγ 5οῃ5 Κεερ ΜΥ οονεηδηΐ δῃὰ Μγ (εβϑιϊπηοηΐεβ, ῃϊςἢ 1 ἰεδοῦ ΠΏ Ὲ ΠῚ, 
ΑἾβο ἰπεῖτ 5005 5}4}} Ὀς ἔογενεγ; ἴμεν 5}|4}} 5ἱὲ ἐπ: ῃγοηςξά οἡ ἃ ἴἤσομε ἴοσ ἴδε." 

ὍΝ Υδῆννθἢ Πδίῃ οἤοβεῃ Ζίοῃ, ἀεβίγεὰ ἰἰ ἰοῦ ἃ μα διΐοπ ἔοσ Η πηϑοῖ, 

(ϑαγίῃρ) : “" ὙΠΐ8 15 ΠῚῪ γεϑιϊῃρ Ρίδοα ἴοσ ἐνεσ; ἤδγα Μ}]}1 5ἰῖ επιῃσοηθά, ίοσ 1 
ἀεϑίγεὰ 1. 

Ηετ νῬζονί βίοῃ ὙὙ}}} 1 στεαῖγ Ὀ]655; δῖ Ροοσ Ὑ}}}} 1 σαι δέν τ Ὀγεδά ; 

Αηὰ δεγ ρῥγίεϑίβ Ψ}]}} 1 οἱοί μα νυ ἢ βαϊναιίοη, αηὰ Ποῖ ρίουβ οὔ εϑ νγ1}} βου 5Βοιιῖ 
οὔ ͵ ογ.᾿" 

Ῥβ. 132 ἀρτεεβ ὙὙ}} 8018:46 ἴῃ οἰτἰπρ' ἀπὰ ραγαρῃγαβίηρ πε Ὠανὶϊς οονεπδπὶ 
2 5. γ1..4., 1ἰ τερτγεβεηΐῖβ, πονενε, ἃ τς ἢ ἰδῖεγ ἀδίς. (1) ΤὮςἊ οοπάϊίοι 

Δρρεπάδὰ ἴο ἴῃς Ῥανίἀΐο σονεπδηῖ ἰ8 ἱπίεγργεῖϊοαὰ ν.ῖδ ἴῃ ἃ ἴειτη οἵ Ρβ8. 119, 
ΓΥῚΡ, δηα ἱπιρ 68 ἰῃς Ἰερίβἰαϊίοθ οὗ Ρ. (2) Τῆε ῥβ. υδε5 ἴῃε πδιταῖίνε οὗ 

δε τειῦοναὶ οὗ ἴδε αὐτὶ ἴο Μι. Ζίοῃ 'ἰπ ἴῃς 3ρίτἱξ οὔ τ (Ὦ. 1.513. 5, ει ρ ἢ δϑιζίπνσ 
ἴδε 5ῃαγε οἵ ἴῃς ῥγίεϑὶβ ἴῃ ἴἴ; ταῖμεγ [μδη ἴῃ ἴπε βρίγίϊ οὔ ἴμ6 Ταάαῖς παιτϑῖϊῖνε 
οἵ 2 5. 61-10, οσ ἰῖ(5 θευϊετοποτηῖς τεάδοϊοσ. (3) Τῆς τείεγεμος ἴο ἴῃ βρτουῖ- 

ἱπρ οἵ ἴλ6 Βοτζῃ νυ." 15 θαβεὰ οπ ΕΖ. 2951, θυϊ {παὶ 15 σοτηίπεὰ ἢ ἴῃς πον οὗ 
7εγ. 235 ἴῃ τΒς ἴοτπι οὗ Ζες. 38, 613, Ἰοοκίπρ ἰοσιναγὰ ἴοὸ ἃ ἔυαϊυτε Μεβοίδηϊς 
Κίηρ ἔτοτι ἴῃς ροΐπι οἵ νἷενν οὗ ὁὔς ψ8ο πεν ποιῃίηρ οἵ [ἢ τηομδυοῦν ἴπ ἢΐ5 

ον {ἰπι|6. (4) Τῆς τεϊδίίοπ Ὀεΐνγεε ν.8.10 απὰ 2 (Ἐ. 641-13 15 τηοῖε ἀπῆσυϊε, 
Τηΐς ραββϑαρε οἵ (ἢν. ννὰβ ποῖ ἰπ ἴῃε βουζος 1: Κὶ. 8, ψῃΟἢ ρῖνεβ ἃ Πευϊετοπουῖς 
τεἀδοϊΐοπ οὗ ἴῃε ῥγαγεγ οἵ ϑοϊοπιοῃ αἱ ἴδς ἀεάϊοδίίοῃ οὗ ἴῃς ἴετωρὶθ. [11 νγδϑ 

δρρεηάεὰ ὃν (Ὦγ. ἔγοπῃ βοπιε οἴμεσ βουγος, ργοῦδθοὶυ, ᾿μογεΐογε, ουσ Ῥβ, ΤΉΕΥ͂ 
Ῥοιὴ εἶτα ἔγοτι ἴ8ε βοῃρ οἵ ἴμ6 ἂδὐκ Νὰ. τοῦδ, ΤΈς νατίβιίοηβ, δά ἀΐηρ Ὀὐπῦν, 
ΡτΟΡΔΌΪΥ Οτ. οἵ πν1", δῃὰ υϑίπρ' ἼΠΙ) ἔογ ἽΠΠΟΣ ν.δα, αὐ ἀΐηρ ὈλΛΟΝ ΠῚ" δῃα 50Ὁ- 
βιταϊτρ ΡΥ ΦῸ ἕου ρῸς πὰ 2.03 ἹΠΌΨΦ. ἔοσ 2), 1) ν.3, οἔ, ν.}6, ἀῃὰ [πε δά ϊιοι 

οἵ Ὀτῦν πῖν ν.10 Βείογε 2ΦῚ ὃν, 81] ββϑότῃ ᾿ἴκε δάἀδριδιίοῃβ οἵ δῃ οτἱξίπαὶ Ρξ, 
Ἴδε οπὲ βετίουβ ἀἰβδγεποθ, ὙΩ9 ὙΥ ὑἸοτῦ ΠΣ δὲ (ῆε επὰ ἔοσ ὙἼ2» ὙΥΎ Ὅ)2}8 

δὲ ἴῃς θερὶπηΐηρ οἵ ν.10, βεεπ)β ἴο ὃς ἴῃ ἴῃς Ἰαϊετ ἃ μ᾽ οββαίοτ᾽ 5 νδυϊδι ἢ οὐὗἨ 
διὰ βυβδβιϊταϊου οὗ Ὁυ θη ἀεεάβ οὗ Κίπάπεϑββ ἔοσ (ῃε ποη οὗ ἴῆε σονεπδηϊ δπὰ 

ἴδε Ὑγ0Ὼ} οὗὨ ν.1, Ιἐ 15. δϊορεῖ μεσ ῥγοόῦδθ]ε, ἱμετγείογε, ἴμδῖ Ογ, υβε5 ἴῃς 58. 

(5) Τῆε εππρμδϑὶβ ἁροῃ ῥγίεβίβ δπὰ ἴῃς Ολαρίαίνε ν.ϑ' 16 85. ἴδε τεϑὶ Ἷοῃ- 
βιϊτυεηϊς οὗ {πε 76νν 15} σοτητα απ Υ, ποῖ ΟὨΪΥ Ροϊπίβ ἴο 8 {της οὔ ἴμε ργεάοτηῖ- 

Ὥϑῆςα οἵ ἴπε ῥγίεβίῃοοά, Ὀαϊ δ]5ο ἴο ἴδε Βαττηοιῦ οὗ ἴδε ρεϊεβιβοοα υἱ τς 
Ολαείαἐπι, ρτοῦδογ τμεγείοσγε ἴῃ ἴμς εατὶγ Οτεεῖκ ρετοά. (6) Ν΄.1δ τεοορτιίϑεβ 
ἃ {ἰπ|ὲ θη ῥγονίβίοῃ ννὰβ πιδὰς ἴογ ἴῃς ροοῦ ἴῃ ἴῃς ἴεσῃρὶεθ, ργο δ ΌΪῪ ἔτοτῃ 

τὲ πυτηετουβ [πάη οἤετίηρβ δηὰ [ἀϑεἶναὶ οἤεγίηρβ, γε ᾶτὲ τευνϊπαεὰ οἵ ἴδῃς 
Ῥγδίβε οἵ μοοὰ νγουκβ Ὦγ ϑίπιου ἴμε 7υϑῖ. (7) Τῆς αὐἴδοῖ οἵ [86 ῥβ. Ἰϊνεὰ ἴῃ 

Ρεδοείαϊ, ργοβρεγουβ τἰπιε8. Τετα ἰ5 πὸ ἱπιραϊϊεηοε ἂἵ ἴῃε ἀεῖαγ οὗ ἴῃς εβῖδο- 
Ἰἰβῃταεηὶ οἵ ἴῃς Πανίἀϊς Κίηρ, πὸ ἴτϑοε οἵ βμβδιηθα δηὰ βυβεγίηρ διηοηρ ἴδε 

Ῥεορ]ς, βυο ἢ 88 ννε 8εὲ δἷ ἴπε οἷοβε οἵ Ρ5. 89. (8) Ν.4 ἰβ ἰπ βυςβ οἷοβε δρτεε- 

-οασαα 
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τοοηΐ ψνἱτἢ Ῥτ, 66 τηδὲ ἴμοτε τηυϑὶ θὲ ἃ ἀςβηϊϊςε τεϊαϊΐοη, [ἰ 18 ποῖ ργοθαθὶς 
τπαῖ {8ε ῬΒ. 15 βυηοί ἐπεὶ ἰαίε ἴο Ῥοτγονν ἔτοπι [86 ῥγσίσε 97 Ἡέδαον:, οτια οὗ 
τῆς Ἰαϊεβὶ ραγὶβ οἵ Ῥσ.0. Τῆς δ. τωϊρῃϊ Ὀ6 ἃ {γϊπιοῖοσ ρραπὶ, νας ἴξ ποῖ ἔογ 
βενοῖδὶ ᾿ἴπεβ ψῃεσε ἴῃς Ὀγεαῖκ οοπιεβ τηοϑῖ παίυγα ἰγ δεν ἴῃ6 ἰουγίῃ ἴοπε. 

ΤῊΪς Ἰοοκα ᾿ἶκε ἃ οδεβυτα ταῖμεγ ἤδη ἴῃς οἷοβε οἵ (δε Ἰ᾿ΐηε, 5ο ν.}" 1165 δῃὰ 

ανουγβ ἃ μβεχαπιοῖεσ, Μοζδεονεσ, δ]} (με ΡΙΪστῖπι ϑοηρ8 ἢᾶνε ἰῃς Ἰοτρ πιξαβυγε. 
Τετε ἰ5 Ὧο ἰτἰπηεῖες διηοορ ἵμβεα, Βοίῃ (Βς Ρ5. δηὰ με Ρζ. ῥγοῦδΌΙΥ οἰϊς ἂῃ 

εαυ]ϊες δηλ] τ Ῥγονογθίαὶ ἐχργεββδίοθ. [ζ ταῖρηϊ Ὀ6 ταίκεῃ 85 ἃ ρὶ. ἴο ἴπε Ῥβ., 
Ῥυϊ τ 5 ̓ ψψου]ά ἔοτος 5 ἴο 5ε6 ἢ Πα. ἃ 6]. 4130 ἴῃ ν.}0, νν ὩΪΟ ἢ 15 ἱπάεςὰ αὐυἱξα 

Ῥοββίδ!ς. Τῆς αἰ ηςυ  ν ννου]ὰ [Ὡςη Ὀς ἴμαὶ ἴῃς ξεςοῃὰ δα] οὗ {με 5. νου]ὰ 
Ῥε ἵνο ᾿ἴπ65 Ἰοῆρες ἴθαπ ἴῃς ἢγβὶ δα! [Ιἱ ννουϊὰ Ὀς Εὐθὺ ἴο ἢβπηὰ ἰπ ᾿ξ ἵνο 

τεϊταβιϊςἢς5, ἀπά ἴο τεραγὰ ν..}7-18 88. ἃ οἱοβίηρ σουρ]εῖ, τείετηρ ἴο ἴῃ6 αν αϊς 

Ἄοονεηδηῖ. [πμΐἷβ οαβε ἴὲ πρὶ Ὀς τεραγάβα 88 ἃ ἰαΐεγ Μεβδίδηϊς δα ἀϊπίοῃ. 

Τῆς υπίξοττη βίγορῃἶοαὶ ογραηἰ βαϊΐοη οἵ ἴῃς ΡΊΠστίπι Ῥ85. 85 μεχαπιεῖεσ το γαϑι 5 

ἔοτγοςβ υ8 ἴο τερψαγὰ 41} ἴῃ:ε86 ἃ5 ρίοββεβ. 

Θϑισ. 1. 5. ἃ βυηίῃ. ἰεἰγαϑβιϊοἢ. --- 1. γαλτυεὰ γέριδηιδεῦ προ 

ανΐ 41, εἴ. 89“ δ, ἃ ΡΙεα οἵ ἱπιετοθβδίοῃ, σοιηροβθά ἔοσ σοηρταρᾶ- 
τίοηδὶ νγοσβῃϊρ. ---- 7 σοσα]], ἰΒ ἢοῖ ἴῃ 186 τοχῖ, Ὀαϊ 15 τααυϊτε ΌῪ 

ΤΠΘΑΘΌΓΕ, ἃ5 ἴῃ ΝΕ. 135! --- σΐ λὶς αϑιοηοπ], τὰς σοπίεχὶ ᾿Ρ]165 
τδᾶῖ ψῃοῃ Πανϊὰ βυβετεά οἡ δοοουηὶ οὗ με ἔδίϊατε οὗ ἴῃς ἢτβὶ 
αἰϊετηρὶ ἴο τεηονα ἴῃς αὐῖκ ἴο [6 γιβαϊθηι, ἀηὰ ἀυτίηρ [15 ἀοάςε ἴῃ 

ἴῃς Βουβε οὗ ΟΡεά-Ἑάοιῃ 2 5. 6. ἢ, ---. ἴοιν ἀξ τανε ἐο γαλ- 
τυελ]. ΤὨϊ5. οδἱῃ ἰ5 ποὶ τεοογάθα ἰη ἴῃ μἰβίοσίοδὶ πατγαῖϊνε, θυϊ 
Εἰἴῃεν τεϑῖ8β. οὐ τἰγδάϊἰο ΟἹ σοη͵δοίυγε, Ὀαβθὰ οἡ ἴῃς σέβϑοῖνα ἴο 
τρᾶκα ἃ βεοοπά δἰζεηρῖ ἴὸ τϑῆονε ἴδε δῖ, νἤεη πε ρτοβρεγ οἵ 
τῆς ἢουβε οἵ ΟΡεά-άοπὶ ννγὰβ τεροσίὰ ἴο δίπι 2 8. 6:3, ---- υοευεα (ο 
τε Μίσλίν Οηό οὐ 7αεοδ], Ῥοββὶ ἷγ τείεγτίηρ ἴο [ῃ6 Βυπη]αιίοη οὗ 
Ῥανιὰ Ὀείοστε {μὲ αἵ, γεδυκεα Ὀγ ἢὶβ να 2 5. 615 13 ΤηϊΪΞς ἀϊ- 
νἱῆθ Ὡδῆα 5 Ὀαβεά οἡ ΟἋη. 493, υϑεα εἰβενῆοτῖα 15. 495 6οἶδ, οἴ. 
15. τ. ---8-4. 7 τυἱὰ ποί ἐρίφν 2:6 1ομέ 97 νιν ἀομϑε], ἰεηῖ, ἢ ϊοἢ 
5 ΤΥ ἤουβα, ἰεηΐ υϑεα ροείίςα!γ, οἴ, 1,4. χ', Ζο. 127, 15. 165, ---- 

7 εὐὴδ ποῦ ξοὸ μ οπ' τΔε εομεὰ οὗ πῖν δε), ἃ5 ἀῦονε, οουςῇ, ψῇῃϊο ἢ 

8 ΒρΓΘΔα (ῸΓ τὰν Ὀεά. --- Α μἰοβθαῖου δ 5. 45 δῃ ἰηϊθπϑ βοδίίοη : 

7 τοὶ ποῦ ρίυε τἰδοῤ ΤῸ νιΐμις ἐγές, το νιῖπε ἐγεαἰς οὐμηιδεγ], 30 Ῥτ. 

6', Ὀοϊῃ υδηρ ἃ ῥτονεγθίαὶ εχργεβϑίοη. ΑἹ] τη ἷβ ἰβ ἃ βίτοηρ οδίῃ, 
Ὡοΐ ἴο 5|66ρ, ποῖ ἴο ρὸ ἴο Ῥεά, ποῖ ἴο δηίεγ ἢΐβ ἰθηξῖ, ὑπῈ}} ἢς 

ἄοεϑβ ἴῃδιὶ ψνῃϊ ἢ ἢ6 Ῥγοροβαβ. ---ὅ. ΖῈ) 7 θα τὰς ῥίαες ο7 γαλ- 
τοελ], ἰπιεσργεϊίηρ της Ῥγεροβί ἢ 48 ἴθ ρεηϊῖνε οἵ ἰδῖθ βίγ]ς, 

Δηᾶ ποῖ ἀδῖϊννε ,“ο»»γ Ὑδηνεῖ, τπουρῇ τμᾶὶ ἰ8 βυβίαϊποὰ Ὁγ Φῦ, 3, 
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ΔηΔ οἵδε τβ8. Πᾶν μδὰ δἰγεδαν ργονίἀβα ἃ ρἷδεβ ἔοσ Ὑδῃ- 
ν ἢ ἴῃ ἴῃ6 ἴοπὶ ΒΟ 6 πδὰ ῥἰτομεά ἴῃ 76πιβαίθα 2 5. 6: 

6 νον ἴο 80 ἴο ἴῃ ρῥἷαοα οὗ γδηνεῖ δηᾶ βηά ἰξ ἴῃ ἴῃ6 ἀδυδὶ 
560856 Οἵ δττίνίηρ δἱ ἃ ρίδοβ οὗ ἀδβιμδίοη. Τῆς ρΐδος οὗ ἴῃς ατῖ, 
6 Κπον ψγ6]], νγὰβ ἰὴ ἴῃ 6 Βουδε οἵ ΟὈδά-άοιι. --- 2Ζε ργεαΐ Τα ὅε7- 

παεῶ οὗ τε Μίῴλν Οπε ο΄ 7πεοδἽ, ἰῃς Ρ]. ἰ5 ἴῃ Ρίυγαὶ οὗἉ ἱπιθηβτΥ ; 

Ετοαῖ, ποῖ οἢ δοοουηὶ οὗ ἰΐ8 5βἰζα οσ ρταπάδυσ, θεοᾶιβε ἴξ τγὰς δἱ- 

τοροῖμοσ ἀν οστὮΥ, ἃ ΤΏΘΓΕ [ΕΙΏΡΟΓΑΙΥ͂ δίγισίζυτο, μα: Ῥδοδυβα οἵ ἴῃς 
ΤΩΔ)] 51 ν δηά βδηστγ οἵ Ὑδῆνεἢ πο ἱημαθὶτεα ἰϊ, ενποθα Ὁγ ἴῃς 
ταυτ Ὁ] 6 Ῥαηἰβητηθηΐ οὗ Π92ΖΩἢ 2 8. 657. 

8.7. 11. 5 αἰβο ἃ βυηῖῃ. ἰθιγδϑιοἢ. --- Θ. 7.9. τὐε ἀεαγά φ7 17], 
1ῃ6 ἀκ οἵ βυθβεαυθηί σοηίϊαχὶ ν. δ ---ὐπ ΞρλγαϊλαλΊ, ρτορδῦὶγ {με 
δα οὗ ἴῃς αἰδίτος οἵ Βειῃ]εῆετα, ΜΙ. οἱ Ευ. 4, Τῆς 5. ἰ5 

Βδσα τείδιτίηρ ἴο ἴῃ ρεορὶβ οὗ Τυἀδῇῃ ἴῃ ραηεσαὶ 85 ἀἰβι ρυϊθῃςά 
ἴτοὴ ἴῃ Ῥθορὶ]ς οἵ ἴῃς Νοχσίῃ. ---- τος γρωπα ἐξ ἐπ τε βείας οὗ 
“Ζ ανί»1], Κιήδιῃ 76 ατίτη, νμθσα ἴῃ 6 τς ἀροάε ἔνθ ΠΥ γεαῖβ 1 8. ἢ. 

“ΕΠε145 οὗ ἴμε νοοά " ῥῬγοῦδοὶγν οτὶρὶ παϊθὰ ἔτοτι δουτενϊδίίοη δπά 
γγὰ5 ἃ τηϊϑυἀετβίδηάίηρ οὗ ἴπ6 οτρίηδὶ. [{ ἰ5 ἴτε, ἰὶ ψὰ5 τετηονε 

ἤἴτοτὰ ἰϊ5 δροάς ἵμεγε, οὐ (16 ἢτγβιὶ δἰϊεωρί οἵ Πανὶ, δῃὰ ἰδκθῃ 
Ῥατί οὗ [6 ΨΥ ἴο [6γιβαίετα ; Ὀὰϊ ον ἴᾶσ ψ6 ἀγὰ ποῖ ἰοἱὰ ἰῃ τῇ 

Ὡδιταῖίνα οὐ ϑαπημεὶ, οὐ ἴῃ 6 Ἰαῖθσ βίοτυ οἵ ἴἢες (ῃτγοηίοϊεσ. ΤΏ 

Ῥοεῖ ἰ5 ἴο Ὀ6 Ἔχουβεά ἕοσ ἰῃπκίηρ οἵ Κιηδῖῃ 7εαγίτα ἤεσα. Βαῖ ὃΓ 
τὨηΚ5 οὗ 1, απο 85 “" Πεϊάς οὗ ἴῃ νψοοά,᾽᾽ 38ο Ετνν., δηὰ τῆ τῃ6 

Νοσίῃ ἴῃ δηῃε515 ἢ ΒΕ Ι ἤδτα ἰῃ ἰῃ6 ϑουϊῃ, δηὰ 50 Νογίῃ 

δὰ ϑουτῇ ψεσα βυμητηοηδα ἴο ἴαΐκα ρατί 'ῃ [ἢ 6 τειηονδὶ οὗ ἴῃς γᾷ 
ἴο ]ἐπυβαεη. ΤῊΪ5 15 ἰεηρτηρ Ὀυῖ ἱπηργοῦα Ὁ] 6. [ἢ Δ᾽ οᾶ56 ἴδε 

ΤΟ]ονηρ 1ἰη65 σοηϑβιίαἱς [6 ψογάβ οὐ ἴῃ ΡῬεορὶς 85 {ΠΟῪ 7ουγηοῦ 
ἴο [με ρῥῖδοα οὔ ἴπ6 δῖ. --- 7. 267 ᾿ς ἐορεό ἐσ Ηὔς σγεαΐ ἑαδεγηαεε], 
1ῃ6 5816 45 ν᾿, --- κέ τς τυογελίῤῥ αὐ ΗΠ )οοέεέσο!], πδτλεῖγ, ἴδε 

Ῥίδες οἵ ἴπε ρῥγέβεηςα οἵ Ὑδῆνε, δα σοηεά, ἀπά βἰαηάϊηρ πὶ 

Ηΐβ5 ἔδεϊ οῃ ἴῃς ομογαδὶς ρῥ]αιίοττω, δοσοσάϊηρ' ἴο ἴῃς σοηςερίίου οὗ 

της σπεγαδὶς [ἤσοηα ἄρον [ῃ6 τ. --- 8. “γίεο, γαλτυελ], τὰ 6 ἔτοὶ 

ψοτάβ οὐ 1η6 δηοίθηϊ βοηρ οὗ [6 αὐτίκ, ἤδη ἴΐ δεῖ {οτινασὰ οἡ ἴῃ 

Ἰουπίεγβ, ἀυτίηρ τῇς ναπάεγίηρθ ἴῃ τῇς ψΠ]άογπθθ5. Νὰ. το, -- 
ΖΆομ αμή διε αγᾷ οὗ 7ΖᾺν εἰγεηρίλ)], ἃ Ῥῇγαβε οηἱγ ἤδσγα δηά ἴῃ 1ῃ6 
ῬΙΆΥΕΙ οὗἩ ϑοϊογηοῃ δῖ με ἀεάϊοαιίοη οἵ [86 τδαρῖθ, δοοοσάϊηρ ἴο 

2 (Ὰ. 6", ---θ. 2εἰ 7ΤᾺν ῥνίοεες δε εἰοίλεα τοίδὰ γισλήεοιεεηες9}, 50 
2 (ἢ. 65 δηὰ ν.15, ἐχοερί {πὲ ἴμεβε ρᾶββᾶρεβ υ56 “ 5αἰναίίοῃ᾽" οἵ 
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ψῃο ἢ ἰηδεεά τὶρῃϊδουβϑη 655 15 ἃ σοσλτήοη βγη. Αἰἰγι δυϊα5 ᾶτὰ οἴϊβῃ 

τερτοβθηϊθα 85 οἰοϊμίηρ ρυΐ οὔ, 80 οὗ Ὑδῆνε 93. το 4}, 4150 ουγβίην 
δῃὰ βῃδιηβ ὈΥ θη 35 Ὁ το δ 9. ΕἸΡΗϊδουϑη 685 ΟἹ βδἰναιίοῃ, 45 ἴῃ 6 
βρϑοῖδὶ οἰοϊϊηρ οὗ ῥυεϑῖβ Πεσα, πΊΔῪ Ὅ6 σοϊῃρατοα στ ἴῃ Πδῖτὰ- 
ἔνε οὗ ἴῃς ΟὨχοηίοΪθγ, ἢ οἢ ταρτθϑθηῖβ ἴῃ 6 ῥτίεδίβ δηὰ 1, εν [65 

βδῃοιγίηρ {ΠΘπηβεῖνεθ ἴο Ὀτίηρ ἃρ ἴῃ αὐκ τ (ἢ. 155; νῃ]ςἢ 15 
ἀουθι]ε558 ἃ σοη)εοΐυταὶ τηοα!βοδίίοῃ οὗ [86 οτρίπαὶ πᾶγταῖῖνε 2 5. ό, 

ἴῃ δοοογτά νι τῆς ῥυίεϑΕΥ Ἰορϑἰαϊίοη [ῃ6 δι ρμαϑῖὶβ Ὁροὴ ῥγίθϑίβ 
Βεγα, ἰῃ σομπεοιίίοη ψ ἢ ἢ 6 σῖς, ᾿τρ]165 ἃ ρογίοά ψῆξη ἴῃς ῥγίεβίβ 
ψετα ἴο ἴῃ6 ΡΘοΟρΪα ἴῃς οἰνϊοῖ τοργοϑθηίϊδεϊννοβ οἵ Ὑδῆννθῃ, 8ἃ5 Ὀθάσοβ 

οἵ Ηἰ53 τἱρῃίεουβηθβ5 δηἃ βαἰνδίίοῃ. --- ἐὺ ΖΑ» 2ίομς οηός σοι 
σλομές οΓ 79}}, 50 ΌΥ ἰπϑβοσιίοη οὗ ἰπῆῃ. δῷῦϑ. ἴο διπιρῃδϑίζα 188 
Ἰάφα οἵ ἴδε νῇ. ἤεσθ, 85 ἰῃ ν.}δ, ἃ5. ἱπάβεά ἴῃς τηθᾶβυγε σϑαυΐγεβ. 

2 (ἢ. 65 νατίεβ ὉῪ “Ἰεῖ ΤῊΥ ῥίουβ οὔδϑ σοὐοῖςα ἰὴ ροοὰ (ρτοβ- 

Ῥεγγ)." ΤὨς τείεσεηςα ἴο ἴῃ6 ρίουβ οπμθϑ, ἴῃς ἐὐἀσείῆρε, ΟΥΘΣ 
δραῖϊηδὲ ἴῃς ῥγεβίβ, αἰβὸ ἱπλρ}165 ἃ ροτίοά ἤθη ΠΕ ψατα [ἢ 6 

ἀοταϊηδηὶ τγαϊϊρίουβ ἴοτοα ἴῃ ἴβδγαθὶ. Τῆς ᾿β., σψιῖπουϊ Ὠἰδίοτια 

5656, Ρυ15 ἴ[Π6πὶ Δηα [ῃς ῥτίοβίβ οἵ ἴ86 {π|6 Ὀδοῖ, ἴῃ ἱπηαρίπαίίομ, 
ἰηΐο τῃ6 τἰπλε οἵ Παν!ά, δηά ἰεἴ5 ἴλθτι βρθαῖκ ἴῃ ἴῃς Ὀπηρίηρ ἃρ οἵ 

τῆς ατῖκ ἴο Τ6πιβα θη. -- 10. 220», ἐλ ταξζέ οΥ Ταυϊά Τὴν Ξεγυαρΐ 
Ὡρι ποῦ σῖσαν (ἦε γαες οΥΓ ΤΆΑίρηε ἀποίμ 4]. ΤῊΪΒ5 15 ἃ ρίοβϑ ἔγοτῃ 

2 (ἢ. 655: ο ποῖ τεὐεοῖ τῇς δηοϊηϊεά Κίηρ ἕογ Πανὶ 5 88ῖαε. 
ΤῊ Ϊ5 ἱπηρ} 85 ἃ πιο ἢ ἰδῖεσ βἰταδιίοη τμδη μαι οὗ ἴῃ 6 ῥσενίουβ οοη- 

τεχῖ, [Ι{ ῥσοῦδοϊὶν τγεΐετβ ἴο (6 ΜδἼοοδθδϑδη Κίηρϑβ. 
ϑίσ. 111. 15. αἷϑο ἃ ϑυηίῃ. ἰειγαβις. --- 11. γχλιυεὰ τισαγέ “9 

“αν! 4, οἴ. 80“ δ Ὀοτῃ ράγαρῆγαβα οὐ 2 5. 75“. Τῆς οδίῃ οἵ 
ΥΑ ΘὮ 8 ἀπίῃ. το τῃ6 οδίῃῃ οἵ Πανὶ ᾷ ν.3 ----ὐπ δηλ], {τὰ]γ, 

οἴ. 76. τοῦ Ρς, 14:5. Οῦ, 3, πιακε ἔπ} δος., οἷ, νΌ. Ηυ,, Ῥε., ΗἸ., 
8 ἰηἀερεπάδης οἰδιιβα : “1 ἰβ σα τ νγα Ψ}}]} ποῖ ἀερατὶ ἔτοπι ἱϊ,᾽" 

οἴ. 80᾽ "5. --- ΟΥ ἐδε γγμὶ ογ7 ἐὰν δοαν], εἴ. 2 5. 712, “τὴν βεβὰ νῇο 

ΒοοῖΒ ἕοττῃ ἄοτὰ ΤΥ Ῥον εἰἶ5.᾽" --- τοῦδ 7 .671, ἴῃ6 οὐ]. 2.) “εεα υυυβὲ 

ῬῈ ϑυρρ!:εά το σοπιρίεῖε ἴῃ 6 τηδάβυτζα. --- ἐβορ ὦ ἑλγοπς 707 ἐλέε], 
88 Ἦ5 ΒΟ 580 15 ἰῃ ἃ ἀγπαβίγ. ΤῊΪβ σονεπαηΐ Ὠδ ἃ σοπάϊτίοῃ 
αἰϊδεμβεαὰ 2 5. η", 30 Ῥ5. 801. 5, οἱ. 1833 ο.Ὑ τῶν τοῖς ἐσ ν 
εουέπαπ ], οἴ. 805, -- απα 2γ ἐκεήϊνιονηίες τυλίεὐ 7. ἑκαελ “λέν, ἃ 
Ἰαῖς Ῥῆγαβθ, θοῇ ἴῃ ἴῃ6 αϑὲ οὗ ἴῃς τεγπὶ ἴοσυ 1 οὗ Ρ, ἀπά οὗ 

(οὐ β τεδοπίηρ, οὗ. 185 2: δ γ1} ο4 ττο}2 8", Πρ ᾽ γίηρ ἴῃς 

Ῥεγοά οὗ ἴδε βυρσγεηδου οὗ ἴδε ρυεϑν Ἰερ ϑαϊίοη. Τῆς Ρ5. ἴῃ5 
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τορτεβεηΐίβ δ εἢ 85 ταχυϊγίηρ οἵ ἴδ βεεὰ οὗ Πανὶ ἃ οὔξογνδηςα 
οἵ ἴῆε ῥτίεβι  Υ 1,ἃνν, }υδὲ 45 Ῥ5. 80 τααυΐγεβ ἴῃς (οάε οἵ Ηο)ϊηεβ5. 

Τῆς οτίρίηδὶ σονθηδηὶ Κηον5 ποίμίηρ οὗ ἃ ργεβοσ θεὰ ἃν’. --- 429 

2 είν τοις “λαδ δε 7ογεῦε 7, ἃ σοπτί πα ου5 Πἰη6 οὗὨ 5005 ἰῃ βυσοσαββίοῃ. 
-- δεν “λαΐ οἱέ ἐπιλγομεα πα Ἰάγοπθ 707), ἐλεε], τεῖριι 85 Κίηρβ 

ΟΥΕΓ [5γδ6]. 

ϑίσ. 10 5 4]5ο ἃ ϑβυπίῃ. [εἰγαβίοῃ. --- 13, 2ὺγ γαλτυεά λαζὰ 
ελοσόη Ζίοη]. Τῆς σοηποοίίζοη οὗ ἴῃ6 οἤοίος οἵ Ζίοη ψῖϊῃ ἴῃ 8 
οονοηδηΐ ψ] ἢ Πανὶ ἰ5 ἀπε ἴο ἴῃς οονεηδηϊ ἰἴ561{, ἢ] ἢ γὰ5 Ὀαϑεὰ 

ου ἴδε ἀεβῖσα οἵ Πανὶ το Ὀυϊ]ὰ ἃ ᾿εαρὶς ἴο Ὑδῆνε ἢ ἰὴ 7 ΕΓ 58] οτα 
2 5. 7.5; δηὰ (86 ῥγογηἶῖβε ἴῃ ἴμε οονεηδηὶ (παι Πανὶ ̓5 βεεὰ 
βῃουα δυ!]ά 11, ΤΠ βεϊεοϊίοη οὗ Ζίοῃ ἴῃ [Π6 βυρβεαυδηΐς πδιτὰ- 
ἔνα, ἀηᾶ οὗ ἴμ6 ὄἜχδοῖ ρἷδος ἴογ ἴῃ ἴδλρῖο, ἰβ [ἢ νταρρεά ὑρ 'π 
τῃ6 σονοηδηὶ 1156]. --- ἠκεϊγεα ἐ! 707 α λαῤίίαοη} οὐ Ῥ'δοβ οἵ δβη- 
τῆτοποιηεηΐῖ, [6 ἴοσπιεσ ἐανουτεά Ὁγ νι 7, (ἢς Ἰαϊίοσ Υ ν.} 4 -- 

14-106. Τῆς νογάςβ οἵ Ὑδῃῆνει, ἀπηῖῃ. [6 ψνογάς οὗ ἴῃς ρεορὶς 
ν.13.- -Ζῆϊς ἐς Μῶν γερέίηρ δίας ,ογευεγ), εἴ. 5, τῇς (εομηϊοδὶ 

ἴοστὰ ἴοσ ἴῃς ῥἷίδος ψῆσετε ἴῃς δῖ τεϑίβ ἔτοτῃ Ἰουγησγίηρβ, οἴ. Νὰ. 

τοῦ, -- ἀδγε τοί 7 οἱ φηίάγορϑα1, ἀβαδ! ῥτερηδηὶ τηθδηΐηρ οὗ 
τῆς νΌ. ἴῃ σοππδοϊίοη ἢ Οοά δηά Κίηρδ, οἷ. 9 20. 33. το 
68" το, --- ,7εγ ῥγουΐείοη τοῖν 7 φγεατίν δέζεςἼ, 41} τῆς ΒυρΡΙ]γΥ οὗ 
[οοά οὗ Ζίοη. --- ἀεγ 2οον τοῖξ 7 «αϑῶν τυ ὄγεα 4]. ΤῊ 5. ἤδσα 
σοηοεῖνεβ οὗ ἃ ῥτονίβίοη οὐ ὑὕὑγεδά ἴῃ τῆς ἰεπιρ]ς ἴοσ ἴῃ Ροοσ, 

ῬΓΟΌΔΌΪΥ τπϊηκίηρ οὗ ἴ(ῃ6 αρυπάδης ἰἤδηκ οἤετγίηρβ δηὰ ἔεϑδεναὶ 
οἢετγίηρβ ἰῃ ἴῃ6 ἴδπιρίε ἰπ ψῃϊο ἢ τπ6 Ροοῦ βδδτγεά. ---- πα ἀδν 
2γίεεές τοῖξὲ 7 εἰοτὴφ τοΐλ σαυαδοπ], ἴὰ τεβροῆβε ἴο ἴῃς ῥτάγεσ οὗ 

ἴμ6 Ρδορὶε ν.3, 80 αἷβο “λα ἀδρ δίοως ογός τὴ σοι σλοιές 97 70». 

Α Μαροοδῦεδη εἀϊΐοσ δά ἀβ ν." 718... 17. 7 τον ἐαμδε α ἀογη Ὁ 
σΞγομ ,ογ αυϊ4. Τὴ νυϊεσ δά ἴῃ τηἰηά, ἱπ ἴῃς '5ε οἵ μότῃ, 

ΕΖ. 29“, ἴῃς Βτδησῇ οἵ 76. 23, Ζο. 49 613, Ἰοοκίηρ ἑοσγψασὰ ἴο ἃ διῖϊυγα 
Κίῃρ ἴο (ΠῚ τς Πανίάϊς σονεπδηΐ, δηα 50 [6 ραβϑᾶρε 8 Μεβϑβὶ- 
δηΐς, ᾿τωρ᾿ γίηρ ἴῃς ἀρβθηςς οἵ ἴῃς αν ϊς Κίηρ ἴῃ ἴῃς {{πλε οὗ τῇς 
ψττετ, --- 7 ἀσὺς αγγαηρεά ἃ ἐσ 390» ΜδΠηδ αποϊη κα], οἴ. τ83, 

δῃά Θβρεοίδ!υ σ᾿ Κ' τι, μοτα ἴῃ6 ρσορῃεῖ ΑἸ) τεργεβεηῖβ παῖ 
Υδην ἢ ρίνεβ ομα {τἰδε ἴο ἴῃ6 5οῃ οἵ Πανίά, “ τῃαιὶ αν! ἃ ΜΥ 56τ- 

νδηϊ ΙΏΔΥ Πᾶνε ἃ ᾿διῺρ δἰννδὺ Ὀείοσε Με ἴῃ [εγαβδί θη." --- 18. 7 ἐς 
ἐρδηηῖες τοῖν 7 εἰρέλε τοὐ ὦ σλανι6], δ ἢ, ν.1θ.-- σπά ὠῤοπ ἀὐπ 
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ἀϊΐς ἐγοῖυη τοὐ δίοον]. Τῆς Ὀοοπηηρς οὗὨ ἴθ Ἴσον ραγα]!. νυ τ 
βριουπηρ οὗ ἴῃς ἤογῃ, ἱηνοῖναβ ἃ πλδῖδρῃοσ οὗ [86 Βτιδῃοῇ, οἴ, 450 
τῆς 5συδῃ βοὴρ οὗ Πανὶ 2 5. 23. ὁ 

1. ἢ πο 5} «, 8048: δὲ, ΣῊΝ ὍΟΙ ἱὮ δος; Ὁ 18 βίστι ποῖ οἵ δοὺ. δῃὰ 80 
᾿Αταπιδίβιῃ, Ὀυΐ οἵ ἀδιϊνε ,0γ, οἴ. Νε. 1 3.15) τϑ;, Νε. 1351 πϑυοῦ τ) πησι. Βὶ, 
δ ὰβ Ἴ2.0" Βετε αἰϑο. Τῆς τηδαϑυγα γε υΐγεβ βυο ἢ ἃη δά ἀἰτίοι, δηὰ ἱξ 15 ργοῦ- 

4Ὁ]ε. πο ρ} 55] Ρα. ἱπί. ἀὲς δεῖηρ αὐδίωίεα ἃ58. ῬΒ. τιοῦϊ, οἵ. 15. 534, (ὃ τῆς 
πρᾳύτητος αὐτοῦ, 50 “6, Ῥετῖε5, ἱτηρ} 168 ἸῺ ἀπερεῖδίέν, ἘᾺτ. ἴῃ βεῆβα οἵ “ Επϊ- 

Ὀεδγαπρ," Α4. κακουχίας, Σ κακώσεως, ΚΊ αῇήἑοίονιες.---- 8. τυ ἈΦ) ὝΦΕ]. 
ΤΒε οδίμ οὗ Ὀ αν, [] Ὑ) τστυ, 5 ποῖ τηεπιϊοηςα ἴῃ πε Ὠἰδίοτγ. ΤῊ Ϊ5 5 ροεῖϊο 

εἐδαποειηεηὶϊ οἵ (ἢς 5ἴογυ, 2 5. 7, (παῖ Πανὶ Βδὰ ἴῃ τηϊῃὰ ἴο Ὀυ]]ὰ ἃ τεταρὶς 

ἴο αν ἢ. Ὅν Ξῷ λα οὐ ἄστυ, ΟὉ]. οἸδι56. --α 30 }5 Ὅ2Ν7 αἷβο νιδ; δηςϊθηϊ 

ἀϊνὶπε παῖης, θβαβεά βεῖε οπ 6. 4923, ἀπά ἴβεὴ 15. 4925 6οἱδ, ὈΝυση ὍΝ 15. 13. 

ΤΒς ροϊπιϊηρ ἰβ Ῥτοῦ. ἃ Μαβϑβογεῖϊς ἐεχρεαϊεηῖ ἴο ἀἰβδιϊη συ βἢ ἴξ ἔγτοτα ἴῃς οτάϊ- 

ΠΑΙΥ͂ Ἴ2Ν πεῖρλίν, ἃ5 ἀρρ!ἑεὰ ἴο πηθῃ, ---- 8. ὉΝ7 ν τ οατ, βίγοηρ περαίϊνε; οἴ. 

ν.Δ 808) --κὩν}. ες ψουἹὰ ἐχρεοῖ ἴῃ οἱαβϑὶς βίγὶς ΓΙΝΩΝ. --τ Ὧ2 57] σβέτ, 
δρροβίΐου. ὅπ υϑεὰ ῥγοῦ. Ὀεοδυβε οἵ 2 8. 75, οἵ. 15. 166 1,5, 2’. Ζο. 127; 
ῬΡοεῖο ἔοσ βουϑε. ---ρτὴ ΘᾺ] αἰ50 οβῖγ. δρροβίξἴοῃ (67 637). --- 4. ΓΦ ἸΓΝ ὉΝ 
ΠΟῸΓΟ ὈΣΟΡῸ )}05] τξ τ Ρτ, δὲ ΡοΣορὉ ΠΌΘΓΥ ΠΡ ἢ τ φΊτΓ ὅν. ΤΈΣ νατίαιίοη ἰ5 
ΟἿΪΥ βυβηοίεης ἴο δἀδρὶ με ραββαρεβ ἴο {μεῖς οοπίεχι. (δ δα8 οοηῆαίίοι ἴῃ 
ἴδτες οἰδυδε8: --- 

εἰ δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου 

καὶ τοῖς βλεφάροις μου νοσταγμὸν 

καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις μου; 

ΤΈς Ἰαδῖ 1. ἃ 6]. ἔγοτῃ Θ, 85. Αρεῖ!!υ5, Εοϊκεῖ, Βᾶ, ὈΝΡΡῸΡ εἶσιν. Ψ 71. ἢ ΠΕΡ 
π.΄. εἰονδον, εἶδνν. Ῥτ. 66. 10 2488 70, 3316, Γ)ν ἰ5 ἐχρίδἰπςὰ Ὁγ Ενν5}78, δες 
85 Ατγδτιηδίβπι ; ὑείζες Ηιυ., Κα.Π.1. 425. ἃ 5 ἀροοοραϊεὰ τν, ε, γ6᾽ Βὅ. ἔοτ 

Φ]]ετ ἔστι. προ, (ε5.29ὺ ροεῖίς οἱάδγ ἔδβπι. ἔοττη. Τῇὰ ΡῬἈΒγ. 8 ᾿π ΠΕ ΘΒΘΔΤΥ͂ 
δεῖς, δῃηὰ ἰ8. ῬοββίΙΥ ἃ ρὶ., 5. ἴῃς 1. ν.δ βεοῖωηβ Ὀεϊζεσ ργεραγεὰ ἴογ Ὁ ῖῆς 1. 
ν.8 ἴδῃ ὈΥ ἃ οουρϊεῖ ἱποϊυάϊης νιδ, Τα υπίέοττη βίγορῃίοδὶ ογρϑηΐβα- 

το οὗ {πε Ῥιρστίπι Ῥβ8. τεχυῖτεϑ υ5 ἴο βηὰ ἃ ρἷ. οἵ οπς 1]. πῃ 5 δῖτ-. ΜΝ.5 

νὰ8 οἰϊεὰ ἔγοτῃ Ῥυ, 68 ἴον ἱπίεπβ βςδίίοη. -- δ, ΝΥΌΝ »] δἤμδὶ οἷαυβε; ποῖ 

ἄϊρεουεν, Ὀυὶ αγγίνε αὐ ἴἤλ6 ῥίαςβ βουρῆϊ. --- ΠΡ] Ρἱ. 15 υϑεὰ οὐ με ἴδβετ- 

Ὡδοῖε5 οἵ βγαεὶ 7838 872, οἵ ἴῃε ἰοτ 4912 (οἴ. 55. ἔοτ ἴοπὶρ 18. 2215), ἃπὰ 
οἵ ἴδια ΒοΙγ τωουπῖ 438, ἰἢς σουτίβ οὗ ἴῃς τεπιρὶς 842, ---Ὁ } 8. 5. οἵἩ ρεῃὶτἶνα 

οἵ ἰαῖε 5ῖγ}]ε, πὰ ποῖ Ὁ οἵ ἀαῖίνε, ΄, 3, ΑΝ., ΕΝ. ---Θ. Σ ΠΤ ΟΝ] ἴ8 ῥοῦ. ἴδε 
τερίοῃ οἵ ἀἰβιτίοῖ ; ποῖ εἶβιν. ἴῃ Ψ ; θυΐϊ (1) ποᾶτ Βεῖμεὶ ἕβεγα Ἀδοδεὶ ἀϊεὰ 

Οη. 3516. 19. (2) πατμε οὗ Βε: Β]εμοπὶ ΜΙ. 5. --- Ἴρο Ὑ13}. ΤΈς πιξάβυτγε γεαυΐγεβ 

οὗ; οἰδετυγίβε [ῃς ἴννο δοοεπίεα 5}}140]ε5 φοπῖς τορεῖβετ. 115 ἱπυρτοῦ. ἰμαὶ 

ἃ φοεῖ ψουἹὰ ἀο {πῖ5, νβεη Ὡς οουἱὰ ανε 50 εαϑὶϊν δνοϊἀεὰ ἰϊ. Τῆς 5[, ἴῃ 

ΤΡῸΦ ΤῊΔΥῪ τείεν ἴο ἴῃς τεβοϊυϊΐου οἵ Πανίά, ἀπά ἽΠΠΟΝ ΤΑΥ͂ με ἢᾶνα 5 

1.511] τιηρ.», τείευτίπρ ἴο Βει]Θμεπὶ: τὸς ἀεαγα 97 11 ἐηε Εῤλγαίλαλ, τπᾶῖ 15, ἴῃ 
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ΒεΙΒ] ἐμ επὶ; 5ο Βα Ηεῦ. Τῆς ἀἰβηου εν ἰΒεὰ πουἹὰ ὃς τ ἢ (Ὡς ἢ ΠΌΝΟ. 
γε πιῖρμί τεπάδσ “ἰουπὰ ἱτ," ““σατὴε ὑποχρεοίςαγ ἀροῦ ἴμῈ πεν οὗ τ᾽; 
τδαῖ ἰ5, ἴῃς τοροτῖ. Ψ ΥἿΦ ἰβ υπάετβίοοά Ὀγ δ οἵ 1,εθαποῦ, 5ο Εν. ; δηὰ 

1805 ΒεΙΠ] εἴ επὶ οα [ΠΕ βου ἀπά 1 ἜΡδηοη οἱ ἴῃς ποι ἢεᾶτς οἵ αν ἀ᾽5 τεβο- 
Ἰυϊΐοη. ΤΉ Ϊ5 5118 {πε βυσδβεαυθηϊ σοηϊεχῖ, δυϊ 18 ποῖ 8 παυτγαὶ ἱπίεγρ. οἵ ἴδς 
ἴοχῖ. --- Ὦ. ΠΝΛ2)7 οοδοτῖ, ἱπρὶ γίαρ νὉ. ὉΟΝ, ὈΞΌΔΙΙΥ οταϊεὰ 'π ροεῖτγ. Τῆς 
5(. 3 πὶ. τείειβ ἴο Ὑδῆνεἢ 85 ἴῃ6 3 ἔ. ἴο {πε τὶς; δ βουρῇ πείϊμεν Ὑδμννεἢ 

ποῖ ἴδε δτὐῖκ ἰ ἰπ τῇς ἱπηπιεάϊαϊς οοπίεχί, --- 8, Ἢ ἸΥΝῚ ΠΓΙΝ ἽΣΠΟΟΣ πννν ΠΟ]. 

ΤΆς ἢτβὲ ἴννο νγογὰβ ἂὲ ἃ γειηϊηίβοθεῃςς οἵ ἴῃς αποίεηϊ βοὴρ οἵ ἴδε αγὶς Νὰ. 
τοῦδ, ΤὨς (μἰγὰ νοτὰ 5. ἃ τείδγεπος ἴο ἴῃς ἴεγπὶ Πγ)2 ΝᾺ. 3585, ἱπιτοἀ υοΐῃρ 

τς 5εοοπά Ἄοουρ]εῖ. Πρ), οἵ. ν.}4 9511, σεσέέμρ ῥίαεε οἵ Ὑ Δαν «ἢ ; [Παϊ ἴ5, τς 
βδογεὰ ρίαοε ψῇετε Ηε ργδηϊεὰ Ηἰΐβ ργεβεῆςε ἴο Ηἰς5 ρεορὶε. ἼΠῚ ἸλΝ Ρἢτ. 
εἶκβυν. ἴῃ οἰϊδτίοη 2 (ἢτ. 64) αἱ οἷοβε οἔ ργαγεῖ οὗ ϑοϊοπιοῃ δἱ ἀεάϊοαιίοπ δ τοτορῖς; 
186 ΟὨΪΥ οἴδηρε Βεΐηρ δἀάϊιίοη οἵὨ Ὀντὸν ἴος πγν, ἀρὰ ὑ5ε οὗὨ ἽΠῸ ἴοσ ἽΓΙΓΙΣΌ. -- 
9. γπ ΠΣ ΧΩ Ἴ252] σοτγεθροπάςβ νἱἢ οἰϊατίοι ἴῃ ΟΠγ., βανε (μαὶ ἴοσγ δῪς ἰς δὺὉ- 

διἰζυϊοά τ πρΊΓ,, ἀπὰ τπαὶ τπῈ ἀἰνίπα πᾶτθεβ Ὀὐπῦν, ΠῚ", ἂτὸ ἰηβετίςα, --- ἸΣΤΌΓῚ 

3)).] 8. σετγίδ εἰν ἀείεοιίνε. Α νογὰ 15 τηϊξδίπρ. 3102 ὙΠῸ" οἵ (Ὦτγ. ἰ5 τηυο ἢ 

Ψ ΕΔ ΚοΥ ἃπὰ ταυοἢ 1655 ροεϊίοα!, [ΙΕ 15 ὑγοῦ. παῖ ἱπί, δοβ. μα5 Ῥεδθῃ οσηϊἰεὰ ὈΥ̓ 
ἰχῖ, εττ., οὗ, ν.16 2), 12. τ 10, ΩΡ ΝΥ Ὅ2}2] ἰδ ἃ Ἰαῖε ρ]. ---- ἸΠΦῸ 0 2Φ. ΟΝ] 
5 ἰάςπίῖςαὶ ἴῃ Ομ. Ὅν 2: π ὕν α Κ. 215.11. 30. γρίμεε μοί, 8 Βᾶ., οἷ, 20 ὯΣ)Π 
ΡΒ. 8410, ΤῊΪ5 ν. 8 ἱποοῆρτυουκ ψῖ τὰ [ἢ οοπίεχι. [ἰ ἰδ ἃ ρἷ. ἔτοπι Ὁῆσ. ΤΒἊ 
οἴει νβ. ψγεγα ποῖ ἀεγίνεά ἔγοπι (ἢγ,, 88 θα. βυρροβεβ ; ταῖμεγ (ῇγ. ἀεγῖνεβ 
μετὰ ἔτοτῃ ψ, 88 Βᾶ. --- 11. ποῦ την 55. οἴ, 899. 8δ ραταρῆγαβε οἵ 2 8. 7115. 
σἰτπουϊ τὰς οδίμ, -- ΓΌΝ] αν, δηκῖν, ἐπ ἐγεα, οἵ. 7ς. τοῦθ, ἴου ΓῸΝ3 ΡῈ. 14.518 
]ς. 2615 289 241, 10 ἰξ φυα!ῆε5 (Ὡς νὉ.) ἴῃς ἤτβι ρατὶ οὗ ἴῃς ν. μα8 ἔους Ὀεαῖβ 
δηὰ τδε βεοοπὰ ρματὶ ἵνο. Βᾶ., δἴϊετ (ῦ, 3, ἀλήθειαν, εν ἑαέενε, ταῖκε5 ἰξ δες. 

οἵ νΌ., δηὰ ἴδεῃ ἀραΐπϑι 65, 3 πιαϊκεβ ᾿ΐ Ὀερίη ἃ βεοοῃά ].) ψν ΟἿ ἰδ ̓ πργοῦθαὈ ]ε. 

Ἐν., Βυ., αἰίαςἢ ἰξ ἴο ἔτει ρατὶ οὗ ]., θὲ. ἴο ἔπε βεοοπὰ. ἯΗλχυ., Ρε., ΗἸ., πιακε 

᾿ξ δῃ ἱπάερεπάεηϊ βἰαϊετηοπὶ : “1 15. γαῖ}. --- 557 εἰπεῖ τείεβ ἴο ΓΙΌΝ, ἃ5 
Βᾶ.; οἵ ἴο ἴῃ οδί ἢ 88 βυςἢ, 80 πιοβί. ---- Ἵ5 ΝνΌ29 ΘΝ Ἴ)92 γἼ00] ἰ5 ρεηϊαπιεῖεγ 
45 ἰὶ βίδῃάβ. ΤὨβ ἰ5 ἃ Ῥδιάρῆτγαβε οἵ 2 5. 1218. ἼΡῪ ἰ5 ἴῃς ννοτὰ ννὲ 
σου ἱὰ τοοϑὲ πδίυγα!γ εχρεοῖ ἴο σοπιρ!εῖς ἴδε Ἰ. --- 13, ΝΣ ἼΣ2 ὙΦ ὉΝ]. 

ΤᾺΪβ ἰβ ἃ σοπάϊιϊοη ἴο ἴΒς ῥγοπιῖβε οἵ (πε οονεπδῃηῖΐ ἱηνοϊνεὰ ἱπ ἴδε ἀϊβοϊρ της 
2 5. 715. -ττ Ὁ} 8. τυ τόσα σοποῖβε ἔμαη 8951: δ, ὙΒεγα [με ἔουγ ἴεγπιβ, 
ΠΣ, ὈΟΟΦῸ, ὨΙΣΌ, οὗ Ὁ, δῃὰ γῷη οἵ Π3 δηά Η δἵε υδεὰ ; δαϊ ἰΐ 15 Ἰαῖοσ, 

Ῥεοδυβθς Βεῖα ΠΥ, [Ὡς σματγαοιοτίβιϊς ἴεγαι οἵ Ῥ, 5 υϑεὰ, οἴ, 5. 183.38.. 0] 

τεῖ., οἵ, Ηο. γ16; ἐχῖ. οττ, ἴοσ ἡ Εχ. 1.518 19, 4239.4.321 Ῥες, ο16 102 179 216 225 689 
1424 1438, 80 3, Β2Β., Βᾶ., θα.; ὰϊ (5 πιαῖκεβ ἰξ ἀεπιοηβίταϊίνε, στ τεὶ. 

οταϊτἰεὰ, τὰ μαρτύριά μου ταῦτα ἅ. --- ὙΠ .}}] οἵ, ν.16; 80. 8318 925. --- 5] εἰβίοαὶ 
ἀαῖῖνε 85 ν.11,--- 18, ἸῪ2 ΠΥῚΝ ἼΠ32] 32 οὗ τϑᾶβϑοῃ, ὙΠ2 οἵ ἀϊνίπε οδοίοε ς. 2 
Αδγοῃ 1ο 55, ἰτἰῦς οἵ ἘρἈγαίτη 7857 (π68.}, Ἔεβρεο. Πανὶ γ80; Ζίουι Βεζσε. --- 
τὰν] ΡΙ, Ρέ. Σ πιν; 86, τείετ. ἴο Ζίοῃ ; ΟἿΪΥ μετα πὰ ν.}6, ΝΌ. Ψ υβυδν Ηρ. 

4512 τοῦ! --- 14. γ] ἀεγέ, ἴῃ [Π]58. ρἷαςς; α.λ. ἴῃ Ψ, Β2Β. ---1δ. πον] ἀδν 
2 ᾽ουΐείονι, ἴὰ τα βεῆβε εἶδιν. Να. 1316 70. 2841, οἱ, πτν Ῥ5. 7825, --- 10, Οἱ, ν.3, 
--11-18. 1δἷς εἷ, -- πνῦῦ ΤΡ ΠΌΥΝ]. ΤΆ ]5 βεεῖῃβ ἴο Ὀς ἀετίνεα ἴγοτη ΕΣ. 2031, 
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σεγε ΟἿΪΥ εἶσιν, [Ὡς Ρῆγ. οσουτβ. Βαυΐῖ ἴῃς ρ᾽οββαίοτ ἀουθῖ]685 μαά ἴῃ πιὰ 
75. 236 Ῥυν πὸΣ ὙῊ ΠΌρα, πὰ ἐβρεοῖβ!γ ἵπ τμς Ἰδίοτ ἔοτπη, ΠΡῚΣ ΠῸΣ ὙΥΥ ΠΡΌΥΝ, 

οἵ 7ε. 335, οἴ. Ζε. 25 613, ΤῊς ]. 5 ἰδῖο ἴδῃ }} ἴμεβε ραββϑαᾶροβ, αῃὰ ἀουθι]655 

ἴδε ρ]οββαῖον ἵπεν οὗ ἴμεπὶ 81}. ---- Ὃ γ05.}} «οἴ. τ Κὶ, τ 185, ἀου θ61ε85 ἰπ ἴῃς πυϊπὰ 
οὗ ἴῃς ρ]οββαῖου. ---- ὋΣ ῬῪῚ)] ΡΒτ. α«λ. γὺς Ὀ]οοταίηρ οἵ βοννεῖβ 7216 90" 10 31δ, 
ταειαρ Βοτίοδ!ν οὗ ἴδε νἱοκεὰ 925, ΙΞγαρὶ 158. 275, (ὃ ἁγίασμά μου, Ἔ :αγεέ- 

ἐἐβεαξίο νέα, ἴᾶκε ὋΣ ἴῃ 186 βεῆβε οὐ Ἴσημεφογαίέον, 1ν. 2113 Νὰ, 67:11 ἀ 

δηὰ τραΐτα ἴῃς 58[.1 μεσ; δῃὰ Αᾳ., Σ, ἢᾶνε αὐτοῦ. Τῆς τείεγεπος ἴο οὐ στῦ 

ἦα Ἰυπιῖβεὰ Ὀγ ΡΒ. 89. Τῆς ογονη, κα (με 70, ἰ8 οοτηραζεὰ ἴο νερείϊαϊίοι 

οἵ βονεῖβ. 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΧΧΠΙΙ., 45. 

Ῥβ. 133 ἰδ ἃ οοηῃρταϊυ]διίομ οὐ βγϑ6] ὑδθοδυβα οὗ ἴπ6 ἐγαΐοσγηδῖ 
ἅν ο!ἶηρ τοσοίδοσ οὐ [86 ῬΘΟΡΙΘ ππᾶρσ 1Π6 Ὀϊ]οβϑίηρ οὗ ὙΔΕσΟΣ 

(ν.. 3). Ταΐβ ἰ8 σοπιρασοά [0 ἍἽδοΐοθ οἱἱ ὑροὴ [86 πμεδᾶ (ν..) δῃά ἴὸ 
186 πιοϑὲ δρυπάδηι ἀδὴ ὉΡΟΠ 1Ππ6 πιουιπίδίη οὗ Ζίοη (ν.2). 

ΒΕΗΟΙΌ πον φοοὰ δηὰ δον ἰονεῖὶν ἰ5 ἴῃς ἀννε! Πρ α͵50 οὗ Ὀγείπγεπ ἱορείδεσ,; 
Α5 ξοοάϊγ οἱ! ἁροη ἴδε ἢεδά, νηοῦ ροε5 ἄονπ ἰο ἴῃ σοΙΪαγ οὗ πε χαττηδῖ; 

Α5 ἀεν (Ὡροπ) Ηδττηοη, Νηΐοἢ ροα5 ἀοννη ἀροη ἴΠπε τηουπίαί 5 οὗ Ζίοη : 

Ἑοσ ἴμογε Ὑδῆν ει μαι οοπιτηαηάεὰ Ηἰ5 Ὀ] ϑϑίηρ, "πὶ ἰογενασπιοσα. 

Ῥϑ. 133 [68 Ἴγ ἴῃ ἴδς {{Π]6 οἵ 38, Ὀὰϊ ποῖ ἴῃ 3, ζ΄. Τε ἰεχίς οἵ (΄ ναγγ. 
ὙΤΒε ἴεττὰ οδῃποῖ ὃς οτρίπαὶ. ΤὨς 5. θεϊοηρβ ἴῃ ἴῃς Οτεεῖς ρεοὰ ἢ 81} 

ἴῃς ΡΙΠρτίμι Ῥβ8. 

Ιπἰτονοτίε ἃ ράγα]] 6  ἴ5π). ---- 1. “Βελο 4, οΑἸ]Πηρ δἰζεπιίοη ἴο ἴῃς 

ἴδοι πὶ ταυζυδὶ σοηρταιυαίίοῃ. --- ἀστν ρρο471, ἰηϊδη5 Πα ἴῃ ἄσεν 
ἐουεὲν --- ἐς ἐάε ἀιυελέπρ α΄ο 97 ὀγείλγεμ Ἰορείλ6γ}, Ῥτο Δ ΌΪΥ τείεσ- 

τίηρ ποῖ ἴο ἃ τεοοῃοιδιίοη οὗ (ἢς αἰϊεηαϊεά {τῖρ65, οσ ἴο ρεδοθῖῃὶ 
σοτημγαηϊοῦ ἴῃ ἴῃ ΠΟΙΥ απ οΥ ΠΟΙ ΟΥ̓ ; Ὀαϊ ἴο {πεῖγ ρα με πηρ 

τορεῖθεσ ἴῃ 7ογυβαίθτα δὲ τῇδ ὈΙρτῖπὶ ἔεαβίβ ; ἔου (ἢ 5 ἀνε! ]ηρ ἴο- 
Βεῖμεσ ἰ5 εν! ἀθμΕ]ν ἰῃ Ζίομ, ν ματα, ἃ5 ἴΠ 6 5γ}. ᾿ἴπ6 ἰπάϊσαῖεβ : γαλ- 
«ὐεὰ λα!ὰ εονι»ιαη σα ΗΠ ὀέσεσίην, γε ζογευεγ»ιονεΊ, ν᾽ ἃ Ὀ]εβϑίπρ 
ποῖ ΟἿΪΥ ἴο ἴῃς ρεττηαπεηΐ ἱηῃΔὈ Δπῖ5 οὗ ἴδε οἰΐγ, Ὀαϊ ἴο 4}} [ῃοβ6 
ὙΟ ΘΟπι6 ὉΡ ἴο [Π6 ρῥἱϊρτίπι [δαϑὶβ ἴο βῇδγε ψ ἢ ἴῃ 6 ΠΑ Δ ηῖ5 ἰπ 
τῆς σοπηπιοη πδίϊοηδὶ ἡγοσβῃΐρ, ψ ἰο ἢ Ὀτίηρβ ἀροῦ ἔπεπὶ ἴπῈ αἰνίπε 

δ]εβθίηρ δηὰ ἐτεβῃ 1{ δηά νίρους ψ ἢ ἢ ϊο ἢ ἴο τεῖυσῃ ἴο {Πεἰγ 

Βοπιθ8. Τῆς ἰηϊεγνεηίης ᾿ἰη65 ρίνεβ ὕνὸ βἰπηρὶε δηά Ὀεδυα] 
51}}}165. --- ὦ. 41: ροσαϊν οἱ, σμοῖςε, 5εἰεςῖ, ἴῃ Ῥεβδὲ οἱϊνε οἱ]. 
-- πῤοη 1016 λεα(7, υβεὰ ἴο δποὶπξ ἴῃς πεδάβ οὗ ριιεβϑίβ δ βαϑίβ, 
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οἵ. 235. --τολίεὰ ροες ἄριυπ το τὰς ἐοἤαν 97 “δ6 γαγ»εδη7], οορίοιυβ 
ἴῃ αὐυδη! 85 νν6}}] 8ἃ5 οῃμοῖοα ἰῃ αυδὶγ, ἰδ ροα5 ονεῦ 41} τῇς ῃεδὰ 

δηὰ Ὀεαγὰ δνεβῆ ἴο ἴπ6 ρὲ Ὀογάδσ οὐ οοΐϊὰσ οὗ ἴῃ 6 ρατγηγεηί. --- 

Α ρἰοββαίογ, νυ βϑῃϊηρ ἴο ρίνα ἴἴ ἃ τεΐδγθηςς ἴο ἴῃς τηοϑβῖ βδογεά σεσε- 

ΤΊΟΩΥ οὗ ἴῃς οοηβεοτσαίίοη οὗ ἴῃμε ρηδββίῃοοά, ἴων. 8“, Ἰπδεσίθα δὲ 
τῆς ἐχρεηβα οἵ ἴπ6 τλδάβυσγο : ροΐμρ στιν “βοη ἠὼς δεαγά, “ἦε δεαγά 
47 4705}. Βαῖΐ 5υοἢ ἃ βρθοίῆε σϑίδγεηος ἴο ἴῃς σοηβθογαίίοη οὗ 

Δάτγοῃ, ψὮ]]6 ἰτ παῖρἣῆς ΠΠυδίγαϊα ἴῃ 6 οορίουδη 655 δηὰ σοῃηε55 οὗ ἴῃ 
δῃοϊητίηρ, νου ποῖ {Ππ5ἰγαῖα τῆ 6 ἀνα! Πρ τορεῖμοσ οὐ Ὀγείῆγεῃ 

80 Ψ 61] 858 ἴῃς ἐδϑίδὶ δηοϊητίηρ οὗ Ὀγεϊἤσεη ἤδη δββειδ]εὰ δἵ ἃ 

ςοπηποη πλεδὶ. ---- ὃ, Α΄. ἐσ μοι ἤεγνιοη]. Ὅῆας πηεάβιγε δηὰ 
τῆς Ράγα] αὶ. τεαυῖσα (ἢ Ῥγεροβιοη ψϊοἢ ἢδ5 Ὀδθη οὐ το 85 
ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΙΥ ΟΥ̓ ἃ ῥτγοβδὶς σοργίϑι. --- τυλίολ ροός ἄρτυπ μῤοπ 2ὴ 6 
»πομπίαίης οΓ Ζίο"Ἴ]. Τὰ ἰβ ποῖ πδοαββασυ ἴο [Πἰπὶκ τῃδι [ῃ6 δυΐῃου 
Βυρροβεά ταὶ ἴἢ6 βᾶτς ἀεν νος ἀσβοθηἀθα 50 σορίουπΥ οἢ 
Ἡδετγθοη, δ Ὀβθα ΘΉΠΥ ἀεβοεηάεά ὑροη (ἢ 6 τηοιηϊαίη5 οὗ Ζίοη ἴῃ 

τῆς δου ; δ Ππουρ ἰΐ ἰ8 φαϊῖα Ῥοβϑίθ]α τας (ἂς δυΐῃοσ, κονίην 
ποϊδίηρ οὗ ἴῃς τϑαὶ οτἱρίη οἵ ἄδνν, πιρῃϊς ἤανα δὰ [πὶ ποιίοῃ. 
Βυῖ τῆς Ῥάαγαδὶ]. βυρρεβίβ [δι τῃ6 ἄδνγ ὕροη Ηδηοη ἰ5 τηεπτοηςὰ 

Ῥεοδυ86 οἵἉ [15 ΘΧΙΓΔΟΥἀἸὩΔΙῪ το 655 δηά σορίουδηςθ58. [1 ἱπιραγὶβ 

1π δηά [γι Πγ, δηα τῃδὶ ἰ5 ἴῃ6 Ροϊηϊ οὗ [ῃ6 σοπηρδγίϑοῃ. 

1. Ὁ5)} δα). ττυεε, ῥέεαταν (166). --- Ὁ2] ἱπίεπβίβεβ [Ὡς Ὑπ,. --- 3, 3.851 
ἴδε ῥτεοίουβ οἱἱ οἵ ἀποϊπιΐης ργεβεγνεὰ ἰῃ [με ἰαθεγηδοῖθ. [ϊ ἰβ ποῖ ἴθ (Ὁ Ὀυὶ 
ἴῃ 3, πὰ ἰ5 πεεάεὰ ἴος τηξᾶϑιγε ; οἵ, Εχ, 3023. ὅδ. γἼΠκ ἼΡΙ Ἰρ᾽π τ ὙὉ]. 

ΤῊΪϑ ἰβ ἃ δ]. οἵ ἱπιεπβίβοαίίοη, τα κίηρ 1. ονεγίι}}. ---- Ὑ}}9} Ἰαῖς τεὶ. τι ρῖς.» 
ψὨἰσ ἢ πιαδὲ ἱπεγείογε μάνα ἰἴ8 νεγθαὶ ἔογοα. ---- "5. Ὁ}} τβορε ἐδδ φαΐγε οὐ δον, 

186 ἀρρετ Ὀοτγάεν οἵ ἴμε τοῦς δῦονε [ἢ Ῥόβοπι.-- Σ ΠῚ] π.δ, ἀΒΌ ΔΙ] γε 967 ἐν 

95; ἴὰ τς βεῆβε οἵ ραιτηθηΐ ΟἿΪ Ποῖα ; οἵ. τ 1οοἱδ, Τῆς 5. 15 ἀπε ἴο ἴῃς 
εἰ.» δῃὰ ἰ5 ποῖ οτὶ ρἰ πα]. ---- 8. 1γ πὶ 59] Ηεσαοηῖκε ἄενν, Ὀεσδυδε οἵ 18 οορῖ- 

Οὐβῃ 658, --- ".] Ροεῖϊς ἔογπι ἔοσ ὑγοβε 1. 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΧΧΙΝ, 45. 

Ῥβ. 134 18 ἃ 0411 ἸΡΟΙ 411 {π6 ϑοσυδηίβ οὐ ὙΔΕΘΙΒ 10 Ὁ1688 Ηΐπι, 

ΘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ ἱπ [86 οουγίβ Οὗ 186 ἴοπιρῖς (ν.} ). 

ἙΕΗΟΙ(Ώ:Ὶ ΒΙε55 γε Ὑδηνεῆ, 4}1 γε βεσνδηίβ οἵ Ὑδῃνθῆ, 
(ΒΙεβ5 γε Ὑδῆν ἢ), γε ψῆο 5ἰδηά ἴῃ (ἴῃς σουγίβ οὐ) (ἢς ἢουβ6 οὗ (ουγ Οοά). 

[πη τῆς ἀατῖκ εἰρῃς ἢ ὑρ γουτγ ἤδη 5 ἴο ἴῃ βαποίπατυ ἀπὰ Ὁ]655 Ὑδῆνε. 
ΒΙ655 ἰῃ Ζίοῃ Ὑδῃννθῃ, τλάκεῦ οὗ ἤεάνεη δηὰ εδγίῃ. 
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Ῥ5. 134 ἰ5 ἴδε 1αϑῖ οἵ (Ὡς ΡΙΠρτίπι Ῥβ5., ςοπιροβεά δἵ ἃ {ἰπιῈ ἤει τερυΐατ νγοτ- 
βῃΐρ, ἐνεῃ δ πἰρθῖ, νν88 οαττίεὰ οὐ ἴῃ [δε ἴετηρὶς ὈῪ 1, εν] τἶοαὶ βίηρσετθ ἵἰ 
ἀουθι]ε55 Ὀεϊοπρβ ἴο ἴδε Οτεεὶς ρετοά. 

ΘίδιΓ Κα Ῥάγας ἴ5τη. --- 1. 2 ελοία, εταρῃδῖῖς ς4]1} ἴο διϊθπιίοη. 
-- ες γε Υαλευελ], τερεαϊθα ἴῃ βαοἢ Ἰἰπα ; οὐ τε ὈΥ ΘΑΓΪΥ 
ςοΟΡγΐϑὲ ἴῃ [με βεοοηά δἵ ἴπ6 οοβί οὗ [6 πηδάβϑυγα, ἀπά Ἵῃμδηρεά ἴο 
“Μᾷαγ Υδῆνθῃ ὉΓ655 ἴῃες ᾿ ἰὴ [ῃ6 ἰαϑῖ ᾿ἴπ6 ὉΥ δἴτοσ. Αἢ δπιρῃδῖῖο 
(411 ἴο ΜοΥΒἢΙΡ. --- 47) γε “εγυαηπίς ο7 Υαλτυελ], 411 Ηΐ5 νου ρΡ ῖβ, 

16 δηϊτγε σοηρτεραίίοη ; ποῖ ἴο ὃς ἰἰτϊεἀ ἴο 1, ον! τς] βἰροΓ5, 
ὙὮΟ ΔΙῸ Θβρθο αν πηεηϊοηδα ἰῃ : γ6 τὐῖρ σἰαπα πὶ δε ἐσωεγίς οὐ 

ἠλε ἀρωδε οὗ οων Οοα47, 5ο (ῦ, ἘΠ, Ὀεβὶ βιμίεά ἴο πηδξάβυγε, οἵ. 1.3 5ἧ. 

Τῆς 1νιτἰοαὶ ομοὶγ βιοοά ἰῃ τῆς οουτῖα οὗ ἴῃε ἴετηρῖε, νἤδ εη- 
ϑαρεὰ ἴῃ ψουβῃὶρ. 3ΖΗ, [ο]ονεὰ Ὁγ ΑΥ͂., ΚΝ.., οοπάδξηβεϑβ δηά δϑϑὶ πηϊ- 

Ἰαῖεϑ ἰξ ἴο ἴῃς οοπίεχι ἴῃ “ἴῃ [ῃ6 ἤοιυ5ε οὗ Ὑδῆνεἢ,᾽᾽ δ [Π6 ὄχρεῆβε 
οὗ (ἢ6 πηδᾶβιγα δηά ἴῃς ρτδρῇϊς ϑῖγίε. [11 νψᾶβ ΟὨΪΥ ἰῃ [6 πιοῦα 

δεηεσαὶ υ86ε οὗ “δουδβε᾽ ἴ0Υ ἴδ ρ]ς δηά 115 οοιτγίβ, [μδὶ ἰξ σουὰ 
Ῥε 5αἱὰ τῃαὶ [6868 οΟυβϑ ΡΡ ΙΒ βοοά ἴῃ ἴῃ δουβα οἵ Ὑδηνεῇ. --- 
Ὡ. 7 τὲ. ἠαγξ πίρλ], αἰϊδεῃεὰ ὃγ Οῦ, Ἐ,, 3, ἰῃ δοοογσγάδηςα υἱτἢ 

[ῃ6 τηθάβϑυγα δηὰ ἢ [ἢ ἰηϊτοάποϊίοη οὗ ἃ πον ἰάδα, δ ἢ δι Δ} Ὺ 

ἴο ἢ ϊ5 ν. - Δ κ᾿ γοων λαπαϊς], ἃ ροβῖατγα οὗ ὑγαυθσ δῃηὰ αἷβὸ οἵ 
ὈΙεβοίηρσ 285. --- Ἢ “ε «απείμα»}}, ἴῃε ταπιρὶς ἐ156]ξ, ἐτοηείηρ; 86 
δἰηρεῖβ βἰδπάϊηρ ἰῃ ἴῃς οουτί. -- 8. ἐπ Ζίοπ], ἴῃ δροάβ οἵ Υδῃ- 

ποῖ, Κίηρ οὗἩ Ισγαεὶ. ΤὨς πιϊϑίακε ἴῃ τπ6 νὉ. οσσαβοηςα τῃς ἰηΐοτ- 

Ῥτεϊδιίοη “ ἴτουι Ζίοη᾿ οἵ 3Η δῃὰ 411] Ἧτβ8., τηδικίηρ ἴῃ ν. ουΐ 
οὗ ΒδσΟΩΥ Ὑἱἢ [15 σΟηΙΕΧί. --- πα ζ 67 οΓ ἀόανεπ ἀπά εαγίλΊ, 
Υδινεη, τὴς Κίηρ τεϊρηΐηρ ἴῃ Ζίοη, νγὰβ '5ο ἴῇ6 ογϑᾶῖοσ οὗ ἴῃ 6 

πηίνοῦβα. 

1. τυ ΩΝ 192] 5δουϊὰ Ὅς τερεαϊεά ἴῃ ες ἢ 1. Βυϊ 1 88 Ῥδθπ οτηϊἰεὰ 
ἶπ ν.δ δἱ ἴῃς ἐχρεπβε οὗ ἴῃς τηξαϑυτε; δηὰ ἴῃ ν.δὶ: μα8 Ὀεεπ οἽβδηρεά ὈΥ͂ 
δδυ]ες σοργίϑι ἴο Ἴ52., ῬγΟ. ὈΥ αἰτίορ. ---- πγῆν 22} Ὀυϊ (5 Κ᾽ ἐν αὐλαῖς οἴκου 

θεοῦ ἡμῶν -- Ἔ ἐρ αἰνίἐς ἄοπεμς Τὴ ποσίγῖ, ὈΝΎΣΝ ΓΛΣ ΓΥΎΥΓΙ 88. 1352 15 τῆοτα 

ῬΓΟΒ., 88 ἰξ παῖε ροοά τηδαβυγε. 6 Δ. ΒΤ ῥγεῆχ ἐν οἴκῳ κυρίου, Ἔ ἐπ ἄονιο 

αἱον νεῖ. -ττ- ΓΥγν 52] Ρ]. εἰἴμες οἵ πυπιθεῖ, πῆρλξε, οὐ οὗ ἐπιρμαβίβ, ἐαγὰ πράτ; 

Ῥτοῦ. Ἰαϊϊετ. Ιἱ ἰ5 δἰἰαομβεὰ Ὀγ Οῦ, Ἐ͵, 3 ἴο ν.2, ἀπὰ 15 πεεάεὰά ἴμετε ἴογ τιεᾶ8- 
τε. 38} διἰἴδςβεβ ἰξ ἴο ργενίουβ 1. --- ὃ, ϑρ] ΟΦ εἰς τὰ ἅγια, 3 σα ταν είμνι. 
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ῬΘΑΙΜ ΟΧΧΧΝΥ. 3 5τπ. 65. 

Ῥβ. 135 ἰ6 ἃ Ηδ]16] οὗ {π6 1ονἱῖθ8 ἱπ [Π6 ἴ6πιρ16, Ῥγαϊδίηρ ὙΔῈ- 

τ ἢ ἴοσ ΗΪ86 σοοάπεϑδ δπά Ἰονεϊΐπεβδ (ν.} , ἴοσ ΗΪ8 ἀοϊίνοσαποθ οὗ 

Ιϑιϑοὶ διὰ σίνίπρ (μεπὶ Ῥοβϑαδβίοπ οὐ 186 ΗΟΙΥ [δπὰ (ν." "12; 
ΒΠΙΠΟὨἾ περ 411 οἴΔ5θ66 ἰπ 16.861] ἴ0 υπὶΐο ἰπ δ]οδδίηρ Ὑδανγ ἢ, 80 
ἅν οθῖμ ἐπ 76τι 8616 πὶ (ν.. ). ΟἸοδβδθθ δρϑοΐυ {π6 φοοάποββ οὗ 
Υδαν ἢ ἐπ ὁμοοθὶπρ [δγ86] (ν."), 8 διιρυθπιδοῦ ΟΥῸΣ ἔπ6 σοάθ 
οὗ ἴπ6 πδείοηϑ (ν.᾽), ἀπά Ἴυὸσ πδίυσγε (ν. 7) ; τοῖδσ [0 ἘΠ6 πιΐγϑοὶθα 
ἐπ Ἐσγρὶ (ν.2), ἴο ϑίβοῃ δπά Ος (ν..}); πιθητίοῃ οὔ [86 οπα βἱάβ 

Ὑ Δαν 8 οοτηπιοιποσγαϊίοη (ν.᾽, ἀπά οἡ 186 Οἴμοσ Ηΐβ οοπιραββίοῃ 

(ν..2); δηᾶ οοπίγαβε Ηΐπι τ ἱτ ἀοδά ἰά018 (ν.. 515). 

ΡΕΑΙΒΕ γε τῆς ἢδπιε οἵ Ὑδῃν ἢ : 

Ῥγαΐῖβα ΥὙδῃνεῃ, γε ϑεσνδῃίβ, 

Υε {πὶ Ξίαπὰ ἰπ (ἢ ἢουβε οὗ Υδηνεῖ, 

Ιῃ (ἢε οουτίϑ οὗ [ῃε Ὠουπε οὗ ουξν αοά. 
Ῥγαΐβε γε Υδὴ; ίογ Ης ἰ5 ροοὰ. 

Ἡγπιῃ ἴοὸ Ηἰ5 πᾶπιε, ίογ Ηε ἰ5 ϑβϑυνεεῖ: 

Ὁ Ηἰἴπι ννῆο 5ιποίε ἴῃς βιβίρογη οὗ Ἐφυρί, 
Ετοῦι πιδῃ ἐνδεῆ υπῖο Ὀεδαϑβῖ; 

Το Ηἰπὶ ννῆο 53:ηοΐε πηδῃ  παιίοηϑ, 
Απὰ 5[ενν παπιεγουβ κίηρβ ; 
Απὰ ρανεὲ {ῃεὶγ Ἰαπὰ ἔογ ἃ ροββεβϑϑβϑίοῃ, 
Α Ροββεββίοῃ ἴο [5γδεὶ Ηἰ5 ρβεορὶε. 

Ε ἤοιβε οἵ ἰϑσγϑεὶ Ὁ]6ε55 Ὑδῆνςῃ; 

Υε οιιδε οἵ Αδζοῇ ὈΪ655 Υδῆνε; 

Υε ἤουε οὗ [.“νἱ Ὀ]ε55 Ὑδην ἢ; 

Υ̓ε παι εαγ Ὑδηννεἢ Ὁ]ε55 Ὑδην ἢ : 

ΒΙε55 Υδῃνε οἵ Ζίοῃ ; 

(ΒΙε55) Ηἰπι (δαὶ ἀννγει ει ἴῃ [γυβαίεπι. 

Ῥϑ. 13ς 5. ἃ Ηα]1εῖ (πνύρδσ, ν. Ιηϊτ. 8. 35). 11 τεβειιθ]εβ 1131 ἴῃ ν.ἷ, οἱ 
ἴῃς Ἰἴπεβ αγεὲ ἱγαηβροβεᾶ: 1341} ἴῃ ν.ϑα, 1145 ἴῃ ν.3ϊα 1 Βα5 ἴῃς τεϊαϊϊδνε “Φ 
ὙΠ} ρῖο. ν.2ὰ δηὰ συ ἱτἢ με ρέ, ν.βα. 10α. 10 Ὧ88 ΤΏΔΩΥ ρίοββεβ: νυ." ἔτοπι Ὠϊ. γὅ; 
νοῦ ίτοτη ἔχ. 18}1; νιδ ἔτοτῃ Ῥβ, 1158; νἴ ίγοτη 6. 1018; νι ρῥτγοβδῖς βἰαϊε- 

τηεηῖ; ν.}δ ίγοπι ἔχ. 216; ν.ἱ ἔγοτῃ Πϊ. 3285, ν. 1618 ἔγρτῃ Γβ8. 1158, Μ.11, ἃς 

12619α. 20. 15. ἃ ρἷοβ8 οὗ βρεοϊβοβίίοῃ, ΤῊς Ῥβ. οδηποῖ ὈῈ εαιϊεσ ἴΒδὰ ἴῃς ας 
Οτεεῖκ ρετοά. 

δῖ: 1. Τῆγαα 5γῃ. σουρ]εῖβ. --- 1-8. Σγαίτε γε}, ἴσος τερεαίςά, 
Ι ̓ ν»νιπΊ, ρα ]ῖς ννουβΐρ νυ τ βοηρ ἴῃ [ἢ 6 ΘΠ. ρ]6. --- “δε παρό οὔ 
γαλευεὴ ἢ γαλευεὰ ἢ Υαλ} Πρ παρθ]. ὌὍποβα βυμηπιοηθα ἴο 
ῬΙαῖθα τα σέγυαμ:}, Ἀοΐ 5γᾶ6ὶ ἴῃ ρϑηθσαὶ, Ῥαϊ βρβοϊβοδὶν: ΓΖ 
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ἥλαί εἰαηα ἐμ ἐλς ἀσμδε οΥΓ Υαλετυσλ ᾿" 7π {δε εομγές 97 τλε ἀοιδό οὔ 

927 ΟοαἼ, ἴῇοβα δοουβίοπιδα ἴο τηϊηϊβῖοσ ἴῃ ἴῃ6 σουγίβ οὗ ἴῃ 
τοηρῖε, ἴῃς [ον ἶσα! βίηρειβ δηὰ πιυβίοίδηβ 85 134', (8 “πουβα 

οὗ [ενἱ" ν᾿; --- ἢ τεᾶβοη [ῸΓ ἴΠ6 ῥργαῖβε ἰ5: 207 47ὲ ἴς ροοα], ἃ5 
504], Ὀεηίρτιδηῖ, ἀηὰ 50 ἢ! τὐεε ἴῃ Ηἰβ8 ἀδαϊηρβ σι Ηἰδ5 Ρθορῖα. 
Βοιίῇ οὗ ἴπ656 διιγὶ θαϊε5 ἀγα βου ρεα ἴο Ὑδηῆνεῃ ἂς ΤΡ ΟΝ. δηὰ ποῖ 

τὴς Ἰφιῖογ το ἴῃς ἤᾶπηθ ἂ5 ΕΧ'"., οἷ. 545, οΥ ἴο ἴῃς δοϊίοη οἵ ργαδίββ, 

«οἴ, 141}. τ-ο αὶ ροββϑαῖοσ δ ἀβ ἃ πυτθεσ οὗ βρεοϊβοδιίίοηβ ἴο [Π 656 
δἰ θαῖ65 ἔτοτλ οἴμεσ ϑοτίρίυγαϑ. --- 4. 20γ, Υαὰ ἐἦοες 7αεοῦ ,ογ 
ἱροῦ, Πογαοὶ ,ογ Ηῆῖς φεεδαν ’σεασωγε)]. ὙΤῊΐβ ἰδ ἀεινεα ἴτοια 
Πι. γ5, νὰ τῆς Ῥουϊοτοποπηὶς ἰάθα οἵ ἴῃς ἀϊνίπε βοἰθοϊίοη οὗ 

15τδε], εἴ. 5. 33}2, δηὰ τῇς ἴεγπιβ οὗ ἴῃ6 οτὶρίπαὶ σονεηδηΐῖ οὗ ἔχ. 

τοῦ, ΌΥ νι ἢ Ιβγϑεὶ ν᾽ὰ5 βεϊεοϊθαά ουΐ οὗ 411 παϊίοῃβ ἴο ὃς ἴδε ἴγεᾶ5- 
ὍΓΕ ΟΥΧ ΡΓΟΡΕΓΥ οὗ Υαμνεῇ ἴῃ ἃ βρϑοίδὶ οὕ ργεδηληθηῖ 56η56 ; οἵ. 

4150 Μαϑὶ. 317 1 Ῥεῖεσγ 2 ΕΡΆ. 1" Τίι. 2'" (Βυ. ἈΡ' 102. ΜΑ, δὲ. 191. 205). 
ὅδ. γεγίδν 7 ξησοιν λα! γαλευεὴ ἧς σγεαί, πα ἠλαί οὩν Ζογή ἐς σους 

αἰ ροα]. ΤῊΐ5 15 δὴ ἐχρδηβίοῃ οὗ Εχ. 18}, τηε νογάϑ οἵ Τεἴῆτο ἴο 

Μοβεβ ἴῃ στεσορηϊτίοη οἵ [ῃ6 ἀε]νοσγαηςςα οὗ [5γδϑὶ ἴγτοτῃ Ερυρί 85 ἃ 

ἀϊνίης δοὶ οὗ γδῆνεῃ, οἷ, Ρβ5. 9 ς᾽ οὐ". ---Θ. ,κ“) “λαι 576 ῥέσατείὰ 

γαλευεὴ ἐροίά ἵπ ἀέαυέη ἀπά ὁπ εαγίλ, ἐπ τὰς σεας ἀπά αὐ ἐἰφῥιλε]. 
ΤΠΐβ 15 δὴ Ἐχρδηβίοῃ οἵ ῥβ. τς. --- . γίησίησ μ᾿ ἑλε ναῤοιγς 
)ηονι ἐλε ἐπας οὗ Τὰς ταν, δες δἰρλίπίηρς νιαξίηρ )0γ γαίῃ, ἐξαίρηρ 

“Ἱογὰ τλε τοίμ γον ἀὶς ἵγεασμγέ ἀομσ65}, ἃ οἰϊαϊίοη ἔτοτῃ [6. τοῦδ, 
ἴο {Π]Πυδίταῖς τῃ6 ρόνγοῦ οὗ Ὑδῆνεῃ ονεσ ἠδίυγε, ἀου ῖ1655 ἢ ἃ 

νίενν ἴο ἴῃς Ὀεπεῆςεπηί εἤξεοῖβ οἵ ἴῃ ταῖῃ ἀροὴ ἴπ6 ἰαπά δηά 18 
νερειϊδιίοη, οἴ. Ῥ65. 32 6515“ 

ϑῖσ. 11. ϑγηῖῃ., 5γη., δηὰ 5(αἰ κα σουρ]εῖ8. --- 8. 70 ὔἶπι τυλο], 

τεϊδῖῖνε Οὐ]. οὗἩ τῃ6 Ῥγαδῖββ. --- σούς “ὼς  γείδογπ οὐ ΕργΡί, ἔγογι 
"πα εὐέπ μη] ὀεας 1. ΤΠΐβ, ἂἃ5. ἴῃ6 τηοβῖ βἰρηϊβοδηΐ δηά ἴῃ8 
οἰϊπηιαχ οὔ τῃ6 ρῥίαριιε5 οὗ Ἐργρίῖ, 15 ρίνεῃ 85 ἃ βρεοίμηβη, οἴ. 785 

τος, ---Αα ρ]οββαΐοσ, ποῖ βαἰἰϑῆεα νἱ ἢ τ 15, δηὰ τ δῃίηρ ἴο τθοδ]] 

ἴο τη τῃς Ὠυπιογουβ ρῥίαριιεβ οὗ τ[ῃ6 Ὠἰδίοτί αὶ πατταῖίνεβ, δ 5 : 
9. ΓΗ «ἐπ οἴρτις απα τυοπαδγς ἐπ ΤᾺγ ηφ"ἶᾶρ, ΟΕ ρ»Ρί, αραϊηδί 

Ῥλαγαοῦ απαά ἀραΐηε αὐ ἀϊΐς φτογυαπές. ---10. Αὔἔνι τοῖο «πισίδ 
»αην παίΐορις, “πα οἶσῖν πμρισγομς ζίηρε], ἃ ΒΘΏεταὶ βἰδιϊθυηθηῖ. 

τείεττίης ἴο ἴῃς νἱεϊοτίε5. οὐ Μοβεβ δπά 7οβῆυᾶ ονεῦ (ἢ6 Κίηρϑβ 
οὗ τῆε Οδπδδηῖϊῖοβ. Τῆς τθβ. δποίεηϊς δηά τποάδγῃ αἰ Ἐν νεΎΥ 

ταυοἢ, βοπῖα σεπἀθσίηρ “ ρτγεαῖ δηὰ πιῖρἢν ᾿" ἰῃδῖεδα οἵ “ την δηὰ 
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ὨυμΊΘΓΟΙ 5," δηα οἴπειβ ταπάθγηρ ἴῃ6 οὔθ ΨΑΥ ἴῃ οἠβ ᾿ἴπθ, ἴῃ8 

οἴπος ΨΥ ἴῃ ἴῃς οἴμεγ ᾿'ἴπ6. ΨΜΉ1]1ε εἰγταοϊορίς δ! οἰϊμεῖ τεηἀογίηρ 

8 ῬΟΞβ:016, [6 οὔθ ρίνθῃ δῦονβ βθθιηὴβ ἴο Ὀ6 πιοβδὶ ργοῦδῦϊςδ. -- 

11. ΤῊδ ρἰοββαῖου ἀραὶῃ βρθοὶῆβθβ ἴτοπι ἴῃς δηοίδηϊς ἢἰβίοσυ, ἴῃ τἢϊ5 
(56 οἰτίηρ ἴοπὶ 126} Ὁ, δέλοη, ἀίπρ 97 16 Ασιογίίες, απια Ορ, ξίηρ 

47 Βαεάση, δῃηὰ τραϊκίηρ ἴπε βαπηθδγυ δἀάἀϊίοη ἴο ν.95, σμῶ σἦ ἠὰε 
ξἰπράονις ὁΓ σαπααη, οἴ. Νὰ. 215." Ὁι. )53. . χ1 κα. 75. 1.4ἱ "" --- 
12. 4πώ ξανό ἐἠείν ἑαπαὶ 70» α 2οςςεεείοη --- ἐρ 7εγαεῖ ΠΣ ῥεοῤ]ε], 

411 τῆς Ἰαηάς5 οὗὁἨ [ἢ τηδῦν πδίίοηβ δηὰ Κίηρϑβ ἴῃαὶ Ης δὰ 5η το 
ἴον {πεῖ ϑαΐίκοϑ, [Ὡς δητῖγε ἰδηὰ οὗ (δηδδῃ, δαϑὶ δῃηά νεϑὶ οὗ τ[ῆ6 

]ογάδῃ. ---- Α ρ᾽οββδαίου δραίη δά 5 ἔγοπι οἴῃεσ ϑογὶρίαγες βενθσαὶ 
Ῥάᾶββᾶρο5. --- 13, γαλευεὴ, Τὴν παρὸ οπάμγοδ γογεῦεγ. Υαλτυελ, 
ΖΆν εονε»πϑηιογαδοη ἐπάμγείλ 70» αἦ φεπεγαδποπς), ἃ σουρίεῖ ἔτοτα 

Εχ. 3.5, σμδηρίηρ ἴῃς ψοτγάβ οὗ Ὑδῃνεῆ ἰο Μοβεϑ, δἵ ἴῃ τενοϊαιοα 

οὗ ἴῃς ἀϊνίηθ πᾶπηθ “Ὑδηνθῃ," ἱπῖο ἴῃ6 ἔοτπι οὗ [6 πογάς οὗ 

Ι5γ86] ἰῃ τεοορηϊτοη δηά ῥγαΐβα. --- 14, 20», Υαλτοεὰ τοῦδ γμάρε 
Ἡἰἶς δεοῤί,, απα μῤοπ ΗΠΕς φεγυαπίς ἀσὺό εονιβαςοίο]. ΤῊϊΚ 5 )ῃ 
ἐχαςῖ οἰϊδίίοη ἔτοπὶ ἴἢ6 βοηρ Ὀΐϊ. 3255, ῥγεαϊοιτίηρ ἃ ἀϊνίπε 7υάρ- 
τηθηΐ ἀροη Ηἰ5 ρβορὶε ἔογ {πεὶσ ἰγδηβρτεββίοη, δηὰ γαῖ οἣς οδγγοα 

ου ἢ τορτϑε 655 δηά οοτηραβϑίοηῃ. ΤηῈ Μδοοδῦθδῃ εαἀϊῖοσ 
᾿ῃμβογίβ ν.δ18;.- 

Τἢε ἰάοἷΞ οὗ πε παιΐοῃβ δζὰ 5ἰἵνετ δηὰ ροϊά, 

ΤΠ νοτῖκ οὗ πη παπᾶ οὗ πιδῇ. 

Μουΐῆϑ ανα ἴ8αγ; Ὀσϊ (Π6Ὺ ϑρεὰῖκ ποῖ. 
Εγεβ Ὦδνε ἴδεγ; Ὀαυὶ (ΠεΥ 566 ποῖ. 
Εδτβ πᾶν ἵππου; Ὀυΐ 1Π6Ὑ ἤδαγ ποῖ. 
[λΚὸ (ἢςπι Ὀς {πεν ἰμαὶ πηδάς (Π 6 πὶ, 

ΑἹΙ τῇαϊ ἐγυκῖ ἴῃ 1Πεπὶ. 

ΤῊΪ5 ἰ5 ἃ οἰϊδιίοῃ ἔγοπὶ 115 5, ὁπ  ἰηρ [ἢ6 ρἷοθα ἴο ἴπδὶ ῥαϑϑᾶρϑ. 
Απ δάάϊ τομαὶ Ἰἰης 15 ρίνεη ν. θ᾽ : ---- γα, ἑεγε ἐς πο ὀγεαίὰ ἐπ ἐλεῖν 
νοι]. ὙΠΘΥ ἀγα Ὀγθδίῃ] 655, δα 850 ποῖ αἰΐνα. 

ϑίσ. Π1. ΑἜ 53γη. ἰεἰγαϑιίος, ἀηὰ ἃ βγη. σουρίβι. --- 193-21. Τῆς 
λομδό οὗ Ζευϊ], τεβαμηϊηρ [Π 6 “ 5εγνδηΐβ "᾽ οἵ ν. 2, ὙΠεὲ ἴῆγαε οἶαββθβ 
οἵ ψουβὶρΡο 5 46 βιημιοηά : --- [6 ἄσωνς οΓ 7εγαεί, ἴᾺ6 ἀομδό οὗ 
“αγοη, ἀπιὰ ἴμεπὶ ἡλαέ μα» γαλευεῖ, εἴ. ττὉ}8 ττ85 2, τὸ ὀίε: 

γαλιυελΊ, 5ῖχ τἰπηε5 τερεαϊεβά, (ἢς ἰαβδὲ οπλἰθ ὈΥ Εὐσου οὐ θα 
σοργίϑι αἵ ἴ[ῃ6 ὄἜὄχρεῆβε οἵ (Ππ τηεάϑατζα. ---- Τὴ ἰἢς ΗΠῊ ᾿ἰπα Ὑδῆνγθ ἢ 

ἰ5 ἀεβογ θεά 45 οἵ Ζίοη, ἡ Ὡς ἢ ταυϑδὶ Ὀς Ἰηϊεγργειθα 85 ἢ ἢ )έσι 

“λα! ἐιυελζκίλ ἐπ 7εγεδαίσηι, ἃ5 ἱλάϊἸοδίηρ ἴμὶ Ηδ ρο65 ἑουτῇῃ ἔγοπὶ 
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Ζίοι, Η!5 τογαὶ τεβίάβηςε, ψῆεη ΗἜ νουἹὰ ἄἀο Ηἰ5 νγοσῖβ οἵ ἰηΐεσ- 

Ῥοβίοη δηὰ Ἰυάρπιεηῖ. [ἰ ἰ5 δραίηβι ἴῃ 6 ραγαὶ δ] στη δηὰ τῃς δι(- 

τυάς οἵ ἴῃ6 5. ἴο τῃϊη]ς οὗἩ ὈΪεβδίηρβ τεϑουπάϊηρ ἔτοπὶ Ζίοηῃ. 

1. κὮΝ], αὶ ὦ, Ἐ’, 3, ὈΛ12», δ ἴπ 113}. -- 3. οὐἽ;}97 Ὁ τεῖ. ψἰιἢ Οἱ] ρίς., 
οἵ, 134}. 58, ΔΝ} δὶ, ᾿Βου ἢ ἴῃ  τββ.; ἀὰς ἴο ἴῃς ἔδοῖ τδαῖ τὸ ψῖὰ ὑο 5 παά 
Ἰοβὶ ἰϊ5 βἰρτιίβοδποα. --- 2)})} δα]. ἐεῤϊρ μέ, ςἔ. 766. --- 4. Ἐ:π2)Ὁ] τ (1) ναϊμεὰ 
2 γοῤεγέν, ῥεεμέϊα» ἐγεασωγε, οἵ ὙδΆν αι, [μαι 18, 1βγϑεὶ Ἐχ. τοῦ (Ε) Μαδὶ. 311, 
Ὅ Ὁ» δι. γδ 142 2618. 8) Πετε ; (2) “σεαεσωνε οἵ Κίπρ τ (Β, 293 Εο. 238. Ν. ἰ5 φὶ. 
ἔτοπι Ὦϊ. γ8. --- δ. ΟἹ. ἔτοπι ἔχ. 1811. --- θΘ, ΟἹ. ἔτοπι Ῥβ. 11 5. --- Ἴ. Ῥτοβαὶς ρἷ. 
ἔτοτῃ Ϊ]ς. τοἱδι --- Ὅν 02] Ρ]. Ὁ [ΚΥ62] π.[π|.1 ναροτεν, εἶδνν. 76. τοἱδ -- ς 116 Ῥγ, 
254, -- Κ Ὁ} ἰχῖ. εἰτὶ ἴου ΝῊ; οὗν Βονψενεσ, 65.58.8. Αππι. δ Ἰς, 1οἱδ -- ς 116 
Βδ5 μ᾿»), Ὀχϊ τβ8. ρίς. Βεσε. Ἂ βογίρε 888 Ὀεεῃ ἱπβυεποεὰ Ὁγ [Ὡς οτἱρίηδὶ 

Ῥαββαρε ἴο υυγῖϊε ἴῃς ἔοττα ἰὴ [815 ψαγ. --- 8. π35 0] Ὁ τεῖ. ἕοτ Ἴθι, στ ρὲ. 
γ 15 πεεάεά Ὀείογε Ἢ ἔογ τυβᾶϑαγε. ---θ. .93)02} αἰτίορ. 33. 45 μδ5 'ξ ποῖ. -- 

ΠΡῚ9] ἢ. Ργ. {π|6 οἵ Κίηρβ οἵ Ἐργρί; εἶβυν. Ψ, 13616, ΤῊΪ5 ν. ργοβαῖς ρἷ. -- 
11. )π9} π. Ρσ. τὰ. δίλοη Νὰ. 2151 Ἐ; εἶδιν, Ψ, 1369, --- ξ νγον (5) 90] 
εἶσνν. ἡ, 13619, Ανιογίέες, ςὨἰεῖ οὗ Ρεορὶεβ ἀϊἰβροββεβεεὰ ὃγῪ Ἡδργεν; Πεῖα 
ἴδμοβε Ε, ]Ἰογτάδαῃ Νὰ. 2118 ἰ. -- })}»} ἢ. ρῥζ. τῇ. Οὗ, Κίπρ οἵ Βαββδῃ, 1360 
Νυ. 2188 (ἸΕ) . Ταῖβ νυ. ἰ8. ρὶ. ἔτοπι 13619-80--- 18, ΟἹ]. το Εχ. 318, --- 
14. ΟἹ. ἔτουῃ Ὁ ι. 3285, .-- )ν Ὁ} ἮΉ, 3; ὃὕυϊ 6 οἰκτείρει, ἴο τῆᾶκε Ὀεῖϊζεν ρδγαὶ!, 

- 165-18 -- ε]. ἔγτοπι 1154, --- 17. υΥν}} ΗἸΡΒ. οἵ πν, ἄσποιι. πν (53). --- 
20. "9 Γ.2] ὦ δά]. ρεπς. Ζευέίε, οἵ, υὐτη 22 1 ΟΆ,, 1235, --- 31. οὐ 159} 
ἀείεςϊίνε 1.; ῥτεῆχ ἼΥ.2 ἔοτ τηεᾶβιυγε, ἰὰ δος. ὙΠ ῈῈ βίγὶε οὗ Ρβ. 

ῬΘΑΙῚΜ ΟΧΧΧΌΥΙ., 2 5τε. 65. 

Ῥϑ. 136 γγᾶϑ οσὶ σἱ 811} ἃ δοης οὗ Ῥσαΐϑε ἴὸ Ὑδμθα, [86 ΒΌΡΓΟΠΙΘ 

Θοᾶ, ἔος 411 Ηΐδ ᾿νοπάτοιιϑ ἄθεάβ (ν.3.3), ἕο Ηἰδ οσοδαιίου (ν.5 7), ἔοσ 
ἘΐΪ6 ἀοἸίνοσδηοο οὗ [ϑγδοὶ ἔγοπι Ἐσγρὲ (ν." 5.5), ἔοσ Η]18 ἀΐβροββϑδ- 

δἷοῃ οὗ {π6 ἰεἱπρϑ οὗ ὕδπδδῃ, δά γἱνίηρς Ηλβ Ῥθορ]Ὲ ἐμποὶσ ἱπμοσὶ- 

ἴδποθ (ν.}7.3.5). Τὸ τμ18 δἀάϊεϊοπβ (ν.5 5. 1.15. 1Ε1Σ. 18.80.5) γγοσο πιδάβ, 
οδδησίηρ τ ἱπῖο δὴ διρβδθθιοαὶ Ῥ8., ἱἢ ἃ 8010 νοΐοα σίνὶπρ [86 

ἘμοπιῈ δηὰ ἃ Ὁδοσιβ σοβροπάϊηρ ἴ0 δδοῖ 1ἷἰπθ τἱτ [86 σΟπιπιοῃ 

Πτυτρὶοδὶ Ῥῆσαθο. ΕἸΠΔΙΙΥ ἴνὸ 11π68 ψεσὸ δ ἀοά (ν.35.5), ἀπά {86 

ἐπιστοάυσείοη (ν.}) ἀπά οοποϊυδίοη (ν.3). 

αἰνΕ τὔδηκϑ ἴο ἴῃς Οοὰ οἵ ροάΞ; 
Οἷνε ἴπδηκϑ ἴο ἴῃς βονεγείρῃη 1,οτὰ οἵ ἰοτγὰϑ : 

Το Ηἰπι ἱπαὶ ἀἰὰ στοαὶ ννοπάοιβ ; 

Το Ηἰπι ἰῃαϊ πιδάβ ἤεάνεῃ ὉΥ Ηΐ5 υπάετβίαπάϊηρ ; 
Το Ηἰπι ἰῃαὶ βργεδὰ ουἱῦ (ἢ6 βαγίῃ ὕροῦ ἴῃς νναΐειβ ; 
Το Ηἰπι (δαὶ πιδὰς ἴπε φτεαὶ 1 ἢ 15. 

21 
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ΤΟ Ηἴπι ἰβαὶ 5πιοῖς πε Ἐρυριίδπϑβ ἰῃ ἐμεῖς βγβίβοτγῃ ; 
Το Ηἰπι {μαι ἀϊνίἀεἀ {πε Εεὰ ὅ:δ ἱπίο ρατγίβ; 

Το Ηἰἴπι (δαὶ Ἰεὰ Ηἰ5 ρεορὶς ἰη ἴῃς νυ] άογηαβ5 ; 

Το Ηἰπὶ (παῖ 5ηηοίε ρτεαὶ Κίηρβ; 

(Το Ηἰπι (μαι) ψανε 1πεῖγ Ἰδαῃμὰ ἔογ ἃ ροβϑεϑϑίοῃ ; 

(Το) Ηἰπι τδαὶ ρίνειῃ Ὀγεδὰ ἴο 411] β6ϑῃ. 

Ῥβ. 136 5 ἃ Ηδ]]εῖ, τὐϊῃ ἀλληλουιά δὲ ἴῃς Ὀερὶπηΐης δος. ἴο (, θαξ ποοθη 
δῖ οἷοβε οἵ ρῥγενίουβ Ῥβ. δοο. ἴο 39 ; νυ. Ιπῖσ. ὃ 3ς. [1 μᾶβ8 ἴῃ ἰϊ5 ργεβεηΐ ἔοττῃ 
26 Ἄσουρϊεῖβ, ἐδοῖ οὗ νἜϊο ἢ Ῥερὶηβ πῖτἢ ἃ 5010 νοΐςε, ἴμῈ ἰεδάδγ οὗ ἴῃε ἌἽδβοῖς 

εἰνίηρ τς οὐ]εοὶ οἵ δἰιγίραϊς το θῈ ργαϊβεὰ ; πὰ ἴξ οοποῖυδεβ σῖτα τς “βοτὰ, 

υδίηρ ἴῃς ἰάἀεπίίοαὶ ᾿ἰτατρίςαὶ ρῆγαβε: “ οὺ ΗΪβ8 κί πάπεββ ἐπάγει ἔοσγενετσ.ἢ 

᾿Αςοοτάϊηρ ἴο 50ρῈ. 1813 11 ψαβ βιιηρ οπ ἴδε βενθῆῖῃ ἀδγ οὗ Μαζζοῖβ. Τῆς 

οτρίπαὶ Ῥ5. ννᾶὰβ τη υοἢ βῃογίεσ, οοτηροβεὰ οἵ ἵνο Βεχδϑιῖομβ ψίϊμβουΐ ἴῃς ἘΠ. 
ΤΒΕ οτίρίπαὶ ἰ5 εαβϑίὶγ ἀείεοϊεα ὈΥ με δε οἵ ᾧ ψῖτΒ ἴῃς ρίῖς. ἂἱ {με θερίππίηρ 
οἵ ἐδοῖ 1., ν.3.4. 6:1. 10..18. 16. 11 Τῃ ν.31. 26 0 ῃ85 Ὀδδῇ οχηϊτςὰ Ὀδοδυβα οἵ ἱπῖετ- 
γεπίηρ ρίοββεβυ Τῆς ρίοββεβ ᾶγε 8]} οἵ ἃ ἀϊβεγεπὶ οοπβιίσγυοιίοη, βμονίης μαι 

ἴΠεΥ Βανε Ὀεεῃ ἰδοκεὰ ου. ΝΜ. 15 τἴπε ρεπεγαὶ Πἰταγρίςαὶ ρῆγαβε ἐγεαυεηα 
Δρρεπάεά ἴο Ηδ]1ε]5, οἴ. τοδὶ οὐ 1183; ν.8.9 αγε βρεοϊβοβίίοῃς ἔγοτῃ (η. 115.18; 
ν.11-2 5. ἃ ρῇγ. οἵ Ὁ. ; ν. 1616 ᾿ς ἃ βρεοϊβοαίΐοη ἔγοῃῃ Εχ. 1457; ν.18 ὶς ἃ νδτὶ- 
δηΐ οὔ ν.17; ν.19-20 ἀγα βρεοϊβοβίίοιβ ἔγοτῃ ἴδ: ἢ ἰβίουυ Ξξ 13ς}}; νυ. 33 ὶς ἰῃβογίεά 
ἔτοτη 135}2; ν. 35.2.98 ἃ ρεπίδιηεϊες οἵ δηιγεὶγ ἀϊβεγεπὶ βῖ}]ς ἔγοσῃ δὴν οἴβες 
Ῥατὶ οἵ ἴπε Ῥ5., δῃὰ Ὀγ ἃ ἀϊβεγεπὶ παηὰ ἔγοτῃ ἴῃ οἵδε ρίοββεβ ; ν.35 15 ἃ ςοῦ- 

οἰυβίοῃ, υϑἷηρ τῇς ἴεγπι “ Οοἀ οὗ Πεανεῃ," ονεσ αραϊηβὲ [με ἱπιγοάυοιίοι ν.]. 
ΤΒς οτἰρίπαὶ 8. υβε5 Ὀϊ. 10} ἴῃ ν. 2.8, 7ς. 1013 ἴῃ νι "δ, Ῥβ. 241.-2 ἴῃ ν.δ., Ιἰ ἰς 
Ῥτοῦδθ]ς τΒαὶ τε Ῥβ. μβαὰ ἴῆτεε βἴαρεβ ἱπ 5 ἀδνθίορτηεπῖ: (1) ἴδε οτίρίπαὶ 
οοπηροβίκίοη νγ85 οὗ ἵἴννο μεχαβιϊοἢῃβ ψἰϊμουΐ [μὲ ἘΠ. οὔ [Β6 σβοσγυβ; (2) ἰΐϊ νγγβαβ 
επϊαγρεά ἴο 22 ᾿ἴπε8 τὴ ἴῃς σΒογὰϑβ ν. 35.22.36; (3) Ἰαδὶ οἵ 411 ἰξ στεςεϊνεὰ τΒς 
εἴοβθεβ ν.1" 38.34.36, 

ϑῖσ. 1. ὅϑγη. Ἴσουρίεῖ νἱτἢ δγηῖῃ. ᾿ἴπθὸ δηά βγη. τΠρ|οῖ. --- 
1-8. συνε ἐλαηπᾷε], ουςε τερεαῖθά, Ὀυϊ ᾿τρ]εὰ ἴῃ Ἔνεῖν Ἰης τμ δῖ 
[ΟἸ]οννϑ. --- Τῆς τὨϊγά μαμὰ ρῥγεῆχεά τ ᾿ἰτυγρίοδὶ ἑοσηλαΐα : Ο δε 
ἠπηαηᾷς Ὁ Υαλευεὰλ.: ον Ηδ ἰς ροοα, “0, ΠΕ» Ζιπάμεςς σπάμγεζὰ 

,Ρνγευεν. -τ-- ο τὰς Οοά 97 φοαῖς ἢ εουφγείρνι Ζογα 97 ὥγαξ], Ὀοιὰ 

εἰϊεὰ ἔτοτα Ὠΐϊ. τοῦ ; ἱπηρὶ γίηρ ἴῃς βονεσείρπ οἵ Υδηνει, ἴῃς σοά 

οὗἉ ᾿ϑγᾶδὶ, ονεῖ 811 [6 ροᾶϑβ οὗ 1ῃ6 παίϊοηβ, οἵ. Ρ5. 1: 35΄. --- Το ΒΗ: 
2 ον Ηϊς δἰπόμεςς ἐπάμγοίά, γογευεγ , ὰ5 αἰϊδοῃεα ἴο εἀςῇ ]ἴη 6, 

ῬΙΟΡΔΌΪΥ ὈΥ ἴμ6 βεοοπά δαηά, δηά. βυηρ ὈΥ ἃ σἤοσιβ ἴῃ σεβροῆβα 

ἴο ἴῃε ᾿ἰεδάθσ, ψῇο ρᾶνα ἰῃ δαςῖ ᾿ἰπα ἴῃς τΠδηγ6. ---4. 70. “ἕν 

“λα! αἰαῖ ργεαί τυογιαἶδγ.51, ἃ ΡΘΏΘΓΑΙ ἴδγγῃ, σου ργε ηαϊηρ 411 (Π 6 

ἀϊνίης ἀεεὰς τῃαὶ (οἸογ. Α ρ]οββαῖου δά ἀβά “ δἷοης ᾽ 1ἴο εἰωρδα- 
51Ζ6 ἴ86 υπϊαυθηδθ5 οἵ ἴπε ἀϊνίηε δοιϊν! 65 οἵ Ὑδην θῇ ; Ὀυΐϊ αἵ [86 
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Ἔχρθῆβα οὗ ἴπε πηδᾶβυτα. --- ὅ- 2. 79. ὔίνε λα: »"αἀε], αἱ τῆς 
οτφαϊίοη ; ὑνίος ψῖτῃ [6 ἰπιετνεηϊηρ ἢ 79 έν πα! ςἠγεαάὶ οἱ, ἃ 

βρβοϊῆς πιοάβ οὗ ογεδιίίοη ἴῃ ἴῃς βίγὶε οἵ 15. 425 445, ἰηνοϊνίηρ [8 

ἰτηαρα οὗ [π6 ὄἐχρδῆβε οἵ ἃ [δεηΐ οἵ ουγίδίη βρτοδὰ ὡρορ ζὴδ τυσίενς, 

δ }Ὺ ἀρ] δὰ το ἀέσύεη, Ὀὰϊ ἤθτα ἴο 26 εαγίλ]. [ζ 5 ροββίθὶς 
ἴῃαῖ τποτὸ νᾶ5 ἃ [γαηβροϑβίτίοη οὗ ἴῃε Ῥίςβ. ὈΥ σοργίϑι᾽ 5 ταἰβίακα. --- 

ὃν Ηἱΐς μπάρνείαπαϊηρ ], οἴ. 76. τοὶ. ΤὨδ ογθαῖϊνα δ ιν Ὑ νὰ5 δῃ 
πιο! σεαῖ ομα, ἀπά τἢ6 ογθδιίοηβ ἀἰβρίαν ἴῃ6 Κηονίθάρε οὗ {πεῖσ 

Οτοδῖον. -- 26 ργεαί ὥἄρλίές ΟἿΪΥ τὲ τηθηϊοηθὰ ἴῃ δαάϊίομ ἴο 
δάνθῃ δῃηάᾶ βδδπῇ. --- 8-9. Α ρἰοββαῖον βρεοῖῆεβ ἔτοπὶ (η. 116 15, δὰέ 
“μη 7ὺγ γμδπρ ουεν 16 ἤαν, 716 »ιοον απα 116 οἴαγς γον γμῆϊηρ' οὐδῦ 
“6 πίρλ!. 

δῖγ. 11. Ἐπιιπηεσαίθβ (ἢ βενεγαὶ αἀἰνίπα δοῖβ οὗ τεάειωρίίοη ἴῃ 

δἰχ βυῃίῃ. 110 65.---10. 709. ΤΠνι “πα! «νιοίς ες Εργρδαης ἐμ ἐλεὶγ 
“3 εἰδογπ], ἤδτα 85: 1.35, ἴῃ 8 βυργοιηθ ρίαριθ ἃ5 ἃ ϑρθοίπηθη. ---- 

Τὸ τῃϊ5 ἃ ρἰοβθαῖου δά ϊάς : 11-12, 4.4 ὀγοωρὰ! γογὰ Πεγαοῖ γον 
“είν »Ἵἰάδεί ὃν α εὐγοης λαπά απά απ σε γείελεά αγηι], ἴὰ δοοογά- 

8πο6 ΜΠ ἴῃς Πευϊετοποπιὶς πατταῖϊνα. --- 183. 70 ὔἔνι τὰκ 
αἰϊουϊάεα 16 Κεα «δεα ἐπ ῥαγη:}, τὰς βαρτοιῃα δοὶ οἵ ἀϊνίης ἀεἰίνετ- 

8ΔΏ(Ε 85 ἃ ΒρεΟἸπΊΘΏ. --- ΤῸ 115 ἃ ροββαίοῦ δά ἄς ἔτοπι (ἢς παγταῖίνα 
Εχ. τ47: 14.1ὅ. 454] ν»ιαάς 7εγαοὶ ας οὐορ ἵπ {ἦε νησί οὗ ἐξ; 

αηά Ηἶἐ τλοοῖ οὔ λαγαοῦλ απαά ἀΐξ ἀοοί ἵἱπίο τὰς εα ὅσα. ---- 

16. 7Ζὺ Ηὔνι “λαΐ ἐεά ΗΠ ς ῥεοῤίε ἐπ ἐλε τοί ήεγηπεες, ἃ βεηεταὶ βιδίε- 
τλθηΐ σονοπηρ (ἢ6 δητίγα Ἰουγηου ἴο τἴῃ6 Ὀογάδις οἵ (δηδδῃ. ---- 

17. 70 Ηἶνι ἡλαὶ Ἄπιοίς ργέαί ξίπρε], ἃ ΒΕΏΘΓΑΙ βἰδιειηεηΐ, ἃ5 139}, 
ὙΠΟ ρ]οβϑαῖου νᾶτῖθβ ἴμε ϑβἰδίειηεηϊ 511 ΠΥ ὉΥ βαγίηρ: 18. 4ππά 
σίπιν ποδέο Ζίηρε, οἵ, τοι Ικ ἰ5 χυΐϊΐς ροββίθ]α [μα οπε οἵ [ἢ 6568 
ΟΥ̓ σΏΔ}νῪ τνὰθ “ ΠδιΙΟη5᾽" 88 1355, ΟΥ̓ Ά“ Κίηράομηβ᾽" δ5 135}, 
Ης αἶ'βο βρεοϊῆεβ ἰῃ 19-20, δ8 13-ς.}, δίλομ, ζίηρ οὗ 16 Ανιογίδες, 
απά Ομ, ζίηρ 97 Βαεάαπ. ---1. 70 Ηὔϊνι ἐλαΐ ραὺό ἠλεὶνγ ἐαπα )ο γ᾽ 
ὦ ῥοςεεςεῖοη]. ΤῊΪΒ 45 ἴῃ 3Η Ὀδθη δϑϑι πη ]αϊθὰ ἴο 1355, δῃηά 50 
ἴῃς. βεοοηά ᾿ἴης 45 θεε δάάεά: --- ΑΓ δοσεόσείοπ γον “εγαε ΤΠς 
σεγυαρέ. --- ΤῊ τηϊτὰ Βαηὰ ἀρρεπᾶβ ἃ ρῬεηϊδιμείεσ ἴῃ ἃ αἰ βεγεηὶ 
ἴοῃς, ἀπὰ ψῖῖἢ αἰβδγεης δηὰ Ἰαΐοσ τεττηϊμοΐορυ : 293-24, ὕγὴο ἐμ 
ϑώ» ἔριν ἐείαίς τας »π με οὗ μος, σπαά ἀευεγεά μς ), γονῇ ομ 
σήνεγεαγίες, ΜΙ ἢ ῬΓΟΌΔΌΪ τεΐετβ ἴοὸ Μαοοδῦθδη δῇ] οἰ! οῃ5. ---- 
2ὅ. 70 Αὔΐνι Ἰλαΐ ρίνονλ ὀγεαά το αὐ 3Με:λ]1. ὙΠΐβ ἰβ ἃ φϑηδγαδαὶ 
Ποπο]υβίοη. [1 15 ὑσοῦδοϊθ, μβονανεσ, [παῖ τς οτὶρίηδὶ τεΐεγεποα 
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5 ἴο Ῥτον βίοῃ ἴογ ἴῃ 6 νγαπίβ οἵ Ηἰβ ρβορῖβ. --- ΤῊς Ἰαῖθϑὶ ρίοββα- 
τοῦ δϑάιἀς: 36. 85. ἃ οοῃοϊιβίοῃ, ὌνῸῚ δραίηϑδι [ῃς ἱπιτοάαςτίοη ν.}-: 

Ονε ἠλαπξε ἰο 1ὼὲ σοά οΥ ἀεαυόη], ἃ Ρῆσγ. οἵ ΕΖ. τ Νδ. τ᾿ χ', 
ψὨηϊοῃ, πονγονοσ, ἴῃ 3. 15 ἱπϊεγργοῖεα 85 ἃ ϑΠΊΠΊο5 ἴὸ ἴῃς δεανθῶς 

τὸ ῥγαΐβα τμεὶγ (οά, 85 ἴῃ τὴς Η4}16] 1485. 

8. »1Κ] Ρ]. ἐπιρμαῖίς, ἢ τιν αβ. Ὁ. 1τοἹ7, --- 4, γ12}} τβουρᾺ ἴῃ  τββ. τϑακες 
1. ἴοο Ἰοῃρ δῃὰ ἰ5 δὶ. --- ὕ. Ὁ5 ΙΝ] ἴον ὈΥγΝΌ. - 8-9. ΟἹ. ἔτοπι Οη. 116. 18, ῃς 
1. ἴοο Ἰοῃξς ἔος ἴδε πιδᾶβυζε.---- 111-13, Ἐχρ᾽απαίοτυ γὶ. ἔγοπυ Ὀι., οἷ. 45 
516 Ἑ; Ρτοβαίς βεπίεῃος. --- 18, 2] Οδὶ ρῖς., υ. 885, --- Ὅν }}} Ρ]. Ὁ [9] 

πὴ. ΟΥΪΥ Ρἷ.; Ποῖα βεοίΐοῃβ οἵ βεᾶ; εἶβυν. δαῖνεβ οἵ δηΐπιαὶς ὅπ. 157. --- 

14-16. Ἐχρ]απδίοσυ σἷ.; ἰαβϑὲ 1. ἴοο Ἰοὴρ ἴοτ πιεᾶβυζε. -- Ἵ)] ΡΙ. μὲ. σἄαξε 

οὔ, οἴ. ΝΊΡἈ. τορ 38, --- 55]. δὴ πιῖὰ,, Βεῖς ἀρεῖ, ἀρ μην, 85 33,5, οἴ, κοἷ5 ττοῖ, 
--186.. γ9}9] ρῖς. Ηἰρῃ. Ἴθπ δς Ῥῖ. 816 15. 6312. 15. 7ς, 25. 17 Ζς, εἴας, -- 
18. ΨΜατίαπι οἵ ν."Ἱ ἰδοκεά οῃ, οἵ. 1350), --- 1θ-20. ΟἹ. οἵ Ξρεςοϊβοβίίοη, ἃ5 
13511α.}.-- 81. Ἴ.}}] θυϊ ΘΝ ΑΔ καὶ δόντι ἱπιρ]]ε5 ρος. σῆοθε Ὁ Βὰ8 Ῥεεὼ 
οπιτεὰ Βεοδυβε οὗ ἱπιεγνεπίηρ 5]., δμὰ το 85 Ὀεθ αϑβϑὶ πυ]αϊ θὰ ἴο 1.3ς}, 
Ῥυϊ (ΒΕ ἔδωκεν. --- 32. ΟἹ.; οἷ, 135135͵.-- 28. υὐορ ταν} { [505 ἢ. ἀοεσδένεεες, 
ἔστιν δείαίε, εἶϑνι. Ἐς. 1τοδ, ΤῊΣ “Ὁ Ἰαῖς ἔογπι τεῖ, ΟἹ. οἵ ἀϊξ, διγασίατε ἔτοπι 
οτρίπαὶ βεηΐεηςαβ. --- 94, ϑεηίεπος οἵἁ αἰ. ςοπείγαςτίοῃ ἔτοπι ἴῃς οτἰρί πὶ 1. 

δά ἃ ἀϊτηείεσ. --- 36, 1Γ] ἔος ἀβιιδὶ 1). υ μαᾶ5 εξ οτοϊττεὰ Ὀεοδυβε οὗ 

ἱπιεγνεπίηρ δ]. --- 38 15. ἃ βὶ. ψῃεῖδεν ὃκ με φοπβίτυοι Ὀείοτε Ὁ ΦΗ 5 Ἐ, 
(0... ....8 Ὁ οσ ὈΌΨη θὲ νοςαιϊνε ἃ5 3. 66) Πδ5 κυρίῳ, πιδηϊε5}}Υ εἴτοσ. 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΧΧΥΤΙ,, 3 5τα. 45. 

Ῥβ. 137 πδιτδῖθβ {π6 Ὀἱτίοσ Ἔχροσίθποθ οὐ Ἐμ6 6χὶ 68 ψπθη τδβοὶσ 

οδΡίοσβ ἀδπιδηδθὰ οὗὨ ἴπ6πὶ Βοηρ8 οὗ ὙδΏσοΙ (ν... 5, τ ΒΙΟΝ ΒΟΥ 

οοὐἹᾶ ποῖ δἰπρ ἰῃ ἃ ἐοσγεῖσῃ ἰδηᾶ, ἰὰ ἐοσροῖι] 688 οὐ 76γπ8416πὶ, 

ΨΈ086 Τοπιθιδσαποθ ΑΒ ἐμεὶσ ομΐοξ ἴον (ν.. ὙΊΠ ἃ νἱνίά 
τοοο]]ϑοιίο οὗ {86 ΣοβοΒ σοῦ 8 Οσυ γ οὗ [π6 ΕΔοπιὶί68, ἘΒΕῪ ἸοΟῖς 
οσψαγὰ τὸ ἐμ εἰπιθ οὗ νεηβθᾶποθ πΡοη ἴπ6πὶ (ν.7 ἢ). 

ΒΥ (δε 5ίγεδπι5, ἴμεγε ννε βαῖ ἄοντι, γεα, γε ψερῖ; 
ΒΥ ἴῃπε ρορίδτβ ἴῃ ἴῃς πιϊαἀϑί νγὰ ἢπηρ ὉΡ Οὐγ ΠΑΓΡ5: 
Εσοτ ἴῇεγε οὐγ οὰρίοτβ δϑκεὰ υ.5 ννογάβ οἱ βοῦρ; 
(Υεα, 18 6ν αϑικεὰ 5), “" δίῃρ ἴο 15 βοπιε οὗ ἴῃς βοηρβ οἵ Ζίοῃ." 

ΟΥΝΝ οδὴ νῈ 5ίηρ ἴῃς βοηρβ οὗ Ὑδῃνε ἰη ἃ ἰογείρῃ Ἰδηα} " 
1{1 ἰογρεὶ (μεθ, Ο 7εγαβαιθπι, πηΑΥ τὰγ τη παπὰ Ὀς ἑογροιίεῃ, 

ΜδΩΥ πιῦ ἴοηριε οἷεανε ἴο τὴν Ῥαϊδίε, ἱξ 1 σε επιῦεσ ἴδε τοί; 
1Γ1 ἐχδῖὶ ποῖ }εγαβαϊεπὶ ἀθονε τὴν οὨϊεῖ ρ᾽αάπα55. 

ἘΜΕΜΒΕΕῈΕ ἴο τἢε 5οῃβ οὗ Ἑάοπι ἰἢς ἀδγ οἵ [εταβαϊεπι : 
Ψνῆο 5εἰὰ : “Ἴμὰγ ἰὰ Ῥατεῖ [ΔΆγ ἰὶ Ῥατε 1 Τὸ (δε ἰουπάδθοπ νὴ ἴκ." 
ΗΔΡΡΥ ὕες ἢε Ψῆο τεραγείῃ ἴδε υῃαΐ ἴὔου αἀἰάκξι ἀδἈ] ἴο υ.5. 
ΗΔΡΡΥ Ὁς ἢς Ψῆο ἰδ κείῃ απὰ ἀδϑμείἑ ἴῃ δ οἰ!ηρβ ἀραϊηϑὶ ἴῃς οταρ. 
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Ῥβ. 137 [88 πὸ {Π|Ὸ ἰπ 22. Ιπ (5 πονενεν ἴξ 888 τῷ Δαυείδ, ΤῊ Ϊ5 σετ- 
ἰδίμϊγ ἀϊὰ ποὶ τπεδῃ ἰμαὶ ἰὶ νγὰβ σοπηροβεά Ὁγ αν ά, Ὀυΐϊ {παᾶὶ ἰΐ νγᾶβ οὗ ἴῃς 

Ῥανἱάϊς ἴγρε. Ιἱ 5 ποῖ ργοῦδοϊε μαὶ [Πἰ8 Ῥ8. νγγὰβ ἴῃ 78, δἰ που ἢ ἴξ ἰπίετο 
σεμεβ Ὀεΐνγεεῃ ἃ βεγίεβ οἵ Η4}1ε1}5 ἀπὰ ἴῃς ᾿ανίαἷς σγοὺρ 138-145; νυ. [πίτ. 

8 27. ΤΒε ἀδῖς οἵ ἴδε ῥ5. ἔτοτι ἰπίεγπαὶ ενϊάεηςε οαπποῖ θε ἰοηρ δίϊεγ [ἢ ς 

ἀεπιτυςϊίου οἵ Τεγαβαὶεπι, βεη [ἢ ἰγεδο μετ ἀπὰ ογιο Υ οὗ [μς Εαοπλτε8 ν᾽ 85 
{τεβ ἢ ἴῃ ἴῃς τηΐπάβ οἵ ἴῃς εχὶϊεσβ1 Τῆε Ῥ58. νν88 δυϊἀθεηγ τυττεπ ἐατὶν ἴῃ ἴῃς 

Βαργυ]οπίδη εχίϊς, ἕο ᾿ξ Ὀγεδῖμεβ8 ἴῃς 8ρίτὶϊ οἵ τῆς Ὀἰϊῖες ἐχρεσγίεπος οὐ ἔμοβα 
εἰπιεβ. Τῆς Ῥβ. ἰ5 σοτηροβεὰ οἵ ἴξτες ρεηϊαπιεῖες ἰεἰγαβϑιῖ 8, πΉΦτ 0322 ΓΣ 
Υ ἰ5 ὁ ἰαὶς οὶ. δραϊηβὲ ἴῃς Ἵοοπίεχι, ψῃοἢ τηακοβ ἴμε Ἑάοπιῖῖεβ τ86 οἰίεξ 
οὔεπάετβ, [1ἰ νναβ ἰηἰγτοδυσεὰ αἵ ἃ τἴπὲ μεπ ἴῃς 5δδτε οἔ ἴῃς Ἑάοχηΐίεβ ἴῃ 
τς ἀεβίγαοιίοι οὗ Τεγυβαίετη μβαά Ῥεοοπιε εβδος, ζ22 ἴῃ ἴμε ἢτγβι ᾿ἴΐπε γὰ5 
150 ποῖ ἴῃ ἴδε οτἱρίπαὶ. 

ϑίσ. 1. ὅγη. δηά ϑἰδι κε σουρ]εῖϑ. ---1-2, 8» δε “ἰγεαπις], 
[86 οδηδὶβ υπἰηρ ἴῃς ΕἸΡρὮγαῖοβ δηὰ ἴτε Τίρτίβ, ἀηα ἐθτ]Ἰζὶη 
ἴηὴ6 Ιαπὰ οἵ 2.αὀγίρη, ΜὨϊοΝ ἴῃ τἢς οτίρίη] ννὰβ ἱπιρ!εά, Ὀὰϊ Ὁγ ἃ 
Εἰοββαῖου ἰηβετίεα ἴῃ [ῃ6 ἰεχί. -- "| 8'ν “ες ῥοῤίαγες ἑπ 16 »ἰαάς, 

Ῥεΐγεθῃ ἴῃ οδηδὶβ : ομδηρεάὰ ὃγ ἴἢ6 ροββαίοσ ἰηΐο “Ἅ ἤδσ τηϊαϑῖ,᾽" 
186 τηϊάϑβι οἵ Βαυγίοη, νυ ῃϊοἢ ςετγίαϊ ἢν ἄοεϑ ποῖ βυϊὶ ἴῃ 6 Ἰοςα]γ οὗ 

ἴῃς Ράγα]]εὶ ᾿ἴη6. Τὸ ἴπε86 ρἴδοεβ [πε ρεορὶἜς μδά σειϊγεὰ ἴοσ 50]1- 

ἸΔΤῪ τεῦ δηά τεῆδοτίοῃ. --- λέγε τό αὐ ἄρτυπ], ἴῃ ἴῃ 6 ροβίυτε οὗ 
βοσσονν, τ πεδὰ Ὀονεα ἴῃ υπμ]ατίοη. ---- Κα, τῦς τυεῤέ ---- τοῦ 

ἀμηρ μ᾿ ομν' ἀα»ε], Ὠανίηρς ὯὨὸ {τ ΠΕΓ ὑ56 ἰοῦ ἴπεπ|. Ιἴ ἰβ Ὠοΐ 
ῬιοῦΔΌΪῈ πονγενοῦ ταὶ {ΠΕ ετα ἤπηρ “ροη " [Π6 ἴγεαβ 85 ἴῃ 6 

ΕΝ". μᾶνθ ἴτ. --- ὃ. 2:9» 1λ2γε}, αἰνίῃρ; ἃ βρβοίδὶ τεάβοῃ ἴου (ἢ 50τ- 
ΤΟΥ͂Ν. --- ον» ἐαρίογς σεζεά μα τυογες 97 τοηρ ], ἴῃ τηθαϑαγαά [ἴῃ 65 

οὗ ρϑβαϊπιοάυ. Τῇῆε νῦ. σεζεα 15 τερεαϊεα 0Ὸγ βίδι Κα ράᾶγα]]. δος. 

ἴο ἃ Ρῥτοῦδῦ]ε ετηεηάαϊίοη. 378. Πᾶ8 ἃ ἴοσπὶ α«λ. δηά τἢεγε ἰβ ΠῸ 
Δρτεοπηθηΐ δηοηρ ΥΊ55. ΟΥ ΠσοπηηεηϊδίοιΒ. ΡΒ. ἴαΐκζεβ ἰἴ 85 ἃ 

Ὡοῦῃ “ἴῃ Οἵ Ὠεανίηθ55"; ΑΥ͂., ΕΥ., 85 ἃ νὉ. “πεν ταὶ ναβιεὰ 

5"; ΤΡΩ͂Ν΄, “΄Οὖσ τουπηθηϊουβ ᾿᾿; οηθ οὗ ψῃϊοἢ ἰ5 βυβίαϊηθαὰ ἴῃ 

ἴοττα οὐ υϑᾶρα. ---- ϑέησ 10 μ5 5ο»η6 97 “16 τοηρς σῇ ΖίοηιἽ, ἴῃς βοηρβ8 

οἵ Υμνεῃ, βοῦρβ οοιηροβεά ἀπά υϑεά ἴῃ τῇς νουβηΐρ οἵ Υδῃ- 

ΜΕἢ ; ποῖ 50ηὴρβ οἵ ἃ ῃοη-το] ρίουβ ομαγαοῖεσ, τῇ ]οἢ ταῖρῃϊ πᾶνα 
Ὀεδῃ βιιηρ ΜΙ Ῥγορτίεῖγ. 

ϑσ. 11. Ηδϑβ δὴ ἰηϊγοάυσίοτυ ᾿ἴηε, δηᾶ ἃ 5γῃ. {πἰρ]εῖ. --- 4, ὔρτν 
ἐπ τὸς οἵη 16 τοηρε οΓ γαλευεὴλ ἐπ α Μογείση ἰαπαά 3]. ὙΠεβα 
ΒΟηρθ ἍΟΓΕ ΔΙΟΠΘ Δρργορτίδίΐα ἰη ἴἢ6 ἰαπὰ οἵ Ὑαῆνε ἴῃ τῃ6 

τερὶς οἵ Ὑδῆνεῃ. ---ὅ- 6. 70 7 οηρεί φιοε, Ο )εγμεαίενι], ἴῃ 
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ΔΉ Π6 515 ψΠ ἢ τῆς Τοτείρῃ Ἰδηά. --- " {7 7 γενιορεδεν λέε ποῦ], ἰῃ- 
τοηϑίἤεά ἰη: 77.7 ἐχαδ ποέ μγωδαίεγι αὖσυε μιν ελίφ ρία πες}, 
βηάϊηρ τῇς οὨϊοΥ οΥ ἀυτίηρ ἴῃ ἀχῖϊα ἴῃ ἴῃς τεοο]]εοτίοη οἵ 7ετὰ- 

88 16 τη. ---- Τῆς ρϑαϊπηῖϑὲ ἱπιργεοδῖαεβ ρᾶγαϊ γϑὶβ ὩΡΟῚ Ὠἰπηβοὶζ, 1 ἰἰ 

Ββου!ὰ 6 οἴδαγινίδε : μῶν γεν γίρλ! λαπαῖ δέ “ογγοίεη], Ὀδοδυβα 

Ῥαγαϊγβθᾶ δῃὰ πο Ἰοῶρεγ [εἰϊ, οὐ νι τη τῃ6 Ἔχρεσίθηςθ οὗ [με τιἰπά. 
--Ἰ 2,1Ἴαν νιν ἔρσιρμε εἴσαυε το »ριν ῥαία!ε], αἰϑὸ ραγαϊγβεὰ δῃηὰ υἢ- 
ΔΌΪς ἴο τῆονα. 

ϑίσ. 11. Α βυηῖῃ. δηὰ ἃ 5γῃ. Ἴουρίοῖ. --- Ἴ. Αεριονιδθγ), δὰ 
ΔΡΡΘΔ] ἴο Ὑδηνεῃ ἴο 7οΐη νι ΗἰἾ5 ρεορῖε ἴῃ τεοδι]ϊηρ ἴῃ 6 Ὀϊ ΟΣ 
Θχρογίθηοα οἵ ἴῃ6 ῥᾶβί. --- Ὁ 2λε τοης 9Γ Φάρον». Τῆς Εἀογηῖῖεβ 

ΕΓ Ἐβρϑοΐα ν Ζεδίουβ ἀραϊηδὲ ἴἢ6 [δὴν ἴῃ τῃ οἷν {Όυ] Δ ΟΠ 5, οἵ. 

Δ. 4.“ Οὐ... ΕΖ. 2.5 “- κε σα» οΓ “Μέγωραίξνε], ἴῃς ἄδῪ 
ψΏδη [ἢ6 ΟἷἿΥ νὰ5 οδρίυγοὰ δηά ἀεβιτογεὰ ὃγ ἴῃ6 Κίηρ οὗ Βαργίοῃ. 
- σλο «αἰά: “2α» “ δαγε "7 "1, τερεδϊθὰ ἴοσ βπιρἢδϑβίβ. --- “" ΖΌ 
“ε ,οπάσδοη το 7.1. 1,δῖ τι θα Ἰαϊά Ῥᾶτα δηά βιπρρεάᾶ Ἴνεῃ 

ἴο ἴμ6 ἐουπάδιίοη, 50 ἴπαἴ ποιίῃΐπρ Ὀς Ἰεῖ βἰδηάϊηρ. --- 8. “Πα 
δε λε], τερεαϊεὰ δὲ ἴῃς θερίπηίηρ οὗ ἴῃ οοποϊάϊπρ 11Π6. ---- τοὰσ 

γεβαγείὰ τἀεε], τείεττίηρ ἴο Εἄοτῃ, ψῆοβε οσυ αὶ Ζεαὶ δραϊηβὶ [δῇ 
ἐχοθαάεά τῃαὶ οὗ ἴῃε Βαυγ]οηΐδηβ, δηὰ ἢ ψα5 ἴῃ6 Ἰηϑιραῖοτ οὗ 

διεδίεσ βονετΥ ἴῃ ἀδα]!ηρ Μὰ Ι5γᾶ6] τῆδη ἴῃ6 Βαργ]οπίδης ἴῃ επὶ- 

5εἶνεβ. ὑγοροββά. ---- Βαϊ ἃ ᾿ἰαίευ ροββϑαῖου δἱ ἴπ6 Ὄὄχρβῆβε οὗ ἴΠ6 
ταδᾶβϑυτε ρτεῆχεαὰ : Ο ἀσμσλί 97 Βαῤγίοη, τυαςίεν ], [Ὠϊηκίηρ οὗ 

ΒΑΡΎΪΟΩ 85 οἰ ΘΗ τεβροηβιδῖε ἔοτ (ῃς ἀεί πιοϊοη οὗ ἴῃς οἰΐγ, δἵ ἃ 
ἔπιε ἤθη τὴ6 φατὲ ἴῃαὶ Εάοτῃ μά ἴάκεὴ μαὰ Ὀδοοηθ οὐϑουταά, 

πα ἀουθι]ε85 Ὀεσδυβα οὗ [6 τηδητίοη οἵ Εἄοπι ἰῃ τῃ6 Ῥτθνίουβ 
οουρ]εῖ, αν ]Π]ἶπρ τηαὶ τῃ6 ΟΠ ΕΓ Ὄρργεέβθοσ βῃουὰ Ὅς Ἰεῖ ουΐ, ---- 
«υλαί άοι αἰεί ἀεαὶ 1ο “5}, ἴῃ Ἔχαςῖ τεϊ Πυκίοη, ἱη θη Πα ὉΥ ἃ 
εἰοββαίοσ Ὁν ἴδι6 ἱπβογιίίοη οὐ “ [πε οὐσῃὶ ἀδα!ηρ " δἵ ἴῃ6 Ἔχρθῆβα 
οὗ ἴῃ6 τηθάβαγα. -- τοὴσ ἑαζεϊὰά απά ἀαελοίλ τὰν ἐμεξίηρε ἀραΐπε 
“Ὧε εγα9], ἴλ  ἐταεὶ Ἔχιθγηληδίίοη οὗ τηᾶ]Ὲ οδβρτίηρ, δοσοσάϊηρ ἴο 

τῆς ουδίοτῃ οὗ ἴῃ6 δηοϊθηῖβ : ἀπε ἴο ἴῃς ῥτίησὶρ]ς οἵ ὈΪοοά τενεῆρα 

ττδηβιη 6 45 4 ἀυϊν ἴο οβδρτίηρ, τηδκίηρ ἰδ ὨΘΟΘΘΒΑΤΥ ἴο δχίοι- 
ταϊπδία 8]} τ 8168 'π οσάεσ ἴο ρζενθηῖ ξαῖυσα νεηρεδηςα, οἴ, 15. 132} 

Ηο. το" ΝΔ. 2Ὁ. 

1. 0237 ἰ5 ἀυΡ. μετα ἂ5 ἰπ υ.δ. --- 3. {0329} ΟὨΪΥ Ρ]. Δοῤῥαγς, 18. 157 444 
Ι,ν. 235 (Η) 70. 4033. -τ 3] 584. 5 μαρσοῦδθὶε 1Ὲ 933 ἃ δἷ. το γ))λ 2} δαβ 
ὕννο δοςςηῖϑ. --- 8. 1).2}0} Ο] ρῖς, πἢν, νυ. 6819, --- ἢ ΠΝ α.λ. Θ οἱ ἀπαγα- 
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όντες ἡμᾶς, Ἔ φμὲ αδάμαονερεῖ νος, 50 88, τ λ))). 5) 85 75. 1217, 50 Ακε ἴα ; 
Ὁ κλρῈ οτν ῥἐμναάεγενς Ξξ τγϑοονσὶ, ἃ5. ΕΖ, 39}, 50 Ηυ., Οτ., Βᾶ., Καα., Ναἰεΐοι ; 
Σ οἱ καταλαϊονενόμενοι ἡμῶν; 3. φωὶ αὐπέρεῤανί πος. οὔγι ἀοεβ ποῖ οχίϑβί. 

νν ἀοε5 ποῖ ἐχρίαἰπ δῃγ οἵ ἴῃε Νγβδβ. ὀχοερὶ Ζζ. ΕΒτ, βυζρεβὶβ ᾿γυῦηφ, νυ ί ἢ 
Ῥεϑβί βαἷϊ5 ςουϊοχί. --- “ΠῸΨ ἰ5 ποῖ ἴῃ (6, απὰ 15 Ἰαὶς αἱ. --- ὙΨζ 9] (ὃ ἐκ τῶν φῳδῶν. 
-τ δ. Ὁ) Π0ΦῸ] οὐγ, ονείεά ἴὰ οτάες ἴο ετιρβαβίζε ἴῃς ἰάεα οἵ ἐογρει[α]πεβ9 
ἰϊδο, δ οὐ]. Ὀεΐπρ ρίνεη ἰπ ἴῃς πεχὶ 1. Βυὶ 6 ἐπιλησθείη, τ)ϑτ, 5οὸ 3. ἐρ 

οὐϊυίονε εἰ, ἜΪ οὐδἑυίονὲ ἀἴδέΉ. τ-- θ.. ΩΤ] 5[, Αταπιδίβη, θυϊ ὑτοῦ. ἀυς ἴο 

διεϑἰ τα ]δι ἴοπ ἴο ὉΝ. --- Ἴ. ΠνὉ] δ. --- 2] ἴων. ῬΪ τ᾽ : σιαξε καξειί, ἐαγ ὀαγέν, 

«ενεοίτα, οἴ, 1418, ἨΠΙΡ. ν. γγ8δ, --- 8-. πΎΡη 022 Γ2] ἴ5 ἀουθι]ε58 ἃ γἱ. ; 
ἴδετε 8 Ὧο ρἷαςε ἴοσ ἰζ ἴῃ πλεάβυγε δηὰ ἰΐ 15 ἀραῖϊπδὶ [86 σοπίεχι, ἡ ΔΙ ἢ τπα κε 
Ἑάοπι ἴῃς πε των. --- ΠΤ ρ855. ρίς,, δέ τοασίσα, ἃ5 Ἀδάϊρετ, Πε., Βᾶ., νατίαία 

3, νυ. Κό.π.1.196.,. Βδ., ΗΙ., Εν. Ηυ, πῃ τε οδῥγ σον, τυατέεν, ϑιτεεῖ, 

Τγ., Καα,, Οτ. πυσοῦτι, τ 9 Ν] 85. 1], 8ο ν.ϑ. --- ὈγΟν] Ἰαΐε τεῖ. σῖτα ἱπυρί. ; 
80 ὙΪ ΓΟῸΣ, αἶδοὸ τ ἱτ Ἰπνν ν.9. -το Ἴ)ΣΓΝ] δἰ. οἵ ἱπιεηβίβοαίΐοι, δἱ Ἵοβὲ οὗ . 

τοςξϑϑυτζα. -- Υ}}} γ ςοπδες, δἔϊες ἱπιρέ, 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΧΧΝΊΠΙ, 3 51. 65. 

Ῥβ. 138 ἰδ ἃ ἐμδηκδρίνίηρ ἰὸ Ὑδανγοι ἴοΣ Ηΐ8 ἰεἰπάπθδα ἀπᾶὰ 

ξαὶ ΒΕ] π668 (ν.}.. ὙΤΈΘ εἰσ οὗ {86 δδσῖ 88δσθ ἱπ {π18 ἘΠ ΔΏΚ8- 
εἰνίης, ἔος [ΒΟΥ πανο ποασά Ηΐβ ψοσγάβ δῃᾶ πιιιϑοὰ Ἰροη Ηΐβ ΑΒ, 

δηᾶ 866 Δηᾶ ἵκηονν Ηΐβ σίου (ν. "ἢ. Ὑποῦσῃ Ιβγαθὶ παιδὶ ππάθσρο 
1τοῦῦ]6, ὙΑΒγ δ 8 μδηᾶ βάν88 δἷπὶ ἔσζοπι ΘΠ αΠπιΐθ8; τποσγθέοσα 6 
ῬΓΔΥΒ Ηἰἷπι ἴ0 σοπεϊπιι ὈοποΒβί8, δηᾶ ποῖ ἴ0 ἀϊδοασά Ηΐβ8 πδηάίτοσῖς 

(ν.9. 
ΨΝΊΤΗ πὸὺ νμοῖς βεατὶ 1 εἶνε 7Άεε (ῃδηκϑ: 

ἴῃ τε 5ἱρῆι οἵ ἀϊνίης Ὀεΐηρθ 1 παῖε πιοϊοαν απο ΖΤΑδε. 
ΤΏΕΕῚ εἶνε (ἤδη κ5β ἔογ 7» Κίπάῃεϑ55, 

Αηὰ ΤῊΥ πᾶμε ἴοσ 7Ἅγ [αἰ 1 Π!Ϊ]πε88: 
ἙἘογ Του δαϑβὶ τιαρηϊβεά ἀρονε 8]} ἰπἰηρ5 7Ὰν νοτγά, 

Απηὰ 5ιγεηρίῃεπεὰ πι6 ἰῃ ΤΥ 500] νυν ( 71») 5ἰγεηρίῃ, 
Α"- φΑι ἢ 5 Κίπρϑβ ξίνε 7Άεε [Πα ηΚ5, 

Βεοδυβα ἴον δᾶνε πεζὰ (ἢς νογὰβ οἱ Ζάγν τιουτὴ ; 
Απὰ δὲν πιυδε, Ὑδηνεῆ, ὑροὴ ΖΑ» Αγ, 

Ἐογ ρτεαὶ ἰ5 Τὰν ρίουγ: 
Ἐοτ Ἵχαϊεὰ, Ὑδηνεῃ, {πεν 5ες 7Άδε, 

Απὰ ΟΡ ἔτοπὶ δέαγ ἴεν Κῆον 7Άδε. 

ΙΝ ἴδε πιϊάϑι οὗἩ ἰἸτου]α πηυϑὲ 1 ννδῖϊς, 

᾿Αραϊπϑὶ πιὶπε επειηΐες Του 5ἰγεϊομεϑβὶ ἕο 7ΤᾺν μαηά, 
Απὰ ΤὭου 5Ξἀνεβὶ πιὸ ἢ 71 τίσι μαπά, 
ὙΔΏν ΕΝ, ΟἹ ΓΩΥ ΕΠ Ὀς 7 Ὀεπεῆις ; 
Υδδνθῃ, ἔογενογ Ὀς ΤᾺν κίπάπ658; 

Ὅο ποὶ ἀϊξοαγὰ ἴῃς σόογκβ οὗ 74.) Ββδαηάϑ. 
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Ῥξ. 138 νγὰβ ἀουθεῖεβ5 ἰπ 18, δ8 ἰξ Ῥερίπβ ἃ στοὺρ οἵ Ῥββ. υτὮ νοῦ ἰπ 30), 
εχϊεπάϊηρ ἴο δηὰ ἱποϊυάίηρ 145; οἵὨ ψΕΪΟΝ 1390, 140, ψετα ἰῃ 1838, α͵90, απὰ 

οἵ ν Βῖοἢ 139, 140, 141, 143, ψετε ἴῃ 2, 142 ν»ᾶβ8 ἃ 2) ΦῸ δηὰ 8150 ἃ πῦρτ, 

145 ἃ πῦπτ, Νοῦς Μετ ἰῃ Έ. ὙὉΏΏεβε νγεγε ρίνεη {μεἷς ῥγεβεπὶ ρἷδος ὈΥ με 
βμπαὶ εἀϊϊοτ οὗ ἴῃς Ψ (νυ. [πῖτ' δδ 26, 27, 31, 33, 38). ΘΒ'Ν οὗ 5. 138 μαὰ 
τῷ Δανείδ, (54. α͵5ο Ζαχαρίου, (5 Ζαχαρίας; 33, Θ, Ζζ, μανε ΟὨΪγ “ ανϊὰ "; 
Ῥυϊ Α4. ἀπά ϑεχίβα αν ποῖ Ἔνεῃ (ῃἷ8ι ΤΏΘτε 15 πὸ ροοά τβάϑοῃ, βονενοσ, 

ἴο ἀουδὶ 1158 οτρ᾽ πα 1} 7. ΤῊς οτρῖπαὶ Ρ5. μβαὰ ἴμγεςε ἰτϊτηεῖεσ μεχαβιὶςῃβ; θυῖ 
ἴξ ννὰβ σοῃβ ἜγβὈΪῪ τπιοάϊβοά ὉΥ ἴῃς ἰπβευίίοη οἵ ρίοββεβ: ν.39 ἔγοπι 5, να, 

δηὰ οπε ἴῃ (5 Ῥεΐμψεθῃ ν.16 απὰ ν.1δ; αἷϑοὸ ὈῪ τηΐποῦ οἤδηρεβ Τπσουρδουΐ ἴδε 

Ῥβ., πηδάὰς δὲ ἴδε ὄεχρεῆβε οἵ ἴῃς τβεάϑυτε δηὰ ἴο ἴῃς ἀεβίγυοϊΐοη οἵ ἴῃς δ550- 

πᾶηοα, ΤΏε ΚΒ. ἴῃ 118 οὐ ρί παὶ ἔογγωη μαὰ ὄνετν πε ἐπαϊηρ ἰπ Ζα. Ιἰ Ὀεϊοηρεά 

ἴο ἔπε Ῥετβίδη ρετϊοα ἰπ 115 παρρῖες {ἴπηεβ, δῆτε Νεμοτηΐδα. 

ϑέγ. 1. Το 5γῃ. δῃά ἃ ϑσυηίῃ. ἽἼουρίεῖ. ---1. πὰ μιν τολοῖς 
λεαγέ 7 γίνε 7Ζἧεε παπμᾷς], ῬΒΨ. δἴϊει  ιββ. δες “" Ὑδηνθῃ" δἵ 
τῆ6 Ἔχρθῆβα οὗ ἴπε πιδάϑυγε, Οὔ, ἘΠ, αἷβο δή ἃ ἔτοπι ν. ἢ, “" θεοδιβε 

Τρου δαϑὲ πεαγά [8 νψογάβ οὗ τὰν τους " ; ᾿ὨΙΟἢ γὰ5 ποῖ οτρίπαὶ, 
τῃουρῇ δοοερίεα ὉΥ Οστ., ΒΙ., θυ. ; ἴοσ [Ώθσα 156 Ὧ0 ρΐδςε ἔοσ ἰΐ ἴῃ 

ἴῃς 510. --- 5, Ζὰε εἰσὰξ Γ΄ ἰνίπε δείηρε 7 νιαξε μιείσαν μη το ΖΤΑσε]. 
ΤῊ ῥϑβαϊγηἶδὶ οοησεῖναβ ἴπαἴ [ἢ [ΘΠ ρ16 Ῥνουβἢρ ἰ5 ἰῃ [6 Ῥγεβθησα 

οἵ Πράνθη!ν Ὀείηρβ, ἴῃ 6 δηρεΐβ, οἵ. 86 8955. --- 2. 31η δῃιὰ Ντϑβ. δἀδὰ 
ἤτοτι 5, 7 τυογελὶῤ Ἰρτυαγα ΖΤΑν ἀσίν {ενιῤ]61, ἩΜΙσἢ 15. ἱπιρ! ]εὰ ἴῃ 

τῆς Ρ8. δηά πεδάεά πο δχργεββδίοη. ΤῊΪβ ᾿ἰη6 ἢδ5 πο ρἷδοθ ἴῃ ἴῃ 6 

ΘΓ, -- Ζῆσε ἢ Τὰν παρὸ ---- 7 ρίοε ἡδαπῆᾷς ον ΤΑν ξίπάμεος ἢ 20 γ᾽ 
Ζῆν με γείηεςς}. ὙΤῊΪ5 βγῇ. σουρ]εῖ ἢὰ5 Ὀδεη τεἀυςοδά ἴο ἃ ὕγοβε 
βϑηΐδηοα ὈΥ̓ ἃ Ῥτοβαὶς βοῦίῖθα. --- ογ Ζάοω ἀαεί νιαρνιίηεα αόουε 
αὐ ἐλίπρε ΤᾺν τοογ7]. ὙΠ6 αἰνίπε ψοσγά οἵ ῥγογηΐῖδε ἢ85 Ὀδθῃ 
τηδᾶς ρτεαῖ δηᾶ ροσίουβ ἴῃ 115 (1 Β]πηθηῖ. ΒΥ ἃ σοργ δι᾽ 5 ΕΠ ἴῃ 
αἰνίης “ Ὡδῖηβ ᾽" σδηης ἰηῖο [6 ἰαχί τοῖα ἴδε ὑσενίουβ πὸ δὲ ἴῃ 8 
Θχρθῆβε οὗ ἴδε τηξδαβῦγα, ἀπ οσςαβὶοηςεα ρτεαΐ αἰ ΒΠου Ὑ το [μ6 ΒΒ. 

“ΑΡονῈ ΘΝΟΣΥ͂ ΠΔΠῚ6 " ἯγὰΑ8 50 ἰῃοοηρπιουβ ἴο “ νογά ᾽᾽ ἴῃ τῃ6 
Ἰαιῖον νγὰβ βαϑὶϊν πιϊϑδίδκεη ὉΥ [6 Οτεεῖς ἰγαηβίδίουβ ἔοσ [6 βἰπ|}] 4 

στεεκ πογὰ “ Βο  Π655" νηοῦ ΔΡΡΟΔΙΒ ἰῃ ἴῃς δαι]εδὶ ατεοῖ 
οοάϊςε5. 3, δοψενεσ, τεϊαϊηθ “ νοσά." 18. Πὰ9 “ ΤῊΥ πᾶπιθ," 
δηά τῇυ5 ρίνεβ ἴ6 τεπάθπηρ οὗ ΑΥ., ΕΥ͂., ΤΡΟΝ΄, ““ΤῊΥ νοτά 
ἃΌονα 811 ΤῊΥ πᾶπης,᾿" μοι σαπηοῖ 6 58|5[Δς ΟΥῪ εἐχρ]αϊηδά ; 
ἴοσ βοῦγ οδῃ ἴμε (ἸΒ]πηθηΐ οὗ ἴῃ αἰνίηθ ῥγοτηΐβε οὐ οὗ δὴγ αἰνὶπε 
αἴΐοταησς Ὀ6 πιαρτῆεα ἀρονα τῃ6 αἰνίης Ὠδπηο ὃ --- 3, Α ρ᾽οββαῖοτ 
ἰηβογίβ ἴῃς βξηεσαὶ βιἰδιθπηθηΐ, ---7α 26 (αν 7 εαἰεά, Τίσι ἀεὶ 
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ἀηριεν »|6}, ΜΙ Οἢ ἰβ ἔπαθα ἐηουρῇ, Ὀυϊ μ45 πο σαϊδτίοη ἴο ἴῃς σοη- 

τεχῖ, --- 4πῶ εἰνεηρίλεμδαῖ γῆς ἐπὶ εν σον τὰ ΖᾺν ενεηρίλ], ρίνεη 

τὴς ἱηναγὰ βιγεηρίῃ, Ὁ ἴῃς οοπιίοτὶ ἀεγνεά ἔγοτα ἴῃς {]Β] ππεηΐ οὗ 
ἴῃς ἀϊνίηε Ῥτγοϊωηΐβεβ. 38) δηὰ Ντββ. αἰ εν θχοθεάϊηρ)ν ἴῃ ἴΠ6 ἔοσία 
οὗ ἴδε νῃ. Βιυϊῖ τε τεπάδγίηρ ρίνεῃ ἀῦονε δἷϊτοσ (ῦ, Ἐ), 9, ὦ, 50 
Θββθη(α!γ ΡΒΥ͂., ΑΥ., ἰ5 πογα ρύόρδῦ]6 ἴμδη 3Η, (ον Ὁγ ΕΥ., 
ΤἸΡΟΥ., “ ἀϊάϑε ἐποούυγαρε τη6,᾽ νῃϊο ἢ ἢᾶ5 {π||6 συ ρροτί ἴῃ ΟΤ. 

ϑίσ. 11. Το βυπίῃ. δηὰ ἃ βγη. σουρ]εῖ. --- 4. 4) εαγίλ᾽ς ξίηρ:], 
5ῆδσα ἰῃ 15 ργαῖὶβα οἵ 15γδεὶ ; οἵ. οό, 97, 98, τοο. --- 3εέσμδε {ἦεν 

λαυε ἀεαγά ἠλε τυογς 97 Τὰ» νιοιω, ἴῃς. ῥτορμεῖὶς νογάβ οὗ 
ΡῬτοιηΐίβα νψνἱἢ τεΐεγεηος ἴο [8γ86]᾽5 ἀεἰἰνθσδῃςθ, οἵ, 15. 4153" 4.29 
,445.---ὅ-6. Απὦ τεν νιμϑο μῤοη, τόσα ργο δ ]α ἴμδη “ βίηρ " 
οἵ 3ῆ, δῃὰ ιββ., νι οἢ 8 πόνθεσε εἶδε υδεά ἴῃ (ἢΪ5 σοηῃδίπιοτίοη. 

- Ζλν τυαγ}}, τοαυϊγοά [ῸΣ ἀββοπᾶῃοθ, ομδηροαά ὈΥ φ]οββαῖοσ ἰηΐο 
“Μ8γ5 οἵ Ὑδῆνε." Τῆς ἀϊνίης γγᾶγ5 ἃτα ἰῃ δοσογάδηοα συ] ἢ ἴῃ 6 
ἀϊνίηε Ῥγομλ 568. --- 297 ργέασί ἐς Τὰν ρφῷ»»)}], τεχυϊγεα ἔοσ ἀββοῆδῃοα 

ἰμϑίεδά οἵ “ ρίοιυ οἵ Ὑδῃηνεῖ," οὗ 3Ηῆ δπὰ τθββ. -- 20», ἐχαἠ(εα 
! 4πὦ γν]. ΤὮδβε ψεσα ὑσγεάϊοαϊθβ οὗ γσάτυελ ἴῃ ἴῃ6 νοσαίίνε, 

Ι “δου "᾿ οὗ ῥτγενίουβ ᾿ς δηᾶά Ἵοπίϊπαυϊηρ ἴῃ6 τεᾶβοη ἴοσ ἴῃς 
τηδηκορίνίηρ οὗ ἴῃς Κίηρβ. Βυΐ δὴ ΘαυΪῪ βοσὶῦα ἱηϊεγργεῖθα ἴῃς 
βεςοῃά 864]. οὗ ῥγοιιά τηδὴ ἀραϊηβί [ῃ6 [4 ἴογ "ΠῚ τηδῖκαϑ ἰς ἤδοο8- 
ΒΑΓΥ ἴο ἱπίεγρτεῖ ἴῃς ἤτθὶ οἵ σοά. Ασςοσαϊηρὶν ἴῃ 6 ἰπβογίοη οὗ 

8}. Οὐ]. ψ ἢ νὉ. Ὀεοαπιθ ἢδοθββατυ, δηὰ “πα ἸΟΝΪΥ," τη 6 ΔΕ 65 5 

ἴο “τῆς ῥτουά,᾽" σάπ)ς ἰηῖο ἴῃς τεχὶ δἵ [6 ὄἜχρβηβα οὗ [ῃ6 τηθᾶβαζγα. 

ΤῊΘ νῦ5. ψεγα Οὐ ρ  ΠΑΙῪ ἴῃ δοοογάδηος ϑἢ ἴῃ6 σοηίοχί δηὰ ἴῃ 6 
ΔϑΘΒΟηΔηςα: λέν 566 7ἦεε ἢ ἐδεν ἔποιν Τάεε ἥγονι ἀγα], ἴῃ τεοορ- 
πἰποη οὗ ἴδ ἐχαϊ τε τρδ]θϑῖν οὐ Ὑδανθῃ ὉΥ τς Κίηρβ Ἄνεῃ οὗ (ἢ ς 

τηοϑὶ αἰδίδης ρατίβ. Βυΐ ἴῃς ἱπίεγργοίϊδιίοη δἰγεδάν τηθη!Ποηεα 
σοιαρε δὰ τῆς ἱρποσίηρ οὗἩ ἴπε 545., δηά 50 [6 ἴαχῖ Ὀδοδτης [ἢδὶ 
ΟΙονγεὰ Ὀγ ιββ. αηὰ ἘΨ"., “ τπουρῇ Ὑδηνεἢ 6 ρσγουά, γεῖ Παιἢ 

Ηε τεβρεεΐ υπΐο (ἢς ἰον]γ ; Ῥυξῖ ἴλ6 ῥγουά Ηδ Κπονεῖῃ δίαγ οὔ " ; 

ΜΒΙΟἢ τηρῃς θῈ τεραγάςα ἃ5 ἃ ροοά ρῃποιηῖς βεῃίθησα {πουρῇ ἴῃ 
δὰ τηδᾶβαγα, Ὀυϊ νοὶ ρίνεβ δὴ δῦγαρί οἤδηρσε οὗ Ρεζβοη δηὰ 
ΓΕ5.1115 ἴῃ ἃ σοποδρίίοη μείεσορεηθοιβ ἴο [15 οοπίοχί δηά δϊορεῖμεσ 
ἱραρρσορτίαϊς ἴο ἴῃς Ἵοποϊυβίοη οὗ ἃ 511. γἤοβα ἰῃ6πΊ6 ἰ5: ἴῃ 

ΡΓαῖβς οἵ Υδηνθῇ ὉΥ 411 ἴῃ6 Κίηρϑβ οὗ ἴῃς βγῇ. 

ϑὲγ. 11. Ὑνο {τἰϑιἰσἢβ : τῆς ἢγβῖ, δὴ ἰῃίσοάποίοτγυ ᾿ς [Ο]ονγεά 

ῬΥ ἃ 5γη. οουρ]εῖ ; [με Ξβεοοπά 5γη. [πγουρῃουί, --- 7. 25 76 νεβίί 
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47 Τομδέε »εμεί 7 τυαὐξ]. ὍΤὮδ οοποτίατνα ἴοστη νψᾶ5 σεαυϊγεὰ (0 Υ 
δϑβϑοηδηςς, Ὀυϊ νᾶ5 σὔδηροά Ὀγ ἃ σοργἶϑι ἰπῖο [86 τηογα υϑι4] ἔογῃι. 

Α εἰοβϑαῖοσ δὲ [6 Ἄεχρεῆβε οἵ ἴῃς τηδᾶϑυγε δ ἀ5 ἴῃ6 ἀροάοϑβίβ μετα 
Ῥταπιδῖυγεϊ Υ ἰῃ ἴ(ῃἢ6 νὉῦ. “Ὅδουὺ τανίνοϑι τας." --- σραίμεί »εῖπδ 
ἐποηεΐθς]. ΤῊ (τοῦ ]Ὲ μδὰ ὕεδθὴ οσοδϑίομθά ὉΥ δῃθίηΐεβ. ἃ 
Εἰοββαῖοσ ἰηβοτιεὰ “ δῆρδογ" ἴῃ ἴῃς ἴοχῖ, δίϊοσ [86 ρσβρ., πηδκίηρ ἰξ 

τῆς δῆφεσ οὗ ἴῃ δῃδηλίθβ, δραϊῃμϑι [ἢ 6 τηθάϑυτσα. --- Ζάσα τἰγνοίελεεῦ 
“ονιὰ ΤᾺν λαπά ἢ} τοὰ Τὰν γιρἀέ λαπά, ἴᾺ6. ἀϑια] αἀἰϊνίης ἰηΐετ- 
Ῥοβίοῃ οὐ Ῥεμα! οἵ ΗἾ5 ρεορὶε, ςί. ἔχ. 15 12 5, 2οῖ γ7}} οδ'. --- 
,“Τάσι ταυεεί με], οτὰ ἴῃ δηδπιὶθβ δηᾶ [γοῦ}]65 ; ΟΓΥ ΡΟββιΟΪΥ 

“ἰνεβὲ τηδ ἴῃς νἱοΐουυ " οὌνοσ θυ, ἴοσ [6 ΗΘ. ἀοπὶ μᾶς ὈοΙᾺ 
τηῆρβ., Δηά ψς σδηηοῖ αἰναγβ ἀειοττηίης ψ Ὠοἢ τς δυΐμου δά ἰὴ 
τηϊηά. --- 8. γαλευεῖ, οπ νι» ὀελαζ' δέ Τὰν δεμοῆ!}. ὙΠδ )υδϑῖνα 

οὗ ἰαϑῖ ᾿ἰὴ6 τα κοβ ἰξ ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ ἴοὸ ἰηΐζεγρσοῖ [ἢ ἴνο ρσανίουβ ᾿1π65 

85 ᾿υ5ϑῖνε αῖδο. Μοτζδϑονεσ, ἴῃς δββοηδῆσα σου Βαγαϊγ ἢανε ἰαἰεὰ 

ἰῃ με οτὶρίπαὶ, ψῃϊο Ῥτορ. Βδὰ ἃ πουη ψῖ τ 5:0. βυ ϑΘαΌ ΠΥ 
ομδηρεά ὈΥ ἃ σοργδῖ ἰηῖο ἴῃς 7υ5θῖνε οἵ ἃ ἰαῖς Ασαπηαὶς νΌ. οὗ ἴῃς 
ΒΆΤη6 ΤΩ ΔΉ ηΚ. --- γαλευεά, γογευεγ δό Τὰν ζίπάμεςς], τοϑαυίησ 
τε τπουρλς οἵ ν.3, --- 20 ποΐ αἴσεαγῖ “ὼὰε τυογᾷς φΓ Τὰν λαηάς], 

τῇς ψοσκϑ οἵ Κίπάηεβ88 δηὰ (δ {απ ε55 υπάετγίαϊκεη ἴῃ (ἸΠ]τηεηὶ οὗ 
ΗΙ5 ῥγοπιβεβ, ἡ ἰοἢ παρά 51}}} ἴο ὍῈ σαττὶεὰ οῃ, ἰη Ὀεμα] οὗ Ηἰ5 

ῬεορὶῈ. Τὸ ἀϊβοαγά ἴπεπὶ τνουϊά δε ἴο Ὀγεαῖ τἤδπὶ ο Ὀείοτγα {ΠῈῪ 

μαά Ὀδθη σοπιρεῖοά, ἀμ ῥχγίοσ ἴο ἴῃς σοτῃρίεῖε δοοοπ)ρ ϑῃπηιεηξ 

οὗ [Π6ῚΓ ρυγροβα. 

1. ὙΠΝ] ἴγδῦβροβε ἴο επὰ οἵ 1. ἔοτ δββοπαῆποο. 6, ὥ, ζ, ὅζ, ἰπβετὲ πνῚ", 5Ὸ 

Βὶ., (δε., θὰ. Βιυῖ ἰϊ ἰδ ποῖ πεεάεὰ ἔογ πιδᾶβυγε οὐ βεῆβε. (6 ". 5. 5.Ὁὶ ἘΠ, ἰπ- 

βεῖῖ ὅτι ἤκουσας τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου, ν᾽ ὨΪΟΒ ἰ5 δοσερίεα Ὀγ Οτ., Βὶ.» 

Ὅυ. Ιἱ ἰ5 ποῖ, Βοσενεσ, ἰπ 654, --- 3, ἸΦῚΡ Ὁ2) ὉΝ ΠΊΠΟΦΝ] εἷ. ἔτοτῃ 55. --- 
ΟΣ ΓΝ ΠΝ] οἵ, 449 548 οοὗ 1423. --- ρον τορυ ὙΠ ΓὉ»] ἰβ ῥγοβαίς ; οἷς ὕ6- 

Ἰοηρβ ἴο εδοὶ 1]. δηὰ [ἢς ἢγβὶ 1. βδῃου]ὰ ἢανς κί. στ νὉ., (ἂς βεοοπὰ ἼΟΨ ΓΝ. 

-ουϑ ον ΠΡ] σιαργεὺν συεν αἰ, οἵ, 1851 15, 4231, ---- ἼΛΙΟΝ Ἴ5Φ] 50 Σ; 
ὄνομα τὸ ἅγιόν σον, Ὀυϊ ἅγιον εἴτοῦ ἴογ λόγιον; 3 ποριόη εἰοφμέωνε ἐπέπρεν 

Ἴον εἷ., 85 Βᾶ, --- 8. 3252] ΗἸΡΆ. ξ 3πι, οἵ. Οι, 6; Βυ. ἀεποπι. 2 ῥγἐδε, 
δηά 50 Μὴ τοὐὰ ῥγίάε,; Α4. 3, ἀϊαίαδὶς σρεένιαε σιφαθ, ἰηϊετρτεῖ 88 πὸ (οἴ, 

185). ὦ, 5, Ζ, τά, ρον. "5. Ιξἔ ἰδ ῥγοῦ. τμαὲ τβετε μ88 Ῥεδῖ ἃ οοπἔυβίοι 
Ῥεΐψεε Ηεῦ. 5πῸ ἀπά Ατϑπι. 2. -- 9} (6 ἐν δυνάμει πολλῇ, Ὀυϊ πολλῇ ποῖ 
ἰπ ΘΝ. 6. 5.4.5 ὉΠ 4 ΠΥ] Ὄχοεββῖνε ρὶ., οἵ, ν.1, τ γνκ 350-55] Ρᾶτ. 10215 
(25.8). --ο νον] (,.25). --- δ. 3 γνΡ}}] ποῖ εἶν. ψ ἢ 3. Οτ. πο, οἵ, 67, Βά. 
ὩΡΎῚ ἴον δϑβοὔδησε. ΤΆς Ἵ οἵ δ. {ε]} οἴ ΟΥ̓ Βαρίορ.ν δῃὰ βὸ δεν ἱγαπβροβί[ἴουι 

οὗ πγην [Ὡς ποι νγῶβ ἴδ Κθα ἃ5 οϑίσ, --- Ἴ22] ὑδεὰ ὙΠ ΟΥ̓ 1125 57:12 -- τοδὅ, 
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Ἐὰ. Ἴ029 ἔοτ δββοῆδηςς, ἱπβίεδὰ οὐ “5 139. --- 6, Σ 509 δά]. ἀστοίν 2 8. 653 
ΕΖ. 1715 Μαὶ]. 29. 1ἰ ἰβ ἃ ρὶ. μεῖε, τιδκίηρ 1. ἴοο Ἰοῃρ. -- ᾧ ΡΠ] “2 ονε αγαν 

Ῥι. 31} 15, τοῦ 2077 [6. οἰδ ΕΖ. 2246, ΤὨς νῦ8. τεχυΐτε 54. ἔοτ αββοῆδῃος ; τὰ. 
κν, Ἴσον, ὙῈῈ ἔογτι Κλ ἄγοδε ἔτοσῃ ἀϊτῖορ. οὗν, [1 σδπποῖ ὃς τεοιϊβεὰ ὈῪ 

Ῥοϊπείηρ »τ" 6.53.5 8... ἡ, τὴν 2703 ἼΣΝΓΟΝ] οὗ, 23" ΓΙΌΌΣ ΚῺΣ ἼΝ 2. 

᾿Αβϑοῆδῃος στεαυΐγεβ προς -- π5] όέσνε αἰήνε, 85 3319 413. --- κτὉ}»} ἣν 
ἐχρὶ. δἰ. ---ῖὸ το η] δι. 353 ϑ 1910 ἀ. - 05 ΡΥ. Γ1] οἵ, Ἐχ. 155.5.12 
Ῥε5. 207 7711 81 Ὁ .π 8. 2)}}} δε εονεῤῥεέε, ξοπ!δ ἐ ἀρ ἐριαὶ 719 123 γη5, ἴτδῃβ. 
ὀγίμ ἐο στη ἐναΐ, εονῥἑείε, ςγ3, Ῥαΐ Βεῖε 88 γγ0}} 88 ἴῃ ςγὃ (5 56 επ)3 ἴο πᾶνε 
μαά 50). ΤΆΈε ἔοστω ἰβ ὑγοῦ. ρ᾽οββαίου᾽ 5 οβδηρε ἔτοτι δὴ οτίρίπαὶ ΠΡΌ), ΜΈΙΘΒ 

Εἶνεϑ ἴῃς δββοὔβπος πεεάεα. --- 03] δ μὲν δεῤαῦγι -- Ὁ] 5δουϊὰ εἶσθε 1. ἕοσ 

ΔΕΒΟΏΔΏΘΕ, 8ἃ5 4150 ἼΊΌΝ. --- ἢ 0Ὰ] ΗΙΡΒ. 155. πρῚ αδαραΐονι, γογεαξε, ς. Ἢ, 
ὉΝ ; 80 ψἱϊδουϊ Ἢ" ο. ᾶος, Νε. "δ᾽ Ὁι. 451.315.8 705. τ, 

ΡῬΘΑΙΜ ΟΧΧΧΙΧ. 

Ῥβ. 130 ἰδ οοπιροδίίϊθ. (4) Α ἀϊδαςιὶς Ῥβ., σερσοϑαηΐϊβ ἐπδὶ 

186 ἀϊνὶπο ϑρίτιὶς, οι 16 ἰδοπεϊδοὰ τ] (πὲ ἀὐνὶπο Ῥσθβοποθ, ἰ8 

Οὔ ρσαδεηΐ, δηά μαὶ ἰξ 18 ἱπιροβϑὶῦθα 10 866 οἵ 10 δἰάθ ἔγοπι ἴΐ 

(ν..}3). (8) ἰδ αἴδο ἀἱδαςϊίο, ἀχργεβδίπρ 88 οοπνίοἰίοη δὲ ὙΔ8- 

ὙΘὮ ΒΘΔΙΟΝ6Β δηᾶ Κηονγδ Ηΐ8 ῬΘΟΡΪΘ ᾿ΒΟΣΤΟΌΡΒΙΥ ἀπὰ τοπάοσ ΠΥ ἴῃ 

411 πεν δοιίοῃβ δηᾶ ἰῃ 411 ἱπεὶσγ σοϊδιίοηβ (ν... 5). Τηὶβ Κπουϊοάρσθ 
16 θαΒ6 ἃ προῦ (Π6 οτεδίίοπ οὗ ππᾶπ, μἷ8 ὉῬσοϊθοϊίοπ οσθῃ ἰπ [πΠ6 τοσ, 

δηᾶ 1π6 Ῥγεάεξετταϊ παιίοη οὗ μῖ8 ἄδγγβ δῃᾶ ἐοσίυηε ἰῃ 1166 (ν.15. 1558. 16) 

Τπὸ Ῥδ. οὐποπδθβ τ ἃ ῬΤΑΥ͂ΟΣ ἐμαί [Π18 ϑϑασομὶπρ ΠΙΔΥῪ Ὅδ ῸΓ 

ονοσδδιϊηρ συϊάαποο (ν.3.3). (07 ἰδ αἷδὸ ἀϊδαςϊίο, Ἔχοϊαϊ πῖαρ δὲ 
[886 ΠΌΠΙΊΘΤΟΌΒ ῬΟῸΣ διοηρ ἴδ ἔσίεπάβ οὗ Θοᾶ, τὶ (Π6 Ροιίοη 

ἐμδὲ Ηδ ψουἹᾶ 814 Ὁ 1πὸ σψὶοϊκοὰ (ν."}7 14.39.4) Δῃηᾶ ΔΙΕττηΐηρ μαϊτγοᾶ 
δηὰ Ἰοαϊδίηρ οὐ (π6πὶ (ν. 5. 3). ΟἸοθθθθ δχρσθϑϑ ψοηάοσ δὲ {Π6 

ἀϊνὶπθ σοῦ (ν.}"..5), οοπδάθποθ π᾿ [86 τοβϑυγγθοιίοη ἔγομι [6 
ππάογγοσὰ (ν. 15), ἀπά δυβοσταποα οὐ 1π6 συ οϊκοᾶ (ν.᾿ Ὁ. 36), 

4. ν 3. 4. 5τε. 4. 

ΗΙΤΗΕῈ οδη 1 ρὸ ἴτοπὶ ΤῊΥ ϑρί γι 

Απὰ νὨϊῆον σἂπ 1 ἢεε ἔγοτη ΤῊΥ Ῥγεβεῆςοα ὃ 
{τὸ ἤδανθη, Του δτί ἴΠσγα ; 

Απὰ { το 5ῃεο], Ὀεῃοϊὰ ΤὭου τὶ (μετα. 

Οὔ 1" Ρ παν Νηρ ἴο ἰῃς αννη ὃ 
ψνουϊὰ 1 ἀν ὶ! ἰπ τῆς υἱϊεγπιοϑβὶ 56 ἢ 

ΎΤΠοτα ΤῊΥ Βδηὰ Τπου ψου!άϑβι σαυδε ἴο τεϑὶ ροη πιε; 

Απὰ (ἰμεγε) ΤῊΥ τρῆϊ μαπὰ νυουὰ ἰὰγ Ὠο]ὰ οἵ πι6. 
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ΑΝῈ 1 5αἱά : “ Βυτεὶν ΤᾺΥ τηοτγηΐην Πρ Ὦϊ 5411} Ὅς ἀατκηοβϑ; 
Απὰ ἀαγ]ρῆι δοουΐ πιὲ Ὁς ηἰρῆι"; 
ΒΌΓΕΙΥ ἀΑΥκ 655 πιδιεϊῃ ηοὶ ἴοο ἀδτὶκς ίοσς Τῇος; 
Απὰ ἴδ πίρδι βῃϊπείῃ δ5 ἴ:ε ἀδγ. 

2. ν.}:6. 18. 1δαδ. 16. τα 6 5τε. 4. 

ὙΔΗΉΨΈΕΗ, (Τῆου) ἀοβὶ ϑεδγοῖ πια, 
Αηά Του ἀοκὶ Κηον (πιε). 

Του Κκηοναϑβὶ τὴν ἀοννη5ἰἰηρ δηὰ πίη υρτ πίη; 
Του ρετγοείναβί (πὶν ἔτ επ 5) ἔτοπι δἴδγ. 

ΤΟ ΤᾺΥ Ῥαΐῃ δῃηὰ πὶν γεϑιϊηρ ρίδος Τπου ἀοβὶ (τὰ 5:46), 

Απὰ ἴο δ]] πὶν ψαγ5 Του δτὶ δοουπίοπιεὰ : 
Εσογ (ἤογε ἰ5 ποϊῃίηρ, ΥὙδηννεῆ, ὁπ τ ἴοῆρυς, 

Βαυῖ]ο! ὙΠου Κπονναβὶ ἰϊ δ οσείμεν. 
ἙΗΙΝῸ δηὰ Ὀείογε Του ἀοβὶ τνναϊοἢ πε, 

Αμπὰ ρυϊ ΤῊΥ Ραϊπὶ Ὄνδσ πιθ. 
(ΤῊγ) Κπον]εάρε ἰ5 ἴοο ννοηἀδγδι ἔοσ πιὸ: 
15 ἰηδοοθβϑί]ε ; 1 οδπηοὶ ἰδίῃ ἴο ἰϊ. 

ΕΕΙΠΥ Του ἀἰάκι Ὀεξεῖ τὴν γεϊῃϑ ; 

ΤὭου 5οτγεεηθβαάϑὶ Π|6 ἴῃ ΓΠΥ ποῖ ετ᾽ 5 νοπΊ Ὁ. 
Μγ ἔτατηε ννὰ5 οὶ ῃἰὰ ἴτοτῃ Τῇες, 

Ννηΐοῦ ΤΒου ἀἰάϑι πιαῖα ἴῃ ἴμ6 5εοτεῖ ρἷδοα. 
ΜΥ (ἰοἱ) ΤὨΐϊης ἐγε5 ἀϊὰ 56ες, 

Απὰ οἱ ΤῊΥ ὈοοΪς ννᾶ5 ἰϊ 81}, 
Ῥᾶγϑ5 ψεγα ἰηβοσ θεὰ, ργεογάδίπεά, 
ΜΝΏςα ἱδεγε ννὰ5 ποῖ οἣς οὗ ἴδετι. 

ΘΕΑΒΟΗ τὰς δηῃὰ ζησισ τὴν υιϊηὰ, 

ΤΥ πίε δηὰ ξηοιο τὴν ἱπουρῃῖβ; 
ἈΑπὰ 86ε ἱξ ἴπεγε Ὀς δὴν νυ ἱοκοάηδβϑ ἰῃ πια, 
Αμὰ Ἰεδά πε ἰῃ [πε νΑῪ ἐνεταϑιϊηρ. 

ς. Ν 11.196. 306. ιν 85. 2. 57μ. 4, 

Ο ΗΟΝΝ ρτεεοίουβ τὲ ΤΥ ([πἰεπά5), Ο σοὰ ! 
Ηον πυπιεσουβ (ἴπ 6 Ροοῦὴ ἀπιοηὴρ ἴπεπὶ!} 

Ο ἰδαὶ Τῆου νου ]άβι Κ}} τς νυϊοκεά, Ο Οοὰ 1 
ΎὝΠοϑε ΠΟ βρεαὶς στ νυ ἱοκαά ἰηϊεπὶ, 
Ο ποῖ] παίε ἴῆεπὶ (Παὶ μαῖὶς Τῆεε ὃ 
πὰ Ἰοαδίῃε ἴμοπὶ ἴΠαἱ τῖ86 ἃρ ἀραΐηβὶ Τῆες ὃ 
Ι Βαῖε ἴῆεπὶ ἢ ἢ πε ρεπεοίίοη οὗἁ Ὠαϊγεὰ ; 

ὙΠΕΥ ἃγα δηεπιὶςϑ ἴο τπ6. 

Ῥε. 130 ννᾶ8 ἴῃ 18 ἀπὰ ΜΠ, ἀπά βυ ϑεσαςηῖν ἴῃ 193λ δοοοτάϊπρ το 38) (ν. [πἴτ. 
88 27, 31, 33}, ἴο ν᾽ Βίοἢ (54. Ὁ δ ἀς Σαχαρίου, απὰ (54- 5 (πιφ.} 17 ἐν τῇ διασπορᾷ 

85 ἰῃ οἴπεῖ ἰπβίδηςςβ, (ἰ πκίηρ οὗ [15 σοπηροβίτἴοη ἴῃ ἴδε {ἰπιε5 οὐ ἴμε ροβίεχι]ῖς 
Ῥτορβεῖβ. Βαϊ [ἰ 18 ἱπιροββίϊς {παὶ ἴε Ῥ5. ἴῃ 1ϊ5 ργεβεηΐ ἔογπι οουϊὰ βανε θεεῃ 

πῃ 18; δηὰ ἰϊ ἰ5 ἱπιργοῦδθὶς ἐμαὶ ἰδ νγαβ ἴῃ 533, Ὀδοδυβε οἵ [ῃς ἢυπιετουβ Ατὰ- 

τοδί βπι5 δῃὰ ἰδῖε ἔοσπηβ δῃ ἃ ἐχργεββίοῃβ, [15 ἴγι ας ἴμδΐ τηδην οἵ ἴμεϑε ἂτε ἀυδί- 
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ους, ἴῃς Ντε8. Ββανίηρ οἴδετς τεδάϊπρε ; Ὀυϊ ἃ 5βυβιοίεπξ πυπιθετ τεπηδίῃβ ἴο τηδῖςα 
ἃ νεῖν ἰδὶς ἀαῖε ἴον {με ργεβϑεηὶ Ρξ, ἱπιρεγαίϊνς. (1) Κ» ν.3: 17, ἀβύδ!ν ἴα κε 85 
α.λ. δῃὰ Αταπιδίβπι; Ὀὰϊ τότε ργοῦὈΪΥ {πε υ508] γὺ “ηἑερα, 8 (5, 3, Ἔ, ν."Ἱ, 
(2) 535 νι} ίοσ γ2"; εἶϑιν. ἰῃγῖσε ἵπ Ρ 'ἰἢ δἀποΐμεν βεπβα, (3) ΓνῪ νυ. ἰῃ ἃ βεῆβε 

Ὁπκπονῃ εἶθνν. ιβ8. ἀἰβετ. ῬΓΟΔΌΪΥ εἴτοῦ ἔου Γι τὸ πο. (4) πθο ν.", 

Αὐϑῆι. 21; ΡοββὶΟΪΥ ἃ οἷ. (5) ΤΣ νιδ, ἰηϊεγργεῖεα Ὁγ τββ. 85 ἔγοτι ὍΣ"; 

ταοῦε ῥγοθὈΪΥ εττοῦ ἴοσ ὩΓ. (6) δῸΝ ν.δ, α.λ., Ατδηηδίβσω ; ρτοῦ. δ. 
(7) τ 55)» ν, α«λ.; εττοῦ ἕογ “Φ 10)}, (ῦ, Ἔ. (8) “ρυϑν ν.11, εἶδιν. ση. 316 70. 

97, 411 ἀα. γτββ. ἀἰβεγ; Ῥγοθθ  εττοσ ἴοσ "Β0) 88 70. 7χ6. (9) 708 ν.1}, 
αιλ. ἔοτπγ2; Φῦ, Ῥ, οἰβετνίβε. (10) 1) ὃν ν.19 ἴου ἼΦν ὅ;. (11) "ΡῚ ν.}δ 
ἧπ ἃ ὑβξᾶρε α.λ.; ΡΓΟΡΔΌΪ αὐτοῦ ἕο "Δ Ρ, 88 (ὅ. (12) ἢ ν.186,. α.λ., Ατὰ- 

τοδίϑση ; ὈγΟῦΘΟΪΥ εττοσ ἔου 1), (13) γ ν. 17, ἴπ [ἢ βεῆβε βεηθγα!ν ρίνεῃ, 

α.λ. ; Ὀαϊ ρτορδοὶγ ἴῃς νΌ. μ68 ἴῃς υϑυδ] βεηβε ; (ἴῃς ἀϊβετεπος ἀὰς ἴο ἀϊβετεηι 
ἰπίετρ. οὗ γι. (14) πϑρὴ ν.19, Ασαπι.; εἶβιν. 10. 1316 2414, (15) Γιυῦϑγ, ν.Ξ, 
εἶϑνν. ἴῃ δποῖπε βθηβε Νόε. 321 70. 3 ἴ, (16) Ῥ ΣΦ ν. 33, εἶβυν. 9419, (17) 3.0)» 
ν.3., εἶδνν. 1 ΟὮ, 49 15. 1413, ΟΥ̓ [δΠεβ5ὲ οἠἱγν (6) (7) (δ) (9) τε ἰη ν."13, δηά 

186βε 4}} ἰχὶ, εἴτ. οἵ ρὶ. Τῆς ἀοοίτίης οἵ με αἀἰνίηε ϑρίτίϊ ἴῃ ν.7-1}3 19 'ῃ δάνδῃςς 

οἵ δηγιμῖπρ ἱπ (πε ΟΤ, Βυϊῖ ἰξ 18 ργοῦδοϊε ἴμδὶ 15. 635.10 11ὲ8 Ὁδοῖκ οἵ ἰϊ. 
ὙΒοτα ἰ5 δῖ5ο 8 5ἰτα δεῖν τ Απὶ. 93. 8, ΠΙΟἢ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ννᾶβ πῃ ἴῃε τυϊπὰ οἵ 

ἴῃς δυΐμποτ. ΤῊΪΒβ βεοϊΐοῃ οἵ ἴῃς Ῥ58. 15. ἐπίγεῖν ἱπάερεπάεηϊ οἵ 115 σοπίεχὶ; 

[ι45 β᾽ Πρ] οὐ Ὑ ἀπ ῥατδ]]εϊίβσα ; πὰ 15 τῆοσε ροεῖϊς ἴῃ βίγ]6 πὰ Ἵοοποερίίου. 
ΤῊΪΐβ. τνᾶ8 Ῥυο Δ Ό]Υ ἴῃς οτἰρίπαὶ Ρβ. οἵ 38, ΜΕ, δπὰ 1833, ἴτοπι τς Ῥετβίδι 

Ρεηοὰ βυρβεαυεηῖ ἴὸ Νεβεπιίαῃ, ὙὍμὰ οἵαν ρατίβ οἵ ἴῃς 8. ψεῖς ἰδίον., 
1:5 δὰ ν.13.16. ἀρατὶ ἔγοτῃ ρίοβξβεβ, θεϊοηρ ἱορεῖῃετι, αῃὰ ργοῦδθὶν νἱτι τΠ δ πὶ 
ἴῃε οοποϊυβίου, ν.35.. Ψ 11:28 βεςῃι ἴο Ὀς Ἰἰαΐεσγ, ἰῃ ἴῃς Μδοοάρεδῃ ἴεπηρεσ. 

Τῆς ρἴοββθεβ ν.}4. 1δς. 18. 196. 3066 γα Ἰδίεν 31}. ᾿ανίοβ ἀοεβ ποῖ τεοορηΐθϑε ἴῃς 
ἀϊβετεπος Ὀεΐνγεεῃ “΄ δὰ 3, Ὀυϊ {μη 5 ν.19-28. δῃ ἱπιεγροϊδιίοη. 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΧΧΙΧ. 4. 

δίγ. 1. ἢὰ5 ἴψνο 50π. ὄουρ]εῖβ. --- ἴ. ̓ λμδεν απ 7 ρο 
᾿ τυλίδλεν ἐαπ 7. 3ἐε 3}, εἴ. Απι. ο᾽ δ, ἤδτγα, ἤοννανεσ, οβοαρα ἴτοπὶ 

ἀϊνίπε τεϊπ θυϊίοη νᾶ5 ᾿πουρῃϊ οὗ; ψ 116 ἤόσα ἴῃς ᾳυδϑίίοη ἰ5 ταϊβοὰ 

ἴῃ οΟΥ̓ΔΟΣ ἴο 8εῖ ἔοσίῃ ΌΥ [15 περαῖϊνα Πϑνοῦ ἴῃ6 ἀϊνίηθ οτηηί- 
Ῥ͵ΈΒ6ΠΟα. ---ὐ ον» 7Δγν δ᾽γὴ} ἢ ,ονι ΤᾺ φγέσεμεσ]. Τὰ ἴῃς ΟΤ. 
τῆς ἀϊνίης ϑρΙΠῈ ἰβΒ [ῆ6 αϊνίπῃθ ΘΏΕΘΓΡΥ : ἰῃ ἴμ6 δαγ]δϑὶ {{π165 1π|- 

Ῥατγιηρ ταὶ! βίουβ θη Πιιδίαβτη ἴο στήθη ; ἴδῃ Ἰδίεγ ἱπηραγιίηρ οἵπεγ 
εἰἴϊθ δῃά εηδοντηθηΐβ, ρἢγϑίοδὶ, ᾿ἰπις]!θοῖαα] δηα πηοσαὶ : α͵5ο ἴπ 
ἘΖεκίδὶ [8 ΘΠΕΓΡῪ οὗ Ἐπεορμδηῖς τηδηϊβϑίδιίοηβ. [Ι͂ἢ 15. 645.5, 1ῃ6 
βρης 5 ἰΙΔθπ τ 64 τὶ της δηρεὶ οὗ ἴῃς ῥγέβεησς οἵ ἴῃς Εχοάιβ ; 
δηᾷ πῃ ἴῃς Ῥοβίεχις ργορῃθῖβ ϑτἢ ἴῃς ἀἰνίπα ΡΟ ΟῚ τοϑίογίπρ ἀπά 
βυϊάϊηρ ταδὶ δὲ ἴῃς Κεβιογαϊίΐοη. Ετοτὶ 115 Ὀδϑἰ5 [ῃ6 ροσῖ τίβ68 

ἴο [Π6 βιργετηα πεῖρῃς οἵ ἰἀεπείγίηρ τὰς ἀϊνίης ϑρὶπὶ χὰ ἴῃς 
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ἀϊνίπε Ῥσεβεηςς, ποῖ οὨΪγ ἴῃ ἴῃ {πδορδηΐο, Ὀυξ 4150 ἴῃ ἴτε ἰην!ς- 
1016 δοινιε5 οὐ σοά τπγουρπουΐ [6 απηίνεγβα. --- 8. 77 Ἢ ἄεανεν, 
δὰ 115 δης {Π6515 ἡ Ὁ δλεο, ἴῃς. υπάεγνοιά, ἴῃς αροάς οὗ τῇς 
ἀεδὰ; 80 Ατῃ. οἷ. --- Ζάοι αγέ ἤλεγε ἢ δελοία Ζάσε αγί ἡλενγε]. 
ΤὨΕ οτρίμαὶ μά πὸ νῦ8., 85 ΠΟΥ γοσα ποῖ ἡδϑάςα δηὰ ἴπε τρθδϑς- 
ὍΓΟ ψὰ5 Ὀείϊογ ψίῖμους ἴδ. ὙΏΘΥ γοτα ἰδίοσ ἱῃβαγοης ἰῃ ἴῃ 6 

τεχῖ Ὁ ἃ ῥγοβδαῖς βοσίδβ. 
ϑίσ. 11. μᾶς 5σγῃ. σοιρ]οίβ. ----θ. υ 7 Δὲ τ νιν τοίρρε Ὁ 

216 Τατυη], 50 (ῦ, οἷ. τἰἱ 557; ἴο θὲ ῥτϑίεισεά ἴο 3Η, (ο]ονσεά Ὁγ 
ΕΨΥ'., ““ νιίηρβ οἵ ἴῃ6 Ῥάνη,᾿ ἃ ΡὮἢγ. ἀπκηόνῃ ἴο ΟἿ᾽. ἀπά ἱπιρτοῦ- 

ΔΌΪ]6, ἐβρϑοίδ!ν 45 ἰξ οὔβουγαβ [86 δῃςΠ 6515 Ὀεΐνγθεη (πε Ελαϑὶ 
Ώοηος ἴῃῈ Πανῃ ϑρτίηρβ δπὰ (με γεβί, ἤεσε 85 εἰβεῇογα ἰηαϊ- 
οδἱοα Ὀγ, --- ἀσεῖ ἐρ ἐς μδζεγηισεῦ 5εα], οἴ, Ὀι. τ τἾ,--10. 7λεγεῖ, 
ἴῃς ρίδος οὗ ἴμε Ῥανη, ἴπ6 εχίγοτης Εδϑὶ ; δηά δρϑίῃ, ἴῃς ρἷδες 
οὔ τῆ6 υἱτεγηπγοβῖ ὅ56α, ἴῃ 6 Ἔχίγοιης Νὴ εϑί. ---- Ζὰγ λαμά ἢ γίρά  λαπα 

- τοοιμέα ἠαγ ἀο φΥ »ιὸ ἢ ΖΆσοι τυομἐαἶε! ἐαμϑε ἐν γεδέ προ» ριξε], ἃ 

τῶοσα παίυγαὶ Ὄχρδηαϊίοη οὗ ἴῃ 6 οτἱρίπαὶ (τεαυϊγίηρ πὸ σμδηρα ἴῃ 
16. υηροϊηϊοά ἰαχῖ), ἴΔηὴ ΜΤ. [ο]ονεᾶ ὉγῪ ΕΥ"., ““Ἰεδὰ τως,᾽" 
ΨὨΙΟΝ 15 οὗ [ῃ6 ῃδίυγε οὗ δὴ δηϊὶοϊηαχ. ὙΠς σοησδρέοηῃ οὗ [Β6 

μαπά τεβίίηρ ρου, ἰαγίηρ μο]ά οἵ, ἰ5 Ἐβρβοίδ!Υ ἀρρτγορτγίαῖα ἴο ἴῃ 8 
ταγϑ οἵ θοιῃ ἴῃς ἀαινηίηρ δηά ἴῃς βεϊἰηρ 5ιη, οἵ, 10. 4818, 

δίς. 111. Ἃἴ5ο 885 3γη. οουρ]εῖβ. --- 11. “Ζανε 7 «αἱ 47, ἴπι τεϑο- 
Ἰατίοῃ. ---- διυγεν »} ν»ιογγῖηρ ποϊδράξ, ἴῃς πιοβὲ ρσορδῦ]α οτὶρίηδὶ 

τεδάϊηρ, οἵ. 170. γ᾽: ἢ ἀαγέρλ! αὄομξ »:6], ἴοσ σις ὈΥ ΘΙ 

ΠΟΡΥΪβ 1,5 πιϊϑῖα κα ἃ νὉ. νγᾶβ βιι ϑε αϊ6α ἩὨΪΟἢ 8. οἰβανῃεγε υδβεὰ 
Βαϊ ὑνίοθ δηά ἰ5 'ῃ ἴμ6δ6 οδδϑ65 ἀυίουβ ἴῃ ἔοσπὶ δηά τηεδηΐηρ, δηὰ 
ΜΠἰοἢ ἤδγα ρίνεβ ἴῃ6 ΨΊΒ5. στεαὶ αἰ βου δηᾶ 15. νδυ οὐ ΒΥ τθη- 

ἀεταά: ῬΒΥ., ΑΥ̓͂., “σονεγ᾽" αἴογ Σ, 3; ΕΥ̓. “Ἦνογνῇῃε!πλ,᾽" ΟΥ 
ΤΏΟΓΕ ΡΓΟΡΕΙ͂Υ ἄξει (ῦ, ἘΠ, “ στυβῃ πη ᾿": Ὀὰΐ πος οἵ ἴμεβε ρῖνα 
ἃ 56ῆ86 5υϊϊ6ἃ ἴο ἴῃ6 ῥᾶγδ]] 6] 15π|. ---- σλαλ δε ἀαγξησος ἢ πίρλ 1]. 

ὙΠΕ͵Ε 51.4}} ὈὉ6 Ὧο ἀν ψἱ ἢ ἰϊ5 ἀανγηΐπρ ᾿ίρῃι, Ὀὰῖ τὰς ἀδτίκηθββ οἵ 
πἰρῃϊ 5}.4}} οοηζίηυς 411] ἄδὺ ἰοηρ. --- 12. ϑδυγεῖν ἀἐαγζηεες ἢ 4λ6 

πῖρλέ--- »η4ὦαζοίή πο ἴοο ἐαγᾷ 79» ΤΖΑεε], 5ο ἴμαϊ Ὑποιῖι οδηβὶ ποῖ 566 
ἀἰϑθ ον ἴῃ ἴὶ γεγο 1 δηὶ δηᾶ ψῆδὶ 1 ὅο. --- νῖτῃ ἴῃ Δ Παβὶβ : 
σλίπελ ας 2λε 44)}]. Τὸ τη ϊβ ἃ ρ᾽οββαῖοσ δἀ5 ἴῃ: βιιπητΏΔΙΥ βἴδῖα- 
τηθηῖ: “186 ἀδηκηθββ ἀπά ἴῃς Ἰρμς ἀγα αἰϊκα," νιοὶ (65 ουθϑι- 
ταῖο5 ἴοσ ἴῃ ῥγενίουβ 1165; δηὰ 50 (55 γεάυςδβ ἴῃς ὅΘῖ:., ταδκίηρ 

τ υϑὲ ομα Ἰἰπθ ἴοο βῃοτῖ; γῇ ]α 38. Ἰεηρίῃ θη τῆς 511., τηακίηρ ἰΐ 
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ἦπδῖ οῃς ᾿ς ἴοο ἰοῆρ. ΤῊϊ5 ϑἰηρυϊαυν Ὀδδυ 1] Ῥ5. οοτηθ5 ἴο ἃ 
ῬΙΓΌΡΟΓ οἸϊηαχ δηᾶ σοῃοϊυβίοῃ ΠΟΤΕ ; δπά 15 σοιηρίεῖα δῃηά 5γηι- 
ταδί τοδὶ ἴῃ [56], πθθάϊηρ πὸ ἰπίτοἀποϊίοη ἀπ πο σοποϊυβίοῃ. 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΧΧΙΧ. Δ. 

δῖ: 1. 15. ἃ 5γ}. [εἰγαβι ἢ. --- 1. γαλτυελ, Το ἀρ: τεαγελ νι 
! 45ά Τλου ἠοε, ζησιν »:6]. ΤὨΒ βιγιοίαγα οἵ [π6 ϑῖ1., [π6 σηββ58- 
υΓ65, ἀπ ἴῃ6 Ρδγβ] 6] 15ὴὶ τοαυΐγε ἴνὸ ᾿ἴπη65, ΜΒΙΟΩ δὴ δποίθηϊ 
ΠοΟρΡγίδὲ μα5 τεάυςεά ἴο οὔθ. Τῇδ ροεῖ 15 σοηβοίουβ ἴμδὲ ἴῃ 6 
Ῥδορΐε ἃγα βεδσοῃ δα τῆγουρῃ δηά τπγουρῃ ὉΥ πεὶσς Οοά, ἀπά δγὰ 
Ὡβοτουρηϊγ Κπονη, οἵ, 6. 117} Ρ5. 143. ---2. Ζάσοω ζηοισεεί ἢ 2ε’- 
εείσεοί γογνε φαγῇ, Ὀοϊῃ Κὶπᾶς οἵ Κηον]εάρε, ἵπαὶ οἵ σοῃοεριίοη 
δηά {παῖ οἵ ρεσοθρίίοῃ. ---- 5} ἰρτοριοίζδηρ ἀπά »εῖπς ὠῤγίείηρ], οἴ. 
Ἀι. 67: τῆς δῃῖίγε δου οὗ τῃςῈ ἄδγ, Ἰοοκίπρ Ὀδοκιναγά ἴγοιχ ἴῃς 
σογηΐηρ δοηθ ἴο τεϑὶ ἴο ἴῃε σίβίηῃρ ὉΡ ἴο γὸ ἔοστίῃ ἴο ἴῃ6 ἀδγ᾽β 
οσουρδίίοῃ. ---- μὴν ,ητδρα5}, 580 πιοϑὲ ὑγοδΌΪγ, ἰῃ δοοογάδῃςς σ] ἢ 

ἴῃ ἀδ0υ8] τηηρ. οὗ [με νοσὰ ρίνθη ὈΥ ἴῃ6 Ἰε(ἴοτβ οἵ ἴῃ υῃροϊηϊεά 

τεχῖ, ταῖμϑσ [ῃδῃ “ΤΥ ἱπουρῖβ ᾿" Ὀαβεὰ οἡ ἃ ψογά υϑεὰ ρῬοβϑβί] Υ 
ν., θὰϊ πονῆοτε εἶδα ἰῃ ΟΤ. Τῇδ ἰαιϊεσ δι ρἢ512Ζε5, ἰξ 185 ἴσας, 

ἴδε βϑδσοῃίηρ οἵ ἴπ6 τηϊηά, 85 ἴῃ σοτωρ!οπηθηΐ ἴο ἴῃ 6 5θδγοῃίηρ οὗ 
τλ6 εχίεγηδὶ 1 ; Ὀαῖ ἰξ 15 Ἱπιργο Δ Ό]6, ἃ5 [ἢ 5 116 5 [Ο] οννεὰ Ὦγ 
δἰχ 11η65, 411 οὔ νοι τείεσ ἴοὸ ἴῃς δχίοσηδὶ 116. 10 τς ἰηϊοσγηδὶ 

τηϊηά ννεγὲ ἴο Ὀὲ σεΐεισεά ἴο, γε ψουὰ ἐχρεοὶ δἱ ᾿θαϑὶ οὔθ σουρϊεῖ 

ουὖξ οἵ ἴδε ἴουγ ἴο Ὀ6 ρίνεη ἴο ᾿ἴϊ., Μοτγεονοσ, ἴπε ργθνίουβ ᾿ἰης οὗ 
ἴῃε σουρίει γαστὴρ ἴο [6 δχίθγηδὶ 116 βυρρεϑβ [Πδὶ 118 τηδῖθ 
βΒῃουϊὰ ἀο 50 δἷθϑο. ΤῊ 5 τνὸ μᾶνϑ, ἱΓ νὰ {ῃ]πκ οἵὗὁἨ δϑβϑοοίφιίοη στ τἢ 

τἰεπάβ ἀυπηρ ἴῃ6 ἰπΐεσναὶ Ὀεΐνεεη ἴμ6 σβίηρ ὉΡ δῃά ἴῃς 5ἰτἰηρ 
ἄονῃ. ϑίποβ [8 ἰ5 βυβίδι πε Ὁγ ἴῃ6 υϑ84] τηηρ. οὗ ἴῃς οτρίπδὶ 

ψοτά, ἴἃ 5 δυγργϑίηρ 1μαὶ ΔῺΥ ΟἾΒΕΙ τηηρ. 5βουα να Ὀδθη 

τπουραὶ οἵ. 
ϑΕσ. 11. ἢδ8 ἃ 3). δηἀ ἃ βυῃίῃ. σουρϊεί, -- 3. »» ῥαδὰ απᾶ τὴν 

γεεδηρ ῥίαεε), τὰ ραῖῃ [Ὁ] ον θὰ ἤθη ἢ6 τοβα ἴῃ [ἢ6 πηοσηΐηρ δηὰ 
1ῃ6 ταϑιΐηρ ρίδος ἴο ψῃ οι 6 τεϊυγηθα ἔογ ἴῃ ηἰρ δῖ. --- [ αἦ νην 
τυαγςο, Ὀεΐνεθη ἴῃ ἱπο. ΤῆΘ νῦβ. ἀγὲ ἀπυβυδὶ ἀπά ἀἰβῆσυ], ἀηὰ 

ΥὙΔΙου 5] Υ τεπά γε ὈΥ δηοίεηΐ δῃά τηοάεγη Ί55. Τῆδ τηοβῖ ὑτοῦ- 
ΔΌΪΕ νὉ. ἴπ τῇς ἢἤτβε Ἰίπε ἰ5 ἡμγη ἀείας 201, νἰϑὶῖ, ἱπβρβθοῖ, δῃᾷ 50 

Κπον; [ Ζἤοι αγί ἀεεμε ον 9. Βυὶ 1ἢ ρῖνεβ ἃ τὰτὲ ἔογγ, γῇ οἢ 

οΔῃ ΟἿΪ Ὀς ἰηιεγργείθ ἰῇ δὴ υπηδίυζα! β6η86 : ΡΒΥ͂. “τί 
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δῦουϊ," ΑΥ̓͂. ““ σοτηραββεβι," ΕΥ͂., ΠΡΌ Ν., “ βεδσομεβῖ," Ἐπὶ), “ πίη- 

πονεϑὶ." --- 4. 2:9» “ἄεγε ἐς ποίλίηρ οηῃ »Ἐ} Ἰοηφωε), τοδγ ἴο ὈῈ 
βρόκβϑῃ Ὀυΐ ποῖ γεῖ υἱζοτεά. --- 8,2 7 Ζάοι ξποιυεεῖ 1! αὐϊορεζλέν], 
115 πηεδηΐϊηρ 85 ΜΕ}} ἃ5 ἴῃ 6 ἜἼχργδβϑίοῃ [παΐ ψ1}} δ6 ρίνεη ἴο ἴξ. 

ϑῖσ. ΠῚ. μα8 ἵν 501. σου ρ]εῖ8. --- ὅ, βελίπα ἀπά ὀεογε], οα 
8}1 5465 τουπηά δϑουί. --- Ζάοι 404) τυαίελ »ι6], ἴῃ 6 Ῥτοῦδθ]ς πιηρ. 
οὗ δῃ οτἱρίπαὶ νυ ϊο ἢ ἰ5 ἀυθδίουβΒ. 3Η 5Ξεεπι5 ἴο ρῖνε ἃ νΌ. τηδδηΐπρ 
“Ῥαβεῖ," ““Ὀαβίθρο," 50 ΑΥ͂., ΕΥ., [ἙἘ5Υ.., ἱπιρὶ γίηρ ἴῃ τιθίδρου 

οἵ ἃ 5ίερε, οἴ. 70. 195; Ὀυϊ τῃ}5 ψου]ά ἱπλρὶῪ ΒΟΒΈ]γ, ψΒΙ ἢ 18 
ΔἸἴεη ἴο 1η18 πῆγε 58. δηὰ ἱπηργοῦδοϊα ἴῃ [5 σουρὶεῖ δος. 
ᾧ, Σ, 5, 3, μαὰ δποῖδμεγ νΌ. πηεδηΐηρ “ [Δβϑῃϊοη,᾽" “ ἴοτηι,᾽ οὗ ογεᾶ- 

ὕοη, 50 ΡΒΨΥ͂. ; Ὀυϊ τῃϊδ σοποδρέοῃ Ῥεϊοῃρβ ἰο ϑίτβ. ΙΝ. δηὰ Υ.., ἀπά 

σπουὰ θὲ ῥχεπηδίασε ἤθτα. [Ι{ 5 υϑῖ ἃ5 Θδ5Ὺ ἴο 1ϊηἰ οὗ ἴῃ νὉ. 
“φαῖο!,᾽" ““ρσυατγὰ," 5υϊϊεα ἴο ἴῃ σοπιοχὶ δηά ἴο ἴδε [ 2υΖ ΖᾺν 
αἦνι οὐεῦ τ|4]. ΤῊΪϊβ Ρῃγ. μ85 [ἤδη ἴῃς ὑϑιυδ] πιεδηΐηρ οἵ ρῥτοῖεε- 
οῃ, ψῃϊοἢ σεγίδίη]Υ 5118 τῆς ΘηΠσα σουγθα οὗ τῃουρῃς τπ5 ΓΔΓ 
τηυοῃ Ὀεῖῖεν ἴῃ δ “ ἰαῪ Ταΐης απ ἀροὴ " οἵ ΕΧ"., ἀπε ἀουθι]ε55 

ἴο {πε ἱπῆπεηςε οἵἉ ν.} οὗ τπε οἴμεσ 58. ---ἰα. Ζᾷν ζηοιυζαρεΊ, 
ἱπιεγρτεηρ ἴΠ6 ἀγίς]α, ψ ἢ, δοσοταϊηρ ἴο ἴμ6 οτίρίπαὶ ἰεχῖ, θὲ- 

Ἰοηρεά ἴο 1Π]5 που, 85 ροββεβϑίνα, γαῖα ἴἤδη ἀειηοηβίγαζνα. --- 
ἧς τοο τυορεργγ 707 νιε], ἴο Ὀ6 ψοπάοδγεά δὶ, Ὀυαΐϊ ποῖ υπηάοτβιοοά. 

--Ἰ ἐς ἐπιαεσεεεῖδίε], ἴοο ἰρῇ ἴο 6 τεδοπῃεά. --- 7 εαπριοί σήαΐπ 

ἴο 14]. Τμῖβ. σομαρίεῖθ5 ἴῃ6 ἢγϑθι ρατί οὗ τῆς Ρ58., θεΐνοη ψῖο ἢ 

δηᾷ [μ6 βεοοπά ραᾶτῖ δῇ δαῦεγ Ρ5. ννὰ5 ἰῃβεγίεα Ὁγ ἃ ἰδίεσγ βἀϊϊοσγ. 
δίς. 1. Ὑνο 5γῃ. σουρ]ε5. --- 18, Κ γ᾽, αββενεσαῖϊνα ρδγίοεϊε, 

δηὰ ποὶ οδιιϑαὶ ἃ5 ΕΝ". --- Ζ΄ου, “ἸαεΓ δερεί μῖν γεὶπς}, ἱτυρὶ γίησ 

ἃ ρϑῖεσγῃδὶ σοησεριίοῃ οὗ οτγεδιίοῃ, ἃ5 αη. 14}. 53 Ὁ. 3225 Ρχυ. 853, 
ψελκεηεὰ ὉΥ ΤΡΩ͂Ν. πο “ ἰογτηδά,᾽" δηά 51}}} ἑασίμεγ ὉγῪ ἘΝ". ἰηῖο 

“Ῥοββεββεα " δῇϊεσ (5, Ὁ. Τῇ “ τείηϑβ " στερτγεβεηΐῖ ἴῃ 6 ἰηνναγαά πηδῃ, 

οἵ. Ῥ5. γ τόῖ χδῆ, ---- ΖΆοι φεγεσησας νι], Ῥτοϊθοιηρ τα ἔγοση 1} 
Βαγηι, ἐπι τι» γιοζὴεγς τυογιό, ΑἴιεΓ 1 ννὰ58 Ὀεροίίδη ; 50 “ ςονογεὰ 

τὴ " ΕΝ", ΤὨΪΚ5 ἰ5 ἴπε πηοϑβὶ ηδίυταὶ ἱπιεγργεϊδιίοη, ἰη δοοογάδπος 
ψίτῃ 2211, ἀηα τυ [Πε ἀ5ι8] τηεαπίηρ οἵ ἴμε ΗεὉ. νοτὰ, οἵ νιοὶ 
ΦᾺ, ἘΠ], ρῖνε ῬγοῦδὈν ΟὨΪΥ ἃ ραταρῆγαβθο. ΙΡΟΥ΄., “ σεᾶνε π|6,᾿" 85 

ἃ τηοάδ οἵ ογϑδϊΐοῃ, ἃ σοπηπηοῃ γαπάδσίηρ διημοηβ πιοάεγηῃ βοΠοἶδγβ, 

Εἶνεϑβ ἃ τηβδηΐηρ ἴο {πε Ηεῦ. νογά ἁαπκηόνη εἰβενῆεσε ; δηὰ πῇ ΐ]α 

ἰϊ εἶνεβ ἃ δοοά σοποερίίοη οὗ 6 πιοάε οἵ ογεαϊΐοη, μδ5 γεα]]γ πὸ 
ῬΙΌΡΕΙ βυρροτὶ ἰῃ ΟΤ' --- 14. Α εἰοββαῖοσ τεῆενβ ἴῃ6 ψόοηαεῖ 
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ἜΧΡΓΕββοα δἰγεδαν ἴῃ ν.", 7 ἡἀαηξ Τῇεε 70» (α7) 7 έριε ατυε-ἱποῤίν- 
ἐηρ τυογᾷς, ΖΤήσοι αγί τυονιφγγμέ. τυοριεγγμὲ αγε 71.» τυογζε}; ἃ 

Πραρίηρ ὕὑΡ οὗ ἴεγηη5 οὗ δά πηϊγαϊίοη οὗ ἴῃ 6 ογθαίίοῃ οὗ τηδῃ δηά ἴῃ 8 

Ῥγον! ἀθητῖδὶ σᾶγα ονεσ τη. ΤῊΪ5 15 [ῃ6 πιοβῖ ὑρσοῦδῦ]α Ἰῃ(εσργείδ- 

τίοη οἵ 1}15 αἰ ῆσυϊ! ν., αἰ πουρῇ ἰἴ 15 ρίνθη ἃ πῖογα ῥγοβαὶς ἔογῃ ἴῃ 

ζΉ, [οἹἹονεά Ὀγ ΕΝ". : “(ογ 1 ἅτὰ ἔδαγίγ δηα ψοη θυ γ τηδάθ : 
τρδτν! ]ουβ ἀγα ΤῊΥ γγοκβ.᾽"" ΤῊε ἰαϑὶ οἷδιιβα ἴῃ 38, 3, [ο]ονεά Ὁγ 
ἘΝ". 15: κ"ΤῊΥ 800] Κπονεῖῃ τίρῃς ψν6 11." ἘΤΠΙβ 18 ηοῖ 50 ρσοθδῦ]α 
85 “Ἴπου Κπονεϑῖ τίρῃς ψγ6}} πὶ 80]; ψῃΙ ἢ 5 βυϊτεά ἴο 186 
δητῖγα οουγβα οὗ τπουρῆϊ οὗ ἴῃς ῥ5., Μη] οἢ ετρἢβΖαβ ἀϊνίηα Κπον- 

Ἰεάρε δῃηὰ ποῖ μυμηδη. ---15. 2» γγασιέ τας ποί ἀΐά ὕγονι ΤἼεε], 

ἴῃς ἔτᾶπιθ 85 οοηβεταϊεα οἵ Ὀοπο, ἴῃ [15 δαι] οϑὶ ἐοσγηδιίοῃ ἴῃ ἴῃς 

τροῖΠετ᾽ 5 ΜΟτΩΌ. --- άϊελ Τάοι ἡ  νιαζε ἴηι αὶ «εεγεῖ δίας). 1 
8 ποΐ πἰἀάδη ἤοτ Οοά, τπουρῇ ἴῃ ἴῃ6 δάάεη ρίδοα οἵ τῃ8 
Μ ΟΠ ἰΐξ ταϊρῆϊ ψγ6}1 Ὀ6; Ὀεοαυβα Ηδ ἰηάδεὰ Πα πιδάβ ᾿ξ. ΤὨΐ5 

τεηάεπηρ οἵ (ὅ, ἀπά πηοβὲ οἴμεγ ΑΤββ. 8 ΏΟσα ργοῦδὈϊα ἴμδη τμδῖ 
τοαυϊτοά ὃγ 38 (οἸ]οννεὰ ὈὉγ ΑΝ., ΕΝ.., 1ΡΘΝ.., “ννθεη 1 νγὰβ τηδάς,᾽" 

ΟΥ “τῃουρ 1 Ὀ6 πιδάς " ΡΒΥ͂. --- ΑἩ οτρίπαὶ πλᾶγρίηδὶ ηοῖς, νυ ῃϊοἢ 

ἐνθηῖυδ!ν ογερὶ ἱπῖο ἴῃς ἰοχῖ, μᾶ5 ρίνεη υηϊο]ὰ αἰ βου ἐγ ἴο ὙΎ85. 
Δηα ᾿πιεγργεῖειβ. [1 ἀουθι]685 νὰ5 Δῃ Ἔχρταϑβίοη οἵ οοηβάδποθ 
πῃ ἴῃς τεϑυττεοιίοῃ οὗ [Π6 ὈΟΑῪ βυρρεδιεα Ὁγ [18 οὔρίπαὶ (οστηδιίο : 

7 εεγίαίπόν «λαΐ σίρε γον τὰς μηάερενογ 1, (ὅ, ἘΠ, ἰατεγργεῖ τμῈ 

ἩδΘΌ. τννοτὰ 85 ἃ που, “"ΤῊΥ ϑυρβίδησο ᾿ ἢ “τὴν ἴγατης "; ψῃϊο ἢ 

ἴδῃ Ἰηνοϊνοβ εἰ ἴθῈγ τ[ἢ6 σοποορίίοη οὗ ἴῃς ογεδιίοη οἵ ἴμ6 βυὺ- 
βίδηος οἵ ἴῃς δυμδῃ ὈΟΑῪ ἴῃ ϑ|εοὶ, ἴῃς δροάς οἵ ἴῃς ἀεδά, 

Ῥεηδδίῃ ἴῃς δαγῖῃ, ἢ [6 συρρεϑιίοῃ οὗ ῥτγεδχίβίεηος, ἃ ἰπουρὰς. 
οἰβεννῆθσα ἀηκποόνῃ ἴο ἴῃ ΟἿ᾽. δηά ἱπιρτοῦ δ ]ε ἰῃ ἰϊβεὶῦ; οὐ εἶδα 
ἴηε Ἄοοποσριίοη ἴπαὶ (ἢ 6 ποτ ἰ5 ἴπ6 υπάεγνουᾶ, ἢ ἢ ἢᾶ5 ΠῸ 

ιϑᾶρα ἴο 51} 1, ἀνθ ᾿{ γα τεραγὰ ἴπ6 σοῃηοερίίοῃ 85 νἱγίιδ!ν ἃ 
τηείαρμοσ. 3Η Ὁγ αἰ τοργαρην ρίνεβ ἃ νΌ. σι [ἢ πιεδηΐηρ “1 

δα το ογοά,᾽" ““μψονε τορεῖμεσ οἵ νϑτγίοιιβ οοΐουβ,᾿" ψῃ ἢ ρίνεβ Δῃ 
ἰηϊεταβίίησς σοησερίίοη οἵ ἴῃ6 τηοάε οὗ ογεδίοῃ, Ὀυϊ ομς ψῃϊοῇ ἰδ 
ποῖ ΘΧΔΟΙΪ σαρτεβεηϊεά ἰη ΑΥ͂., ΕΥ͂., ““οὐΠουβὶν υτουρῖ," 511} 

1655 ἰῇ [6 τῆογε ρεηεσαὶ “ (ἀϑϊοηβά " ΡΒ. “ ντουρῆι" [Β5Υ.; 

δηά ἢ ἢ ἴῃ ΔῊ οα56 ἄοα5 ποῖ Ἔβοᾶρε ἴῃς αἰ βου 1165 δἰϊδομθά ἴο 

τὰς υ586 οἵ [ῃ6 ἴεγτ “ πηάδογνοῦα," 
ϑὲσ. Υ. Ὑπὸ ϑΞυηῖῃ. σουρ]είβ5. --- 16. Μνὺ ῥῶ, ἴῇε ποτὰ 5ὰρ- 

βεβίεὰ ὈΥ ὁ δπά ευϊϊεά ἴο ἴῃ6 οοηΐεχί. ΤῊΪ5 15 τῆοσα ργοῦδῦὶα 

2Κ 
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τθδη [ἢ6 α.λ. “ἐπι ῦτγο,᾽" “ υηίοττηεα 5Ξυδϑίδηςς,᾽᾽ [ΠουρΡᾺ βυβιαϊηοά 

ὉΥ οἴου ὟΊβ5. --- ΖΑ πε ἐγές “Ἰα΄ “εε1, ἴῃς δμεγο ἰοΐ ἴῃ 1Π{π δϑϑρηεα 
ἴο τηδη τγᾶβ ἔόγεβθθῃ ὈΥ̓͂ ἴη6 εγεβ8 οἵ σοά. --- 4π4] οη 71λγν δοοῖξ τας 

ἐΐ α7}. Ιὰ ννᾶβ ]] τερίβίεσεα δηά 80 ργεἀείϊειτηίηθα Ῥείογε τῃ6 
Ὀίπ οὗ πιδη. δ, 3, Ἐ, Βανε οπὶν “ 41}, ψῃϊο τείετβ ἴο ἴῃς 
δηϊεοθάθηϊ “Ἰοῖ " οὐ “ ἐοσίυπο ᾿᾿ ἴῃ 16. Βυΐ 3Η ἱπίεγρτγεῖβ ΌῪ ἃ 
ῬΙ. 5. “ 8}} οἵ {πεηλ,᾽" ᾿ῃτευρσθιίηρ ἴμ 6 “ ἐσλθτγο ᾽ ἴῃ 115 σοηκετπδης 
δ]εμλ δ. ---- 224}57, οὗ πυπιδη Ἰἴξδ, 5σγῃ. ψῖτῃ τῆς ἰοσῖαπε οσ ἰοῖ ἴῃ 

116. -- εὐεγε ἑπεεγίδεα, ἰὰ τῃ6 Ῥοοῖ, 5 πὲ ννᾶβ. Τῆδ Ὀ]. οἵ τῆς 

ΥὉ., ἃ5 Ψ6}] 85 1ἴΠ6 τωθᾶβυζα, γα ΐγαβ “ ἀδγπ᾽᾽ ἃ5 [6 5υ]. --- 37έ- 
ογάα με, Ἰἰτογα!ν “ ἰοσπμθά,᾽ “ σοπδιταϊοα,᾽" ἴῃ δοσοσάδησος νυ τἢ 

16 ἀϑᾶρὲ οὗ ἴῃε νῦ., γγνὨ] ἢ 15 ἀρρτορτίδϊε ἴο 4]} ἀἰνίῃε οτἱρί παι οηβ. 
- σάση λεγε τοας πο ογδ 7 “λένε, Ὀεΐογε ἃ βἰηρὶε ομε οἵ ἴμεβϑε 

ἄδγϑβ οὗ δυπηδῃ [Ἰἔδ τοοῖκ 115 ὑἷδοθ ἴῃ 18 ἰδ ροσαὶ οσγάθσ. 
ϑίγ. ΥἹ. ὅγῃ. δῃά βυῃηίῃ. σου ρ]ε(8. ---- 23, δεαγελ πε ἢ 7}} νιε], 

τοπενίηρ ἴῃς 5βἰδίεπηεηὶ οὗ ἔδοϊ οὗ ν.ἷ, ἴῃ [Π6 ἔογῃιν οἵ ἰπιν. ---- σπα 

ἄποιυ, ταρεαϊθα ἴῃ δδοῖ ᾿ἰπθ ἔοτ διῃρ 8515. --- 1») γεΐμα ἢ μεν 

“λοι, ἴ[λ6 ἸΏΠΟΙ τηδῃ, ἴῃ δἀαϊτίοη ἴο ἴῃ 6 Οὐεῦ τάδῃ οὗ ϑί:. 1. 

--24. 4ηπώή τες {7 τἄεγε δε σλν τυϊοξεάπεςς ἐπ γιδ], δη]ατρεὰ ὉΥ ἃ 
Εἰοββαῖου δραϊηβί ἴῃ τηθάβυγε ὈΥ [Π 6 ἰηβογίίοη οἵ “"ΑῪὺ " ἴτοτὰ ἴῃς 

{οἸ]ονῖηρ ᾿π6. Τῆς τπουρμῖ 15, [μαι Οοά τιϊρῃς 566 πο κεάμαβς 

οὗ νι ϊς ἢ ἴπ6 ροεῖ Πἰπηβε]Γ νὰ5 υποοηβοίουϑ, οἵ, 19. 5", --- 4πά ξαά 

"πη|6 ἐπὶ 1ἠς τοᾶν εὐεγίατ ἥησ]), [6 ψὰῪ Ὠϊοἢ ΚηοΒ ΠΟ δηὰ, 85 Θ΄, 

Έ, 3, οἴ τὸ χε" δ; ποῖ “τῃε νὰν Ἰεδάϊηρ ἴο ἐνοτδϑιίηρ 1Π{,᾽ ψ ΒΊς ἢ, 
ΨΉ1Π6 ἴτι|6 Θπουρῇ 45 ἃ ἀδάποιϊίοη ἔτοτα ἰῃ6 5ἰδίεγηξηΐϊ, ἰ8 Ὡοΐ ἴῃ 

δοοοτά ψί ΟΤ'. υϑᾶρε οἵ ἴπε586 ἴθσπὴβ ; ΠΟῚ “ ἴῃς νὰν οἵ οἹά,᾽" 85 
ΟΙΚ. δῇεγν ὦ, εἶ, 7ε. 615 18,5, ψ ΠΟἢ 18 ποῖ βυϊϊεά ἴο ἴῃ σοηίοχί. 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΧΧΙΧ. Οὶ 

ϑῖ:. 1. Τνο βγη. σουρθῖβ ἰῃ δηιΠ6βί5. --- 17. Ο ἀσῖν γεείοως 
γε Τὰν ,)ίεμας], 30 411 τββ.; δυϊ ΕΔ", ἰηἴεγρτεῖ τἴ6 Ηδῦ. νογὰ 

ΒΕΙΕ 85 ἴῃ ν." ἴῃ ἴῃ βεῆβε οὗ ἴμε ἀϊνίης “τῃουρηϊ5,᾽ σἰῖπουῖ )υ5- 
Βοδιίοη ἴῃ ΟἿ. -- ἴτυν πωριθγοῖς ἦς 2007 αγιοηρ ἤλερε], 50 3, Θ, 

ψὨοἢ ἰδ ποτα τοῦδε δηὰ Ὀεῖίοσ βυϊϊεὰ το ἴῃς σοηϊοχί ἴἤδη 

“πεῖν σὨΙ εἰ ̓"" οὗ (5, Ῥ), οὐ “ 1ῃ οἷν βαπὶ᾽" οἵ ΕΥ̓. ὙΤΒα ΡΟΟΥΙ 8.Ὲ 

810 5 ἢανε Ὀδοοίης Ροοσ [Ὠγουρῃ ἴῃς το κεάηεββ οἵ [ἢ 6 δῃθτη 68 
οἵ ν.33, ---18. 15 ἰπ τῇς ἤγβι 1ἴπε ἃ ρίοββ οἵ ἜἌχρδηβίοῃ : ον 7 
εοιρ ἠλέει τὴεν αγε νιογὲ ἐμ πιρρεδεν Ἰάση τὰς σαπά; ἴὰ ἴδ 
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βδσοηά ᾿ἴπα δὴ ὄὌχργεϑϑίοη οὗ ἰδῇ ἴῃ τΠ6 τεβυτστθοϊίοῃ: 7 7 

«υαξεηεά, ἴτοτα ἴῃ6 5ἰεερ οἵ ἀεαίῃ, 7 γε το τοίὰ Ζάεε, οἴ. ν. ὅς 

35. -1θ-20. Ο τλαἐ Ζάοι τυοιῥαρ! δι ἐδ τυΐοξε4, αι ἰταρτα- 
εδίίοη οὐ ἴῃς νίοκεά δηθπλῖε5 οὗ [Π6 ροοῦ ἐπ θη οἵ σοά. --- ΖΆσε:ε 

«ὐἦο «ῥεαξ τοῖὰ τουϊέζεά ἐπίεη], βδιάθγουβ δηδτηΐθβ, ἴποβα ΨῆΟ 

56εἰ ἴο ἰπατα ὈΥ (βεῃοοά δηά τ βγεργεβθηίδίίοη, ἃ5 γα  ἸΥ 

ἴῃ ψ. --- ΑὮ δποίθηϊ ρ᾽οββαῖοσ ἢ 5, ὈΥ ἴῃ ἰπβεσιίοη οὗ δῃ ἱπίεγρτείδ- 
ἔνε 5ζ., ἀραϊηδι ἴῃ υϑᾶρε οὗἩ [6 ποτά, ἰηϊτοάπσοα ρστάνα αἰ βου 
ἰηῖο ἴῃ6 ράᾶββϑαρβ, ὮΙ Οἢ 5 ΤΠΘ ἢ νατίουϑὶΥ τοηἀθγθα ΌΥ οἵδε 85. 
-- Απ εαηοσ ρ]οββαῖογ δα ἀδά ἴο ν.} δὴ ἱπιργεοδίίοῃ ἴῃ [ἢ 6 ἔοτπι οὗ 
ἃ ΜΙβἢ : ΚΖ νιοη 97 ὀίροα ἀφῥαγί γον γιό, αιιὰ ἴὸ ν.3 ἃ Ἰΐηε : τυἦο 

ταζε Τὴν πανις ἐπ σαΐπ, ΜϊοΟἢ Ἰητογργεῖβ ἴῃ 6 βρεθοῦ οἵ ἴδ ῥτε- 

νίουβ ᾿ἴη6 85 ὉΪΑβρΘΠῚΥ ἴῃ νἱοϊιίοη οἵ ἴῃς Τηϊγὰ νγογά, ἔχ. 2οῦ ; 

δηὰ σοποϊἀθ5 ἢ δὴ οἰ ρμαῖῖς τεβιδϊεπηθηΐ οἵ ἴῃ6 βυ ]εςοῖ : ἐυέπ 
Ζλέρο αάνεγεαγίές ; 30 Ααᾳ. Σ, 3, ζ,, (ο]ονεὰ ὃγ Εν". Βαϊ φῦ, Ἐ, 
φ6, [ο]]ονίηρ [ῃ6 τηοϑὲ παίαγαὶ ἰηϊεγργείδιίοη οὐ ἴῃς ἰαχὶ ρίνθη 
ἴη 38, τεηάεγ: “ἴῃ νδίη {πεν ἴδκε ΤῊΥ οἰτἰ65,᾽" νι ϊοῖ, πονθνου, ἰ 
80 ἀἰβῆουε ἴθ [ῃ6 ῥτεβεηὶ ἼἽοπίεχί, ἴῃδλ τηοάεσῃ βοῃοϊαγβ τααῖκα 

νδιΐουβ διθηἀδιοη8, ΟΥ εἶβ6 τεραγὰ ἴῃς εχ 85 Βορε εβϑὶν σοτταρίῖ. 
ϑίγ. 11. Ὑνο βγη. σουρ]ο5. --- 21. 229 ποΐ 7 λαίς Ἰάενι 7 ἢ} ἡραϊδξε 

ἤάόνι 7], ἱπαιρὶ γίπρ 4 ροϑι ἶνες ἄηβοσ. Τῇ ἴθροσ οὗ ἴῃς Μδοοδ- 
Ῥαδῃ ΜΑΓ5 8 ὉΠ) 5ἴα Κα 6 ἰῃ [ἢ 5 51Γ. -- ζ΄ λαΐς 7Ζἅεε ἢ γίδε π 
ἀραΐμεί 7ΖἼεε], Ἰἀεπο γηρ ἴῃ6 οπεπηῖεβ οὐ ἴῃς 7ὲν5 Ψ ἢ ἴῃ 6 δηε- 
τηΐεβ οὗ τπεῖγ Οοά. --- 22. 7 λαΐξ ζάσρι το ὦ 4. 2εγζεεδοη οὗ 
λαίγεα], νιτῃ σας ἢ ἃ ἄερτεε οἵἉ μαϊγεά, ψἱτἢ δυο ἢ δὴ ἰηιθηβὶγ, μδΐ 
πὸ πίρμεν ἄδρτοα οδῃ ΡῈ ἱβουρῃϊ οὗ --- Ζ,εν αγὲ ἐπεηριΐθς ΤῸ 7246], 
ΤΩΥ ῬΘΙΒΟΏΔΪ ΘΏΘΙΏ165. 

ΟΧΧΧΙΧ. 3. 

1. ὩΒΊΡ.] εἶδνν. Ψ, 4433; 76. 1710 Ὁ --τ »Ἀ5}} 5. οοηβες. τεβυϊ : (, 3, 51. 
σον πΈΙ ἢ μα6 ἴνο θεαῖς ἀπὰ Ὀεϊοηρβ ἴο 1.2, τῶν ννᾶβ υϑεὰ δἱ ἴδε δπὰ οἵ 
ἐδο 1., ἃ τεῖϊϊς οὔ νϑῖοι ἰβ ἴῃς πριν οὗὨ ν.3, ψῃῖο ἢ τααῖτο5 1.8 ἴοο ἰοηρ. --- 

3. ΔΡΩ3] ΠΥ τυγϊτίεη ρί. 2 τὴ. 56. 1532. --- 010] ΘΒ Ν' πάντας τοὺς διαλογισμούς 
μὸν ῬᾺ Ὁ3, ταογε ῥοῦ. δὰ Ὀεῖϊεσ πιδεάᾶβϑαγε ἴβδη " οἵ ἰαῖς 5ῖ)}]ε ἔοτ δοο., δυξ 

ΦποΑΒΤ μᾶνε ποῖ πάντες. ἢ [5] η.[π|.} ῥώγῴοσε, αἷνε, ΒΌΒ., εἶδυν. 
ν.1; οἵ, τὴρὴ ἐορερίρερ, οἰγίνέρρ, Ἐς. τ} (Ὁ 61. Εδ.); ἴῃ: Ατδτη, δλοισάξε, τοῦδ], Ὁυὲ 

τῖ8. ἀοεβ ποῖ βυΐϊξ ἴῃς ςοπίεχῖ, 3. σηαδιενε σεθέσε τ αρτοῦ. Βά. ΨῸ γεν 
“) εκαῖ, 5 ὦ, Ἔ), 3, ἴπι ν 17, --ο νυ} } 5 3813, ς(. 1.385 ὈγΊΘὉ. τ ϑ. ὙΠῚΝ} σιν 
2αὰ (οἵ 116), οἵ. 1423. -- 72] ΟἿΑ] πῇ. ἢ »3 Αταπὶ, ἴου γ2; εἶϑυν. [ν. 1838 
2016, ΗΐρΒ. ἴν. 1919, Ὀυϊ ἴΠε86 ἴπ ἀποῖμεσ βεῃβξθ. (ὅ σχοῖνον, Ἐ ,ενιλενίενι τα 
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ΣΥ͂3. πιΓπ|.} γερέέηρ ῥίασε, (με σιαΐ οὐ «βγεαά, οἴ. Ῥτ. 2415, -- πλ ῬΙ, ΡΥ. 
ἔ πὸν ΡΙο] (1) φεαίίον, αἴ βεῦτε, 4413 το ΎΣ 1, ποῖ Ξυϊϊεὰ ἴο οοηΐεχὶ ἀπὰ 50 (2) τσὲ»- 

ποτῦ, εἷῷ Β0Β., τ., ἃ πιηρ. ποῖ εἶβυν. ἴῃ ΡΙ. δῃὰ ᾿ωργοῦ. (ὅ ἐξιχνίασας, Ἐ 

ἐπυεεί ρας, 3. ευενεεἐαεέ , Βα., ταἴκε 1 ἃ8 ροββϑὶ Ὁ] 6 Ατγϑπι. ὋΙ Ξξξ Ὃ ζκγγε ἀϑέαϊξ ἐθ 

υἱτί, ΤᾺΪ5 Ὀεβὲ βυ 15 σοηίεχί. --- ΠΣ 05] ΗἸΡΆ. μέ, {1} νντί το π 2 τὰ. ᾧ [130] 
νὉ. Οδὶ δε ογ΄ πιρέ οὐ σεγυΐεε 15. 221δ 1 Κὶ, τ2. 4, (2) δεν 70. 155 (-Ὁ 4 τ. 15.). 
ἙΉΗΙΡΗ. ὁὲ μβε, τονε, αεεεέοπιεα 9 ἀ ἃ τμϊηρ, Νὰ. 220-80 (7) 70. 2251 ἀπὰ 

μετθ. (ῷ πρόιδες, 3. ἐρκιεϊϊεχ νεί, ---- 4. το} (ὦ λόγος ἄδικος, Ατάτα, ποτὰ, ςξ. 
σφ Ὁ» 2 5. 233; εἶδιν, Ρ6. χοῦ Ρτ. 239 10. (34 ἴ.). Ρτοῦ. ἴῃς ννοσὰ ἰβ ἃ ρὶ., αὐὰ 
τσν ΒΕ] ΡΒ ἰπ (Π|5]. 1 πιά κο5 ἴῃς ποχί 1. ἴοο Ἰοηρ, ---δ. ὈἽΡῚ ἼΠΝ]. (ὅ δἰίδομες 
ἴο Πρ" τὰ ἔσχατα καὶ τὰ ἀρχαῖα. ---- ΠῈΣ] δ, Σ, 9, 3, ἴτοται ὋΣ ΞΞ "τ γαελέον; 

Ῥυϊ 508Β., Ὀτ,, ᾧ ὋΣ ον βρης, ὀέσίερε, ἐρείοσε, τ μζ ῤ. Νεῖῖδεν οὐ ἴπεβϑε βυϊϊεά 

ἴο οοπίεχξ : τά. ὉΠ τοαίεή, ---- 553} 5[. 2 86. [}]} ἔοττα. ---- θ, πννδ 9} Οὐ. ποῦ; 
Κι. πινδβ Σ ["μῦ0] δά]. τυονεαίογγμί, ἑρεεονηῤγελεησέδίε; εἶπον. ΟἿ 7. 1.318 (οὗ 
πατις οἱ 1ὰεορμδηὶς δηρεὶ). Τε Π Ὀεϊοτρβ ἴο ὨΡῚ 85 (ὅ. 

ΟΧΧΧΙΧ. 4. 

Ἴ. τ] Οδὶ ἱπιρί, Σ ΠΣ νῇ. Αεέ, ς. 15; εἶδνν. 'π Ὑ ΟἿΪΥῪ ε11165. 31 ςγ1, --- 
8. ΡΌΝ] Ξε Ῥϑον Οἱ ἱπιρί, ρῦο Ατδῃι., α.λ. ἀφερραῖ,; ὕτοῦ. δὶς ρὶ., ἕοσ ἴῃς 
Τοομοτγῖ, ἔογττω σουἹά Βαγαϊν ὃς τηϊββίηρ ἱπ ἴῃς ἢγβὶ 1. νἤεη ἰδ ἀρρεδῖβ ἴῃ 186 
βεςοπά, --- ΠΧ Ν} ΗἸΡΒ., ἢ Κχὴ οπἷγ ΗΙΡΒ. τῥγεέσαί ομέ (85 ὑεά), εἶδντ. ΟἹΪΥ 15. 
585, ΗορΉ. 15. 1411 βι. 452. (ὃ καταβῶ, 80 Φ; 3 7αέκεγο, Σ, Ουϊπία, στρώσω. 

ὙὝΒεβε νῦ5. αγε ἰηίεγρ. ΤΈε 1]. γγεσε Ὀοΐ  Πουϊ νὉ8., Ὀὰϊ ἢ ἀσθοπδησε ἱπ 
ὍΝ. --ο διν Ὁ} δος. ἀϊγεοιίοη ( εἰς τὸν ἄδην; δος. νΌ. Βᾶ., Ὀτ. --- 9. παν "0)3] 
ῬὮγ. α.λ.) οὗ, νἱηρβ οὗ νἱπὰ 1811 τοφ4ὅ, οἵ βὰη οἵ τἱρβίεουβηεβ8 λίαϊ. 339; ν0)5 
8150 εχίγετηἑ ςε5 οἵ ἴῃς δατῖ πὰ 580 οἵ ἄδνγῃ ; Ὀαϊ (5 τηοτε ρυοῦ., τὰς πτέρυγάς 
μου κατ᾽ ὀρθὸν, "55. --- ΝΘ ἘΝ] ΟἿΑ] ἱπιρί. ΚΦ), οἵ, Ὁ"5)9. 5). 47 μῥ τυέπρε ἴο ΗῪ ἘΣ. 
τοῦθ. 19 1125, Ὀν0) 2) δὴ ἈΡ γε! ἴο ψαὶκ Οπ, 29}. --- ἔ Ὅν ΓΝ ΎΠΝ3] ΟΠ] Βετα οἵ 
Ῥίαςε, εἶδνν. οὗ {ἶἰπις οὐ Ῥεύβοῃβ; σγῶερ ῥαγή, ἐμμαῖ, οἴ. ἸΥΎΠΙΝΙ ὍΝ λό ἀἑρμαογ σεα, 
τῆς ΝΥ εβίεσγη, εν. Μεάϊ τ ετγαπθδῃ Ὀϊ. 11} - ; οἵ, Οπ. 491 ἔοτ [ῃς ρἢτ. Ὁ Ὁ ΓΥΤΙΝΣ 

ἐπ ἠέ ἐπα 7) Ὧα»»5.---Ἴθ, 2} (ὦ ὁδηγήσει με, ὙᾺΓΣ ποῖ 5υϊϊεὰ ἴο ἢ ; τὰ, 

ΤΠ, ψ ΟΣ γέσί, 584. ἃςο, Ἢ Ἔχ, 1711 (Ἐλ.. --τ ΠΝ Γ.] Οἱ] ἱπιρί. νοοδτὰ. 1ἡπὸ 

ἴοο 5δοτῖ ; ργβθῆχ ὉΦ᾽, γερεαίεὰ 88 ΤῸΝ ν. 7. ---- 11. ὍΘΝ.] 1 σοπβες, ἱπηρί,, ῥτοϊαϑςἰβ 
ςοπαϊιίοπαὶ οἸαυβε, ἔστε 7) «αἱά, ---- γ)γ0ν9.)} ΟΔὶ ἱπηρί. ἔην, νὉ. ἂ5 ὅπ. 316 70, 

97, 41} ραββαρεβ ἀὰ. Ἐπτ.., Βᾶ., Ὀτ., θὰ.» ὩϑΥΥ 2 ἴον Ἴ)0 ἐσυεν (512), τες 
Σ, 3. ΟΦ καταπατήσει με. Ἐὰ, »90) νι» πιογαΐνρ' μοϊρὰ! α85. ΤῸ. γλ, οἴ. ῬΒ. 
110147--τ} 03} ανλι ἔοτ ΥἼ}3, αβϑὶ πη]αϊθὰ ἴο ργενίουβ νὉ. (ὦ ἐν τῇ τρυφῇ μου 
ΞΞ )}3.-- 12. (58... Ὁ. πιξ. ἰπ7. ΝΒ Τ ἤλνε ν. 130) δῃὰ (5Ὰ ν.13α. Βυῖ (5Β [45 ΟὨΪΥ 
ΔΝ. ἼΣΙΦΠΣ, Ἡ ΒΙΟΒ 15 τεραγάεά ΌΥ Βᾶ., Πα,, 85 ρὶ. οἵ ἰπίεγρ. [ὃ ππαῖκες ἴῃς 

ϑῖτ, ἴοο Ἰοηρ. πϑῦτι α.λ. νατίδηϊ οὐ που π.., (1.813). πὴ κ π.Ὲ ἐράν, εἶσιν. 
Εβι. 815, Ἰίρδιὶ οἵ )ογ; "Ἴ5. 261 Ρὶ. Ἰέρδι οἵ Με. 

ΟΧΧΧΙΧ. 2. 

18. πτν 327. 1.9 οδῃ Βαγάϊγ "ες οδυβ8]; ἰΐϊ 18 ταί Ποὺ δϑβονεσγαιίἷΐ να, [ἴἰ}8 τεραγάςά. 
Βγ Ηἰ., Νε., θα., δα ἰσαῃβροβεά ἔγοϊῃ δῖϊεσς ν. δ, Βαϊ ἰξ ἰβ ποτὰ ἐκεῖν τπᾶῖ 
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ν.Ἀ ἰ5. ἃ εἷ. --- γ}5} γὴν δίαναονς, γεῖρεα, α8 βεαὶ οἵ Ἵτηοϊίοῃβ 710 161 263 7321, 
(ὦ ἰηβετῖβ κύριος, Ὀαϊ ᾿ξ τηδῖκεβ 1. ἴοο Ἰοῃξ. -- "50 3] ἱπαρί. Οἱ ἐ 1:0 νῦ. α.λ. 

τὐεαῦε ἐορείλεγ, ΒΏΌΒ., Ὠτ., Βᾶ., οἵ, 170. 1011 φῆ; Ὀυΐ 50 εἶδνν. - σεζέδρ, 

ἐστε; 80 ὑτοῦ. (ὅ ἀντελάβου μου ; Ἔ «πμεεερέσίἑ πεέ, 80 “6. --- 14...) Ὁ}} τε Ἴσν ὃν; 
Ῥυ. 9 ὅν. τ᾿ ΥΝ )] δάνετθίαὶ ρῖς. ΝΊΡΒ. ν᾿" 88 ὅςδ; νυ. «56. -τ Ὁ 0)] ΝΙΊΡΒ. 
Ρ΄. πῦρ ΝΊΡΒ. δὲ σερῥαγαίε, αἐτεϊνεριεέελεαῖ, 85 Ἐχ. 3316 (7). Βαϊ οοπίεχι ὑγραβ 

κρ (92) δὲ ἐχίγ σογάΐπαγν, τοονάεγ γί, οἴ. ἴοτ κῦ0) Ῥ8. 11828 11018, Ὑβ5. 2 
Ῥεῖβ. 7λοιε αγί τυογραίεγ μέ, 5ο Ἠ., Νον,., Βᾶ., ΝΥ ς. ---- Ὀνκ50)} ΝΊΡΆ. ρῖς. 85 δὰ). 
α.λ.; ν. φ'. --τρῦ τῶν 303. - 1δ. ἼΦΝ]. ΑἸ τβ8. κτείςς ἴο ὋΣ»; 50 Βᾶ.; ἐνδῦ 

ἀνά ἐν σαγοις εοέρεεγς. ΟἿΑ] πες. ἴῃ δϊε ναλέξεαιο, τυέσῦε ἐν ἄληφῥα Ἐχ. 2685 
Ἔ 71. (Ὁ). Αᾳ, Σ, ἐποικίλθην, 3 ἱσιαρίναέμς τεῦς. (ὃ ἡ ὑπόστασίς μου -- ῥ. 

Ἃ15 ἀἰπῖορ,; τὰ. ὯῸΡ {ΠΣ ΡῈ ν.ἷδ, ον ΓΡΓΠΓ2] φηαεγισονἰ (6319), 8515. 4428 

Ἐξ. 2629 3218.32.. ἱπαρρτορτίαϊε ἢεσε. Τῆς ψΒοΪς 1]. 5 ἃ οἷ. 88 ν.185, ἐχργαββίῃρ 
ςοηῇάδηςα ἴῃ ἃ τοϑυτγγεοίίοῃ. --- 16. 0} α.λ. ἐνιόγγο, Β80Β. ΞΞ Ν. Ἠ. ΠΝ Σ 

ἀμόρφωτον, 3 ἐργογσιέηι, (ὃ ἀκατέργαστόν, Ἔ ἐνιβεγγεείνι. Βαϊ 9 βυρρεϑίβ τω, 

ψΒΙσ ἢ 5 ῥοῦ. [Βς σοττθοῖ τεδάϊηρ. --- Ὑρῦ Ὁ} οη 7» δοοξ ο7 γεεογεί. -πτ ο09] 
τευΐτεβ ρἷ. απιεοθάεης, (5, 3, μανα ΟἹΪΥ 59 πὰ αγὲ ἀουθι!εβε οοτγεοῖ. ὙῈ6 
ταρᾶβυτο τεαυΐτεβ ἔμαὶ 1203) βῃου]ὰ Ὀε οοπβίγταςἃ Ψ] ὉΝὉ). ---- γ2.}} Ῥαὰ, α.λ. 
ἀαγς ἴμαὶ νγεῖς 2,407 ἰαίφιφά, --τ- ἼΠΝ ΚΟΥ] οἰτουταβίδηιία! οἴαυβε. 

ΟΧΧΧΙΧ, Ο. 

11. .00] ἰβ δὴ ἱπίεγρ. βὶ. τ γ 0} δε γεείοως, (Ὁ, ἘΠ, οἴ. 495; Ὀὰυϊ Εν... Ηἰ. 
Ηιυ,, Βᾶ., θυ., Αταᾶπι, ἋΡ᾽ λαγα, αὐ βέειί, οὐ τοεῖραν (ποῖ εἶσιν. ΒΙΌΪ. ΗςὉ.). --- 

γ}] Ὁ, Ἐ, 3, οἱ φίλοι σου. --- ὉΝ] ἀϊνίῃς πᾶπια. -ττο ΣΡ "1 ἄσιν μέν Ο,5, 
βίγοηρ, πὶ ΒΥ ἴῃ Ὠυταροτ, α5. 380 405. 18 696, --- ὈΠΝΦΝ Ἢ] (ὅ αἱ ἀρχαὶ αὐτῶν, 
Ῥ γίμείβαίμς ἐογνε, Ὀυϊ 3 δαηῥεέγές ἐόν, 8380 Θ οἱ πένητες αὐτῶν, ὈΠΥΦῸ 

ἔτοτα τι. ---- 18. 02 ὉΠ] ἢρ. 76. 158 Οπ. 2217 (71) 3218 (Ε). το τ 95] 18 
υϑ08}}Ὑ ἴΔΚεη 85 ἃ ννακίῃηρ ἔγοπι ἴῃς 31εερ οἵ ἀδαβίῃ, 15. 2619 70. 1412 50 Σ, Τ. 
11 5 Ἰθθῃ ἃ βἷ. ---19. ὅ00.] Ὁ ῸΡ Ατϑπι.; εἶϑυν. ΟἿἱυ 10. 1.316. 2414, --- τιν] 
ταῖς ἴῃ Ψ (νυ. Ιπΐτγ. Ρ. ᾿χχῖ.); δ]. --- Ὁ 95 Ν] 269 ς Ἢ! ςο8 Ῥγ, 200, --- γγ)0} 
ἧπιν. ἱποοπρτυουδ. ΕἸΠετ 1. 18 ἃ ρἷ. (οἴ. 695), οὐ νγεὲ πιυβὶ τὰ. Υγ" 85 95, ζἵ. 

ἸΏ ΔΠΥ (8868 ")Ὁ τηϑκεβ ἴῃς ]. ἴοο Ἰοῃρ. --- 30. Ἴγ0}} οοηῖγ, οἵ Ἴγγονν; Ὀαϊ ἊΝ 
ἦβ ποῖ υϑεὰ ψἰτἢ 5[. εἶδιν., δῃὰ ἴξ ἰβ ἀουθι]655 ἃ οὶ. (ὅ οὐἱγ ἔρεις, Ῥ' αἰεϊεὲς, 
Α4. ἀντιλέξουσί σοι, 3 εο»εἰνγαάίεερ ξδὲ, Σ ἀντελάλησάν σοι ἰπϊετρτεῖ "ὍΝ δπὰ ἀο 

ποῖ ἱπρὶν πο, ΗῚΡΒ., τάξιν αἰϊδούεαΐερεε, τ. ἰΐν (787: 40. δδ 1067: δ8. 48 10711), 88 
Βουδ., Ηα., Ὀτ., θὰ.» γ180 τά. Ἴ)γ0). ---- Π515] τοϊεξεάρεος ἴῃ ἰπιεπίϊοπ (703) ἀ5 3 

“εεέεγαζε, Ὀαὶ (558.Ν εἰς διαλογισμόν, (ν «.-4.Τ διαλογισμούς, (5 ἐν διαλογισμῷ, 

Ἔ ἐπ εορίίαέλονιδ. τττ᾿ πυρ ΝΥΡῚ] τεῖετ τὸ ΤὨῖγά ϑοσά, Εχ. 2οἵ, Βὅ., ΟἹ., Καα., τά, 
3. 2). --τ ὙΨ] εἰδίες, (6 πόλεις, 50 ἘΠ, 35, ρίνεβ πο ροοά βεῆβε ; τὰ. Ἴ"Ἴν 85 Αα. 
Σ, 3, Φ. 80 ἢε., Εοκ. Μοάετγῃ βομοῖΐδγβ βιρρεϑβῖ ναγίουβ εππεηἀαἰϊοβ: Ηὰ., 

Νον,, γὃ», θαϊ δὐτοῖς [μαι ἴμετα ἰ8 πὸ ἀβαᾶρςο ἴο ᾿ιδεϊ ἐν [15 ςοπϑίγαστίοη ; ΗἹ. ἜΤ; 

Βό., ΟΙΒ., Βευδίοη, Οτ., ΒΙ., Πα.» ΜΙποοοιί,, ἸρΨὶ --- 31. ΠγΠ}] 6]. -- ὙΠΟ Ο31}} 
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θα. ὙΘΟΦΠΟ. --οὐρ τ} ΗΝ ΒΡ. τὴν Με α ἰραιδέν, δ τιρῖδδ, ς(, ο 20. --- 
88. ἐγϑ:] π.4. εοπεῤἑοίενεεν, ἰαῖς ποτὰ ; εἶσιν, ἐνα Νε. 311 70, 111 2610 288, 

ΟΧΧΧΙΧ. 2. 

45. 5330] [0] ἔοττηι ἔοτ ἙΌΡΒΟΏΥ. ---- ΚΣ .).Χ12} “22, ἕν, ἀπὰ ἔνεσεσ. ---- ΡΟ] 
ἐδομρήξς, εἶδα. Ῥε, ο αἴ. -- 34. 2.» 10}. ΟΒ.Ν εἰ ἴδες ἀνομίας ; εἶδες, 
ΘΒ.“ Ὁ.Ν.5Ὰ. οττ, ἕοσ ὁδός (5 - --5. Τῷ. 110 ἰδ ἃ δὶ. 3. π.[τὰ.} 2σέν, ἀμσέ, 

“ογγσιυ, ἃ5 1 (Ἐ. 49 15. 14. 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΙ,,, 3 5τπ. 6., 

Ῥϑ. 140 18 ἃ ῬΓΑΥΟΥ ΤῸΓ ΤΟΒΟΊΘ ἔΣΟΣΩ Υἱο]ο πὶ δηὰ ΟΓΑΕΕΥ Θησπιὶθα 

(ν.52 ; ἕοσ ρῥγεδοσυαϊίοῃ ἔσοπι ἴπ8 ϑῆδγεθ {ΠΕῪ βαγα ἰδὶά (ν.5 5) ; 
ἰ ἢ ἀχρσγοδϑδίοη οὐ οομβάθπος ἰῃ ὙΔανο δηᾶ ἃ 8η4] Ρ1εα [δὲ 186 

ἀρδίσθδ οὗ ἐμ6 τυϊοϊκοά πΙΔῪ ποῖ θ6 Δοζοπιρ]δμοά (ν. . ϑυδδοφιεπξὲ 
δἀάίεἰοπθ ψγοσο : (1) Α Μδοοδῦθδῃ ἱπιρσοοδίίου (ν. ἢ). (24 
Ἡυτσσίοδὶ σοθο ἐχργοδϑαθ οοπβάβποα ἐπ Ὑδανο (ν..5}}). 

ΕΞΟΌΚΕ πιε, Υαμνόῃ, ἔσοπῃ εν] πιςῃ, 

Ἐτοπι πε οἱ νἱοἰεηΐ ἀεδεὰϑβ ργεβεγνα π|; 

Ἅνῆο ἢᾶνς ἀενὶΞεὰ ἐνὶ! (Ὠἱηρβ ἰη τΠεἰτ πιϊπά, 

ΑΙΙ ἴῃς ἀἂγ 5γ ἃρ νδγβ ; 
Ἅῆηο πᾶνε βῃαγρεπεὰ {πεῖν ἰοῆχις ᾿ς ἃ βεγρεηῖ, 
ἍΜο ᾶνε ἴῃς ροίβοῃ οἵ ἃ νἱρεῦ υπάεγ ἰμεῖγ [ρ5. 
ἘΕΡ πιε, Ὑδηνεῆ, ἔγοπὶ ἴῃς πδηάϑ οὗ (ῃἢς νοκεα, 

Ετοπὴ πιθῇ οἱ νἱοἰςηῖ ἀςεαϑ ὑγεβεῖνε της; 

ἍΏῆο διᾶνε ἀενίβεά ἴο ἰγὶρ ᾧρ πιγ εεῖ: 
Ετοπὶ ἴῃς ργοιὰ ννῆο ἴᾶνς ἰὰ ἰγὰρϑ ἴοσ πη, 

Απαὰ οοτάξ ἤᾶνε βργεδὰ 85 ἃ πεὶ ((οσ πῆς), 
Αἱ τῆς 5146 οἵ ἴῃς ἴγαοῖκ ᾶνε 5εῖ βῆαγεϑβ. 

Ι ΒΑΥ͂ υηίο ΥΔῆνν ἢ : “᾿ΜγΥ Οοὰ δὶ Του. 

Ο εἶνε εαγ, Ὑδῃνεῆ, ἴο ἴπε νοΐος οὗ τὴν βυρρ ςαϊοπβ. 

Υδῆν ἢ, τὴ  βονεγείρη [ψοτὰ, τὴν 5 γοη σῇ] ἃ, πὶν βαἰ ναϊίου, 

ἍνὮο Παβὶ βογεεηδὰ τὴν Ὠεδὰ ἴῃ ἴῃς ἀδγ οὗ ψνεδροῦβ. 
Ὧο ποῖ ργοπιοίε, Υδηνε, δὴν οὗ ἴῃς ἀδβίγεβ οὗ 86 νἱοκεάὰ: 

ὙΠΟΥ δᾶνε ρῥ]ο(ιεὰ ; σταηῖ ποῖ ἴῃαὶ ἴπογ {πΠ| ἃρ ἴῃς Πεαά." 

ῬΒ. 140 νγὰ5 'π 18 δπὰ ΔΗ͂, δηὰ Ἰαΐετν ἰπ 1933 (ν. Ιηἰτ., 8δ 27, 31, 33). ΤὭετα 
δ ὯΟ τεᾶβοῃ ἴο ἀουδὶ [Πεδβς βαϊειηςηΐβ, 50 ἔα 88 ν.2.9 15 ςουοεσηςὰ, Βαυΐ [ΠΥ 
δίς υπίεηδοϊς ον ν. 10 3, Ιηάεεά, ἴπς ἔοτγτηοῦ ΟὨἿΪΥ νγὰ8 ἴῃς οτἱρίπαὶ Ῥβ., οὗ 

ἴδτεε τοϊγαταεῖεγ μοχαβιῖς 5, πυτηπ)είτί δὶ δῃἃ ροεῖϊοαὶ. [5 ἰαπρίαρε ἀπά σου- 
οερίίοιβ ἀγα ἴῃοβς οἵ Ἐθ ; οἵ. υτῦπ ν.3 στ 1839. 2345; ΟΌΌπ Ψν ν.Σ ἢ 1899; 

ΩΣ γ.2.δ ψΠῊ 125 327 643; γὼ") νι Ψ ἢ 567 ςο(; νι τ} 856 οἵ 64 ; 
ΓΊΠῚ νι ΣΠἢ 356 4618 «614; ᾽Ὸρ νι ὙΠ 577 5811; γιφὴ δηὰ 00 τ. νἱἢ 916 
3156 3.1.8 645; Ὁ) ΡῸ ν ἰδ 18 238 6ς}2; ὈΨΡῸ νι ψῖ 185 645 693}; 



ΡΘΑΙΜΟ ΟΧΙ, 503 

ἝΣστρ Ὁ ν Ἱ ὙΠ 282. 6 2138 865; πΡΊΦΙ ΤΡ ν.8 ἢ 288, ΤΈΣ οαἷγ ἀϊβιου ῖε5 
δῖε δοβε: ΣΝ ΠΥ ν. δ, θὰϊ ΣΝ ἰ5 ἴο Ὀς ἰπιετργεϊςὰ, ποὶ 85 ἃ αἰνίῃς ἤδπῖς, Ὀυϊ 

ἐπ ἴΒς οτρίπαὶ βεηδε οὗ “τὴν βονεγεῖρῃ ἰογὰ " ; ἢΦ) ὍΝ2 ν.δ, ρῆγ. α.λ., θυΐ οἵ, 

70. 3951; τΝῸ νῦ α.λ. Αταπιβίβσω, νγᾶβ ποὶ ἴῃ (5 νυ μος τὰ, γὴν, νι μἰ ἢ 15 μοὶ 

Ὁποοπητωοῃ ἴῃ εϑεὶγ Ηεῦ. Βὰ. Γῆν. ὍΌΙ ν9 ποὺῃ ΝΠ Ὼ 5.. α.λ., ποῖ ἴῃ ὃ 

τ πο ἢ τὰ, γοοι γρ, Οπ. 116 Πὲς. 1019 7ς. 438.-Ε; ργ ὃν ν.ϑ, οἱ, 14418, [μουρῈ ἴῃ 
8εῃς οἵ Αταπηαὶς γ0) 5 γεῖ ἴῃ 15, 5810, ὙὍῆς Ἀ5, νγᾶ58 οοτῃροβαὰ ἰῃ ἴῃς ἰτουῦ]ουβ 

ὕτηεβ ῥγίοτ ἴο Νεδεπ δ Ὠ5 τείογστηβ. ΤῊΣ τεπιδίπάετ οὗ ἴῃ6 5. 15 ςοτωροβεὰ οὗ 
Εἰοββεβ: ν. 1012 ᾷ Μδοοδθεδη ἱπιργδοδίίοπθ ΓΥΟΠῸ ν.}}, ΠΡΟ ν.12 ανλ., ἴεττηβ 
ἔοτ ἰδς Ῥίς ἴῃ 51:0}. Μ΄ 15. γυὰβ ἃ 51}}} Ἰαῖεσ ρίοββ οὗ οοηῆάεπος ἰῃ Ὑδαν ἢ, 

ΠΕΟΘΒΒΘΙΥ͂ ίοτ ἴδ Ἰἰϊυγρίοαὶ 56 οὗ ἴῃε Κ5. 

Βίτ. 1. Α 5γῃ. οουρὶεῖ δηᾶ ἃ 9γη. ἰεἰγαβιοῃ. --- 3. Αερεωε γηέ, 
γαλευεὰ ἢ φγέσεγυε νι], ἱπιροτίυηδῖα ρ]6 4 οὐἨ Ι5γδ6] ἤθη ἴῃ μευ, 

«οὗ 6᾽ τ2' 185 427 445. --- ἥὕἕονε ευΐϊ γδη ἢ πιόπ ΟΥ υἱοέδηι! ἐἀφεά], 

εἴ, 189. ὈΓΟΓ δμοτηὶθβ ὮΟ 816 εν] ἴῃ {Πεὶγ σπαγαοΐοσ, δηά, 50 

ἔλτ 5 Ῥγδοιίοδῦϊε, σουλπ ἀδεάβ οἵ νἱοίεηοθ. Τἤῆεβα ἃγὲ πο 
ἀοβοσι θεά ἴῃ ἴουγ 5γῃ. 11Π68. --- 3, ἐσυίςεα εὐυΐ! Τἀϊηρε ἐπ ἐδεῖν 
γηημ 41, σοηςείνεα ἀπᾶ ρῥδηηθα εν]]. ---- ΑΔ 1λε (αν «ἔν μῤ τυαν-], 

ϑἴτίνθ ἴο ΒΓ ἃρ ἴμς Ῥεγβίδῃ φονθσηπιεηΐ ἴο πλᾶῖκα ΑΓ ὑροη ἴῃ 6 
ξεεὉ]6 σομλπλ ΠΥ ἴῃ [Ἐγαβαίθτῃ ; ΟΥΓ ἴ0 σα]γ τῇ6 περ Ὀουγίηρ πᾶ- 
τίοηβ ἀραίηϑβὲ ἴῃ πὶ. --- 4. ̓ λο λαυε τλαγρεπεά ἠἀεὶγ ἑοησως ἀξε α 
σεγῥεηέ ἢ Ἡλο λαὺε ἐἦε δοΐξον 97 ἃ υἱῤῥεν “πάν “πεῖν 9.1]. ΤΏΕΥ 

βδισίνε ἴο δοσοιῃρ ἢ {πεῖς ρύσροβα ὈΥ οταῖτ, νι [ἢ βυ 1 ]εἰν δηά 
νεποτῖὰ οὗ ἃ ϑ8ετρεηῖ, πηδκὶῃρ τηϑγαργοβεηίδιοη5 δηὰ 5ἰδηάεῖβ οὗ 

ἜΥΟΙΎ Κίπὰ δραίηθὶ ἴπ6 ρεορίε οἵ ἀοά, οὗ, 5.2) 5553 ςγ" 585 64, 
Εοῃι. 3.5. 

8ιτ. 11. ὅγη. ἴο ἴπε ργενίουβ ϑίγ. ἀπά οἵ ἴῃς βδπιδ βίτιιοῖαγα. ---- 
ὅ-θ. Μ΄ ἃ νατίαἰίοηῃ οἠἱγ οἵ ν.ἦ, ἴῃ Βεοοηά ᾿ἴηε Ῥείηρ Ιἀδηιοαὶ, [Π 6 
ἢγβι ναυγίηρ ἰῃ ἴπῈ υδεὲ οὗ Αε γιὸ δὰ γον τὼ λαμπάς 97 1.ε 
«υἱεζεά || τὰς φγομ, --- ΤΉΘΙΣ ν]ο ΚΘ Π655 8 αἶδο ἀθββου εα ἰὴ ἴουσ 
57. ᾿ἴπ6ε5: ἤγάο ἀασνε ἐξοιίςεα], ν.55, ΟἿΪΥ Πεγα πιοσα ϑρβοί βοδι]γ. 
-- νὴ νιν Με ἢ} ἀϊά ἐγαῤςε 70» νιὸς ἢ εογας ἄσῦε «ῥγεαά ἂς ἃ 

πὶ ἢ 44 ἐδέ εἱς οὐ τάς Ἰγαεξ λαῦε τεῦ ςπαγες], αδἰηρ, ἰπηβιεδά οὔ ἴῃ 8 

᾿τπηᾶρε οἵ ἴπ6 νεῃοιήοιδ, οὐδ βογρεηῖ, ἰῃαὶ οὗ ἴῃ6 Πυπίεσ ἴῃ ἢ 5 

νδτίουβ εἤογιίβ ἴο βῆϑῃδγα δῃηὰ σδρίατα δηϊηηα]ϑ, οἵ, οἷδ 41Ὁ 457." 645 
141 142 Μι. 225, 

8ὲγσ. Π1. Τνο ϑςγηίῃ. δῃὰ οπἣβ ςγῃ. Ἷοιρ]εῖ8, --- 7- 8. 7 ταν μπίο 
γαλευελΊ, οἴ. τ65 415, ἃ ῥχοξεββίοη οὐ (Α1ἢ δηὰ ἼἽοηβάεηοε. --- 
Μν σοά αγὲ ΤἼομ], ἴῃ6 ρδίβοῃδὶ σοᾶ οὗ [1βγϑθὶ Ηἰβ: ρεορῖε, 
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Ῥεϊοηρίηρ ἴο ἴμθτὰ ἃ5 ἴΠῈῪ ἴο Ηΐπι ἰῃ ἃ υπίᾳις ταϊδιίοη. --- ἢ πν 
σουέγείση ἐργ1, ἴῃ 6 βονεσεῖρῃ ἰογά οἵ [5γδεὶ. ---- Ο σέψε σαν ἐσ 2. 
φοΐσέ ΦΥ͂ τιν εωῤῥάεαδον5), ρῃτ. 2855 415 866 τοἷ.--- κι» “΄οπρ- 
λοέά, νιν ταέυα πο", ἴῃ 6 βἰσουρ οὶ ἀ οὖ τεῖιρε ἴῃ νη ἢ βαϊνδῖίοι 
ἷ5 ουηά, οἴ, 285, --α ἥάο ἀαεέ «εγεεπσα γὴν ἀσαα ἐπὶ ἐδ (αν ο΄ 
τυεαῤοης}. Ιῃ ἴῃ6 Ὀδι1165 ἴῃ φῇ ὶοἢ Ι5γα6ὶ] δὰ θεθη δηραρεὰ ἴῃ 
Πδγ παιϊοηδὶ Ὠἰϑίογγ, Υδνθῃ δα Ῥθθῃ 85 ἃ μεϊπηεῖ, ρσοϊθοϊηρ ἴῃ 6 
μεδὰ ἔτοτι ψεάροηβ, οἵ. δοἷ.---ϑ. 220 πο ῥγοπιοίε ἢ σγαπέ ποῖ], 
16 ἢἤπδὶ ρεδάϊηρ. --- απ» 4. 4216 “ἐείγές φΓ “δε τυίεξεά, ἴο Ὅε 
ΔΟΟΟΠΊΡ ἰ5ῃ64 ; ἴΠο56 δχργεϑββὰ ἴῃ ἴῃ8 ἀδνίβίηρβ οὗ ν. Ὁ δ. ---- Ζᾷεν 

λαυε φἐρἠ4Ἴ, 5ο , Β, Σ; ἴο θὲ ῥτγείειτεά ἴο ἴ6 πουῃ “δεῖς 
Ρίοι " οὐ “ νἱοκεά ἀενίςβ " οὗἉ 3Η, (Ο]]οννεὰ Ὁγ ΕΥ̓͂". --- ἀκα τε» 
ΖΡ τ τὰς ἀκα, ὉΥ ϑύσοαδβϑ, ἰπ δοοογτάδποθ τῆ τΠ εἰσ ῥτίάθ, ςοἕ. 
ν΄, ΤὨδ ΕἸΤΟΙ ΟὗὁὨ δὴ δαιΪν σΟργϊβι, αἰδοίη ΣΝ τἴοὸ ἴῃς ποχὶ 
Ἰπα, ἰπῆυταβ [ἢ6 τηδᾶβιγα οὗ Ὀοΐϊῃ δηὰ πιᾶῖκαβ ἴμ6 ἰηιογρτγοϊδοη 

ἀϊίου!. Τῆς Ατββ. νατγ. Τῇ οὔ ρίηδὶ Ρ5. επὰβ ἤεσα; Ὀυΐ Ἰδῖθσ 
δἰοββαῖουβ δηϊαγρα 1ϊ. 

Τα ἢχβι οἵ {π6586 ρ5., 1ο0-12, 5 Μδοοδθδδῃ ἴῃ Ἵμδγδοῖοσ, δηὰ 15 

ΔΠ ἱπιρσθοδίίοη οὔ ἴμῈ βῃβπηαβ, οἵ δὴ δητγοὶν αἰβδγεηϊ [θτωροτ 
δηά ἰδῆρυάᾶρα ἴγτοτῃ ἴῃαι οὗ ([ῃ6 οτρίηαὶ Ῥβ. 

Α5 ἴογ ἴποϑβε τουπὰ δρουϊ πιο, ν᾿ ἢ [Βς ἰγουθ]ς οὗ 1παἷγ ονγῃ 105 τῆν Ης ονεσνπεῖπὶ 

τῆδπι. 

Μαγ Ηε ταΐῃ οοδἱβ οἵ ἔγε ἀροη ἴἢ πὶ. 
Μαγν Ηε πιᾶκε ἴῆεπὶ [4] ἱπῖο ἴῃς Ρὶϊ οἵ ἀδερ ννυδίεγβ, ἱμαὶ ἴεν ΠιΑῪ σῖϑα ὩΟῸ τποσε. 
1εῖ ποῖ ἴῃς πιεῃ οὗ ἰοῆρυς Ὀς εϑιθὈ ἰσμεὰ ἴῃ ἴπε Ἰδηὰ. 

1κἴ ἐνὶ! ἤυηῖ ἴῃς τηθ οὗ νἱοΐδηος ἴο ἴῃς ΡΙΪ οὗὨἉ υἱίετ Ὀδηϑ πιεῖ, 

ΤὨϊΪΞς ἰ5 ἃ 505. ρϑηςδϑιίςῃ. --- 10. Α΄: ,2ογ ἐῖοτε γομηα αδοι »ιδ], 
1ῃ6 ἐπερηΐεβ οὗ ἴῃς Ἀ5. --- εὐχῇ 166 ἐγομόἐε 97 Τ1λεῖγ στυπ ἐῥε], ἴμδῖ 
νι ἢ {ΠῈῪ ἴῃ {Πεῖγ 5ρεεοῦ νου]Ἱά Ὀτίηρ ἀροη ἴμε ρεορὶς οἵ Θοά. 
- σιᾶν 41 ουεγευλεῖνι “λει, τακίηρ Οοά 85 ἴῃς 50]. οὗἩἉ τι]5 ἀπά 
τὰς [Ο]ονίηρ νΌ5., δηα ποῖ “ [Π6 του ]ε ̓̓ 25 ΕΝ". --- 11, 3,16» Ηπε 
γαΐμ εοαῖς 97 3γε πῤοη “λδη:}, ἃ5 ταοβϑί σβοθηΐ βοῃοϊαγς ἰῃ δοοοσά- 

δῃῆςς ὙΠ} ἀϑᾶρα, οἴ. τ΄; ἰπϑιεδά οὗ ἴῃ6 Ἔχργεββίοη οἵ 3Η, ἱπουρὴ 

[λνουγεα ὉΥ Νγ55.,  Ὡοἢ ἰ5 ρθου] τ ἀπὰ ἢ οἢ 15 ταπάεγε ἴῃ ΕΜ". 
“(411 τῇ ἰτῇ “ σοαἷβ "᾿ 85 5υὺ].: “1μδῖ τε 6 οδϑὶ ἱπῖο ἴῃς ἢτο," 

ΕΨ"., ἰ5 Ὀαβεᾶ οἡ 3Η, νας ἢ Ἰηϊεγρσεῖβ ὉῪ ἴῃς ἰμβεσγίοη οἵ ἃ ὑσερο- 

βἰθοη. Τα δυΐποῦ ἰ5 τπϊηΚίηρ οἵ ἀϊνίπε γε υςτίοη ἰὨγουρσῇ ἃ 
1Ππεορῃδηΐο βἴοσγτω σοπληρ ὩΡΟῚ ἴπ6 ΘΠΘΠΊΪΕ5 ; ῬΟΒΒΙΟΪΥ 5ΌΟἢ 85 



ῬΒΑΙΜ ΟΧΙ. ξος 

τιδῖ ἀροὴ ϑδοάογῃ, Ὀὰχϊ τόσα ργο Δ ὈΪΥ σις ἢ 85 ἀεοϊἀεὰ ἴῃς Ὀα[65 

οἵ Βειῃ-Βογοη δηά ἴῃς Κίβῃοη, [05. το κ᾿ Τα", οἴ. αἰθο Ρ5. τϑ8115 
-- αν ΗΠ »ιαξε ζάενι γαϊ ἐπίο ἐἔδε Δὲξ 9. ἀξεῤ τυαΐεγ:}. ΤὨϊ5 

5 τὴ6 ΡΙζ ἴῃ 5860], Πα γ τἴῃ6 Ἔηθπλεβ οὐ Ὑδῆνθῃ ἅγε οδϑῖ, 

οὗ 15. 14}5"- Ῥ99, οἷ 88,1". ΕΖ, 265 4217. ,ἠα! ἠὰλεν νιᾶν γίδε 
πὸ »ο0»γ6}, ὮᾶνῈ ὯῸ τεβυσγεοιίοη, ἀ8 15. 263, --- 12. 2: ποί 26 

»δη Οὗ Ἰοηρμ], σταρῆϊο Ρἢτ. ἴογ ἴῆ6 νϑβποιηουβ βἰδηάθγειβ οὗ ν.", 
- δε εείαὐϊελεα ἐπ “δε ἰαπα, ραὶπ ἴῃ6 βιργεσωδου, ἀπά 850 ὃ6- 

οοηα ἤσαν ἤχοά ἴῃ ἴῃ ἰαηά οἵ Υδῆνθι ἰῃ ρἷαος οἵ Ηἰβ ρεορὶς. 
-- 2 εὐἦ ἀμμὲ “ἦς νιϑη οὗ υἱοίδηεε]. ἙἘνὶϊ 15 Ῥευβοηϊῇθά 5 ἃ 

Βυηῖοτ, μυητίηρ ἴῃο56 ψῇο πυηϊοά [6 Ῥεορῖε οἵ ἀοά, ςἢ, ν.5. - 

Ὁ “δ. Δ ὁ ἴεν δαπέρλνιομ:), ἃ 5Ξγῃ. ἴαγῃι ἴο τῆς Ρὶὲ οἵ ἄξερ 
ψΜαίεῖβ οἵ ν.ἱ, τὰς Ρὶζ οὗ 5160], ἃ5. ἃ ρίδος ψῃϊ μεν ΤΠατα 15. 1Π6 

αἴζοτ, σοτηρϊεῖε, δηὰ ἤπαὶ ἀτνίηρ, οὐ τὨγυδίηρ ἕοσίῃ οὗ ἴπε ψὶοκαά. 
ΤῊ ἰ5 ἴῃς σοποερίίοη οὗ ἴῃ Κτβ5., ψ}6}} ραγαρῃγαβεα Ὁγ ζ : “τς 

ΔΏρεϊ οὗἩ ἀεδῖἢ 5}4}} ἀτῖνθ δἰ πὶ ἄονῃ ἴο Π6]}." Τῆς ἱπιτεγργείδιίοη 

οὗ τῆς. ἔοσῃχ 8ἃ5 ἃ νῦ. “ἴο ονοσίῆγον πίη," ΕΝ΄., οδηηοῖ 6 530.5- 

ταϊμεά. 
Α Πτατρίοαϊ ρ]οβ85 νγὰβ ἤηδ}γ δά άεά, ν.}5.5, τὸ τηακε ἴῃ Ῥϑ8. τῆοτβ 

ΔΡΡτορτίδῖθ ἔου ριδὶὶς νογβὮΡ. --- 13. 7 ξησευ], αἰαττηδιίοη οὗ 
ςοηῆάδηςα ἴῃ Οοά 895 ν'΄. ---- λα Τάσοι »ισἱπίαϊ»εε Δ6 ἐαμδε οΥ τ1ῃε 

αὔηιείκα, ἐλε γιὰ 97 τλε 2οο»Ἵ], τϊηΚίηρ οὗἩἨ Ι5γδεὶ, πὰ ποὶ οἵ ἰη- 
ἀϊνίάυ.415, 45 οὗ. ---14. ϑδωγείν 1266 γίρλέεομς τοῦ γίνε “λαριᾷς 1ο ΤᾺν 
παηις], τἰταα! ἡγουβῃὶρ ἴῃ [Π6 ἴδιηρὶς, οἴ, τοῦ" 12:2". --- 26 μῤγίρλ 

τοῦ ἀπυεΐ ἐπ ΤᾺν γέρεπες), ἤᾶνε ἃ ρετιηδηδηΐ τρῃϊ οἵ βδηΐϊγαηος 
ἱπῖο [6 ἰδπ1ρ]6 85 ἴμε ρυεϑῖβ οἵ Ὑδῆνε, οἵ. 1τὖ 15' 225 845. 

9. ἡ 0)0] Ξε νιδ.. 1,. 15. ἀείεςξίνε ; 5αὐβεζαϊε .Φ 0) ἔοτ 5, -- ὃ. 5503] τὰ, 
ἴοτ τηδᾶβυγα Ὁ Ὁ5, (5 ὅλην τὴν ἡμέραν, 48 Κεπη., ϑίτεεῖ, ΠΕ. ; ἵἔνο θείς ἃ 

ὨΘΟΘΒΒΔΤΥ. --- ΓΊΌΓΙΡῸ γ0}}} ΟΔ] ἱπιρί. “») (11.) “δὲν το εἰγέγε, φμαγγεί, οἴ, 561 
594 943), Ὀὰαϊ 41} ἀὰ. Οβ., Η., (με. Ὀγ. τὰ, βεγε γ2) γ᾽ ΠῺ σδὲγ πὸ τυαῦς, 
Ὁ παρετάσσοντο πολέμους. --- 4, Ὀ)ΥΡ 1)Φ} Ρδτ. 645. --- ̓ 3.097] α.λ., 4, 
υἱρεν, 30 ὦ, Ἐ, 3; ἀν}. οἴ, 2.329» τῤέαον, ---- δ. τα] ΟἿἱ ἱπῇ, οβῖτ. ππτ ῥεᾶ, 
φγμσί, (ὃ ὑποσκελίσαι, 3: τμῤῥἰαπέίαγε, οἴ, 355 ππη, Ῥα, 3618, αἰδο [ὙΠ] π. 5614 
ΞΞ 1168; (Βςε. ἡ πΡ σεν 2έει. -- θ.. στρ 00] Ξξ 1423 ; θυϊ Ρ]. 59)πὸ ἰ5 πεεάεὰ 
ἴον πιεᾶβϑυτγε; (ὅ παγίδα μοι. ---- Θ᾽ Ν}} ποῖ 50}].ν Ὀυϊ ἴῃ ἀρροπιου ν ἢ 500). 

ΜΉΙΟΒ 18 ἴῃ τεϊαϊῖνε οἶαιθα ἃ8 οἴδμεγ Ἰ]. το νῸ Ὁ] ( τοῖς ποσίν μον ἐχόμενα 

τρίβου. --- το, ὙΤῊς Ὁ Πα8 σοπὶς ἀοννῃ ἔτοπι ργενίουβ ]., ὑνῆετε ἰΐ ἰ8 πεεάεὰ 
ἴον ταβᾶβυγο. [1 15 βυρεγῆυουβ Πεζε. --- ϑ. ΣΝ ΠΥ] Ῥοῖἢ πεεάαὰ ἔοτ τρδᾶβυτε. 
--- Ἰγιθν 1}}] ΡὮγ. α.λ.; 80 (5, θαϊ οἵ, ΓΛΡΥΦΥ ΠΡῸ 288; τὰ, ῥγοῖν. ὙΡ}. --- ΠΓ 30] 
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(ΟΠ τυτἰ τε 2 πα. 56. Ρί. Ἴ)0 Οαἱ τεγέένε, εουεν',, ἀϑυ δ} ς. Ὁ; οὗ τὈΐηρ ςονετεὰ ; 

ο. Ὁ εἶδνν, 1.4. 345. -τ γγ 052} ἐπ τὰς ἀν ὁ ἐφείῤνεεκί, δαδίίε,; ῬὮτ. α.Ἃ.», «ἔξ, 
70. 3921 ΣΦ) π.(πι.) εἶδνν. τ Κ. τοῦδ ΕΖ. 395-. ---ϑ νΝῸ] α.λ., οξῖσ. Ρ]. 
[9] ΒΏΒ.; 9044. 3 αεεέάεγία ἐνιβὲΐς, ὦ ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας μου ἁμαρτωλῷ; 

τὰ. ΓΑΝΌ. --- Ὅ1]) (ϑο!) Ὁ.πι. α.λ., δίαν, ἀενίεε (ἴὰ Ὀδὰ 5εη56); Ῥυϊ ἀυΡ.; 
(ὦ διελογίσαντο κατ᾽ ἐμοῦ, Σ ἐβουλεύσαντο, “Ὁ γ001, οἵ, 373, -- πο ρρρσθκ]. ἐριο 

νὉ. οὨΪΥ ΗἸἾΡὮ.: (1) 2γοάμεε, μεγμἶδα, 15. τ 810 Ῥᾳ, 14418; (2) εἰϊεξέ, οὐέα ἐπε, 
Ῥυ. 318 886 123 1828; (3) 2γονιοέε, 8ὸ Βετε. Βιι., ςξ. Ατᾶση. ἴὉ) φγαν. (ὖ ἐγκα- 
ταλίπῃς με, Κι. κῃ ὃν, Κα. πῦχῃ ὃν. τ ἸΌΥ Ὁ] ἱγαπθροβεὰ ἴο πεχὶ ]., θυ.» 
Ὁτ., ἃ]. ; θαΐϊ πεεάεὰ Πεῖτε ἔοῦ πιεᾶβασε δηὰ ἴο οοπιρίεῖες {πε ϑιτ. --- 10. τ᾽καὶ] 

1τῃς οὐ). οὗὨ νογ"; εἰἴμες ἀεαά; ὦ, Α4., Θ, 85, Φ᾽, οὐ οΐξονι, Σ, 3. --- 300] ςἔ. 
ΓΙΌ 70. 3713 ἀπὰ αἷ3ο 1 Κ. 633, (ᾧ τοῦ κυκλώματος αὐτῶν, 3 εογνευΐυαγεενε 
ἐογμη; ΗΙΡΆ. ρίο. Οἴπβῃ., οἴ. 7Ίε. 214, Α4. καταστρεφόντων με, Σ τῶν κυκλούν- 

τῶν με, “άοτε ἐπεορεβασθέρρ νεό, 80 Ὦγ. τ Ὲ3}} Ου. 5 ἴο θεὲ ῥγείεττεά, στὰ 

Οοὰ 85 βυδῖ. (ὦ καλύψει αὐτούς (721). --- 11. χδ᾽Ὁ}] Κι. ΗΙΡΆ. ἔοττα εἶσιν. ς ς᾽ 
εἰ ἄνγοῦβ ; Οτ. ΝΊΡΆ. δὲ “λαξεν, σνεγ ἄγοι, Ὀτ. αϊείοάσεά, Ὀαὶ Ηα., Ὠγ5., Οτ.» 
Βι.,. Βᾶ., χα. τά. 9", (ὅ πεσοῦνται (ανουτβ 3. Ἐρτ ΟΥΑΙ ἀϑαᾶρε τ΄. 706. 

--τπ] ὅ5.ν, 3. οὐνῖξ 3, θὰϊ 45 ...5.Δ.Β.ἃἅ' ἐν πυρὶ; ἴξ 15 ἰηϊετγρτεῖνε. --- 
ΓΛΛΘ583] α.λ. (ν᾽ 55) 48. τυαΐενν ῥὲί, Ὅτ. τοαέεγοσαῖ ; Οτ. ΤΥΝΩΣῸ είς, 
ν 9, 8ἃ5 15. οἱ, Ρυΐϊ ἴμαϊ 15 α«λ. πὰ ἀυδ. αἷξο. (ὃ 65 ἐν ταλαιπωρίαις, 

3. ἴηι όυεας, 580 Σ, ζΦ. ὍὯχ. {π᾿η|κ5 ἴὰ ἰ5 οὔδήζε. --- 18, 2) ΠΡ} Σ τὰ νῦ. ἀκ, 85 
1. 353 ΜΙ. γ37ε. 1616,6. (ᾧῷ μα5 θηρεύσει υἱϊμουϊ 5[.,  ΒΙΟΒ 15. ἱπίεγρτεῖ. οἵ ΞΏ. 
τ γρι Ὁ] α.λ., τ. [Ὁ ΠῚ] νὉ. Οδἱ ἐὐγένε, ἀασέερ, Ἐδι. 316 81:4; ΝΊΡΆ. Εβι. 612 
2 ΓΒ. 262, (Πε., Ὁγ. 808Β., “μγεσί ὠῤορ Ἰλγιί,,) 8ο Βᾶ., θυ., ἀαῦ. ( εἰς 

καταφθοράν, 3 ἐπ ἐκπέεγίζε, Ῥτοῦ. ἴῃς “Ὃ ἰ5 ἰοοαδὶ, ἴῃς ρἷδος οὗ υἱῖες τΒταπίίησ 
ουΐ.---18. ΠΡ] Οτ. 1 54. ὅ ἔγνων ; ΚΙ, 2 56. Πα. ομαηρεβ ἴο 5". -- Ὁ} 100] 

ψἶἹ πον σεαίνιβαῖνε “δ εακεέ οὔ; υ. φδ. --- 14, Ἴο" ΥΥ»} οἵ τίει! τρουβῃΐρ, ἃς 
Τοῦ" 1223. 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΙΙ., 4 5τπ. 4. 

ῬΒ. 141 ἰθ Δ ῬΙΔΥ͂ΟΣ δὶ 186 δνεπίηρ ϑδοσίδοο (ν. , ἴδδὲ Ὑ δα ἢ 
νοι συάτά τ[π6 πιο, δηᾶ Ῥσγονοπίὶ οὐ] τπουρσῖβ δηά π|ὶοϊκοὰ 

ἀροάβ (ν. ), τοπουποὶπρ δοοίδὶ ἱπίθσοουσθα Ὑἱὰ ον] ἄοεγθ 
(νυν. δὴ, δᾶ Ὀοροίηρ βαϊνδίίϊομ ἔσοπι τμοὶσ ϑπᾶσοθ (ν. δ δ"). 

ΎΒοΓα δσὸ Μδοῦδῦαδῃ 9108868 οὗ ἐπιργθοδίϊοη ἸΡῸΠ Θπο πιο (ν. ἢ), 
διὰ οἴεσ 5108868, οὗ αυδ!βοαίίοη (ν..5), οὗ ὀχραπϑίοῃ (ν.), δῃὰ οὗ 
Βστηοηΐϑεὶο οοποϊπδίου (ν.᾽). 

ΥΔΉΜΈΗ, Οὔ ΤΏΕΕΙ] (41: Ο πηαῖες Παϑὶς ἴο της. 
Ο δῖνε δᾶγ ἴο ΠΥ νοΐος, ἡ Ὠ 116 1 98}} ἴο Τῆσα. 

Μγ ρτδγετ ἰ5 ργεραγεὰ δἱ ἴπε [ἤσϑηβε Ὀείογε Τῆδα, 
Τῆε πίη ἃρ οὗ πὶ παῃὰϑβ αἱ ἴῃς Ἄενεπίπρ Μίῃοπδῃ. 
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5ΕΤ ἃ ρυδτὰ, Υδῆν ἢ, ἴο τὴν πιου ἢ : 

Ο Κεερ (ἙἸνγου) ἴδε ἀοοῦ δθουϊ ΠΥ ᾿ΐ 05. 
Τποϊϊηα ποῖ πὶν πιϊπὰ ἰο δῇ ενὶϊ (ῃίηρ, 
Το ργδοῖίϑε ργϑοιίοεβς οἱ νἱοκεάηςϑβ. 

Α5 ἴου δ Ῥνῆο ἃγε ἡ οσκεῖβ οὗ ἰγουδὶς, 

1 Μ1] ποῖ εαὶ οἵ {πεῖν ἀδίηιε5. 
Τπε οἱ! οἵ ἴπε νίοκεά, ἰδὲ ἰϊ ηοὶ στεϑαβα τὴν μεδά, 
ἍΜΉΙΕΙ ᾿νε, ΠΥ Ῥγαγεῖ 1} Ὀς ἀραίηϑι (πεῖν ννἱο κοάης55. 

ΗΕΔΚ ΓᾺΥ ΜΟΓά5; ἴογ ἰΐ νν1}} Ὀς Ἰονεὶγ: 
ον πιίπε Ἔγεϑ ἀγὰ υπῖο ΤὭεε, Υδηνεῆ. 

Ιῃ Τῆεε 1 5εεὶς γτεῖασε; ἀο ποῖ ροὺγ ουἱϊ ΠΥ [Ἰε. 
Κεερ πιὲ ἔγοπι ἴῃ 6 ροννεσ οὗ ἴῃς 5πᾶτε ἴμεν ἢδνε Ἰαϊὰ ἴοσ της. 

ΡΒ. 141 νψὰϑ ἴῃ 19 αδπὰ ὩΗ͂, Ρυὶ ποὶ ἴῃ ΔΩΥ οἵδε οὗ (ἢς τρδοῦ Ῥβαίοτβ 
(ν. Ιπΐγ., ὃ 27, 31). ὙὙΒετε 18 ὯῸ γεᾶβου ἴο ἀουδὶ [18, 45 ἴο ἴῃς οτἱρίπαὶ ΡΞ.; 
θα Π|κὸ οἴδετβ, εβρεοῖδιγ οἵ [8ἷ5 στουρ, ἰὶ μ48 Ὀεεῃ φύειν ομδηροὰ ὈΥ ρίοββεβ 

δηά αβϑίτηϊϊαϊεὰ ἴο ἴπεπὶ, [Ιἢ 15 οτἱρίπαὶ ἔοττῃ ἰϊ νγὰβ8 ἃ 5ἰπιρὶς δῃὰ Ὀεδυια] 

Ῥγάγες οἵ ἕους ἰεϊγαπιοῖον ἰεϊγαδιῖς 5, ν.1. 2. δ:40. 4οά. δδο. 66. 8.ϑα. Τῃ (ἢς οτἱρίπαὶ 

ἴδετε δῖε σζατε ἴειτηβ ἃπὰ Ἐχργεββίοῃϑ: 22 ὨΝΨῸ ν.2 ανλ., Ὀαϊ (ἢς ρῃτ. [βου ρΡἢ 
οτί πὶ ἐἰβ χυϊϊε βίπιρὶς απὰ παίυγαὶ ; 2 ΓΙΌ ν.3 85 2 Κ. 1616 ΕΖ. ο"- δ Ὠπ. οἷἱ 

πα ρὶὶες (ῃς ΚἸΪῪ ἐδ Ὀ]5ῃ δα βαστγίῆος ἰπ [6 ἰεπιρ]ε αἵ ἐνεπὶπρ ργάγοῦ; ΠΟ Φ 

ν.δ 15 α.λ. 85 ροϊηϊεὰ ΕΥ̓ ΜΤ. 85 ἃ πουῃ, Ὀαὶ ἴἰ 15 ὑγοῦ. ἃ ρῖς. ἀηὰ νἱϊδοαυϊ ἀἰβῆ- 

σα] γ. ὅν ὃν ν. 3 5 ἱπιργοδαδῖς, τὰ, ὧν γι δβ (5, ἀπά δε βιγαηρϑηςββ ἰβ 
τειιουςὰ ; γὐρῦρ ὈψΓη νι ρἢτ, α.λ. Ὀυϊ ποῖ δῖε ; ΟΥκ συ." εἶδιν. 15, 535 
Ρι. 84, ὁπὺν ν." Ῥοεῖὶς 85 Ὀϊ, 3225; ὈΠῸΡ)Ὁ ν." α.λ., Ὀυϊ τὰ, ὉΠ᾽ῸΡ) "Ὁ3, οἴ. 

Ῥᾳ. 165. 11; Ἵγ}ῃ ὃν συ. δ, οἵ, 15. 5312, Τῆς Ρ5. βεϊοηρβ ἴο ἔπε ρεδςεία] ἔπηεβ οὗ 
τεταρὶ]ς ψνοσβμῖρ ἴῃ ἴπε Ῥεγβίδη ρετίοά βυρβεαυεηῖ ἴἰοὸ Νεβεπιίδῃ. Μ᾽.56. Ταῖς 
ἱπιργεοαϊίοῃβ οὗ ἴῃε Μδοσδρεδῃ {ἰϊππιεβ. δα σᾷτης ἰηῖο ἴῃς ἰεχί ἔτοπι (ῃς 
τολγρίη, ΡΜ. 95 15. ἃ ρο55 οὗ ἐεχραπβίοῃ. Ὁ 15 ἃ ἰδῖς παγτηοῃϊβεῖς σοπο αβίοῃ, 

δὲν. 1. Ὑνο 5γη. σουρ]εῖ8. --- 1. γαλτσυελ, οα Τῆσε 7 εαὐὶ }} τυλὲϊε 

7 εαἦ ἰο ΤὝεε]. Τῆδ Ρξορὶε τὸ δηραρεὰ ἴῃ ῥγᾶγεσ. [115 ῃοῖ ἃ 
δμεσαὶ 5ἰδίετηθηὶ “ ἤδη ᾿ 45 ΕΝ". --- Ο νιαζε ἀαείς 0 »ιδ], ρῖνε 

ἃ ΒΡΘΘΟῪ δηβνεῖ, οἰ. 22 185,40} γηοἾ 5 γ1}3,  Ο γίνε ἐξα» 10 ΤΙ» 
τυοῖς6}, Θϊατρεβὰ ἴῃ ( ἰῃΐο “ νοῖςε οἵ δυρρ!ϊοαίίοη,᾽" 45 1:4οἷ, ἃ ἴτὰ 8 

ἐχρ δηδίίοη Ὀυΐ δραϊηβὶ [ἢ πηδᾶϑυτα. --- 2. 2. 2γαγεν ἢ 726 γήἑηρ 
“ 97 »"» λαπδ:), ἴῃς ρεδῖαγε οὐ ἱἹηνοσδίίοη δηά βυρρ) δου, οἔ, 

28263) 1.8. 35 τ Τίπι. 25. -- σΖ “6 7πεέπδς ἢ τὰ: ευεπέηρ ΔΠ᾽πολαλ], 
τῆς ὕπης οἵ ἴῃς οἤετγίηρ ἃρ οὗ ἰποθηβε δὲ ἴῃ: δἰἴασ οἵ ἵποθῆβε ἴῃ ἴῃ 6 
τεταρῖὶς, δηὰ οὗἁ [ἢδ σταίη οἤετγίηρ οἡ ἴῃς δἰίδγ οἵ Ὀυπιὶ οβετηρ ἴῃ 
ἴῃ σουζῖ, αἴ ἐνδηΐηρ ὈΓΑΥΕῚ δοσογάϊηρ ἴο ἴῃς τἰτι4] οὗ ἴῃς ᾿δηιρ]ς 

ΜΟΥΘὮΙΡ Εχ. 2083. 2 Κὶ τ6}5 ΕΖ. ο" ὃ Πη. ο΄, Τῆς ρεορὶς ἃσε 
δοῖυ δ! οηραροά ἰῃ ᾿γΑΥΘΓ ἰῃ ἴῃ 6 ἴδ ρ]6. [{ ἰ5 ποῖ ἃ σοτῃραγίβοῃ 

οὗ Ργᾶυθὺ ψ] ἢ ἰποοῆδθε δηὰ βδοτιῆσε 85 ΕΝ". 
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δίς. 1. ΑἜ 5γη. δῃὰ ἃ ϑ5γηϊῆ. Ἄσουρϊεῖ. -- 3. Ο «ε΄ α ρμαγά ἢ Ο 
ἀεοῤ {ες «007, ἴοτ βαίδιῪ ἔγοτω νἱτῃοαῖ, Ὀὰὶ 4150 ἀπά ἤετε ἐβρε- 
οἰ! γ, ἀραϊπδε ἴῃαὶ ΜὨϊσἢ τνὰ5 ΠΏ. ---- Ὁ μι») νιοινὰ ἢ αὐομέ μὲν 

ἀῤε], δραϊηϑὶ τὴ6 Ρ6171] οὗἨ δν}} βρεθοῃ. ὍὙὴδ οοηῃρτερϑίίοη ἔδεὶ {μὰ 

πεορά οἵ ρῥτοϊβοϊίοη του [ῃϑτηβεῖνεβ ἔτοῖὰ ἴῃς εν] τῃαἱ γᾶς ψ τη 
τῆ επὶ, 5Βηονίηρς ἴῃ 6 Ὠἰρἢ οἰ ἶσα] 5θηβ6 οὗ ἴῃς ἰαῖς Ῥεγβίδη ρεσγίοά. -- 
445. 7ποδηε πο ρῖν ρεῖμα 7, σοϊηρ Ὁδοκ οὗ ἴῃ6 τιουτῃ δηὰ "ρ5 
Ἰηῖο τῆς τηϊηά, ἴῃαϊ σοηΐτοὶβ δηὰ ἀϊγεοῖβ ἤθη. Τα ταϊπὰ πεεάᾶς 

τῆς ἀϊνίης ταβίγαϊηϊ ἔγοπλ Ἔν}} 45 Μ6]}1 85 ἴῃς 1105. Οἵ, τὴς νοσαξ οὗ 
76ε5ὺ5 ΜΚ. γ5 5 --- ῷ αἡ εὐὴ λίην ἢ 70 ῥγαείε ῥγαεδίεες 97 τοΐεζεά- 
μέ5]. Τῆς νψἱοκθάηθθθ οὗ Ἔχίεγηδὶ ῥγδοίίος οτ᾽ρί παῖεβ ἴῃ 186 
ταὶ δηά ἰβδϑιι65 ἐοσἢ ἔγοτα τῃ6 πλουτῃ δηά 11Ρ5. Τῆς σοπρτεραίίοη 
ῬΙΑΥ ἴο Ὀ6 τεβιίγαϊηθα ἔτοπὰ 841] εν], ἰπίεγηδὶ δηα Ἐχίθγηδὶ. 

8.σ. 111. ϑγηῖῆ. σουρ]εῖ8. --4 σα. Α΄“- ον» νιόη τοῖο ὅγε τοογξερς 

47 Τομόέξο, 7 τοῖ]ῇ ηόΐ καί 7 “ἀεὶν ἐἰαέπ πες, ρατίακε οὗ {μεἰγ Βοβρὶ- 
14] γ ἴῃ βοοίαὶ πηθα]5, Ὀ6 {πεῖν ριιεδίβ. ὙΗαδε ᾿πὲ5 ὅο ποῖ Ὀεϊοησ 
ἴο ἴῃ ῥγενίουβ δι. ἂἃ5 ΕΝ". αῆεγ 18, Ὀυϊ Ὀερίῃ τἢ 5 5... ἴἢ δῇ δπ- 
Ῥδαῖίς ροβίοη. --- ὅ, ΖᾺς οἱ οΥ 216 τοϊεξεά, ἐξέ ἐξ ποί γγξαξέ γι} 
λδαα1, ἴῃ οἱ] νι ἰςἢ Ὠοπουγεάᾶ ριαδὶβ ψετε δηοϊηϊθα Ὀείοσα 
16 [ξαϑβῖ, οἵ. 2435. Ης 1} ποῖ δοςερὶ δυο 8π Βοποὺγ ἔτοσι [ΠῈ 
ψἰοκοά,. ΤῊϊΐβ 5εθπλβ ἴο δε ἴῃς τηοβί πδίυσαὶ ἱηϊογργεϊδεοη οὗ ἃ 
ἀϊῆσυϊι ράββαρε, αἴεγ Οῦ, Ἐ,, ὅ. Βαϊ ἴῃε ρίοββ : 247 ζὰς γίσλέήσξοις 
φηηΠ5 »ις ἐπὶ’ Ζίμπαάρόςς, σπα ἐξέ ἀΐνε γεῤγοῦε ηι:6, τααὰς ἴῇς ψῇοΐα 

ἀπῆσυϊε. Ιἐ ἀββοσίεὰ ἴῃδὶ τῆς ὈΪονβ ρίνεῃ ὉΥ ἃ τἰρῃϊθουβ τηδῃ 
ψΟυ] ἃ Ὀ6 πιοτα δοσερίδοϊς τἤδη ἴῃ Ποβρίὶ [4] ἤοννενεσ Πομουτγαῦ]α 
οὗ ἴπ6 ψἱοκεά. Απά 50 ΕΝ". ἱπΐεγρσεῖ ἴῃς οἱ] δἴϊεγ 3Η 85 “ οἱ] οσ 
τδς μοδά,᾽" δηά πιακο 1ἴ ἃ τη θίδρδοσ οἵ [ἢ 6 ἀϊβοῖρ] μα ; Ὀυξ ἱπίοτρτεῖ 
τῆς νὉ. 48 “ Ὀγεακ τγ πεδᾶ,᾽ ΡΒΥ,, ΑΝ., νος ἢ ἰ5 ψτπουῖ 7υ581- 

οδἴϊοη ; “Ἰεῖ ποῖ τγ μεδά τϑίμβε ἱτ," ΕΝ.., ΓΡΌΥ΄., νοῦ τᾶν Ὀ6 
βυβίαἰποα, Ὀὰϊ 15 αὐνινατγὰ ἴῃ ἴῃς οοηΐεχὶ Ὀοιῇ ἴῃ ρταπιπηᾶσ ἂπὰ ἴῃ 
56η86. --- με 7 ἔνε], ἃ5 ἸΡΟΥ͂.., οἷ, το4 δ 146, δίοης 5κυϊϊοα ἴο 

1τὴε σοηῖεχί. ““Ὑ0δἵεα " ῬΒΝ., “οσ γεῖ " ΑΥ͂., “ Εοτ δνεῃ" ΕΝ. 

δῇον (ἢς αἰ Πσα ΠΥ ἴῃ ἴῃς ταϊηάβ. οὐ τῃς {τδηβίδίοτβθ, απ ἱπάϊςδῖα 

τπαὶ ἴῃεγ ἀϊά ποῖ 5εεὲ τπεὶγ ΨΥ. ---- σῖν 2γαγον το δε ἀραΐμεί ἐλεῖν 

τυϊεζεάμες:}, ἃ5 ἴἃ παὰ Ὀδεη ἴῃ [6 ῥγενίοιιβ 51:. ἀραϊηβὶ το κεάπθβϑϑ 
οὔ {πε πηβοῖνθβ, ἴῃ νη, ᾿ἰρ, οὐ ἀδεά. 

δῖ: 1. Ὑνο 5. κα σουρ]εί8. ---ῦ. “7:6; ψῖν τυογἄς], ἃ τα- 

πανὶ οἵ ἴῃς ῥγάγϑσ, σοητηπθὰ ἴῃ ν. δ Ὁ, --- ον» ἐ: τοί δε Τουεν}, 530 
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ἴο ἄο, 845 εἰβθνῇετε οἵδποῦ δοιΐοηβ ἃγβ, 133} 1.358 147}. --- Τῇ ἴηβεγ- 
Ὄοῃ οὗ δῇ ἱπιργεοδίοσυ ρίοβϑ, Ψ ὨΟἢ σᾶπλα ἰηῖο τῇς τοχὶ ἔγοι [ἢ 6 

τηλτρίῃ, ρδγον Ὀείογα ν.α δηὰ ῥραγν δἴϊογ ν.ἷ, δηγεὶγ ομδηρεά τῃ6 
Ἰηϊεγρσείδίοη οὗ ϊ. Τῆς ρίοθθ ψὰ5 ΜδἼοσάῦδδῃ ἴῃ οπρίῃ : Ο ἡ) α 

“λεῖὶγ χξουεγπογς ἀσαῖ δεεη ζλγοιυπ ἀστυη ὧν “6 οἱάξε 97 τἀε ἐγαρ], 

οαϑῖ ΟΥ̓Υ ἃ Ρῥσγξοϊρίος ἴο ἴπεῖγ ἀεδϑιπιοτίοη, οἷ. 2 (. 2521. 453. 

ὙΒεβε σεῦ ἀουθί1ε85 ἴῃς ϑυγίδη ρονεγηοῦβ Δηἀ Ορργεββοῖβ. ΤῇΣ 

Ῥῇ. ἴῃ δὴ ορίδιίνε 5εῆ86, ἃ5 Ηυ., Οτ., δίοης 515 ἴῃς 5ἰτυδιίοη ; 
τδίμεν ἴἤδη ἴῃς 5ἰδίθμπχεηϊ οἵ ἴῃς ἰδοὶ 85 ΕΝ". --- Τῆς σϑβυϊὶ οἵ ἴῃ εἰγ 
(Δ}1} ἰ5 τῃεη ρίνεη: 7. 45 οπέ τῤίἐς οῤέη σπαᾶ διγεῖς σεμραν ὁπ 116 

Ζγομηπα}. ἙΔ]Πηρ ἄονῃ ἴο ἴῃς στουηά, ἴπ6 ῬΟΑῪ Ῥυχβῖβ ἀβϑυῃάσοσ, 

85 ἀἸὰ τμαὶ οὗ Τ΄υἀα5 Αςἰϑ 118, ΤῊΪ5 5 ρ]6 δηἃ ηδίυγαὶ Ἔχρίδπαιίοῃ 
Ῥεσδηγα οσοηΐυβοά, ἤδη (ὨΪ5. 116 νγᾶβ βερασαίϊβ ἃ ἔγοτῃ [15 τηδῖθ ὈῪ 
νι; δηά δῖ Ἰΐηε ννὰ8 ἰῃηϊεγργειεα δ5 τείεγτίηρ ἴο ἴῃς νἱοκεά ρον- 

ΘΙΏΟΙΒ ἴῃ ἴἢ6 τεηάθτηρ: “ Αηὰ {ΠῸῪ 5}4}} ἤδασ τὴν Ψψογάβ, ἰῃδῖ 
{ΠῸ Ὺ γα Ἰονεὶγ " ; ἴῃδϊ 15, [6 ρεορῖὶβ ν}]} ἤδαγ (ἢ ψογάβ. ρτεαϊοι- 
ἰῃρς τῆς ἀονηία!] οἵ ἴῃοβε ρονεγῇουῦβ δῃηὰ οὐΪγ [ἢ δ δρρτγβοϊδίε {ῃεὶγ 

Ἰονθ]ϊηθβ5. Βαΐϊ τἢϊ5 ἰῃουρῇϊ ἰ5 ποῖ δ 411 πδῖυγαὶ ἴο ἴῃ σοηϊεχῖ, 
δηά ἰ5 ἃ πῃ Καβῃϊς οὗ ἱπϊεγργείδιίοη. 11 πλόγθονεῦ τηδάς [ἢ 6 βυῦβε- 

αυδηὶ Ἰίης ἀϊῆσυϊι, δηὰ ἰοτοθὰ [15 σοηηεοῖίοη τυἱτἢ ν᾽ γαῖῃοῦ ἴδῃ 

σὰ νι. ὁ. δηά [μιοΐϊδη δοης οἵ Κῖι558. γίνε ἴῃ 6 σοττεοῖ ἱπίεγρτε- 
τδίοη. --- Ο ἠλαΐ ζιεὶν» δομέός τυέγε σεα γενεά αἴ ἐλ 6 νιοι, 7 δλεοίη, 
τῆς Ὀοπα5 οὗ ἴβοβε ρονεγηοῖβ, {πμεὶγ Ὀοάϊθ5 Ὀυγδῖ ἀδυπάθσ δηὰ {πεὶσ 

ῬοΟΠα5 βοδίϊεσεά δρουϊ δἱ ἴῃς επίγαηος ἴο ἴπε δροάβ οἵ ἴῃς ἀδβδά. 
Βαϊ 38 δῃὰ πιοβὶ 755. ἃ5 ΕΝ". ἱπίεσρσεῖ ἴῃ ὈοηῈ5 ἃ5 ἴῃς ὈοηΕ5 οὗ 
Ι5γδεὶ, ψ ϊςἢ νου] 56επη ἴο ἱτΩΡῚῪ παῖ 15ΓΔ6] ννὰ5 ὑγδοῖ αν ἀεδά, 
85 ἷη ΕΖ. 27}, πεεάϊηρ τεϑυστγθοοη ἴο πδίοηδὶ 16. Βυῖ ἴπαὶ ἰ5 
Πογίδίηγ ἀραϊηδὶ ἴῃς οοηϊοχὶ, ψῃϊο ἢ ἱπιρίογοβ ἀ θ᾽ ἰνεγαησα ἔτουα 
ΒηΔΊεβ, ἀπὰ ρῥτγεβειναίίοη οἵ 1186. ΤῊδ ᾿ἰηγ δἰίοη οὗὨἨ τῆς τεΐδγθηος 

ἴο ἴδε 5διιρηςτεγεα ἀτηοηρ ἴπε Ρεορῖε οδῃ Βαταϊν Ὀ6 51 Π6 4 ἴῃ 1τἢ15 

Ρ5. Βαϊ τῃαΐῖ ἱπτεγρτεϊδιίοη ἰοσοθὰ (ἢ ἰηϊεγρτγείδιίίοη οἵ ν.ἷ" ἴο ἴπῸ 
Ῥοπαβ; δηὰ δοοοσάϊηρυ, αἴϊεγ 3ζ5, ΕΝ". τεηάεγ: κἼἶκα 8ἃ5. οὔβ 
Ὀγεακεῖῃ ἀπά ἤονεῖῃ (νοοα) ἀροη ἰἢ6 εἀτίῃ " ῬΒΨΥ͂., “85 ἤδη 

οὔθ αὐτοί δηὰ οἰεανεῖῃ (πγοοα) ἀροη ἴῃ6 δαγίῃ " ΑΥ͂., τ(ῃἰπκίης 
οἵ ἴδε. οἢΐΡ5 85 ἃ 5: π}}16 οἵ ἰῃ6 ὈΟΏ6Β ; ΟΥ̓ ΤΏΟΓΕ ΘΟΙΤΘΟΙΪΥ : “85 Ο᾽ς 

Ῥου με δηὰ οἸεανεῖῃ τ[ῃς οαγῖ " ΕΥ͂., [{ἙἘΈΚ.., αἴϊεγ Ααᾳ. Σ, 3, ὦ, 
Ὁυϊ 1 5 τῃεη ἀἰβίοαϊ: ἴο 566 ἃ ροίΐηϊ οὗ σοτῃρδγίβοη ψἱ ἢ βοδίςεγεὰ 
Ὀοη65. --- 8. 20» νηῆε ἐγές ἄγε μρο 7Ζ΄εε, Υαλευεὰ ἢ 7π ὅλες 7 
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σεεξ γμρε], οἴ. 2515, τὴς αἰτυἀ 6 οὗἉ ΒΡ]! οδἴουυ Ρσάγοσ. --- ὧρ ποὶ 
2 μεν ομῇ ἢ!» 7], 88 15. 533. ὙΤὴδ ῥεορὶβ ἅτε ἴῃ τηογίδὶ ρμεπὶ 
ἤοτὰ ΘηΘηλ 65, Δηἃ ΞῸΡΡ]Ιοαῖα Ὑδῆννεἢ ἴοσγ τῃ6 βαϊναίίοη οὗ 1ῃεὶγ 

18. ---9. Αερῤ νι γονε ἠὼς ῥοτυεν 97 ἐλε «παγέ τάεν ἀασε ἠαϊά “τ 

»5]. Ὑδαβθ6 δηθπηΐε5 ἅΓα οὐδέν ἀπά ἱγεδοῆετγοιιβ, οἷ. τ 405. --- ΤΣ 

ν. 5 εηἰασρεά Ὁγ ἴδε ρίοββ : ἐάξ σπαγές οὔ ἐλε τυογξεγς 9 Τροκ ]ε], 
τείεστίηρ ὈδοΚ ἴο ν΄“. --- Τῆς 5. γεοείνεα 8 βαστηοηϊϑτίς ςοποϊυβίοι 

ἰῃ 10. 2: τλ6 τυίεξεα γα μέ τὶν οτυη ἐο ], ἃ ἀβιδὶ Ἰτωρτγεςδ- 
Ἰοη οἵ οχαςὶ τεϊυϊίοη, οἵ. 715 7 οἱδ Τα 2 οἷ, --- Ιῃ ἀπ Παβὶβ : 
7, οπὶ »» ῥαγί, σλαΐ γοοίες, τολίϊς 7 ῥάαςς δ), 580 ὉΥ 8ῃ δαϑ} Ἔἐπηθῆ- 

ἀδίίοη οὗ ἃ ἀϊῆουϊι τεχῖ, ψ ἈΙ ἢ νάτῖεβ ἴῃ 1Η δηὰ (ὅ, δηὰ 15 νδυϊουβὶν 
ἱηϊογρσοῖθα ἴῃ Ἧ7ιβ8θ. ὍΤδα νατίδιίοῃ οἵ ΕΝ" : “ δηὰ Ἰδὶ τὴς ὄνεσ 
Θβοᾶρ6 [ποτ᾿ ΡΒ. , “ψΏΠ501 νιΠ8] Ἔβοᾶρα" ΑΥ., “ἢ }]6 1 ρμᾶ55 

ὉΥ 5δἔεϊγ " ΤΡΩ͂Ν., “νι }]5} 1 δὲ [ἢ6 δδπλα τἰτλθ ρᾶ55 γ ̓᾿ Ὦτ. ; 58ΟΥ 
5 ΠΟ ΘΕ τΠεἰσ Ρογρ  οχ γ. 

1. τ πρὴ}] τε 705 (2); εἶσνγ. ᾿ῬῊΡ» 220 3835 4204 7023 7112 (01.), 5. 3 
,οήηπα νελὶ, ὦ εἰσάκουσόν μου. ---- 3. τίδοτι .9.}} ΡᾶὮτ. α«λ., Ὀαϊ οἴ, 2 (ἢ. 2935 
35}: 16 οὗ τεπιρῖε βεγνίος, οἴ. 2 (ἢ. 8156 Ῥγ, 1053, --- 393 ΓΒΡῸ] ρῆγ. ανλ., Ὀυϊ οἴ. 
ἘΖ. 20"Ὁ, -- 3} ΓΓΩΌ] ΡὮγ. εἶδιν. 2 Κ. 1616 Ἐζτ, 9" ὃ Ήη. οἷ, ς(. Ῥ58. 2οὐ 407, --- 
8. πρ}}9]} ςοδβοτί, [πιν. ΓῦΦ. --- ΠΛ Ὁ] π.ἢ, τοαίολ, α«λ.; ἀυδ. τὰ. πλοῦ ΟἉἱ] ρῖς. 

Θ' μια5 θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μον. --- τιοθ 51 Ὁ}} [51] ρον, α.λ., ἀὰ}». 
τὰ, τῶ, βᾳ. ἔον 1Ὶρ8 Ες. 126, ὃ ποῖ υβεὰ ψὴ νῦ.; τὰ, Ἰνὸ; ; πεοάεὰ ἕος 
ταεᾶϑαγα, --- 4, ὈΟΨΓὉ] ΗΠΈΗρο. δὺν α.λ. ; ΒΒ, 2γαοῆίφε ῥγασζέεες, ἱλ νι οκςεὰ- 
πεβ8, Ὦτ. οεσμῥίεα! ἐρε ἀξεάς, Ῥοεῖ ἀεί «ευεγεἶν τονᾶτὰ 1.8. 13 2 11, ΗΠ, 
ὄμεν, αἴνογέ ογεὶς τε τοίδὰ, Ἐχ. τοῦ (].), «καὶ γερρλδενοῖν τοῖξὰ ᾿ς. 2 τ 5. 6 

Νὰ. 2239 (ΤΕ.) 7. 1925 Ὁ, --ο οὐκ ΟΝ] ὈὐϑὴΝ εἶν, 15. 5.38 Ρσ, 84, ἔοτ ὈΝΦΌΝ. 
-τ Ὀπῦν] Ολ]. ἱπιρέ. ἐ Ὀπρ ἄδποῖν. Ὁπὴ; ἐαέ Ἂς γοαῖ, εἶδαν. Ὠϊ. 3226 Ῥγ, 41 
95 231. 5, --- ὈΠ)0}0)0}] α.λ. ἴψο ἴοπεβ, αἰσἠϊεαείες, ἀἰαΐρῖεδ, 88 ὍΝῸΣ) 5. τ6ὅ, 
ΓΛΌΡΣ 1611͵.- δ, ΦΝῚ 109} ελσίεε οἱ! ὯΤ, Ὅτ. ; Ὀυϊ Φ γϑν Ἰθ2:ν οἱ! 97 ἐδε τοϊεξεά, 
Ῥεϊίετ βαϊϊεά ἴο οοπίεχε, 3 οερενε σηιαν ἐξαρεῖς. ---- )ν 1 ΗἸΡΆ. 7.58. ΝῸ] 2γ- 
διά, οἴ. 3919, μεσ αἱε εἶδντ. νὉ. ΟἿΪΥ ἱπ Ρ. (ὦ 869 μὴ λιπανάτω, 50 35, 3, αἴτετ 

Ατδῦ. δὲ ζαΐ. --τ- ὙΦ 552] τὰ, γῊΡ "2. τ ὈΠΠ}2] ἵνο δεοεηῖβ. Ε5 [45 ἐν ταῖς εὐδο- 
κίαις αὐτῶν ὈΠη))5.2. --- 6. γ00Φ)] ΝΊΡΆ. α.λ. ᾧ ϑῸ᾽ ΟΥΔἱ ζάγοισ ἄσισνε 2 Κ. οΚ 

(πᾶτε ψοτὰ), 80 βετε δε πμρρ' ἀστυν. ῬΙ. ἴπ ἴμε βεηβε οὗ ορίδεϊνε 85 Ηυ., Οὐ. 
-τλθὸ νὉ] ὁν ἐλε οἱάες οὔ Τὰς ἐγαρ. ΤᾺΪ5 1. 8 ἃ βἷ. --- ῬΌΦ.] [88 πὸ δρρτορτῖ- 
αἷς οοηπεοϊίοη ἡ ἐοτεροίπσ. Βά. γοὺ᾽ “7εαν! ἵπιν. Ὀερίπηΐηρ πεν 8:Γ. --- 
γ05)} ποῖ υϑεὰ εἶδ. οἵ ψογάβ; ἀυθ. π]|688 γγε οοποίἀδες ἵμεπὶ ἴῃς πογάβ οἵ 
Ῥἕαγετ; ὙὉ. εἶϑνν. ὅπ, 49} 2 5, 15. ; Ρ]. αἀαριεά ἴο ρῥτενίουβ υὉ.; τὰ. Ὁ) 

δὰ). (οἴ. Ῥε5. 1358 1471 (οὗ ῥγαΐβε))). ---- Ὦ. 109] []] ἔοστη ρτερ. ---- 9] Οἱ ρῖς. 
ἐγὸϑ ἰεανε, εἶδνν. ΡΊ. εἴδανε οῤέ»ι, εξ ορένε, τρδ[, 70. 1618 Ῥχ, γ,3.2 Καὶ, 45, οἵ 

δηίΐπλαὶς Ὀτιηρίηρ ἔοτῖ γουῃρ [0. 395. -- ΥἽΚΖ γ753}] εἰδραυε “ἦε εαγίλ, }Ρ2 



ῬΘΑΙΜΟΟΧΙΙΙ. 511 

(7416). ὙΒετε 8 πὸ Β᾽Ὁ]1σ8] υβαρε ἴο 5: γ οὐ [αἰ πἰκίηρ οἵ δλοτεράτνερ᾽ Ἀετο. 
ΨΌ. πιεδηβ ὀφρεγ: οῤέρ, ἴὰ ΝΊΡΒ., οἷ, 2 (Β. 2513, οἱ πιεὴ Βυτίεὰ ἴτοπι ἃ τοοὶς. 
Ὑδῖβ. Ὀεβὶ βυϊϊβ τ[Ὡε σοηϊεχὶ Βοτα. --- 102] ΝΙΡΒ. Ἢ ΟὨΪΥ Βετε; τὰ. ῬῸΣ» ἀξ 

ὁομές. Οδὶ 76. 50], Ρὶ. ῥβ, 535 Ἐ, νυ. 145.--- 8. »)Ν Πγ2})] σοηβαϊίοη οὗ 
αἰνίπε παπιεβ. οΣἽΝ τιᾶεβ ]. ἴοο Ἰοῃρ. --- 133} Ῥγερ. ψῖξῃ ἔΌ]1εν 586. --- σῇ Κ] 

ΡΙ. ἱπιρέ, 755. 2οτγ ομέ τὴν ᾿ς, 85 ΗἸΡΆ. Ἰπ. 5312, ΝΙΡΆ. 15. 3216 )αν ἴαγε, 
Ῥᾳ. 137], οἴ. »785, ---- 9. τΘΡ Ὁ] Ῥ]. ἔεαι. α.λ.; ΡΪ. ἴῃ ὃ") 645 1405, οβίτ. ΨΡΙΘ 
488, --Ἰ10. ν»035] α.λ. τηΐεδα ἩΙῃ Οτ., ΟΕ α., ἔοσ ΠΥ ΠΟ 14011, ψ ΒΙ ἢ 15. ἐχρὶ]. 

οἵ οπς ἀυδ. ὑγοτά ΕΥ̓͂ δποῖδμετ οὗ ἴμε βᾶπιεὲ κί πὰ ; οἴ, ἼὉ30 [5. «1, Τῆε ν. ἰ5 
Βονενεῖ ἃ ἰαῖε δὶ. --- 15] ΒΏΒ. αΖ “ἀε τανε ἔνι, Ὀυϊ ἀυῦ. (ὦ κατὰ μόνας -Ξ- 

Ὑτο σοὐἠαγν. 53. εἰ νεμί, αἰϊλοβεὰ ἴο ἴῃς ργενίουβ οἴδιβε. Βαϊ ποης οἵ ἰμεδα 
Εἶνε ξοοὰ 5εη86. Α ὄνῦὉ. ἰ8 τεχυϊτεὰ ; τά. Ἴπν ΟΔ] ἱτωρί. 1 8. πηπ, 7 «“ἀα] γοϑοΐεε, 
ς(. 8611 (6) 10. 35. 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΙ11., 2 51. τοῦ 

Ῥβ. 142 ἰδ Δ ῬΙΔΥ͂ΟΣ Οὗ [80 οοπρτορδίίοπι 10 ὙΔΏνΘΣ ἰπ στοδὶ 

του 19 (ν.5.5). ὙΔΆνΕΝ Κπονγβ ἐμαὶ ἘΠΕΥ͂ ἀγὰ ἔσθ 1988 δπὰ ὑὶτὩ- 
οαξ ΔΩΥ͂ ΨΥ Οὗ 6808Ρ6 (ν.".). ὙΔΆνΘΒ ἰ8 Τμοὶσ ΟἹΙΥ τοῖασα ἴῃ 
τοῖς οχίγομϊ εν (ν. 75). Ὑοσγοίοσα ΒΟΥ ἱπιρίοσε Ηἰπι ἴὸ βᾶγνθ 
«εὶς 1ἱΐθ, ἀοινεσίπρ ἴμ6 πὶ ἔτοπι Ὀσίβοη, [μδὶ [80 τἰρδβίθουβ ΠΑ 

τοοοσπὶζα ἐμαὶ Ης ἄοεβ φοοᾶ ἴο Ηΐ8 ῬΘ0Ρ]6 (ν., 5. δ. ὙΏΘΓΘ δΣΘ 
6108868 οὗ ἐχρίδπαίίοη (ν.") διά 1ἰτυσρίοδὶ ὀχρσεβδίοη (ν.). 

ΝΤΟ Υδῆνεῃ 1 ογ νἢἢ κεν νοΐςοα; 
ὕπο Υδῆνθῃ 1 τηαε ϑυρρ  ςαιίοη ἢ πεν νοῖςε. 
Ι ρου οαἵ Ὀείοτε Ηἰπι γεν ρ]δίηϊ; 

Ι ἀδοίασγε Ὀείοτε Ηἶπι γὴν ἰσου]ε: ᾿ 
Βεοδυβε πὶ νυν Ὠΐη πια ἑαἰ πίει σεν 5ρί τίς. 
Βυϊ Τπου Κηονεβὶ μεν ῥδίῃ; Ν 
Τοοκαβί δηὰ βεεβὶ οἡ μην τίρῃιϊ παπὰ, 

Τὶ ἴῃετα 15 ποης ἴῃδὶ τεοορηϊβειἢ σέ, 
Εδβοδραβ [415 »ξ, 

ΎὝΠΒετε 5 ποπὲ [δὶ οδγεῖῃ ἴὸυ γέ. 
ΝΤῸ Τῆεε, Ὑδἤνεῃ, ἀο 7 οἵγ, 

[58Υ: “ὙὍΒου τὶ μὲν τεΐαρε; 

Ιη τῃς Ιαπὰ οὗ {πε ᾿ἱνίηνρ ν΄» Ῥογιίίοη," 
Ο δἰϊεπὰ υηΐο μιν γε}], 
ἘῸΥ σε. ἰονν ἂπὶ 7 Ὀσουρῃῖ. 

Βεἰΐνοσ πη6 ἔτοπι ἴπεπὶ ἴπδὶ ραγϑυς (»εν {6}, 
Εργ [ΠΥ δΓα ἴοο 5ίγοῃν ἴου στ. 
Ο Ὁπίηρ ἰογίἢ ἔτοπι ργίβοῃ σὲ» ρεΐβοῃ; 

Τπδῖ ἴῃς τἱρῃίδουβ πιᾶν τεοορηΐϑα τ ἱ τ σε, 
Τμαῖ Τῆοι ἀοεϑὶ βορὰ ἰο “τε. 

) 
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Ῥε. 142 τᾶς ἴῃ 8, οἵ τῆς ο͵α55 ὑ5ΦῸ Ιἴκς ἴῆς στοὺρ 5ς2-ςς. Βυΐ ἴἢς οεἷς- 
πα] {||6 ννδς ἀουθι]εβ5 πϑρσ (νυ. [πἰτ. 581, 26, 272). ΤῊς 5. 58μαγεβ ψ ἢ τς 

Ετουρ 51-63 ἴῃ Βιίδιογίςδὶ τείογεποεβ, ψ ΒΟ ἴῃ 41} οδβεβ ἂγε σοπ)εοΐυγαὶ οὗ 
ἀρργορείαϊς βἰϊυδιϊυοῃβ ἔογυ ἴῃς ἱβουρῃς οἵ ἴδε Ῥε' ΠΡΌΣ ἸΠν2, ο΄. 571; 
ὙΒεῖΒες ἴῃῈ οἂνε οὗ Αἀυΐίαπι (1 5. 22), οὐ οὗ Επρεὰϊ (1 5. 24), ἰ5ς ἀϊδς]ὲ 

ἴο ἀεϊεγτηΐπο. Τῆς Ρε. ἰδ ςοπιροΞεὰ οἔἉ ἵνο ἰτὶπγεῖες ἀεοαβιἢ5, ἐδ οὶ ̓ἴπε ἐπὰ- 

πρὶ ἴῃ δβϑβϑοπϑῆοε ἰῃ "-- ὙΒετε ἰ5 ποϊδίηρ ἴῃ Ῥὲ. ἴο ξυρρεβὶ ἃ ἰαῖς ἀαῖε, ἐεχεερῖ 

ν᾽ γῦ2ν, ἃ ἀυδίους ἔοτπι, ψΠο ἢ 5 ῬγοΟΌΔΟΪΥ ἃ ἱχὶ. εττ. Τῆε ρῆτγ. νι" ἡϑρτ 2 
ὙΠΥῚ Ὅν, 85 143", ἰ5 υϑεὰ 7οη. 25. ὈΣ ΤΠ ΥΝ ν.8 τὸ 15, 381} ς 35 ]ς, 1119 Ῥεδβ. 27}8 
527. τ ν., οἵ, 795 1166, “ὩΟῸ νι οἵ, 15. 2433 ,27, Ν΄.4ς. 8ὺ αγς ρίοββες ἴπ- 
Ἰυήην ἴδς τηεάδυτε, ἴῃς ἔοστηεῦ ἐχρδηβίνς, ἰδ) ς ἰαϊΐετ ᾿ἰτυτρίςαὶ. ΤΏς Ῥὲε. ννδβ 

ςοπιροβεά ἀυγίηρ ἴμς δαιν εχὶὶε αἱ Βαθγίοη, σθεῃ ἴδε |ε οὗ [Ὡς πδ͵ιΐοῃ νγδ5 
ἴῃ ρετῖὶ δῃὰ δε ρεορὶε γεγε ργίβοπειξς νυ.7-δα, 

ΘΕΣΟΙ. Α ρΡερίδβιίϊοἢ οὗ ἔουγ 5γῃ. ᾿ἰη65 [Ὁ] ον ὈΥ ἃ βυπιῆ. οὔς, 
δηὰ ἃ ρεϑηϊδϑις ἢ οὗ βγη. Ἴσουρίεὶ δηὰ {Πρ]εῖ, ---2-ὃ., ὅπ γαλ- 
τὐελ1, τερεαϊοα ἔογ διιρἢδϑβὶβ ; ἢ ὀφίογε ὔἶρνι], αἰϑο τερεαϊεὰ ἴογ 
ΕΠ ρἢ 4515. --- 7 9} } 7 νιαζε εμῤῥίεαδοπ]), οἵ ἱτηροτίαπαϊα ῥργάγοσ. 

-- τοὐὰ νιν υοΐεε], τερεαϊβα ἴο δι ρβδϑίζε ἴῃς ἔδοϊ τῃδῖ ἴξ τνᾶβ ΟΥδὶ ; 
1 σου]ὰ ποῖ Ὀδ τοϑιγαϊηδα ψιτϊη τ 6 βοοσγοῖ Ὀγοδαβὶ, Ὀαϊ Ὀυτοὶ ἑοσγίἢ 

ἴῃ Ἰουὰ οτ65. --- 7 δον ον], ἴῃ ἃ βἴγεδπι οὗ ποτάβ : ἢ ὠζείαγε. ---- 
1} ῥίαϊπ:, ἀεῆπεὰ Ὁγ μιν ψομδί. --- 4, Βεεαμφε), ἴῃς τϑάβοῃ, 

δηῃὰ ποῖ ἴθιηροτζαὶ: ““νῆθη "45 ΕΝ". --- εὐὐλῖῆη νι γαί μέσ εν 
“ῥί» 7], ἀἰδοεουγαροα δηὰ ἰῃ ἴῃς δχίγειγ οὗ γε η 685, οἵ. 77. 1ογὅ 
143" ]οη. 25. --- 8μ1 7Ζλομ], ετωρμαῖϊς : δηὰ πο οἴδεσ. ---- ἔποεσεςῦ 
νην ῥα}, ἴῃ6 ψὰγ ἴῃ νῃϊοἢ ἴἢ6 ΡΘΟρ]Ὲ δᾶνα Ὀδθη σομῃρε!]εά ἴο 
Ρο ἴῃ {πεὶγ δχίϊθ. --- Α μἰοββαῖου ἰῇ ἃ αἀἰβδγεης βἰϊυδίίοη Ἂχρ δίῃ : 
ἐπ ἠλε τοαν ἐλαί 7 τυαίξ ἡλεν ἀϊά α Ἰγαῤ 70» ν"ε], εἴ. τ4οϑ, Ξκαϊηρ 
ἴῃς 5ἰἰυδτίοη οἵ ἴῃς σοηρτεραίίοη οἵἨ ἴῃς Ἐ δϑιογατίοῃ, Ὀὰΐ ποῖ ἴῃδὶ 

οἵ τῇς Εχῖϊθ. Μογθονοῖσ, ἴῃς τπηθάϑυσγε οὔ ἴῆ6 ᾿η6 ἰ5 ἀϊοτθηῖ, δηὰ 

ἴτ τιᾶκοβ ἴῃς ϑῖγ. [5ι [15 τη ἢ ἴοο Ἰοηρ. --- ὅ. Ζοσξεεί ἀπά “ες ], 

80 (ῦ, ῷ, Ἐ), Ζ;, 45 ἰηΐ, αὖϑ8., ςαστγίηρ οὐ ργενίουβ ρζ. ; ἰπτεστυρίοά 
ὉΥ ρίἷοββ, ἀηά τῇυβ ἰὴ ΜΤ', (οἹ]οννεὰ Ὁγ Ε"., τοηἀθσεὰ δ5 ἱπιν.: 
“ἸΟΟΚ δῃὰ 566,᾿ 85 ἃ σεήδνὶ οἵ [ἢ ρεϑιοη. --- οη γεν γίσλί λαμ], 

τῆ 5(. τεχυϊτεα ἴογ δβϑδοῆᾶποα δηά ὃγ ἴδε ἢ γι») ῥαζὰ, νι, ΤῊΣ 
τίσις μαπά ἰβ ἴῃς ρίαςος οὗ ἴῃ δανοοσαῖε, εἴ, τ τορῦ ττοῦ τ 2τῦ. --- 
ΤῊΪΐ5 πιϊβϑίηρ δάνοοαϊς ἰ8 ἀεδηεά: 7λαζ γεέρορνιεοζά νι, ἢ} 2λα! 

εαγέζι 79» »ιδ], διὰ ἰηϊοσιηθάϊαϊε Ξσεαῤε, ν Ὠϊο ἢ οαηποῖ, τΠογαίοτε, 

Ὅὲ ἱπίεγρτγεῖεα 85 [ἢ6 δοῖ οἵ δϑοδρίηρ, οὐ ἴῃς ρίαςβ οἵ δβοᾶρϑ, δυῖ 

85 ἴῃ ρείβοῃ ἴο ψῇομι ἴΠΕΥ νου ]ὰ Θϑοᾶρα 85 ἃ γαίῃ. --- ΘΌΟΝ δῃ 
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δάἀνοοσαϊε 5 ΕἸ ΡΠ ΔΙΟΑΙγ ἀδηϊεὰ ἴῃ ἴπε τερεδϊθᾶ : 7Ζεγε ἐς ποριξ, 
Πα 4150 ἴῃ ἴῃς ἰηϊοττηθάϊαῖα Λαίζς »η6], Ἰἰτοσγα ν “15. ρεβῃθά,᾽" 

αἰίετ]ν Ἰοβὲ ιν ΑΥ τοῦ ΠΊ6. 

δι. 11. ἃ ρεϑηϊαβίςος, σοπηροβδά οὗ ἃ 5γη. σουρὶεῖ ργεσδάεά Ὁγ 

8} ἱπιτοάυοίοτν ᾿ης δηὰ (οἸ]οννθα ὉΥ ἃ βυηίῃ. σουρ]εῖ; δηά α͵5ο ἃ 
Ῥεηιδϑίςς, οοτϊηροβεά οἵ ϑγπίῃ. Ἴσουρ]οὶ δηὰ {ἰρ] ει. ---- θΘ. ζύμη 

Ζῆεε, γαλτοσὰ, “ο 7 «7)}], ἃ τεῆθννὶ οὗ ἴῃς ρει ἴοῃ οἵἉ ν." ὃ. -- 
Ζῆομ αγί μιν τρίμρε], Ἅδην Θἢ, ἀμ ὯῸ οπμα εἶδε ; ἰῇ δητίῃ. νος; 
ἢ ̓ »ν 2ογἤοη, οἴ. τόδ, ἃ5 ἴῃ 6 βῆδτγε οὐ δ]οἴβα βεοϊΐοη 75, “ἦς δαπά 

4Γ “4. ἤυϊηρ], οἴ. 2η} 527. Ἐνδη ἰῇ [ἢς Βοὶγ ἰδηὰ, ψἤεγα δδοῖ 

οηα οὗ ἴδε σοηρτεραιίίοη δα ἢ ἰ5 ροσγίίοῃ, Ὑδῆνθἢ 'νὰ5 γεῖ τἴῃ6 

Βαρτειης Ροτχίίοη, οἴ. 73. --- Ο αὐεμα ππίο μιν γε], τεπονίηρ 

ν., τῃε Ἰουά, ἱπιηροττυαηαῖε ρ] ΕΔ ἴηρ. ---- ..07 τέγγ ἔστ απι 7 ὀγομρἠ], 
οἴ. γ95 ττ65, τεἀυςεά ἴο {πε Ἰοννεϑὲ ἄερτεε οἵ τηΐβεγυ ; οἴ. ν.(. --- 
“Μεῖνον νι γον τἤενι ηαί ῥμγεμς μῖν 177], τεἀυςσεα ἴο “τὴ " ἴῃ 

τεχὶ δἱ ἴῃς Ἴχρεῆβε οἵ ἴΠ6 τηδάϑυγα, δηά ἴο ἴῃε ἱρποτίηρ οὗ 1ῃ8 
ῬΕΠῚ ἴο ἴῃ6 Ἰϊδ οὗ τῃ6 παίίοη. --- 2.5», 2.» ἄγε ἴοο εἰγοηρ 70» νι], 
1ηε Βαθυ]οηίδηβ ἤᾶνα ονεγοοπα ἴδ), δηα ἴῃεν τα Πεῖρ 685 σαρ- 
νεβ5 ἴῃ τμεὶγ ἢδηάβ. --- 8, Ο ὀγίηρ ,ογλ γον ῥγίδοη πῖν βέγεομ]. 

ΤὨδ σαρίϊνεβ ΓΟ αἵ ἢσβί ὈγΒΟΉΘ 5 οὗ ψδγ, δη τ ῊΥ οὗὨ 1ῃ6πὶ δἱ 
Ἰεαϑὲ ψεῦε Καρὶ ἴῃ ργίβϑοπβ. δδίϊ νγὰβ ἱγηπηβα αῖεὶγ πεοάεά, ποχὶ 

ἴο Ρῥτεβεσνδίίοη οὗ 116, ψὰ5 ἀο᾽ϊνοταποα ἔτοτῃ ἱτηρτίϑοπιηθηῖ. ---- 
Ζλασί τε γίρλίεομς ριαγ γεγορπῖδε τοῦ ἡ μι6], τὴς τηοδὲ ρτορδῦϊα 

τοηάογίηρ οὗ ἃ ἀἰβῆουε ράβθαρο, ψῃετα 3Η δηὰ Ὑγβ5. ρτθδῖ]ν νᾶτγ. 

Τῆς οἠϊεῖ γτβ5. ἢ (5, δἴϊετ Αταπιαῖς, τοηάσδσ: “ τῆς σρῃΐϊθουβ 

Ψ01}1 ναὶὶ ἰοσ πη6." Α΄, ΕΝ. ““ σογηρδϑ85 της δϑοιυζ,᾽ ἢᾶ5 Π0 βιιρροτί 

ἴῃ Ὗτηβ5β. ἈΝ." “ στόνῃ {Ποιηβοῖνοθ θεσδυβε οἱ πης,᾿ ΡΆΥ΄. “ν}}} 

ΒίοτΥ ἴῃ της,᾽ Ὁγτ. “.5}4}} ρυΐ οὗξ Ἴγσονγῃβ Ὀδοδιιβε οὗ πη," ἅτε Ὀαβεά 

οὐ Σ, ὅϊ, δηὰ δποϊθηϊ [εν 5 ἢ. δα Πουὶἶ65, μα 5 τηοϑῖ ργοῦ δ ]6, 1 

1[8ε τἰεχῖ Ὀ6 οοττεοῖ. Βυΐῖ 1ῃ6 ἰαχὶ 186. ὑστοραῦ]ν σοττιρῖ, ἀπά ἴμα 

οὔδηρε οἵ ἃ 5ηρ]ε Ἰεϊἴεσ ρῖνεβ ἴῃ τεδάϊηρ [ο]ονγεὰ ἀθονε. ---- Ζ αὐ 
Ζάσι ἀρέτί ρορα τ νι6], ἰὰ φἰνίηρ τὴς ἴπ6 ἀεϊνεταηος ἱπηρίοτεα 
τσουρῃουϊ [ἢ ε Κ5. ---- Α ρ᾽οβϑαῖογ Ἰηβαγῖβ ἃ ᾿Πταγρίσαὶ ρ]οβ5: ὥασ 7 
γα} γίνε λαπᾶς μηο 7» παρ»6], ἴὰ Ῥυ Ὁ]. τνοσβἢϊρ. 

3. 0] ἴπ Ῥοιἢ ἰπβίαποαβ ομδηρεὰ ἔοτ ετηρῇ. ἔγοπι πε οτὶρῖπαὶ ογάεγ αἱ 

εἷοβε οἵ 1. δβ δββοπᾶπος τεαυϊγεά. --- 8. ὙΠῸ Ἴ0ΦΝ] οἵ. 102}. --- ΠΣ] οἵ, 2212 
η85 τιδῆ; οτὶ ρί α}}Ὺ αἱ οἷοβε οὔ . --- 4, ̓πνν ὧν ΠΘΣΌΣΔ1 οδυ58] ἀπά ποῖ ἴδπι- 
Ροταὶ, οἴ, 7γ' τογό 143" 7]οῃ. 28. --- ῦ ὌΦΡΗ πῇ, ΜῊ 853 110196 -- ΞΞ 20) 7δ5ὅ9 χτοδό͵ 

21, 
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-- Υ] ταὶ. ; 1. 15 ἃ ρεπίδιηεῖεσ ρἷ. --- Πρ )00] ΞΞ 1405. --- δ. 9.35} (ΠΥ πτιῖεα 

ΗΙΡΒ. ἴτην., 48 3; Ὀαϊ Ὀεῖίετ 65 ὦ, 5, Ἐ;, ὦ, Βᾶ., ἱπῇ. 08. αῃὰ 50 ίοσ μέ. 1 538.; 

80 ΠῚ ἴον πν , -- 1.0»] βδβουὰ ὃς αἱ [με επὰ οὗ 1]. ψ ἢ δέ. ἔοσ δϑβοῦδηςε ; 5ὸ 
͵5ο Ὁ οἵ μπεχὶ 1. ---- 30} ΗἾΡΆ. ρῖς. 2) σεεορνιῖτς, αεξησιυϊεαε, ας Ἀι. 21} 1} 
15. 6315, ςἔ, 619; δὲ αεφιαϊ»ἐεα εὐττὰ ῬΒ. 10315. ---}Ὸ Ὀ.Ὸ 125} ῬὮγ. εἶσνσ. Απὰ. 

214 7ε. 2585 [0 110 --- 6. ὙΏΡΣ1] ροεβ ἴο επὰ οἵ ]. ἔοσ δϑϑοῆδῆςε ; 530 δ]5Ὸ 
ρῦ. --- Ἶ. ὙΔ)Ὺ] Ρέ, ὅν ἀσηρ ἄσευνι, ἐε ὀγομρὴδ ἰστυ, ἃ6 79" ττ65; 5Βου]ά Ῥε 
δῖ ἴ86 εηὰ οὗ Ἰ. --- 0] ἔοτ 0) ηὙν; δβδοπᾶμπος γεαυίγεβ 55. Ξί. --- ὃ. Τ 05] 

ἀἰπρρέονι, εἶδβνι. 15, 2423 427, οἵ. ττθρ 5. “844, --- ἼἸῸΦ ΓΝ ὈΥΤ 5] 5. ἃ ρὶ,, ἀἊ- 

βίου Ρ πλεᾶβυγα, ---- ΥὝ2). 2} ΗἸΡΆ. ἱπιρί, ᾧ ἽΓ9 νῦ, ΡῚ, τεεγγοιρεαῖ, ς. δος. 2213 
7. 2048, ΗἰρΒ. εἶδινν. Ργτ. 1418 (ἀν}.), ρῖο. ΗΡ. 1 σωγγομμαά ᾿ς. ἂςς. ὙὍδε 
οοπβίγυοτίοι ὙΠ 53 α.λ. ἀπὰ αἰβηςυϊε, αηὰ [8158 ἀετινδίίοι ποῖ βυβίδί πε ὈΥ ΔΗ͂ 
δηοίεπι ιβ. (ὅ ἐμὲ ὑπομενοῦσιν, Κ: »ό ἐχῤεχίανί γί, 80 838, Ἔ, Α4.: 8]1} 

ἀετῖνε ἔγοτη ἪΓ9 Ατδπι. ταί, ἀοβε 70», οἴ. 70. 365, Βυϊ Σ, ὦ, Κα., ΑΕ, δπὰ 
ῬτοΡ. ΜΤ' τεραγάςὰ ἰἰ 45 ἀδῆοπι. οὐ ἽΠ)}» ἐγοτῦνε, 80 ΤΏς5., Πς., τ. ΡΟΝ. ν δὶς, 

Βοννγενϑῖ, ἰ8 ΟΠΙΥ υϑεὰ ἴῃ Εβί. 111 217 68 ἀηά Ῥίοῦ. 85 Ρεγξίδη ἰοδῃ νογτά. ΤΒετε 
5 ἀου Ὀ11685 ἃ ἴχί. εἰσ. 12, 85 Ἀβϑοῆῦδῃοε το] υἶτο8, Βῃουϊὰ Ὀς δἴ επὰ οἵ]. ; δαπὰ 

80 οοῃῃεοῖοα 1 ΡΥ ταῖβετ ἴδῃ ἢ [ἢ νὉ. ΤΆΈς οτὶρίπαὶ νὉ. νγαὰβ μεσ: 

43); 866 νδδ͵ --- ον 9Ὁ2Γ]. (ὅ ἕως οὗ ἀνταποδῷς μοι, ἢ ἐμ» γεν ἐδικεγὲς νεἰάϊ, 

50 Α4.; θυϊ Σ ὅταν εὐεργετήσῃς με. Ὁ; 65 ὈεδῺ δι πι]αϊεὰ τὸ 1167 110}7; 
Ῥυΐ ἀϑβοῆδῃςε σεαυΐγεβ 836. δί, ΤΆδ οὐὴρίπαὶ νσὰβ ἀουβεῖεβς τ᾽, 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΙΙΠ,, 2 5τῃ. 5. 

ΡΒ. 143 ἰδ δΔῃ ἱπιροσίιπδία ῬσΥοσ οὗ [86 οὐηστοραίΐοη το ὙΔΏνΟΣ 

ἐπ στοαὶ Ῥοσὶ! Ὸ0᾽ Βρθθάυ ἀοϊίνοσαηςθ, ρ]εδάϊηρ Ηΐθ ἐδ Ἐξ ποββ, 

τὶ σμϊθοιιβηθ88, δᾶ Κι πᾶπϑϑβ (ν᾿ δ᾽ ἐ 76. 8). τ[μαὲ Ηδ πουἹά ἀεῖνεσ 

ἔτοτι θη πιΐθ8, ἰδοῦ, 16, δπᾶ αυΐοῖκεπ Ἐμοπὶ (ν.5 1). ΜΆΗΥ ρΊοΒ888, 
ΟὨἑΘΗ͂Υ οἰτΔξοΠΒ, ἐπιρμδβὶζα [Π6 Ῥεγὶ 18 (ν. δ" 7), ΣΘΟΔ11 ἔοσπιοσ ἄδ]ἐν- 
ΘΙΆΠΟΘΒ (ν.5), ΟΧΡΓΟΒ8 1Π6 ἄοζιηδ ἐπδὲ πὸ Πἰνηρ δεὶπρ οἀπ ὃ6 

τι ρμίθοιβ ἱπ ὙΔΆΜΕΙ᾽ 8 βίρμὶ (ν.᾽, ἀπά ἱἐπιργθοδίθ σαυΐη ἀροα 6π6- 
ταΐθβ (ν.}2). 

Υ͂ Ῥτάγογ, Ο παᾶγ, ἰη 7Αν (αἰαῖ πεββ; Ο ρῖνε δἂγ ἴο σεν βυρρ!ϊ!ςδιίοη, 
ΑἼΒΨΕΙ μηδ ἴῃ 7Δν τὶ ῃ Θουβπ655 ; ἡ ἸὨΐπ πὶ ἰ5 θεν] Ἔτεὰ σεν Ὠδασῖ, 

7 βϑργεδά ουἱ υπίο Ζάεε, ἃ5 ἃ ΈαγΥ ἰδπὰά, “εν 501}. 
ΑΠΒΨΕΥΙ »η6 Ξβρεθβαϊγ (πη 7ΖᾺν τρῃϊδουβη 655) : ρίῃς ἀοίῃ »"ν Ξρί γὶϊ, 

Μακε »μ"ὸό ἤεαῦ ἰπ ἴῃς πιογπίπρ 7Ὰν Κίπάμοϑβ; ἔογ ἰῇ Τῆεε ἀο 7 ἰγυβῖ, 

ΜΆΑΚΕ τι κπονν 7Δν ΜΆΥ; ἴου ὑπο ΤΠΘεῚ [ΠΠἰ| ἀρ »εν 50]. 

ΒΘ εἸῖνεν σις, Ὑδηνεῆ, ἔγοπὶ 7 ρδ δηεπιίεβ ; ίογ υπῖο Τῆςς 72 (86ε). 
Ταδδοὴ γιέ ἴοὸ ἀο 7ἅν ν}]]; ἔοτ Τῆου τί »-ν Οοά. 

1,δὰ ν»νιό ίοτ 7Τὰν παπιε᾽5 58Κε ἰπ ὑρτίρῃϊηδϑ5, »"»}) Οοὰ, 

Ουΐοκεη σός ἴῃ 7Ἂν τὶ βῃϊθου ἢ 655 : Ὀτίῃρ ουἱ οὗ ἰγουῦὶς “εν 5ουὶ, 
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ΡΒ. 143 νγᾶβ ἰῃ 8 δηὰ ΣΗ͂, ν. Ιπἰτ., δὲ 27, 31. [Ιπ (5 ἰϊ Πα58 αἷ8ο ὅτε αὐτὸν ὁ 

υἱὸς καταδιώκει, ἡ» ΒΙΘΒ 15 ἃ ἰαῖὶς σοπ)εοῖατα οὗ 8 ἀρρτορτίαϊε μίβιοτίςδὶ "]υβῖγα- 

τίου. Ιἔ ἰ5 [Ὠε Ἰαϑὲ οὗ δε Ῥεηϊϊεπίίδὶ 58. οὗ [Ὡς σβυγοῦ, [{,11κὰ 41} οἴβεῖβ 

τ οἴ [Βἰ5 στοῦρ, Βα5 θεδῃ στεδῖὶγ σμαηρεὰ ἔτοτῃ 115 οτἱρί αὶ ἔοτῃ, ἴῃ νυ ἢ ἰΐ γὰ8 

8 Ῥτᾶγεσ οἵ ἴννο ρεπίδπιεϊες ρεηςαϑι 8, ν.1. 40. 66. Τα. 8:1. Τὺ ἀουθ 1688 θεϊοηρεὰ 
ἴο ἴδε ἰχουδίουβ {ἰπ)ε5 θεΐοσε Νεβεπιίδῃ. ΤὨς ἰδησυᾶρα ἀπὰ βίγὶε δζὲ ἴβοϑα 
οἵ 38. Τῆε οτὶρὶπαὶ νγαὰβ ογῃδῖε, ὑγἱτῃ (Βγεείοϊ ἃ δβϑοπδηος ἴῃ ἘΥΕΙΥ ᾿ἷπε: ἴῃ 
»» ν δηὰ "ς. ΤὨΪϊ5 [65 θές οὐδουγεὰ ὈΥ ἰγαηβροϑβιτἰοηβ ἱπ βοῦε Ἵϑβ86β ὉΥ ἰαῖς 
οορΡγ δῖ ; αὶ ἰξ '5 ενϊἀδῃϊ ἴῃ σαοϑβὶ ᾿ΐπ65 δῃὰ ς85}}7 τεβίογεὰ ἴῃ οἴβεσβι ΤΒετε 
δτε ΠΊΔΩΥ ρΊο5565, Ψ᾿ΕἰΟὮ Ἰδοῖς [815 ἀββοῦδπος ἀπὰ ἃγα ΟὨΙ ΘΗ οἰϊαϊίοῃβ οὐ δάδρ- 

ταϊίουβ οἵ οἱάες Ῥβ8. Υ᾽.2 τεπιϊπὰβ οὐ 70. οὗΣ 224 ἰπ 115 τεοορηϊ τοι οὗ ὑπὶ- 
νεῖϑβαὶ Ἰδοὶς οὗ τἱρηῃςθουβηεββ Ὀεΐοτε αοὰ ; ἰ5 ἀορτηδίίο πὶ βρί τ, δῃὰ τεϊγαπιεῖος 
ἷπ ἔοστῃ, ἱξ ποῖ ργοβαῖο. Μ᾽ δὲ 5 ἔτοπιὶ 78, ὙΜ δ. ττᾶβ ἀετνεα ἔτοπι 18. 35. 
γα. ἃτε δάἀδριδίίοῃβ ἴο 775. 15.153. Ἃ Τὸ ἰᾳ ἔγοτῃ 281, ἀπὰ ν.76 15 ἃ ρῆγ. οοϊῃ- 
τοοι ἴῃ 8. Μ.12 ἰ5 ἃ Μδοοδῦεδῃ ἱπιργεοδίίοη, ΜΝ 106 ΠΣ ἽΠΥ 18. ἃ ρἷοββ 
τοι Νε. 922, ΑἹ] ενϊάεηςεβ οἵ ἰαῖς ἀδῖς γε ἴῃ (ῃς ρίοββεϑ, 

8: 1. ὅγη. ρεηιδϑβιϊοῃ. - 1. 0 φγαγεν ἢ] μι) τωῤῥἶεαἠοηη, 
ἜΧρσοββθα ὈΥ ἴῃ6 ραβίυγα, 7 »φγεαί οἱ μρΐρ ΤΑ], ν.δ5, ἀδεἤηεα Ὁγ 
Εἶοβ5 ἃ5 “τὴ βδηᾶβ,᾽" Ὀαϊ ΓΘΑ]ν γι» σοί, ἃ5 1.8. 4“, ἴ8ς Ὠδατὶ ἰηῖο 
τῆ6 ουϊϑργεδά Ὠδηάϑβ ; δηά 50 ἢ Δ μό νιν «ομ, νι, Τΐθ. δἱε- 

τιἀ46 οἵ 5ου] 5 σοτηρᾶταά ἴο ἃ τυεα»} 441], τ ἰγβιϊηρ, [ῸΣ το τ βἢϊηρσ 

ταῖῃ, εἴ, 632; δῃά ἰ5 ἰπϊεγργείθα δ5: λίπε τἰρίά μιν τῥὶ»ἱ], ν.ἴ5, οἵ, 
1 13, δηὰ αυδ] βεα Ὁγ ἐπ ΖΆδε ἐἷο 7 “γμε 1, ν.55.---- Νοιν 1 ῃΠβιδηά- 
ἴηᾳ ἴ86 ἀεθρεγαῖθ βἰτυδιίοη, ἀθβου θεα 85 : ὀεευέἠάεγεά »ν ἀσαγέ], 

ν." (διυρεῆεα Ὀγ ἴδε οχίγεμηε ΡῈ Π] ἔγοτν ψῃϊοῖ ἘΠΕ Γα ἰβ ὯῸ Ἔβοᾶρα 
1.η1655 αἰνί οἷν ρίνοη), δῃὰ [ἢς ἱπιροσγίαη!ν οὗὁἨ [6 Ῥγδυδσ ; {ΠΕ6ῚΓ 

ἰγαϑὶ ἴῃ δ ἢ 15 ΑΥΤΩΪ ταδί πἰδϊηςα. -- Ο ἀεα» ἢ] Ο ρίνε αν ἢ α»- 

“1067 »|6], τορεαϊβά ἴῃ ν.75 ψ ἢ ἴῃς δαν. φῥεφαϊ}} δἀπὰ ἴῃς || γπαξε 
γι’ ἀέαρ» ἐμ 7266 νιογγιήηρ ], αἴϊεῦ ἴῃ6 πἰρῃϊ οὗὨ (ταὶ, οἵ, 205, --- Τῆς 

αἀἰϊνίηε αἰἰγραῖεθ ἀγα [86 βαποίίοῃβ οὐ ἴῃ6 ρ]εδάϊηρ: κυ μένε: ], 
ἴο ΗΙ8 οσονεηδηΐ δηά ρβορὶβ ; γίσλζεομς»δ:5}, ἴῃ τπεὶγ νη ἰσαιοη 

δρδϊηβι {πεῖς ΘῃΘ 1165, ταρεδίθα ν.ῖο, δηὰ ζίπάμεςς], ν.δα, ψ ἢ ἢ ἴῃ 
ΘΑ] ΘΓ ᾿αταῖαγα ἴα ἴῃ 6 πδᾶγεϑὶ 5γη. ἴο ἴπ6 ἀϊνίπε ἰονα σαί ου [ἤδη 

“τ οτοΥ," [6 ἀ804] τηϊδίδκεα ἱγαπϑίδιίίοη, ΤῊ 51:1. 85 Ὀδθῃ 

ἔτοδγ δηϊατρθα ὈΥ ρίοβδβθβ οὗ νατίουιβ Κίπά5. ---- 2ὥ. 447, δῃ δά άϊ- 

τίοηαὶ ρει τοη, ποῖ μΠοτηορεηθουβ ψἰ τ τῃ 6 οΥρίηδὶ Ῥ5. ---- δ 227 γιοῦ 
ἑη γμάσνιδη τοὐὰ Τὰν φεγυαη ]. Ιϑγαθὶ 85 ἴῃς βεγνδηΐ οἵ Ὑδὴ- 
ΨΘἢ 5 Π6Γα σοηβοῖϊουβ οἵ 5ἰη δῃά ρυϊ, τμδὶ τηα κα Ηἰπὶ ἀγεδα ἴπῸ 
ἀἰνίης υάρτηεηϊ, νῃϊο ἢ της ῥγενίουβ σοηϊεχὶ μᾶ5 ἱπιρίοσθά. ---- Σ᾽ 

πο ἐυΐηρ ὀείηρ ἐς σίρλϊεοις ὀφγε 72:6], ἃ ἀοργηλαῖίς βιδιθιαθηὶ 
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οοτεβροηάίηρ ψῖτἢ 70. οὗ 25, 45 τεραγὰβ τηδη, ἀπά Ἔεχίθηάεὰ ὄνε 
το ἴῃς δῃηρεῖβ 10. 4.718 τς, ΤΉ Ϊ5 ν. ἰ5 οἰϊθὰ Ὁγ 8ῖ. Ραυϊ, Εοπι. 2 
Ὁ]. 25, 1ἰ δδάβ ἴῃς ρεηϊιεητία! εἰεπηθηΐς ἴο ἴῃ6 ῥ᾽οδάϊηρ, δπὰ 
7βεῆεθ ἰῇ υ8ὲ οὗ ἴῃε6 5. 85 ἴῃε βενεηῖῃ οὗ ἴῃῆ6 Ῥϑῃηϊεηταὶ 55. 
οἵ ἴῆε Ομυτοῆ. Πουθῖ]ε8β5 ἴπΠ6 Ῥβ. {πεγθ Ό Ὀεδοᾶπλα ποτὲ ϑυϊεὰ 

ἴο ΡΌ]1ς ψοσβῃϊρ, ποῖ ἘΠ δ ἀρ ἱποοηβἰδίθηου στ ἴῃς σοπίεχῖ, 

ΠΟΙ ρ]εααβ ἔοσ ἀϊνίηθ ἱπιογροϑίτἰοη ἴῃ τὶ ρῃϊθουβηθβ5 δηά ἃ τἱρῃῖ- 
δοὺ5 ἡυάρηηδηϊ Οἢ ΘΠ Θπλ165. --- 38. 2 50᾽ 26 ὁπεπιν ἀοζὰ δωγενς ΡῈ 

ἤ7ε1, ἃ εἴοββ ἔτουῃ 5. Τῇ δηϑιηΐθβ τα τηθητοηδά ἴῃ τμς οτὶ βίῃ 4] 
ἴοσ ἴμε ἢγβὶ ἴῃ ν.". --- "7ε λαϊά ἐγωσλεα γὴν ἢ το τὴς καγλ]. Τῆς 

ΡΘΟΡΙΪΘῈ ἃγα υἱζει! οτυϑηθα δηὰ ρῥτοβίταϊα οἡ ἴῃ6 στουπα Ὀείοτε 
τῆ εῖγ Θηθμῖ65. ---ϑο. 72π 246 γερίοηι οὗ ἐδησέ ἡαγξμεις ἀε ἀστά 
"ια΄ἦδ νι ἀπυεῖ ας Ἰάσεε ἔρηρ “εαα], ἃ οἰϊαϊίοη ἔτοτῃ 1.8. 3. ὙΒετα 

8 ΠοῸ ροοά τεάβοῃ ἴο [Πϊηκ οἵ ἃ ἀϊβεσγεηΐ τηβδηΐηρ ἤδτε ἔτοπι ἴπεσε. 
ΤὨς Ρεορὶε δἴζεγ ἴῃς ἀδϑίγιοϊίοη οὗ Γγυβαίθτ, ἰῃ ΘΧΊ]6, ἀγα σοἢ- 
οεἰνεά 85 μανίηρ ἀϊεὰ ἀπά ἀδβϑοθηάαά ἰηΐο ϑἢ6ο], ψῃϊοἢ 15 ἃ τερίοῃ 
οὗ ἄεηβε ἀδγκηεββ δηά ρίοοι, ψἤεγα ἴῃ 5ῆδα65 οὗ [6 ἀεδὰ ἀνεὶ], 

Ἔνθ ἴῃοβε ἀεαὰ ἴτοηὶ δηςίεηϊΐ {ἴἰγηθβ. [ἰ 5 ροβϑί]ε ἴο Ἰηϊεγρτγεῖ 
τῆς ἴα 85 “ ἀθαὰ ἴοσενοσ," πανίηρ πὸ Ὦορε οὗ τγϑϑυττεοϊίοη, ἴῃ 

δοςογάδηςς ἢ ἴῃς ἀεηΐαὶ οὗ τεϑαϊσεοϊοη ἴἰο ἴῃ νίοκεά 15. 26}. 
Βυὲὶ ἰξ ἰδ ποῖ ρυοῦδο]α ἴμαὶ ἴῃ6 αυεϑίοη οὗὨ ἃ ταϑυγτεοϊίοη νγὰϑ ἴῃ 

τῆε τοϊπα οὗ [15 ρ᾽᾿οββαῖοσ ΔῊγ τῆοτα ἴῃδη ἴῃ ἴῃαὶ οἵ ἴῃ δΔαῖμοσ οὗ 
1.8.; οὐ ταὶ Β6 ψᾶϑ5 τπἰηκίηρ ἐνθη οὗ ἃ Ἰοηρ-οηηπεά, ἱηάεἤηϊϊα 

Ῥεποά ἴοσγ ἴμε Ἴσοπιϊηυδιίίοη οὗ τῆς ἀεδά ἴῃ ὅῃδοὶ. [1 ἰδ τηοβὶ 

παῖυταὶ ἢ ΕΝ". ἀἴτε τηοϑὶ δηοίεηϊ τββ. ἴο τηϊηἷς οὗ ἴῇοβα ψῆο 

Βδὰ Ὀεθη Ἰοηρ ἀεδά ; 50 {πὶ ἴδ ρ᾽οββαῖου 15 ςοϊωρ᾽δἰηΐηρ ἤδτα οὗ 
1ῃε Ἰοηρ σοπιίηυδποα οὗἩ ἴῃ6 ἀδαῖῃ οἵ τῆς ῃδιίοη. --- 4. “44 μι» 

οῥίγὴ ,αϊπίεσι πῤοπ »ι6], 15 ἃ βῖοββ ἔτοτηῃ 77" δαάδριβα ἴο 1425. -- 

δ. 7 γεριθριδεν τὴς ἄαγς οΥ οὐ Ἴ, αἀαριεἀ ἴτοπιὶ 75 [[ 17] γιεαϊξα!ς ὁπ 
αἢ ΤᾺν τυονγξ, οἰϊαϊίοη ἔτοτα 71}8} 7 γιωϑέ ση {ὼς τυογὰ οΓ ΤᾺν 
λαπάς, νατϊαϊοη οἵ 11}. ---- 7 δ. 220 ποΐ ἀΐάς Τῇγν πες ον ν""δ], ἃ 

ῬὮἢγ. σοϊηήοη ἴῃ Ῥε5., 137 225 2η9 60,5 88," τοῦ; ἴῃ αἰβεγεηι 
τηθάϑυγα ἔτοτὶ ἴῃ6 σοηίεχί, δηὰ ἃ ρῖοββ οἵ ἰηιθηϑιβοδίίοῃ. --- 7 δέ- 
εονις ἤἄξε ἠάσνι “λα γο ἄρτυπ το τὴ 1], ἀετίνεά ἔτοτὰ 281 ὈῪ 
Βἰοβϑαῖου δῃά ἰδοϊεὰ οἡ ψίϊμουϊ σᾶγα ἔου ρτδτωτηδίίοδὶ οοπϑίσυο- 
ὕοῃ. [Ιζ τϑα ν ἱπιρ] 65 τη 6 ῥγοϊδϑβ “ Ἰεϑὶ ᾿{ Του Ὀα 5ἰἰθηῖ υαπῖο 
τὴς "; Ὀυϊ 1ῃεγὰ 15 ἢὸ βυβηοϊεηϊ τοάβοη ἴοσ ἰμϑδασίηρ ἃ πὶ ΟΠς., 

Μῇοβα σεσοηβιγιοοη οὗἉ [ἢϊ5 ῥ5. 15 οὗ [86 τπηοβῖ ΔΓ ΓΑΓΥ σΠΑγδοῖοσ. 
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ΤῊΪβ ρ]οββαῖοσ οοηοεῖναβ οὗ ἴῃ 6 παίΐοη 45 ἰΏ Ἵχίσεμλθ ΡῈ] οἵ ἀδαίῃ 
δῃὰ οὗ ἀεξοθηάίηρ ἴο ἴῃς Ρὶζ οὗ 560] ; δηᾶ ἰ5 Δοσογαϊηρὶν δὲ 
νδτίδηςα τη ἴῃ6 ρ]οβδαῖου οὗ ν.ὅ, γῃο τπουρῆϊ οὗ ἴμ6 πδιίοῃ 858 
ΔΙτοδαγ ἴοσ ἃ ἰοπρ {π|6 ἀθδά. ϑυοὴ ἀϊβεγεηῖ ροϊηΐβ οὗ νἱεὺν ἅγὰ 

ποῖ ὑποοπηποη ἴῃ βυοἢ πιοϑᾶὶςβ οὗ σεϊρίουβ ρῆγαϑβἝϑ, δῃὰ 4ο ποὶ 
το Αγ ἀϊδῖατο τμεὶγ ΠΠτατρίοαὶ α56. 

ϑέγ. 11. ὅγη. ρεπίδβιις. --- - 85-11, Μίαζε νιὲ ἔποτυ ἢ} ἑσαεὰ γιὸ 
Ι ζαά »ι6]. Ῥειίοι ἴοσ ἀἰνίης ἰηϑιγαοιίοη δηᾶὰ ρυϊάδπος ααϊῖε 
{τευ ὨΥ 15. ἱπιθτταϊηρ] εα τὰ ρα οης [ΟΣ ἀεἸνεγᾶποα, οἴ. 25. δ, 
-- Τὰν τυα}}, τῇς. σουγβα οὗ [{ὸ ῥγεβουι θεὰ Ὁγ ἴα ἀϊνίπε ἅν; 
εηϊατρεὰ ὉΥ ἃ σοργῖίδι, ὈΥ Δϑ5ϑι πλ]αϊίοη ἴο 325, ἰηῖο “16 ΨΜΑΥ 

ψΠεγοίη 1 ϑῃουϊὰ ρο.᾽" --- Τὰν ευΐψ{], ἴῃ6 ἀϊνίπα ν}}} 25. τῃ 6 πογῦὴ 
οἵ Ὠυμπηδη σοηάυοῖ, εἶπνν. 405 ; ἀνθ οὗ δηρεὶς το ϑῆ. -- ἐπ μῤγίρης- 
πό55}, ἰητεγργεῖαα δὰ δηϊαγραά ἰηἴο “ἴῃ ἃ ἰδηᾶ οὗ ὑρηρῃϊη655᾽"; 

ῬΙΟΡΔΌΪ δὴ ΕἸΤΟΙ ἔοσ “ ραϊῃ οὐ ὑργρῃίη685 "ἢ 45 27}, ν ὨΪΟἢ οοτ- 
ταίηϊγ ἰ5 Ὀειου βαϊεὰ ἴο ἴῃς σοηίεχι. ὙΏεβα ρει τοπβ ἀγα [ ἢ 

Ρειοη5 ἴον ἀεἸνετδηςθ, τεβυπηηρ ἴποβα οὗ ἴπΠ6 ῥγενίουβ 511. ---- 
“είίυεν νις, γαλευεά, γγονι 7 λήπε ἐμόρεες). ΤῊ ἐποηλῖεβ οἵ ἴῃς 

Ῥθορὶε οὗ γῆν θῇ ἃγα [Π6 δηθηγε5 οἵ Ὑδηνε ΗΙΠΊ56]ζ, 45 αδι4]. 

Α Ἰαῖεγ βοῦῖρε ἀεδβιτογεά [Π6 ἀϑϑοηδηοα ὉΥ 55: |ηρ “ τη ᾿"ἢ 
ἴοσ “ Ταίΐηςβ.᾽" ---Ἰἢ 16 οἸπλαχ, ν.1}, ὑνοὸ ρει οὴ5 ἀρρθᾶγ: φωίεξοη 
»6, τονῖνε τὴν ᾿ἰἴδ, ἐπ 7.» γίρλἠεομδηόες, ἃ5 να, [| ὀγίμρ οἱ ΟΣ 

ἡγομόέξ νην σομ], ΤᾺ Ῥδίβοῃ, πΊθ, τιγβ6]ῇ, --- Τῆτας οὐ 18 Ἰἰῃ65 

ἴῃ ΤΠ ΘΙΓ ΠΟΙ] ΕΠΠἸΘὨ ΑΙ Ρᾶγίβ δϑϑίρῃ ΓΟάΘΟΩβ ἴογ ἴῃ ρεϊτίοη ἰη- 
ποάυςεα ὉΥ “ἴογ": μη 7εε 7 ΠῚ πρὸ μιν τον], ταϑυτηΐηρ 

ἴῃς αἰιὰἀε οἵ βου] οἵ ν.δ; [ χη 7Τάσε 7 Μεε], 80 Φ. ΤηΪΐ5 

ὈΥ͂ δῃ: ΘΑ εἰτοῦ οἵ ἃ 5ἴῃρὶβ ἰθίίθσ ἴῃ 386. δῃὰ τηοβὶ Κ͵Ίββ. γγὰ5 
οἰδηρεὰ ἱπῖο ἃ νὉ. πιθδηΐϊηρ ἴο σοόνεσ, σοηςσραὶ, ονεσνῃμαίηι ; Ὀυῖ 

Βανίῃβ πὸ τηθδηΐῃρ βυϊεα ἴο 186 ρῥγεροβίοῃ υβθὰ ἤθε οἵ ἴο ἴῃ 6 

οοηΐαχί. Τῇ Ντβδβ. δηὰ ἰηϊεγργείειβ ἀερεηάδηϊ οἡ 3Η, ᾿πεσείοτα 
Τεβοῦΐ ἴο ραγαρῆγαβαϑβ ; Οἵ 56 εἰς πηθδηΐηρβ οσ [ἢ 6 νΌ. ἀπ πονῇ εἶβα- 

ΨΏΘΓΙΘ, ΟΥ̓ υηϑυϊοα το ἰΐ, δυο ἢ 45 “ δε ἴο διάδ τηθ,᾿" ΕΝ". Μοβὶ 

τηοάθγῃ οὐ ἶοβ τοοορηΐβα 8 ΕἸΤΟΙ ἰῃ ἴῃς ἰεχί δῃηα ργόροβα νδγίουϑ 
τετηθϊε5. ΤῊ 5ἰπιρ]εϑὲ 15 {παΐ ρίνεη ἀῦονα. --- 20», Ζάσι αγί 71} 
Οοα]Ἴ, ἴὰ6 Ῥεγβοῦδὶ σ᾽ δι] βῃΐρ οὗ 1586] ἴο Ὑδῆνεῃ ἃ5 1πϑὶγ οὐ ἢ 

Ὠδίίοηαὶ αοά ἱἰῃϑρίγεβ ἴδ ἢ σοηβάξδησε δηὰ τῆς τίρῃξ ἴο 
ἐχρεοὶ ρυϊάδηοε δηὰ με οὐδ] ραϊίοη οὗ οδεάϊεηςα. -- ογ ΖΑ» 

παριος σαζε], 15. ἃ 5γη. (ῃουρῃϊ, τμουρ νατιεὰ ἴῃ εοχργαϑϑίοη. 
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ΤῊ πᾶπηε, τερυϊαίίοῃ, δηα ποηοὺτς οὐἁὨ Υδηνγθῃ ἰ5 ἱηνοϊνεα ἴῃ ἴδε 

δυϊάδηςε οὗ Ηἰδβ Ρεδορὶε, δηά τῃδῖ 5 ἃ τβαβϑοῇ ἴογ 1ῃεὶγ ρει τοη ἔοσ 
ἴτι τ Α εοβϑβαῖογ ἱῃβεγῖβ ἴῃ ν.ἰδ, δ [ῃ6 ὄχρβῆβε οὗ ἴῃ τηδάϑυζε, το τὴ 
Νε. οἾ, ΖΆν φοραὶ δῤίν 4], γ ὨϊΟἢ ταργοβθηῖβ [ἢ 6 αἰνίηε ϑρί τίς δ5 δαν- 
ἱῃρ τῆς αἰἰπραυΐε οἵ ροοάηεβ5β, ἰῃ Ὀεΐηρ ροοά, Ὀεηϊρηῃδηῖ, δηὰ {πὰ 

Ῥεποίδοϊον οὗ ἴδ παϊίοη ; δῃὰ 4]5ο [ῃαϊ ἴῃς αἰνίπο ϑρ τὶς ἰ5 ἴῃς ἴθαο θοῦ 

δηὰ ρυϊάε, ἃ ἀοοιτίπα ΜὨϊοΝ ἀρρεδῖβ 4150 ἴῃ ἴῃς “δον ϑρὶπι" 
οἵ 5. 512 15. 63... 12, Α Μδοοδθεδῃ ρἰοββαῖοσ ἀρρεπάςά τῃϊ5 
Ῥτγοβαῖς ν. οὗ ἱπιρσεοδίίΐοη οἡ δῃθηλ 65. --- 454] ἐπ 7ΤᾺν ζΖιπάμεςς], 
τῃδῖ ἰ5, ἴο 5γδε]. --- γιαγεσί 7Ζῆοις ἐχίσρηπίπαίς πῆρ ἐπόρεῖσς, ἀπαὶ 

ἀετὸν αἦΐ τὰς αἀυεγεαγίες 97 την 74]. Ιι ἰ5 ἀἰ σας ἕοτ ἃ τηοάδτη 

ἴο Τεοοποῖ]α ἴῃ αἰνίηε δἰιστὶθαῖε οὗ Κἰηἀη 655 νι τῆς ἐχῖογπλ Δ ΏΟἢ 

οὗἉ τῇς ἐπαπηῖεβ οὗ βγαοὶ. Βυΐ Ἔνθ ἴο (ἢ δυΐμογ οὗ ἴδε οτὶρίῃδὶ 
Ῥϑ. τῆς Θῃ6Π1165 οὗ 15.846] σγεσα ἴῃ6 δηδηε5 οὗ Υδηνεῆ ; δηά ἴῃ [6 

Μδοσαῦθδῃ {{π|65 ἃ ψὰ5 ἰηἀεεα 4 Κἰηάηε85 οὗ Ὑδῃνεῇ ἴο 5γᾶ6] ἴο 

Ἔχιεγηιίηδίε {Πεῖγ ἰτηρ δ δῦ ]6 ἴοΘ5. --- ον 7 ἀνε 71» σεγοαπ]. 1ἰ 
ἰβ ἃ βυβῆοίεηϊ τϑάβοῃ ἰοτ τἢ 5 ἱπηργεοδίίοῃ, 48 ἰπάβεα ἰογ 411 τῇς 

ΡῬοιΠοης οἵ ἴῃς Ρ5., [μαὶ Ι5γᾶδὶ ννᾶ5 ἰῇ ἃ βρϑοϊαὶ γοϊδιίοῃ ἴο Ὑδῆνε 

85 Ηἰβ οὐγῃ βενδηΐ δῃὰ ψόσϑθιρροι, οἵ, ν.2 8616 ττ6᾽6 163, 

1. τη] ἰ5 βἷ., πιακίπρ 1. ἴοο Ἰοηρ. --- τῦρτ »ΌΦ]. Τδς υδ08] ογάες; δαξ 
δϑϑοῆδῃςε οἵ 5. τεαυῖΐῖγεβ ἱγαηβροβιἰοη. ΤΆΣ ἱπῖν. βΒδουὰ Ὀς σοβοσ., ἢ πεν η, 

-τ Ἀ] 28. 3918, ψΠ ἘΒ18 νΌ.; εἶβυν. ἃος, 52 171 553 865 1407 1411, (ὦ μα5 δος.; 
Ῥτοῦ. Ῥτερ. ἱχξ. εὔγι, 85 ἢΐ τηᾶῖκεβ 1. ἴοο Ἰοῃρ. --- ἼΓ)ΌΝ2] δἰϊδομβεὰ ὈΥ ὦ ἰοὸ 
πον π, μας Ὁγ ἘΞ) ἴο ν}»; ἴδε Ἰαϊίετ ἀδβίγουβ ρᾶγβ]}. Αββοπϑῆσε δῃηὰ ᾿ τεψαῖγε 

τπαῖ ἴξ 5Βῃου]ὰ ρὸ νυ πρὸ. ---ο 3, ΘΟΦῸΣ ΝΊ2] )υάϊοϊα! ΡὮτ. οἵ Π». οἾῇ 223, 
νν ἰοἢ 5εαπὶβ ἴο μαννα Ὀθθη ἴῃ 86 πιϊπὰ οἵ {πε δυΐμοτ, 85 νγε}] 48 ἴῃς ἀοοϊτίῃε 
1δαῖ πο οτεδίατε οἂπ ὃὉς τεραγάεα 85 τἱρῃΐεουβ ἰπ Οοα᾽β 5'ρδι, ΤῆΪβ ἰαῖε ἀορ- 

τηϑίϊς βἰαϊειπθηξ ἰβ σοῃίγαιῦ ἴο ἴΒε ἴοπε οἵ ἴπε Ρ5. Το ν. 15 ἃ ργοβαῖο ρἷ. -- 
8. ἼΦὉ) 2 ΗὙΎ 2]. ΤῊΪΒ 1. 18 ποῖ ἴῃ ΘΒ, θαῖ ἴπ (58:50. (τε). Ν΄ ΒΤ, αὶ οἱ. 
ἔτοτα 75. --τ ΤΙ γΝ 5 Μ2Ὺ] ἔτοτι 75, βανς ἴῃαῖ τῆς ΥὉ. Ν3Ὺ 18. δι βιτυϊεὰ ἔοτ 
Ὁ. ---- ΌΨ ΠῸ2 ὈΣΦΠῸΣ 2)2}9}5] ἃ ρεπίαπιείεν ρ]. ἔγοτι 1.8. 35. ---- 4, Ὁ» ἸΌΡΓΓῚ 

ΠΝ] ἴτοτη 774) δἀαριεὰ ἴο 1425. --- Ὀ0 1) 95} Η ΒΡ. ὈῸ᾽ φοῖδ, ῖ τ 530 ανλι; Βε- 
Ἰοηρϑῖο ἴῃς οτρίηδὶ ῥ5. --- δ. ὈἽΡΌ ὉΝ0)7 ἴτοπι 776. ΝΌ. ομαηρεὰ ἴτοτῃ ᾿γῶφπ ἴο 
ἴδε πιοῖς υϑιδὶ Ὁ]. τττ ἼΡ Ὁ22 ΩΓ] Ρῆτ. ἔτοτῃ 7718, ὦ, 3, , Ῥ, Α4ᾳ, ζ΄’, 
411} Ρ].; Ῥαϊ ἱπιρτοῦ. ---- ΠΠῚΦΝ ῬοΪ6] τὺ 67; νατίαϊϊοη οὗ 7713. --- Θ.. τὉ ὭΦ] 
ξεβίυτε οἵ ργαγεῦ; Ὀαΐ γπν τΔῖκΕ5 1. ἴοο Ἰοηρ δῃὰ 15 ἈΠΗΘΟΟΞΒΔΤΥ ; Ὀείζετ τὨϊηἸς 
ἰτἢ 1.8. 361 οἵἹἉ αἴτυἀε οἵὨ τ8ε 30. --- 0] ἂπ' ἀπηθοαββαῦ ρεαφηίὶς ἰμβετιίοη, 
τηδ κίπρ 1. ἴοο ἸοΏΡ. --- "Φ0)] Ὀεϊοηρβ ἴο επὰ οἱ ]. --- Ἰ.0 5})}0 ὙΠ0] ἰγαπβροβεὰ 
ἔτοπι οτίρ᾽ παὶ ογάεσ. 1)» οᾶτπης ἢγβὶ ἴου ἀβϑοῦϑηοθ, Α ψογὰ 15 τηϊβϑίηρ συ! ἢ 

ΑβδΟΏΔΠΟΘ ἴῃ -; ἀουθι]εβ8 ἸΓΡῪΣ 88 ν.1δ, ΤΥ νν88 ἃ ἰδίε ἱπβεγίίοῃ. --- 
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“ΠΥ ΠΓῸ2] Ρδτ. α«λ., θυϊ οἴ, γ19 7325. --- 120 ἼΡΌΣ ὉΝ] ῬΒτ, 5111; Βαϊ ρ]. --- 
ὍΣ ὙὙ ὉΡ ΦΌ)»] β]. ἔτοτι 281, σβετε ἱξ ἰ5 δροάοβίβ οὔ 5 πῷπη 15. Βυΐ 

δεῖς ἴδετε 'β ὯὨῸ ρτορεσ ρτγαιητηδίϊοδὶ οοππεοίΐοη,. ΤΕ 1 ἀοεδ ποῖ δάπιὶδῖ οὗ 86 

τιϑηβ᾽αϊίου “ 1εβὶ" οὗ ΕΥ͂9, [11 15 ροβϑβί ῃ]ς νῖὰ τ. ἴο τεραγὰ ᾿ΐ 88 1 σοηβεο. μέ. 

εχργεββὶηρ τοβαϊὶ ; θὰϊ ᾿ξ ννγὰβ8 ἰδοίκεά οὐ ΟΥ̓ ἴδε ρ᾽οββαῖος νἡϊμουϊ τεραγὰ ἰὸ 

δταταπηδῖῖοαὶ οοπηεοίοῃ. --- 8. ἼΣΝ ὙΠ] τρᾶαβ 1. ἴοο Ἰοηρ ; διμρὶ!ἐβοδίίοι 

οἵ ἼΡΎ1. --- 9. 32) ΜῈ} δβϑβοπδῆος γεαυίΐγεβ Ἴ2) 9Ν9Ὁ. Πγην μὰ5 Ῥέη ἰγαηβροβεα. --- 
ὯδΡ Ὑ9 1. 80 Φ5...«τὶ μυῖ ΘΒ. κ΄ Δ.Β. μδ58 ὅτι Ξ- "5, πὰ ἴπαὶ ἰ5 ἀουθε]ε55 
οοττγδοῖ, ἃ8 ἐξ ἰ8 τοῖα εὐρβοπίς ἀηὰ μαγιηοπίουβ τὴ [||]. ὙΤὨΐβ νΌ. 15 ποῖ 

βυϊϊεὰ ἴο ἴπε ρίερ. δπὰ πος οὗ [18 τηϑδῃηΐηρϑ 5 βυϊϊεἀ ἴο σοηῖεχί. [{ 5 ἀουθί- 

1655 οἰτοῦ ἔου "ΓΌ), (δ κατέφυγον, 45 ϑίτεεϊ, Ὠυ., αϊεῖοη. Ηπ., Νον., ΟΙ5., 

Ὁγ.» δἴϊες ΔΕ., νουἹά τὰ. ὑγοπ, θυϊ τμαῖ ψουὰ τεαυΐτε 3, Βδοῖ., Βᾶ., γλσπὶ 

Οτ. τὴ, 3 ῥγοίδοίμς στέσε τε τυ Ῥα, --- 10, λΟΝ] ἴοτ δ Ν, τεαυϊγεά ἴον 
ἈΒΒΟΏΔΠΟΕ. --- Π3. ἼΓΔ] δ᾽. ἔγοπι Νε. 9320 Ὀγ οαγαὶεβ8 β8ογῖρε, νἘο οπλϊττεὰ {86 
ατιϊοὶς νυν ἢ δά]., ναί τῆς οτἰρίπαὶ δὰ δηὰ Ηδεῦ. σταμητηαγ τευ ΐγεβ. --- 

ὌΦΡ᾽ ΥἽΝ2] ανλ., 580 Σ, 3, ΘΑ ΕΤ, οὐν ὌΨΙ ΠΝ2 271}, 80 Βεγε δος. ιν. 
Βᾶ., ὍΦιὉ2 2612, ΟΒ.Ν' ἐν τῇ εὐθείᾳ ἰανουτβ ἴμε Ἰαίϊετ, ΤὨς οἴμιοτβ τρδία 1], 

ἴοο ἰοῃᾷ ; ἴον ἃ πογὰ ἰῃ δϑβϑοπϑῃςε ἰῃ "-- ἰβ πεεάβά, νυ ῖο ἢ ννὰ8 ργοῦ. ἂἃ5 αῦονε 

ον ἰπβίεδα οἵ πυην ν.}1α --- 19, ΓΎΣΝΠΥ] 1 σοηϑες, ρΡῇ. δεν ΠΌΣΠ, ΤΠΪβ ν. 15 
ἃ ῥιοβϑῖς Μδοοδῦεδῃ ρἷοϑβϑβ, 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΙΙΝ. 

Ῥβ. 144 ἰδ οὐπιροβὶϊθ. 1. Α ῬΥΔΥ͂ΟΣ ῸΓ ἀοΙἑνογδηοθ ἔγοπι ἘΓΘΔΟΣ- 

6γοῖ8 ἑοσθίζῃπεσθ, γεροδίθὰ ἱπ Ἐ78. (ν.ἷκ. δ 11), ἘὰῈ ἄσϑὲ ἱπίσοάποοά ὉΥ 

ὈΙοδϑίησς ὙΔΆνΤΕΙ ΤῸΣ ὙΨΑΙΙΣΪΚα 810111 (ν.1), ἀπά σϑοοσπείοη οὗ Ηἰπιὶ 
88 Εἰπάῃϑββ ἰπ ψΒοπὶ ἸΠΕΥ μάνα [Δ Κοη τοΐυρα (ν.). ΤῈῈΘ ϑϑοοπᾶ 
ἐθ ἱπιγοάυσοα ὈΥ͂ ἃ γον ΟὗὁἩ Ρυδ]ς Ῥγαΐβα ἔοσ 86 υἱοίοσυ ρίνεϑ (ν.". 3). 
ΟἸο8868 Θπρ ἢ Δ81ΖῈ {π6 ἔδοὶ [μδὶ ὙΔανΘὮ 18 (πεὶς τεΐαρο (ν.9), δπὰ 

Ῥοιεοη ἔοσ Ἐπθορμδηὶς ἱπίογροβίτίοη (ν᾽ δ Ὅ) ; τοργεβοηξ 86 ἰπϑὶρ- 
πἰδοδποθ οὗ πιδη (ν.) δηὰ μἰβ ἰγαπϑίζοσυ 1116 (ν.). 11. Α ἕἔταρ- 
τιθηΐ οὗ ἃ 8. σοργοϑοηϊτίησ [86 Ὀ]οβδθάῃθβϑϑ οὐ [86 Ῥθοῦὶθ ἱπ (πο ὶν 

ΟὨΙΙάτεπ (ν.. 52), ἐμοῖσ βίοσεββ (ν.}29), ἐμεῖς δῖε (ν. 5351). δηᾶ ἔτθο- 
ἄοπι ἔσοπι τγᾶσ (ν.}9), στὰ ἃ ἘΦ. ἀδοϊασίηρ Ἐποὶτ ΒΌΡΤοπια ΒΔΡΡί πο 88 
ἴῃ μανίηρ ὙΔΆνΘα ἔοσ ἐμοῖς Θοά (ν.})). 

4. ν.λϑαο το δὶ 2 5ΤᾺ. 4᾽, ΒΕ. 3ἢ 

ΒΙΈΒΒΕ. Ὀς Υδιννεἢ, πὶ ΒΟΟΚ! 

ἍΜὴο ἰγαϊπαίῃ ΠῚ ἤδηάϑ ἴοσ Ὀδίϊς, 
Μγ ἤηρεῖβ ἴοσ Ψψᾶγ. 

Μγ ΚΙπάηεβ5, απὰ Ηἰΐπι ἰπ ψῇοπι 1 πανα ἰδῖκθη τοΐυρα. 

Φείένεν νις νι ἐλε λαπά ο7) ,ογείρνιεν:, 

Μλονε τιοιέλ ἀοίλ »βεαξ ἐπείπεον έν, 
“κά τολοϑσε γίρλἑ λαπά ἐξ α γέρλέ λαπαά ογ Ὑαἰδελοοά. 
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ΝΕΝ βοὴρ 11 5βἰπρ ἀπο Τῆς; 

ΜῈ ἃ ἵγτα οἵ ἰδῇ βίγίηρβ Ψ1}} 1 πηαῖκα πηεϊοάγ ἰο ΤῆΘα, 
ΜΜΝΏΟ κρίνει νἱοίοτγ ἰο (Η5) Κίηρ, 
Το Ηἰϑ5 5εγνδηΐ ίτοπι ἴῃ6 μυγίία! συνογά. 

Φελυεν νι ον (Δε δαπα οΥ γεζρνερ:, 
ΜλοΞε »ποιὰ ἀοίλ “ῥεαξ ἱπείνεεν ἐν, 
“κά τολστε γῆρἀἑ λαπά ἐς α γισάϊ λακά οὐ γαδελοοά. 

8. νι 6., ΒΕ. 25. 

ΗΕ 53οῃβ δἵξ ἴῃ γουϊῃίι! νἱσουγ, 45 Ἔϑι Δ Ὁ] ϑῃεὰ ἰοννεῖβ. 
Τῆε ἀδυρῆίεγϑθ ἀγα ἃ5 ΟΟΓΏ ΘΓ Ρ  ᾿αγβ, ἤδννῃ ουἱ 85 ἤρα. 

Τῆς ξδγηογβ ἃγὰ ἔμ]}, αἴοτάϊηρ 411 Κ᾽ πὰς οἵ βίογε. 
Τε 5ῆδερ αγεὲ Ὀτπρίηρ ἑἰοσιἢ ᾿πουδδηάϑ, ἰεη ᾿πουβαπὰβ 'π (με δε]ἀ5. 
Τα Κίης ἅγε στεδὶ ν ἢ γουηρ : ἴθ γῈ γα ΠΟ πιἰδοδττίαρεϑ. 
Ἀπά [Πεσὰ ἃγὰ Π0 σοίῃρϑβ ἰοτἢ ἴο ννᾶγ, οὔ οὐή68β οὗ δίαστωη ἴῃ 1πε βαυᾶγεβ. 

“ἤαῤῥν ἐλε εορίε τολέπ ἐλεν συνε ἐξ το) 
Ἡαῤῥν ἐλε ξεοῤέε, τοάεκ γαἠιυεὰ ἐς ἑλεῖν Οοά 

Ῥβ. 144 νψαβ ἴῃ . Τδε δάδάϊπίοη οἵ (ὃ πρὸς τὸν Γολιάθ νγᾶβ Ξυρρεκίεα ΌὉΥ͂ 
ἴδε οοπίεηϊβ, πὰ ἷ8 ἃ ἰαΐϊες σοπἸεοίατε. ΤΏς Ἀ5. 18 τεα!]γ σοτηροβῖῖε: οὗ ἃ 
εγϊπιεῖεσ ρόσῖ ν.}-11, ἀπὰ ἃ ἰεἰγαπιεῖεν ν.13.16. ψυ ῃ] ἢ 15 ἃ ἰγαρτηεπὶ οὗ ἃ Ἰοξὲ Ρ5. 
Τῆς Ῥβαὶπι [88 τὩδῃν ρίοββεβ, 850 ὑμαΐ ἴῃ 1ϊ8 ργεβεηὶ ἴοστπ ἴδ ἰ5 ἃ τηοβαῖς. Βαΐ 

τδς Εἰ, ν.διδ τε αι  ΘΩΔΌΪ68 8 ἴο Πηὰ ἴννο ϑῖγβ., ν.}" 36. ν 9-1ὁ ες Ἐνθῃ ἴδεϑε νβ5. 

ἃτε ἀερεπάεηϊ, ἴῃς ἰοτταεῦ οἡ 1.897. ὅδ, [ἢ 6 Ἰαϊίετ ου 322.3, ἀπά (ἢς ἘΠ, οὐ 18,646; 

530 ἴῃς ΡΒ. τηυβὶ θὲ τεραγάθα 85 εββεῃια! γ Δῃ δἀδρίαιίοη οἵ εδυ]ϊεῖ ταδίεγιαὶ ἴὸ 
ἃ ἰαΐετ βἰζυαδίίοι, νος οἢ δοοουπῖ οὗ ν.δ- 1165 τγῃαγ Ὀε τεραγάεά δ8 ἴπε ἰγουῦ- 
Ἰουβ {ἰπι65 δἱ ἴῃς Ὀερίπηϊηρ οἵ ἴδε ψοτκ οἵ Νεβοτίδἢ, ννιμδη ἴΒε ρεορὶς ντετε 

οΑ]]ςὰ ἴο ἀστηβ ἀραίηβί ἐῃεὶγ ἰγεδοβετουβ πε ρρουτβ. Τῆς ἀερεπάεπος οὗ ἴδε 
Ῥϑ5. οἡ Ἐ8. 18 ἀουδ1ε88 βϑυρρεβιεὰ [πε τῆδῃγ οἴμετ ρίοββεβ ἔγοπι {πδὶ Ῥ8.: ν δά 

ἔτοτι 188.48,.. γιδα ἔγρτῃ 1810, νι δ ἔγοτῃ 1818, νυ Ἱ ἴσοι 1817-18. ΟΙΒεΓ ρίοβϑεβ 

σεῖς ἰηβετίεὰ : νι τόσω 8, ν᾿ ἔγουῃ 3957, ν δὲ ἔγοπιὶ 1οφ 2, ΤῊς ἐγαρταεηῖ 
ν 12 16 195. ἃ τεἴταπηεῖοσ οοϊαβιϊο ἴῃ 15 ῥγεϑεηῖ ἔοττα. [1 ἰ5 (]} οὗ Ατατηδίϑῃιβ 

διῃὰ Ἰαῖε ἀπά ἀπυβυδΐ ννοτὰ8 δῃὰ οοπβιγυοιϊίοηβ. [ἱ ἰβ ἃ τοιλδυκδῦϊς βρεοϊπαθῃ 
οὗ δϑβϑοῆδηςα, ἴῃ Ψ ΒΊΟΝ δἰχ ᾿ἴης8 μᾶνα ἔους ψογάϑ, ἰὰ δἰϊαγπδῖα 11η65, ἴὰ ἃ550- 

Ὥδηοα ἴῃ ὃ" δηὰ Γν... 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΙΙΝν. 4. 

ΒιΣ. 1..0.4Ὰ. τεἰταϑ! ἢ  ἰηϊγονοτίεα ράγα] ] 6 ἰ5πι, δηὰ ἃ {τἰϑιίοἢ 
οὗ ἘΠ. γοβὲ βεοοῃά δηά [Ὠϊγὰ 1165 ἀγὲ 5 γῃ. ---. βζεςσά δε γὙαλ- 

«ὐεά, νι» Κοςκ], δῷ δάἀαρίαιίοη ἔτομῃ τ 857, ---- τολο ἐγαίπείά »ιν λαπάς 
ρον» δαϊέε, Μῖν ἥηρεγς 20», τυα»γ], δϊατρετηθηὶ οἵ 1855; τῆς Παπάς 

ῬΓΟΡΔΟΌΪ ἴο νὶο]ὰ ϑνοσά δηὰ βρεᾶτ, ἴμς βηρεῖβ ἴο ρσαβρ ἴῃ ον ; 
τηαῖ ἰ5, ἴοσ ψαγῖκα 51Κ}}} δπὰ νίρους ἀραΐῃϑὶ δῇ θπιΐθβ. --- 2. 2,2. 
Αἰπάμεςς], 85 δρίῃεῖ οἵ Οοά εἶδ. [οη. 2᾽, οἵ, 5. 5οἷδ; δ5 ἴῃ8 
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Βοῦτοα δηα ρίνεσ οὗ Κίηάηεδ85. --- σπα ἤν ἐμ τυλορι 7 λαῦὺό ἰσάόηι 

γρωρε], ίτοτα ἴῃ 6 δηθίηϊθ5. ΤῊΪβ ἰδίου νγὰ5 οὐ ρίῃδι!Υ ρᾶτὶ οὗ 1ῃς8 

5816 [ἴῃη6 ἃ58 ἴ[ῃ6 ρῇγαβε αὔονε ; Ὀαϊ ἃ ρἰοββαίοσ ἰῃηβοσιθαὰ ἔτοια 188 

ἃ υμθεῖ οὗ δα ἀϊτοηδ] ἴθτταβ, ει ρἢδϑιζίηρ ἰῃ6 ἴδοϊ τπδὲ Ὑδησπθῃ 

ὰ5 ἴῃ6 τοίυρε οἵ ΗΪβΒ Ρθορὶε: μι} ζασδιδος, μὲν ἀρὰ ἴριυεν ἀπά 
γερο σίσπ ἀξ σεγεν, σὴν σὐἀϊολά; διὰ α15ο ἔτγοταῃ 189: τυάο ὀγίηρείὰ 
στυη ῥεοῤίος τρια νι6. τ. Α Ἰαίθσ ροββαΐοσ ἰῃβεσῖβ ἴτοτη 8ὅ 
Ὑ (ἢ 5] 1ρῃς πηοάϊβοδίίοη : γαλευεά, τυλαΐ ἐς νιαρ, λα Τάοι ἑαξζεεΐ 

ἀποιυζαρε φΥ ἀΐνι ἢ Ζ7ὴε τορι 97 νιαπ, λαΐ Τάοι εοηρίάδγοεί ἀέρι 

Ηἰβ ρυγροβα νγὰβ ἴο ἄθβερθὴ ἴῃ Πυτη εν οὗὁ τπ6 σοπρτεραϊίοη δπὰ 

186 γ βθῆβθ οἵ ὑηνόσιῃηδ85 ἴῃ τῆς 5ἰρῃϊ οἵ 6οά. --- 4. Αποίποῦ 
δῖοβ5 οπὶ 305 7 5ίδίε5 ἴῃ ἰγδηβί οτίηεβ5 οὗ Ὠαπιδη 1ΠΠ{6 85 ἃ γεᾶβοῃ 
ἴοσ ἱπητηεάϊαῖε ἀε]ίνεταηςε: ἡΖαμζίρα ἐς ἄξο μπίο ὦ ὀγεαϊά. Ἀς 
ἡαγς ἤἄξε α τλαάρεν ῥαςς στυαγ. --- ὅ-ἴ[4. ΤῊΣ βδηη6 ρ᾽οϑβϑαΐου ψῇο 
ἰηδετιεα ν.Ὁ, δἀἀβ. ἃ ρειτίοη ἔοσ ἱβθορῃδηΐς ἱηιοτροβι το ἔτοτι 

185 15. 1.18 Δῃ( το 453, σῃδηρίηρ ἀεδοσίρείϊνα ἱπιρίβ. ἰηῖο ἱπηνβ. 

Βον ΤῊΥ Βοᾶνθῃϑβ δηὰ οοπια ἄονῃ. 
Τουοῇ της πλουηίαίη5 [Πδὲ ΤΕΥ ΠΊΔΥ 5ίηοκα. 
ΕἸΑΘἢ ἔοτίἢ ἸΙρμιηΐηρβ ἀπὰ βοδίϊοσ ἤθη. 

δεηᾷ Τοστίἢ ΤὨϊη 6 δύτονβ δηὰ ἀϊἰδοοπηοτγι [ἢ 6πλ. 
διγοίσῃ ἑοσί ΤὨϊπε ἤδη 5 ἔγοπι ου ὨΙρῃ : 

Ἐεβουδ πι6 ἔτοπι ταὶ ἢν νναῖετβ. 

ΕΓ. 75-8 --11. 2 εἶνε» »νιό γγον ἠὰθ ἀαηα 97 γ)ογείρνιον:]. ὙὨῈ 
ῬΘΓ] σομλαβ5 ἔγτομι ἐογεῖρῃ Θῃ θηλ65, ργο δ ὈΪγ ἴῃς οοπέδαἀοτγαίεβ 4] εἀ 

ὉΥ 54} 4}]αὶ ἴῃ τῆς τἰπη6 οὐὗὁἨ Νεμδηιίδη, ἤθη [με σοηρτεραιίοη ἴοοκ 
ὍΡ 4ττ}5 ἴο ἀδίδηά {Πϑιηλβεῖνεϑ, ν ἢ }]6 σευ ἀὴρ ἴῃ νν 4115 οὗ 76 πιβα- 
Ἰετη, Να. 4. --- ἤζλοτε νιοιὰ ἀοίλ «ῤεαξ ἐπείμεορν]. ΤΏΘΥ σγοσα 

τγθδοῃετοῦβ ἔο65, Πα βγεργεβεητίηρ ἴῃ6 σοηρτεοραϊίοη ἴο [ἢ 6 Ῥεγβίδηϑβ, 
δΔηά 5θθκίηρ ἴο τη ἃ ῬΑ [ῸΓ πα πηβεῖνοβ ἴῃ [6 πιβαϊθτη ἰ[56] , --- 

“1.4 τυλοσό γίράϊ λαμ ἴς ἃ γίσλέ λαμ οΓ Μαξελοοα ], ρτορδῦὶν ἴμῈ 
τίρῃς Πδηὰ 164 ἴῃ τακίηρ οαἰἢ5 : 850 ἴῃαϊ [ΠῈῪ γε σα [Α|56 ᾿]ΊΠ 6 5565 
δηὰ ΡΘΙΠΠ] ΌΓΕΙΒ. ᾿ 

ϑιίσ. 11. Το 50}. σουρ]εῖβ, αηὰ ΒΕ ---θ. Α' πεῖν σοηρ τοῦδ 7 
οίηρ μη Τάδε, μὰ α ᾧνγε οΓ ἥη οἰγίησε τοὴϊ 7 σιαζε μισίράν 10 

Ζλεε]. Α νον οὗ ρυῦ]1ς νγουϑῃρ ἀηα ῥγαΐθε ἢ βοηρ δηὰ πιιϑβὶ- 

οἱ ἰηδίγυτηεηῖβ ; 8η δἀαρίαϊίοη οὗ 34 5.---10. λο εἰνεὰ υἱείονν 
Ὁ Πρ ἀίηρ ἢ ΠΣ τεγυαη), ἀουθι]655 τεξεττίηρ ἴο ἴῃς αν ϊς 

ΤΑΟΒΔΤΟΒΥ ; Ὀὰΐ ἰί 845 Ὀδθη πηδάθ τῆοτα ἀεῆηϊϊα ΌὈΥ ἃ ρ᾽οβϑαίΐογ, 
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Μ)Ο ἰηβεγιθα δὲ [Π6 ὄβχρβῆβε οὗ ἴΠ6 πιδᾶάβυτα: ἤλο “παϊελεα ατῦαν 
αυϊ41. “ Ηΐβ Κίῃρ " νὰθ βεῃογα ἰβθα ἰηῖο “ Κίηρβ ᾽᾿ ἴῃ (ἢς ἤτβὶ 

Ἰἰη6. --- ον τἦες ἀμγύω σὐογα], ἃ Ῥῆἢγ. α.λ., Ὀαϊ ρΡοεῖοδὶ δηά 
ξταρἢϊς. 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΙΙΝ. 2. 

ΘΙχ 5γη. 1ἴπ65, τ σγη. σουρϊ]είῖ οὗ ἘΓ. -- 12. 77: «ονς 1 2ἀὲ 
ἀαμρλνε]. Ἶ1ἢ δπὰ Ντββ. αἰ ΠῈσ ἴῃ 5.5. μεσε, δηὰ [ῃγουρῆους ἴμῈ 

Ῥϑ.; δὴ ενίάθηοβ ἤεσε 88 οἰβενθογε {Π|ᾶΐ βυςἢ 55. ἀγὰ ἱῃϊθγργεῖδ- 
τίοηθ. Βεϑβί ες [ἢ 6 ἀβϑοῆδησθ σμαγδοίεγίβίς οὗ [ἢ5 ροδῖῃ ἀοεϑβ ποῖ 
ἴον οὗ ἴῃ 6 τι. -- ἐπ γομζάγωμ υρολ, ας ἐείαέϊλεα ἴοτνεγ:}. ἘΠ τ. 

ϑυρρεβίβ [πᾶΐ ἰτηάροτυ βυϊεα το ἃ Ὀυ]άϊηρ 15 μετα σεααυϊγεᾶ στ 
5005 85 ΜΠ ἀδυρηϊεῖβ. ΤῊ ἀϑ04] ἱπίετρ. αἴτεσ 32η δηὰ Ντξβ. “δὲ 
85 γουηρ ῥἰδηῖβ τηδάὰθ ἴο ῥ᾽ΟΥ ὉΡ βίτοηρ ἰῇ γουῃ," ἴῃ γουίῃ{ι 

δ Γοηρίῃ, ἔΓοβἤηεβ5 δηὰ νἱρόοῦτ, βιγαϊ ρῃῖ, 14}1, ἀηἃ [1]1 οὗἁ νἱῖ4] ἐπεῦρυ 
δηά Ὀεδυῖγ, ΜὮ116 ἴῃ βοτὴθ γεβρθοῖβ Δρρσοργίαϊε, ἰ5 ταί σὺ ἴδιης ἰῇ 

115. σοηίοχί. --- ας ἐογη67 ῥίζαν, ΤΡΌΝ., ἃ5 ογῃδιηεηΐδὶ βιρρογῖβ 

υϑεα ἴῃ [επΊ016ε5 δηά ραΐδοεβ; ποῖ “"σοσηεσ βίοπεβ "ΑὟΥ., ΕΥ͂., 

ψὩϊοἢ ψουἹὰ ΠαγαάΪγ Ὀ6 σοηβίἀεγεά ἔτοῦλ δὴ δϑίμειὶς ροϊηϊ οὗ νίεν. 

- ἀσῖυπ ομἕ ας ἤρωγέ:, ἃ5. ἴῃ 6. σαγγαίίἀ65 οὗ δησίεηϊ τί. Τῆς 

οοτηράτίβοη οὗ ἃ Ὀθδιυμι! γοπηδῃ ψ ἢ ἃ Ὀυ]]άϊηρ 15 ἐουπα δἰγεδαν 
ἰῃ τῆ 5ἴοτυ οὗ ἴῃ ογθαϊίοη οὗ ἔνε, σῃ. 23, ορβουτεά ἴῃ ΕΥ̓". ὉῪ 

τῆε ρεηεγα δε “ τηδάς ̓̓  ἴοσ ἴῆς Ηδεν. “Ὀυϊ ]άεα " 85 ΕΥ.", εἶ. 
αἶϑο (ι. 4’ 6' 85), Ἐν δὴ ΘδιΪν τηϊϑἰηἰεγργείδϊίοη οὗ ἴῃς νοτγὰ 
τοηάετγοα “ ἤρυτοβ,᾽" [Πδὲ ἴξ ῃδά τῃε οἴδεῖ δηὰ Ἰδῖϑθσ τχηρ. οἵ “ βἰιη}}- 

ἰτυἀς,᾽ “τηοάε],᾽᾽ της ψοσά ““ ραΐδοβ " ψγᾶ5 5Ό ΡΠ Θα δραϊηϑὶ πιεδ5- 

υΓ6 δηά ἀϑβοῆδῃςε; δηὰ δοσογαϊηρ!ν “ δίῖεσ ἴῃς βἰμταάς ᾿" ΑΥ., 
“[ϑῃϊοη " ΕΝ. “ ἄενῖοςε " ΤΡΘΥ., “ οὗ ἃ ραΐδοε." - - 138-14. 71ε 
ξα»γη67)51, βΒἴοσθῃουβεβ ψῆεγα ἴῃ8 Παγνεϑίβ γγεσα βδίογθ ἈΥΨΑΥ. --- 
αγε Με], Ὀεοδυβε οὗ τίοἢ δπά δρυηάδῃηϊς Ἵοτορϑ5. --- σϑογΐηρ αἦ 
ἀίμαϊς φΥ εἰογε], Ἔνετν Κιπὰ οὗ παγνθβϑὲ μὰβ Ὀθθη ῥ] θη]. ---- Ζ. 6 

σὐεεῤ αγέ ὀγίησίηρ γονὰς ἐλομφαμάς, ἀταρ ἢ ἀ το 2επ Ζλομσαπας], 
ΟΠ ΘΓ ἐαγΌ ΠΥ οὐὗὁἨἁ τῆς βοοΚκβ. ---- ἐπ δῴάε Με], ἘΝ., οὐ “ ρδ9- 
ἴυγε5᾽" ΡΟΡ΄.; ποῖ “ βἰγεεῖβ ᾿" ῬΒΥ͂,, ΑΥ., σῦεγα δυο ἃ ταϊηρ 

οου]ὰ ποῖ Ῥ6. --- Ζᾷε ζίπμ6], ἴῃ. ἸΑγρεσ οδίβ. ---- σγὲ ργεαί τοῦῇτὰ 
γομηρ), ἃ5. ταοβί τηοάδγῃβ ἰῃ δοοογάδηςς τὶ σοηῖοχί, ἴῃς Βογὰβ 
Βανίηρ ἴΠ6 βᾶπια (δγῸ ΠΠὙ 45 {πε Ηοοκβ; Ῥαΐ τηοϑδὶ τββ. σεηάεγ 

“γι ΟΥ “ 5ίσοηρ ᾿ δῃηά 50 “ βίγοηρ ἴο ἰάδουγ᾽᾽ ΡΒΝ., ΑΥ., νἢϊο ἢ 
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ΒΕΘΙῺ5 ΓΑΙΠΟΙ ταὶς ἰῃ σοτηραγίβοη στὰ τῆς οἴδοι βίσοηρ 11 η 68. 
ΕΥ.., ΙΡΘΝ., τεηάθτ “μψεὶὶ ἰδάθη," (Ὠϊηκίηρ οὗ της δρυηάδης 
Βαγνεβίβ ἰδάεῃ ἀροὴ με. Βιυΐ ἴπδὲ μᾶ5 Ὀθεη ϑβυ Β ΙΘΏΕῪ πηθη- 
Ὠοηεά ἴῃ ν."δς, δηὰ ἃ σείσσγῃ ἴο ἰξ 15 ἱτῃργοῦ δα. ---- 2λέγεέ αγέ πο 

»εαγγίαρες]. ΤῊΪΒ Ρἢτ. ἰδ [ῃ6 Ὠδοαββασυ ΤΟΙ] οηθηΐ οὐὨ 1ῃ6 
Ῥτανίουβ βθῃηΐθησθ, Ὀοϊῃ ΓῸΓ τηθαβυγα δηα ἀθβδοηδησθ. Ὑμογείοσα 
να τηυϑὶ [ὨΪηκ παῖ [6 5ἰῃρ.. 15 ΔῊ ΟἸΤΟΙ [ῸΓ δὴ δαιεσ ρΗ]., ἄυε το 

ἃ τηϊβίδκεη νίενν οὗ ἴπΠε σοπηθδοίίοη οὗ ἴῃ6 οἰαυδθ5, 85 1 [5 οἰδιιβα 

ΜΈΓΟ ἰῃ Δ 655 ἩΠὰ ἴῃς ποχί : “ Ὧο Ὀγεακίηρ ἰῇ ἀηα πο ροΐηρ 
ουἱ " ΑΥΝ., ΕΝ, ἸΡΗ͂Ν. Βυῖ τῇς τηεᾶβυσγα τεαυϊγαβ ἴῃδί ἴηεδα 

βῃουϊὰ 6 ἴῃ ἀϊβεγθης 1065. --- 454] ἐλεγέ αγέ πο γοίηρε 7ογλ], 
1ῃαῖ 15, ἴο ψᾶγ, δη 50 βυϊ:δα το [ῃε ποχὶ οἴδυβε: ὁ, ἐγΐδς οὗ αέαγρε 

ἐμ τάδ ἐφμαγές], ἄχθ ἴο ἀϑϑ8] ὑροη [ἢ6 ΟἸΓΥ ; δηά 50 ἴδε οἸϊτηαχ 
5 ἃ σοηάϊτίοη οὗὨ ρεᾶςβ νη 41} Ππεὶγ πεῖ ρῃουΓ5. ---- 15. ΤῊς ΚΕΙ͂: 
“1αῤ᾽ “16 2εοῤίε], τερεαϊθά ἔοτ διιρἢδβίϑ. ---- τυλτη λέν ἀαῦε {1 59], 
ἴῃ δοοογάδησς ψῆ ἴῃς ἀεβοπρίίοη οὗ ρϑᾶςς δηὰ ῥσοβρθγν ρίνεη 
δῦονσα. ---τολόη γαλευεῆ ἐς ἐλεὶγ σοι, 41} ἴῇεϑε Ὀ]εβϑίηρβ Ἵοίης 
το Ὑδηνεῃ. [1{ 5 δρρτγορσγίδϊς (δι (6 Ῥ5. βῃβουϊά Ἴοοποϊυάς 
τὰ (ἢ]5 τεσορη!ἤοῃ. 

σχιν. 4. 

1. νον πΥν Ὑ2] οἵ, 1847, αὔεν ψἈΐο ἢ ἷξ 15 πιοάε]]εἀ, ---- 5.0 ΥἼν ἼΡ995] οἵ. 
1855; Ρυΐϊ 31 ὄσηἠε, φρεσοτ»ε7ε᾽,, 5519. 22 6881 γ 8, --- ΓΊΡΩΣΝΊ Πα5 ἴπνο ἴοπε5, οἴ. 83. 
--- 3. ὙἼΘη] 65. ἀἰνίης ερίτμεῖ, εἶδνν, Ἰοι. 25; οἵ, ὑπ ὑπὸ 5918, 11 5. 30 υπ- 
βυϊϊεἀ ἴο ἴῃς (ο]]ονΐηρ νγοτάὰ5. ἀεγίνεά ἔγοπι 1.88 [Πδὲ τηδην τμἰηὶς ἰτ δῃ δου 
εἴϊμοῖς ἴον Ῥθοὺ ᾿α., οὐ "Όπ Οτ., τη Πγ.,  αϊεΐοη, ὍπΌ ϑίγεειϊ, ΕὨσ. Βαυῖ 1[8ς85 

ἅτε τεϑὶ]ν 4}1} σἷβ., ἀπὰ ἴῃς σοταρ] ει εηίαγΥ ρατὶ οἵ ]. 15. "ῸΠ 121, τ᾿ῦῖ}} βυϊϊεὰ το 

ὙΠ. -- ΤΠ ὋΡ ὙΠ] ἔτοσα 1848; ΟἿΪΥ Ὃ;» 3}, δῦ, Ῥὰὶ ὉὉ» Αα., 3, “, ζ΄, .5 
1848, 5ο ϑίτεεϊ, ΕὮτ., ΝαἹείοη. -- 8. ΟἹ]. ἔτομι 8δ, ΟἿΪΥ ΠΝ ἰ5 ργεῆχεὰ δπὰ "9 
βαδοτά. σμδηρεὰ ἰπῖο 1 οοπβεο. ΜΤ., ργοῦ. εττοῦ οὗ ροϊπιὶπρ ἔοσ 1 ϑυδογὰ. Φῦ, 
Σ, ὅτι; Ἔ, 3, φμία. Ὑῆς νῦϑβ. τὸ αἷβο ομβαηρεά ἔγοτῃ 1) 210, ΣὝΡΟΓ,, ἴο ἸΠΡῚΣ 

δηὰ ὙΠ. --- 4. ΟἹ. ἔγοτῃ 305. Τ- 12 ψψῖῖἢ νατίουβ σμδηρεβ ἴμδὶ ἀο ποῖ αἰϊεγ τς 
ἐββεη[8] ταῆρ.» θαΐ ταῖ μετ 5 αρ! Πγ ἰ : ΠῚ 88. 176; ὉΣ ἴογ Ὀὔσ; Ἴ2Ψ Ρῖο, ἔογ 
ἡταρέ, Ἴστρον, ναὶ (5, Ἐ, ῥτοῦ. τὰ, ρῇ. ---- δ 4. ὉΒαηρε οἵ ἱπιρί. οἵ 1810 Ἰηῖο ἰτων., δπὰ 
Ρτεῆχίηρ οἵ γῆν; 50 ἴῃ βεςοπὰ δ) οοττεβροπάϊηρ οἤδηρε οὗ 1ο453. --- Θ, Νατί- 

αἴΐοη οἵ 181δ, α͵130 σμδηρεὰ ἴο ἱπινβ. --- 84. Ματγδιίοῃ οὗ 1817 υυῖτἢ Ομ 5βίοη οὗ 

βεοοπὰ νὉ. Ὁ πρν, δηὰ ἰῃβετιίοπ οἵ οὐ]. Ὑ) Ὁ, --τ ")}.9]} ἧσαν. ἢ 5.01 95. ἔτοπι 
ἘΣ Ατδπιαίβπι, εἶβυν. ν.10. 11 ὁκαϊελ αιυαν, (Ὁ ἐξελοῦ, 5ο ν.11 ἴῃ τενετβεὰ ογάεσ 

οἵ νῦϑβ.; δυΐ πιστοῦ ν.10 τῷ λυτρουμένῳ. ὙΠΪ5 νατίαἰίοη οἵὗἁ οτάοσ ἴῃ (5 βυρρεκῖ5 

ἰηδετιοηβ ἴῃ [ἢ εχ, δηὰ ἴῃς νατίδηις νὉ. ἴῃ ν.λ ἃ ναγίδηϊ νεῦῦδὶ ἐχρ᾽ δῃδιου 

εἰ. Τῆς (ἄγες 1865 ατὸ 811 Αταπιαὶς ρἶβ. ---- Ὁ03 ὉΝΌ8] ἃ ἰδῖς οὶ. ἔγοσα 1818; 
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ποὶ ἴῃ ν.1], απὰ ἱπίεγροβίηρ Ὀεΐνγεε ἴῃς ὙὉ. ὉΠ δὰ Ἴ2) Ὧ2 ὙὉ. ὋΣ 2 
εἶσνν. 1846. 46 -- 2 5, 2245. 46 τ᾿ ---Β8, -- 11 δο. ἼΦΝ] ῥτοβαὶς ρἷ. --- τῷφ 1"05] ρᾶσ. 
α.λ.--- 9. Ὀνπθκ] ἃ Ἰἰαῖε ἱπβετιίοη, πα κίπρ 1. ἴοο ἰοηρ. ΤΆς ν. 18 Ὀαβϑεὰ ου 33 δ, 

οὐΪγ 11. ἄγε ἱγαηβροβεα, 1 55. οοβοσῖ. οἵ νὍ8. 15 υϑεὰ ἔου ἱπιν., δῃὰ 53ί. οἵ 2 85. ίος 
358. ---Ἴ10. πριν 1002] βἰτυρ! βοδεΐου οἵ 1851, τΒεγείοτγε Ὁ)59Ὸ ἰ5 ἱσαρτγοῦ.; τά. 
ὉΝῸ [| Υ}; Ὀυξ Ἢ τ ἰ8 δἢ ἐχρίδπαδίοιγ Εἷ. ---- ὩΡ 2.00} ΡΒ. α«λ. 

ΟΧΙΙ͂ν. 2. 

13. “ΟΝ τεὶ., ἰῃβευϊεὰ 88 ἃ οοππεοῖῖνε σι βθη [ἢ 5 ἔγαρτηεηξ 5 ρἰεοςὰ οἱ, 
ΟΦ ὧν; 3. τῷ, αἴϊε Αα., Σ. -τ- 253} 5..1 ρ]. ἰηΐεγρ., ποὶ ἴπ (58. ΝΒ; αὐτῶν 

Φο ΚΑ Ὁ Ὁ }}}0}} Ρ]. ΣὉ; α.λ.; Ῥαὶ οἱ, ἔ[,Ὁ2] Ἀ.[π|.} 2 ἠανκδαεέονε 15. οὖ 
1710, δίανιεέρρ, 18. 1711, ῥίανε 70. 149. -πτ οὔτι] Ῥα. ρῖς, α.λ. σεσαῖε ἐσ σγστσ πρ 
Φἰν ΟΡ. --- ὈΛΥ)3} 50 6, δαὶ 58. ἱπιργοῦ. μετα δἷοης; Σ ἰΕ 15 ἱπῖεσρ. Τῆς οἵμεῖ 
ἴῆτες ψτογάβ ἃγα ἰῃ αβϑοπᾶπος ἰπ Ὁ"ς ; ; 80 ἀουδι]εβ5 {πΠἰ8. ΤῊΪ5 ν. στ τ(Βῖς 

ἱπίεγρ. ἀοεβ8 ποῖ μβατπηοηῖβε ἢ τμε πεχῖ. ΕΠτ. βυρρεβῖβ ἴμε τεαάϊηρ Ὁ Ὁ ΡΞ 
“πδύεῃ ΤΕυττηηρίεϊϊ ἐγ δ] εἰς ῃςπ," ρἰνίηρ ΚγῸ) ἴδε ταν. οὗ “ βχεὰ " Ἐξ. «21. 

ὙΤμῖθ 5 δῇ δαάτηίγα ες βϑυρρεβίίοη. γε τοῖρῃὶ 586 ἴῃ την. “ ἐ5: Δ} 15} 1ς. 

5116]76, 110 189 2138, Δηὰ τερατὰ 0 88 Οἱ. 44. Αε τωυβὶ ἰγαῆβροϑβε ἴδε Ἰαϑβὶ 
νογὰ οἵ]. απὰ πρᾶος ἰξ βεοοπα. --- 2}}.2}2}. (Ὁ αὐτῶν, 5[5. ἱπίετρ. Γλ. [5 τῇς 
δββοόπδηος οὗὨ [815 1. --- γλν } Ρ]. Ὁ [5}} π.[, εἶδυν. Ζς. 9᾽8 οὗ σούπεῖβ οἵ αἱϊασ: 
80 δεῖε οὐπδπηεηίαὶ σοτηοτβ, σρσεέξ ογμαΐΐ, 85 3: αἴϊετ Αα. ἐπιγώνια, Σ γω- 

νίαι; οἵ ῬΙ]1τβ οἵ ἃ ραϊδοες. Βαϊ (5 κεκαλλωπισμέναι, Ἐ εο»ηροτίξαε, 585. τ Ὁ5, 

Φ Ὁ), 411 ταϊπκίηρ οὐ νΥ Ατϑτη. ---- 2 ΘΠῈ] Ῥα, Ρίῖς. α.λ. ᾧ [350] Οἱ ομέ οὐ 

ξσαίλεν ννοοὰ Ἀὶ, 195 7ε. 4633 ἘἉ, Ῥυαϊ ἀουθῖ!ε55 τὸ ὥστ, 85 15. σεἱ δεῖν» ομέ, ςἔ. 
Οἱ ἄξτυ ῥί αν: Ῥτ. οἷ, ---- 55) ΓΝ)3}] ἱταρτοῦ., 88 γγὲ βῃου]ὰ μβανε Ῥαϊ ἃ βίῃρὶς 
νοτὰ επάϊηρ ἴῃ τλ-. ξΓΩ3Ό πιῇ. (1) ερρεέγμοίΐορ 705. 2228 (ῬΡ); (2) δαί- 
ἐέγη, οἵ ἰἀθετζπδοὶς ἔχ. 259, ἰῖ5 {υτηΐζατε ν.3. 40, δίας 2 Κ. 1610, ἰεσαρὶε 1 (Ὦ. 

2811.13, (2) ἥφξεγε οἵ απίπια]β Ὀῖ. 416: 17. 11.18.18 Ἐς, Ἰοῦϑῦ; Φὺκ Γ2 15. 4418, 

οἴ, ΕΖ. 85 Ὁ τ΄ ΤΈε ἰαξεγ '8 τηοϑὶ τοῦ. ἱπ ἴῃε σοπιεχῖ, δηὰ νγε τε ἴο {μπκ 
οὗ ἤφυτεβ οὗ σοπεῃ μεν ουὐΐ οὗ βἴοπα, 848 ἴπε σδγγδαίίἀε8 οὐ δηςϊςπὶ δτῖ.Ὶ 

ΑἸΙΒουΡ ἴῃς Ρ]. ἀοε8 ποῖ οσουγ εἶδνν., ἴδετε ἰβ ΠῸ σεᾶβοῃ ΨΥ ἰξ βου] ποῖ 
Βανε Ῥεεπ υϑεὰ Πέτα ἴῃ δϑβδοθαποθ. ΤΉΘη 2) 5 Δῃ εχρίδπαίοτυ δά ἀϊιίοη. --- 
18...) 5.» ἴῃ (Ὁ αὐτῶν ; ὈοΙᾺ ἱπΐετρ. ; τά. ὈΝΝῸ Ρ]. [Ὑ5} α.λ. ραγμόν, οἰογέ, 

( ταμεῖα. --- ὈΏ901] ΗἱρΡΒ. Ρῖς, [10] 2γοαμες, 88 15, 5810, ςἔ, Ῥ5. 1409. --- 
1: ὃν 151 ΡΒγ. αλ. (ὦ ἐκ τούτου εἰς τοῦτο, 85 ἵ{ Αταπιαῖς ἔοττῃ πὶ; Ὀυϊ τε }}γ 

ἔτοτα {1} π.[π|.], εἶδνν. Ὁ21 2 ΟΒ. 1616 δναἴς, τον ἔς, 80 Ρτοῦ. Βεῖε, 85 τπηεᾶϑυγα 

Δα δββοπδῦςς ἴῃ Ὁ". τεσαΐγα. --τ- Ἰ} Σ} Κι. ; Οτι νους νι. Αββοπδηςς τε- 
ηαῖΐτεβ ΓΌΝΥ, Ἡ ΕΙΘΝ 18 ἈΠ Κ πον εἶδνγ, ; Ὀὰϊ 85 τείειτίπρ βεγα ἴο ἴῃς ἔσπιδ!εβ, 

πε εὐνεβ, ἔβετε 5 πὸ βυβῆοίεπι τεᾶϑοῦ αραϊπβὶ ἵξ, --τ- γλρ Ὁ Ν Ὁ] ΗΊΡΆ. ρῖς. ηδν 
ἄεποπι. ὗν δισωσανεῖ, ἔδ πολύτοκα. --- ΓΛ35. 5] Ῥα, Ρῖς. 23 ἀσποπι, 1) πεγγίαα, 
(ΦΟ τληθύνοντα. --- ΓΟΧΎΠ2]. (Ὁ 5[. αὐτῶν; ὈοΙῈ 5|5. ἱπίεσρ. 85 ὑβυ8)]. ΓυΣΠ 

Βετε Μεδαῖ, 85 10. 510 1817 Ῥγ, 855, ---14, γρὉΝ]. (ΘΟ οἱ βόες αὐτῶν ; 55, ἰη- 
ἴετρ.; τὰ, ὈλοΝΟΝ Ρ]. ηννν δή]. αι αρεέηιαὶ 45 76. 1119, εαὐεῖς α5 Ὀνρὺν 5, 85, Τῆς 
τοῆρ. “ οπάς Ῥϑ. 5518 -Ὃ 18 παρτγοῦ. μετα. --- Ὀ5300} Ῥα. Ρῖς. α.λ. Σ 530 νῦ. 
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Οἱ] ὀεαν α ἀεαυν ᾿οαά Οτ. 49)6 (7) 15. 467 534 . Τῆς Ρα. ἰ5 νυ ουβὶν ἱπίετ- 

Ῥτεῖϊεά, υβυδιϊν ἐσαΐδρ νὰ γουηρ Οε5., ΗΪ., Εν. Ηυ.3; Ὀυὶ Βᾶ, ἴεν δ᾽ ἰσαΐρ 

νἰϊὰ Ὀυτάεπβ οὗ μεανυ Βατνεβῖ, (5 παχεῖς, Ἐ ἐγασταε, 85. 1)»9}, ταϊηὶς οἵ ἴῃς 

δυΐπη8}8 85 Ἰαῖσε, βίτοηρ, ἴαϊ ; 50 Α4. Σ, 3. ΤῈε ἀεοϊβίου τγεπιαΐη5 ἢ τπς 

φΟτρΡΙ εππεπίϑυΥ Ψογάβ. --- γᾺ9 Ν]. Αβδοπᾶπος τεαυΐγεβ Ρ]. Ὁχρ, βοῇ 
τΠΔῪ τείεσ ἴο Ὀυτβιϊηρ ἐοτί ἔσομαι νοῦ, ἃ8 πη. 3859 (7), οὐ ἴδ ς υδυ8] ὀγεαολ 

ἐπ νγν8}}5 5. τοῦϑβ Απι. 9}1} -, ἃ5 (ὃ κατάπτωμα φραγμοῦ. --- ΤΥ} Ρῖς. ἔ, παν 
ἢ ΤῸ) υπάετιβίοοά. Αββϑοπᾶπος ταφαῖΐγεβ ρἷ. γλ.-, φοΐῃρβ ἰοσίἢ ἴο Ὀδίι]ε ; οἴ. 

1 5. 1720 Ῥᾳ, 685, --- γ)Ν}} τηδκεβ 1. ἴοο ἴοῆρ. 1 οαττίεβ οὐ ἴδε περαῖϊνε βυβῇ- 

οἰεηῖν. --- ἔπ 7 ἢ.Π. οεμο», 85. 15. 2411 76. 143 4613, Αξβοῃᾶπος τϑαυΐγαβ ρ]. 
πο Ώ3Π.2]. (Ὁ αὐτῶν; 55. ἰπίεγρ.; τά. ΠΊΣΠ2. ---1δ. εκ] 21. τ ΔΡ50}} ΞΞ 
τ τεῖ. δῃὰ 29 ραγίϊο. “0, ἑλμς. 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΙ., 3 5τᾷ. γ', κε. τ΄ 

Ῥβ. 145 18 8Δῃ δοσοϑίϊο βοὴ οὗ Ῥγαΐϑε ἰο Ὑδεσθι [πὲ Κίηρ (ν. Ὁ), 
ον 8 στθδίμεβϑ, πιὶσῃὶ (ν.ὅ), οπάτουβ ἄδοὰβ (ν."ὅ), δἀπὰ βανὶπρ 

τὶ μίοοι8π688 (ν.. ΗΠῚ8 στο δῃηὰ σοπιραβϑϑίοῃ Ἵχίοπὰ ἰο 411 Ηΐ8 

ψοτκθ (ν. ἢ. Β6 Ὑ11 ὃδ6 Ῥγαϊϑοὰ ὉΥ 411 (ν..)), ἔοσ Ἐμ6 φίοσυ δαὰ 
Ῥοτθδπθηο8 οὗ Ηΐ8 κίηρσάοπι (ν..} 15), Ηΐ8 ϑιβδάξαβε ἰκὶ πάπϑβϑ (ν.᾽"). 

ΒΘ ταϊβοῖῃ ᾧΡ ἴμ6 24116π (ν.}"), ΒυρΡΠ ΘῈ 411 ογεδίασεθ (ν.. 5 12), 18 

Κἰπά ἴο 411 (ν.17), πίσσῃ ἰο Ηἰΐ8 ᾿ψψοσϑμίρρεσϑ (ν..5), [9 μοῖρ δπᾶ Ῥγο- 

βοστο (ν.. 5). ὙΒὸ ΨΠ016 οοποίυᾶθβ Ὑ]ῈΒ ἃ διιπιπιοπ8 [0 ππίγ ΓΒΑ] 
Ῥταῖβε (ν.᾽). 

Ι ΨΊΓΙ, εχαὶὶ Τῆες, Ο Κίηρ! δηὰ 1 νν}}} Ὁ[ε55 ΤῊΥ πᾶπιε ἴοόγενευ δηὰ ἐνεγ.Ὶ 
ΑἸνΑΥ ν}}} 1 Ὀ]ε55 ΤΏδα, δῃὰ 1 υν}}} ργαῖβε ΤῊΥ ἤπια ἔοσγανοῦ δηὰ Ἵνοσ. 
Οτεδῖ ἰ5 Ὑδῆνεῃ δηὰ ΠίρῃὮγυ ἴο Ὀε ῥγαϊβεὰ, ἀπά Ηἰ5 στθαίπεββ ἰ8 σε δσγοῃΔΌΪ6. 

Οπα ρεποσγδίίοῃ ἴο δῃοίμεν νψν}}} ἰΙαυὰ ὙῊΥ σγουκβ; ΤῊΥ παρ ῃγ ἀδεὰβ ἀδοίαγε. 
Τῆς βρίεηάους οὗ ἴῃς ρίοιγυ οἱ ΤῊΥ πιδ) εϑίν ἴὩ6Ὺ νν}}} βρβαὶς ; οὔ ΤΥ ὑνοηάετβ 

τῆυδε. 
Απὰ [δε 5ίγεηρίῃ οἵ ΤῊν ἀνγο-ἰπϑρί γί δοῖβ {ΠῸῪ νν}}} 5ΑΥῪ; δπὰ ΤῊΥ ἀεεάς οὗ 

Ῥτεαῖηθ55 ἴ6]}. 

Τῆε οοπηπιεπιογαδίΐοη οὗ ἴῃς ἀθυηάδηος οὗ ΤΥ σοοάπεββ ἴΠΕῪ ν1}} Ροὺγ ἰοτί ; 
δηὰ ΤῊΥ βανίηρ τὶ ρῃϊεουϑηεϑβ5 τὶηρ οὐ. 

ΚΑΟΙΟῦϑ πὰ Ἵοοπιραϑϑίοηδιο ἰ5 Ὑδῃνεῆ, 5'ον ἴο δῆρετ δὰ οἵ ρτεαὶ εἰ ε55. 

Υδην ἢ ἰ5 σοοὰ ἰο 81}, ἀῃαὰ ΗΪ5 οοπιραϑβϑίοῃ 15 ονεσ ἃ]} Ηἰ5 ψογκβ. 
ΑἸΙ ΤῊΥ νγοσκβ νν}}} ῥσγαίὶβε Τῆθο, Ὑδηνεῖ ; δηὰ (41}} ΤῊΥ ἑδνουγεὰ οἠε5 ν}}} 

Ὁ]ε55 ΤὭεε. 
ΤΠα γίοτυ οὗ ΤῊΥ κίηράοπι (Π6Ὺ νν1}} 58Υ; δηὰ ΤῊΥ τηὶρῆι (ΠΥ νν}}} Ξρεακ: 
Το πιᾶκε Κπονῇ ἴο ἴῃ6 5005 οὗ πηϑῃ ΤῊΥ τυϊρηϊ, ἀπὰ ἰἢς βίοσυ οἵ ἴῃς βρεηάουσ 

οἵ (ΤῊγ) Κιίηράοπι. 

ΤῊΥ Κίπράοπι ἰ5 ἃ Κίηράοπι οὗἁ 4}} ἀρε5, ἀηἃ ΤῊΥ ἀοπηϊηΐοη ν"}} σοπιΐπας ἰῃ 41} 
δεηεγαιοῃβ. 

(Υδδν ἢ ἰ5 βἰεδαξαϑι ἴῃ Ἡ [5 ννογάβ, δῃὰ κΚίῃὰ ἰπ 4]}} Ηἰ5 ννοσκβ.) 
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ὙΔΗΜΜΕΗ υρβοϊ ει ἔλεπι (παι [81], ἀπὰ ταίϑει ἢ ἀρ 4}} ἴβεπὰ ἐμὲ ἀγα θοπεά 
ἄονῃ. 

ΤὮε εγ65 οὗ 41] νναΐξ ἁροῦ Τῆες, δηὰ Τῆου ρίνεϑὶ ἰο πεῖ. 

Τῆου ορεηεϑὶ ΤΥ μαπὰ δηὰ βδιςβεϑί 4}} ἰνηρ ἰΒηρπ "ἢ σοοά νυν 1}. 
Εἰρδίεουβ 5 Ὑδην εὮ ἴῃ Ηἰβ ννἂγβ δηὰ Κίμὰ ἴῃ 41} Ηἰ5 γοσκβ, 
Υδηνν ἢ 15 ἱρὴ ἴο ἴἤδπι (μα ο41} οὐ Η πὶ, ἴο 4}} ἰῃδϊ σ81}} οἡ Ηΐπὶ ταν. 
ΤΠε ρβοοά ρίεδϑυζε οὗ ἴμετῃ ἰδαΐ ἔεασ Ηἰπὶ Ης ἀοεῖῃ; δῃὰ ᾿μεὶν ον ἔοσ Βεὶρ Ης 

Βοαγείῃ, δηὰ βανείῃ ἴἤθτ. 

Υδθν ΕὮ ῥτεβεγνεῃ δ}} ἰπδπὶ ἴμαὶ ἰΙονα Ηΐπι, θαὶ (ἢ ψοκεά Ης ἐεξιγογειῆ. 
Α τον οὔ 2»αὲτε ἐο γαλισεὰ νιν νιοιζᾷ τοῦδ “ρεαξ, απα αὐ εεᾶ τοῦ δέει: 

Ἡεἐῆς λοῖν πανεε, 

ῬΞ. 145. Ὀεδτβ ἴδε {π|6 πντῦ πῦσρ, Βὰξ ἴς ἰδ Ῥγο Δ ΒΙΥ ἃ Ἰαῖες δὐάϊίοι. ΤΈΣ 
Ῥβ. οδῃ μδσγάϊν αν Ὀθβε στ ἴθη φαιὶϊεγ ἔπδπ ἴῃς Οτεεὶς ρετοα. 1ὲ 15 δη 
δετοβιὶς οὗ 22 μβεχϑγηεΐογβ, δἰ μου ρἢ ἴῃ 3Η ) 5 οταϊτεὰ, [1 μαβ θεεῃ ργεϑεγνεά 
ἴῃ ὦ. Ὑδετε γα βενεταὶ σοππαοίίομβ ϑτἢ Οἴπεν ροεσαβ: ν.ὃ ἽΝῸ ὉΠΘΥ νην ΟΥ̓ 
Ξε 482 οὐῖ; ν.18 -- Πη. 338 451 ἴῃ Ατγατπιαῖς, φυοϊεά ἔτοτι Ῥϑ., ποῖ ἴδε τενεῖξε 85 
Ἀυ.; ν.16 ὈνρΊο) ρν 58. 1465; νι} δ 4 οοπβαϊίοη οἵ ΙΟ457 ψῖτῃ [15 οτὶρί πα]. [Ιἔ 

15 ρΡγοῦδοϊε ἴμδῖ ἰπ 411 [πε86 οϑϑεβ οὐἷγ ἘΒ. 8 βαυ]ϊοσ; ὩΡῊ ν. 16 ββετῃβ ἴο ὃε ἃ ἰδῖἊ 

ψοτὰ, ὈΥΠῚ ἸῸΠ ν.δ ρῖνεβ ἴῃς οτάεν οἵ ἴμεβε ψοτάβ, ξυδβεαυςηὶ ἴο (Ὠτοηίϊςοϊες ; 

Ῥυϊζ ἰπ τη ἷς οα8ε ἴῃς σἤδησε νγν85 Πδο β5ΔΥΥ οἡ δοςουηῖΐ οἵ Δοτοβιὶς. Ὑβεγείοτε 1ξ 
ἰ5 ἀουδιι] νεῖμεν [5 ρῖνεβ ενϊάσπος οὗ ἰαῖε ἀδῖε. [ἐ τῶδὺ ὃς ἴῃς οτἱρίῃ οὗ 
ἴδε οἴδηρε οἵ ογάεσγ; δηὰ ἴΈ 80, 15 σευϊζαί νυ ῥγίοσ ἴο (Ὦ., ο., δὰ ]οηῃ. ὙΒεσε 

δε η0 οἴδεγ δνυϊάεηςεβ οὗ ἰαῖς ἀαῖς. ΤὨς υπίνουβα βηὶ οἵ ἴπε Ῥβ. 8 ποῖ ἴῃς 
τη ϊνεσβα βπὶ οὗ 15.2, θὰϊ της ἴάγραοῦ απίνοτβα  βηὶ οὗ [Ὡς Οτγεεὶς ρετὶοά, 

ϑῖγ. 1. 15. ἃ 5γῃ. Ὠερίδϑεο ἢ οὗἨ ρῥταΐβϑ. --- 1-9, 7 ὐἦΐ ἐχαλ Ζ΄σε 
Ι δέκες 7ΤᾺν πανιδ], ἴῃς Ἰαίίεσ τερεαϊεά, ἰῃ ογάεσ ἰο ἴῃς ἢπδ]: 

2γαΐδο ΤᾺν παγισ. ΤῊ πδπιθ 5:8 ὉΡ ἴῃ ἰἰ5εἸ[ 41} (ἢ6 σεῆονῃ 

1τῃαι ὙΑηνεῦ μᾶ5 οι ἴῃ ἴῃ6 ἐβίθοιῃ οἵ Ηἰβ ρεορὶο, 411 τῃαϊ ΠΟΥ 
Κηον οὗ Ηἴπι. ---- Ο Αἴηρ], νοσαῖϊνΕ. ὙΤς οοηϊοχί βῆονβ 508- 
οἰεηεν τμδῖ ἰξ τείετβ ἴο Οσοά 85 (ἢε Κίηρ οἵ Ι5γδεὶ: Ὀαΐ ἃ ρἷοββαῖογ 
νου α τλᾶκα ἴτ ποτα ἀεβηϊία, ἀπά 50 αἱ (ες Ἔεχρθῆβε οὗ [86 πηθᾶϑ- 

τα ἰηβατίβ : μῃν Οά, ---- ζογέυεν αν» αἴ δυόν}, τερεδίεα ἴοσ επιρμδϑίβ. 
ΤῊ ῥγαΐβα οἵ [ῃ6. σοηρτεραίίοη ρ065 οὔ ἴτοπὶ σεηεσαίίοη ἴο ρεῃετα- 
τίοη νἰῖπουῖΐ σοββϑδίοη ἴῃ (ἢ6 ψοσβῃϊ οὗἨ [6 ἴερ]α δηᾶ ἴμ6 5γηᾶ- 

δοξας. --- ὃ. Ογεαΐ ἐς γαλευεά ἀπά ἀϊρλδν Ὁ δέ φγαϊξεα4, 85 48 
οὐ". --- «πα Ηἶἴς ργεαδισος ἐς πηφεαγελαδίξ], ἐχιεηάς. θεγοηά [δ 
Ῥουῃάς οἵ Βυτηδη Γοβεδγο ἢ ἴῃ βρεοίαὶ τεϊδι! 8. -- 4--Ἴ. Οέ ρεσι- 
ἐγαήοη ἕρ σποδόν], ελο ἢ ρεηεσγδῖίοη ἸΏ [15 ἴὰτη ἰγδηβπληρ [ἢ 6 

Ρταίβε. -- τοῖν ἐαμά, ἀδείαγε; ἢ “ῥεαξ, τιμόνι; ταν, (δὴ ν.δ] ; 4}} 

ἴῃ βδογεά βοηρ “δε εοηι»ερογα ον ῥοων 7ογ 1], ἴῃ ἃ ρεγρεῖυδὶ 
βίγαδπι οὗ Ἴδε γαϊίοη ; γήμρ ομ 1}, ἴῃ δι αης βῃουΐβ ν.ἷ. -- Τῆς 
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ἴπστης οὗ υποθδϑίηρ ῥργαῖβα ἀγα ἴῃς ψοηάτουβ ἀεθβ οἵ Ὑδην ες ἴῃ 
1με ἀεἰνετδηοα οἵ Ηἰβ ρβορΐβ, υϑυδ}ν Ἔχργοββοα ἰὴ νατιδαὰ ἴθγπὶβ 

τείειτίηρ ἴο τῇς ἀεεάβ τῃδιηβεῖνεβ: τυογᾷς, γερὰ ἀξεας νι, 
! τυοριαΐσγς νι; ἀσευό-ἐροβίγίηρ σεῖς, ἀἰἐεαῖς 97 ργεαίιεςς, νδ; Ὁυϊ 

Ἰηϊεττηϊρίεὰ ἢ τὰς αἰνίης δἰγίθυϊεβ ψἢϊο ἢ ἀτρὲ ἴο ἴποβ6 
ἀεβάὰβ βυςῇ. 85 --- 756 τῥίσπαάομν 97 “δε ρίογγ 9Γ 7ΤᾺν »ιαγες ιν], 
85 5ῃενῃ ὉΥ ἴῃς Κίηρ ἴῃ Ηἰἴβ8 πηδ)εϑῖίς τηδη! εβϑιδιοϑ5. ---- δηὰ 
“7:4 αὐυπάκσηεςε οΓ ΤᾺ» ροράμεςς}, ἴῃ Ὀεποίδοϊίοηβ ἴο Ηἰβ5 Ῥβορὶβε 

Ι 7ΤᾺν ταὐἱηρ γίρλϊκοιφηεις), ἰὰ τΠ6ἱγ νἱηἀϊοδίίοη ἀραίηδε {ΠΕῚγ 
ΘηΘΠΩΪ65. 

ϑι:. 11. ἢᾶ85 ἃ 57}. σουρὶεῖ, ἃ βίδί γα τεγαβι ἢ δηὰ ἃ ϑυηίῃ. 
116. --- 8. Α οἰϊδιίίοη οὗἩ ἴῃ6 ῥτγίτηἶνε τενεϊατίοη οὐ ἴπς ἀϊνίηα 
Κιμάποις Εχ. 345, οἷ, Ρ5. 8615 το35 111’ 112’, 85 ἃ ἰγ)45}5 (ΟΥ [ἢ6 

βεοοηά ϑίγ. οἵ ἴῃε 5. ---θ. γαλτυεῆ ἐς γοοά, ἃ5 Ὀεηίρηδηΐ δηὰ 
Ῥεβίονίηρ Ῥεπείδοιίοηβ ; ἐχρίαἰπεὰ ὈΥ .7|΄5 εονιῤασείοη ἐς οὐδ]. 
Ηδς δδ8 ἃ ἰεπάεσ, (δ υν συταραῖῦν νἰτἢ ἀπα ἃ ραΐθγηδὶ σᾶγα Ἴνευ, 
- αἴ, ποῖ ἴο Ὧδ Ἰπηϊτεὰ 45 ῬΒΥ͂., ἴο “ δνεῖγ τηδῃ,᾿ Ῥυϊ οχίεπάϊηρ 

ἴο 411 Η5 ογεαΐιγοβ ; || αὐ ΑΠ]ὶς τυογᾷς. ---10-18, Ασοοτγάϊηρ!γ, οἡ 

ἴῃε δα55 οὗ (686 ἀϊνίης δἰ θαΐοβ: ΖᾺν τυογᾷς, δὰ δϑρθοῖδ!]}ν 

Τὰν )πυοωγεά 9545}, [6 ῬΘορὶδ οἵ σοά, ἴῃ βρβοίδὶ οδήεοῖβ οἵ Ηἰ5 

Κίπάῃεββ : [ΠΥ 411} ἰαἶκα ἃρ ἴῃ6 ῥὑγαῖβε οἵ 1βγδ6] οὗ ἴῃς ἤγβι ρδτὶ οἵ 
ἴῃς. Ρ5. --- εὐἱὦῷν 2γαΐξε ΤΆξσ, || δέσες νι; ταν, τῤοαξ νὰ; »ναζδ 

Ζησινη ἴο ἥδε σογῖς 97 γιδρι], ἴο τηδηκίπά ἴῃ βεηεγαὶ. ---- Τῇ {Πετηα 

5 [πε διιθυῖε : ΖᾺν μισὰ], ν.1}, τερεαϊβα ἴῃ ν.Ἰ3; Ὀπῖ ἐβρεοίδι!ῦ : 
ἠδέ ρον 97 Τὰν ξίπράονι νι, ὼς ρίογ»ν οὗ τἀε «ῥίσηιάομ» 97 ΤᾺν 
ζίηράον»ι ν ; διὰ δῦονς 8]}] [15 ρεγρείιν : ΖΔ» ζἰηράρνι ἐς α Ζίηρ- 

ον» οὗ αὐ αρές, απαὶ Τὰν ογιΐμίον τοί εοπήπμε ἐπὶ αἦ ρέησγαδονς 

ν.5.,. Τῇε Κίηράοηι ἰ5 Πεῖα σοποεῖνοα 85 υηΐνεγβαὶ, ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ 
τα Ὀαΐ 85 ὀχιθπαϊηρ ονεσ 1} τβεη δηὰ 41} ογεαίυσεβ. 115 οἰϊϑὰ 
ἴῃ Πη. 35 4, τὴ δη ἘΠ 6515 ἢ της Κίηράοιι οἵ ΒΑΌγΪοη ; δηὰ ρὑγοῦ- 
ΔΌΪ 4150 νγὰβ ἴῃ (ἢ πηίηὰ οὗ ἴἰᾷε δυΐποσ οὗ 1 Τίῃ. 1". ---- (ὅ ρῖνεβ 
ἴῃ τηϊβδίηρ ᾿ἰπ6 ἴῃ 2, ψῃοἢ 15 πεθάθα ποῖ ΟὨΪγ ἴο σοτηρίεῖε ἴδε 
δοτζοβίίς, θαϊ αἷϑο ἴο σοπιρὶδῖα [6 βεοοπά ρατὶ οὗ ἴῃε Ρ8. 1ἰ νγᾶϑ 

ῬΙΟΌΔΌΪΥ οτϊτεἀ ὈΥ δῇ δατὶν βοτῖθα, Ὀθοδυβα ἢς ουηα [ἢ ΟἸἰπλὰχ 
ἴῃ νι δ, Βαϊ τεϑ!ν, ἢ ]]6 τῃ6 Ῥ5. βίηρβ οὗ ἴπ6 βίου οὔ ἴῃ6 ἀϊνίπε 
Κίηρ, Ηἰβ Κιηάμθβϑβ ἰβ (Π6 πηδίῃ ἰἤθιηθ ἴο ψῆηϊοἢ 11 ἜνῸσ ΤΘΟΌΓΒ. 
Ὗε οὐρῇξ ποῖ ἴο Ὀ6 βυγρτίβεα τῃεγείογε ἰμδὶ ἴῃῈ βεοοηά ρατὶ οἵ ἴῃ 6 
Ῥᾳ, σοῃοϊα 885 σῖτα ταὶ (πουραϊς ἴῃ [μἢ6 ψοτάβ οὗ (ὅ: γΚαλευελ ἴς 
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σπαηαςσί ἐπ ὦ τυογας, απ ζιμα ἐπὶ αὐ ΗΠ τυογζς}. Ὑ8δὲ πογάς 
οὗ βιιςἢ ἃ Κίηρ τὲ βἰεδάίαβί, ἀπ δἰνναγβ ἤγπὶ δηὰ στ] δοϊς : τῃς 

ψΜΌΓΚΒ οἵ βυ 0 ἢ ἃ ἰκηρ ἀγὲ αἰνναγβ Κιηά, οὗ, ν.5 3. 
ϑίσ. 111. ποὺ υηίο] 5 ἴῃς ἀϊνίπε Κη 685 ἴῃ ἃ ῥτορτεβϑϑῖνε Βερ- 

ταβιίοἢ ἴῃ: 14, γαλευεὰ μῤλοίάοέλ άενι παέ γα 7, ἀπ ]ςε ἴο βἰδηὰὶ 

ἀρηρῆς τὨδτηβεῖνοβ Ὀθοδυβα οὗ ψεάκηθϑθ, γῆν ες μοὶ ἀ5. ἴδ πὶ υρ. 
- απα γαϊεοίά μ αἤ τάενι λα! γε δοτυφα ἄρτυπ], ν Ἀθη σ᾿ Ὀοπεὰ 
Πεδὰ δηᾶά Ὁοὰν τεδὰγ ἴο Ῥεπὰ ἄονῃ ἴο ἴπῃε βατῖῃ. Ηδ σδίβει ἢ 
ἴδ ὉΡ ἴο δῇ ὑρτίρῃϊ Ροβίαγθ. ΤῊΪβ ἰ5 ἃ ρταρῇῃϊς ἀδϑοσρτοη οὗ 
Ηἰ5 ροοάπεβ5 ἴο ἴῃς ψεακ. ---15. Ζῆε ς)ες οΓ 477}, 411} εγεαΐαγεβ, 
85 Ἰτοφἧ, ---τοαὶέ ποῦ 7ΤΑεε}, ἴοτ τμεὶγ βυβίεπδηςα. -- σα ΖΆο 

σίυσεί το τάφρι], ναὶ παν μάνα θεά οἵ; εηϊἰαγρεά δῆεσγ το φῆ, δἱ 

τη6 Ἔἐχρεηβα οἵ {πε τηδάβιυγα ΌΥ βϑυρρίγίηρ [με οὐ]εοὶ “ τῃεῖς ἑοοά ἴῃ 
ἰϊ5 Ξεδβοῃ."" --- 16. Ζάοι οῤεπεεέ Τὰν λαπα]η, οοποεϊνεά 45 ἢ1}] οὗ 
εἰτι5. --- απ σα οῆεεί αὐ ἤνίης Πλῖηρ:}, [6 δηαγα δηϊπγαὶ γου]ὰ 85 

ΜΕ] ἃ5. τηδῃ. --- τὰ ροσα το, ποῖ ΟὨΪΥ ἴπ6 τΠϊρβ {ΠῸῪ παρά, 
Ῥαϊ ἴδε ροοά ΜῈ] ἴο ρίνα τΠδτὰ 411 δας τΠ]ηρβ, ψμῖσἢ τηακοβ ἴΠε 

ἀϊνίπε γῆ 50 δοοερίδθία. --- 17. Αἰὐσλέσομς), ἴὰ ἴῃς νἱπαϊσαίοτγγ, 
τοάεπιριϊνα 5656, ἃ5 ἢ ἀϊμ -- ἐπ ΗΠ τὐαγς ἢ ἐπ αὐ Πρ τυογᾷς], 

ἴῆαϊ 15, ἰῃ 41 Ηἰβ5 γογαὶ ρονεσγητηβηῖ, ἰῇ 411 [αι Ηδ ἄοεβ ἰὴ Ηἰ5 

δατηϊηϊϑιγατίοη οὗ ἴῃς αἢδίγβ οὗ ἴῃ νου] [ῸΓ 4}} οσεδίίοη. ----- 18. ἐς 
πίρὰ 1Ἰ΄ο ἡλερε ἴλαΐ εαὐ οὶ ἴὴμ1, Ἀθασ δἷ ἢδηὰ τϑδάγ ἴο τεβροῃά, 
οὗ. 3415; Ἰἰπλεα Ὠονανοῦ ἴῃ ἴῃδ ΠΟΠΙΡΙ τ ἢ ΑΥΎ οΪδι56. --- ζλσΖ 

εαὔ οπ Ἤὔρε ἐγώ}, βἰποογεῖγ, ν ἢ σοηβάδηςε ἰῃ Ηΐπι ; δχοϊιάϊηρ 

τῃετγείοσε τΠ6 ἰηβίησεγθ, (ἢο56 ῆΟ ῦα ποῖ ἴῃ ἃ τεϊαϊίοη οὗ δά δ! γ 
το Ηἰπι. --- 19. 72: γσοσά ῥέξασηγε 97 Τἀθνι δ σ᾽ αν σι], τιμαὶ 15 
ῬΙεαϑίηρ ἴο ἴμεηι, δοσερίδοϊε υηἴο ἴἤετῃ, {Πεὶγ ἀδδίτε ; ἀεβηδα ὉΥ 
ΠΟΙΡ]εμθηΐδσυ οἰδυβα 85 ἠἀει7 ς7}) 707 ἀεί. ---- ἴδ αρείλ], σαὶ 
ῬΙεαβεβ ἴπθπι, ἢ] ςἢ 15 ἴῃ [ἢ}5 ο456 --- "75 ἀεαγείά ἀπά ταυείλ ζάόι. 
-20. Τῆς οἰϊπιαχ 15 τεδοῃεὰ ἴῃ [ῃ6 δητμ65]5 θείνεεη δάενε ζλαί 

ὥσνε Ηῖν:]. Ἠΐδβ (αἰ ] δηᾶ ἐλνουγεά ομθ5, Ψῆο ἅγὰ ἴῃ 186 τεΐδ- 
ἔοη ἴο Ηἰΐπὶ οὗ Ἰονίῃρ οὨ!] άγθη ἴο ἃ ἔδίπεγ ; δηὰ 2.6 εὐϊεζε], νῇο 
Πᾶνε πο βυςὶ τεϊδιίοη ἴο Η] μη. ---- ΤῊ ἰοσηοσ Ης 2γεςογυεζά, ἴῃ 6 
Ἰαῖῖον 2.72 “σε ογείλ. 

21. Τῇε Ρ5. οοποϊυᾶες ψῖῖῃ ἃ ἘΠ᾿ ἃ υηΐνεσβαὶ βαγηπιοης ἴὸ αἤ 
εσλ, 411 τυδηκιηά, ἴὸ δέος “ΤΖις ἀοέν παριδ], 85 ἴῃς τηδ)θϑεϊς πδπλα 

οὗ ἴα θεπεβοοηὶ Κίηρ ; ἱπιτοδυςσεά Ὀγ (ἢε νον οὗ ἴδε σοηρτορα- 
τίοη ᾿ἴ561[: ΑΓ σοηνσ οὐ γαΐδό ο Υαλευεὰ »ῃν νιομίλ τοι «ῥεαξ], τὰ 
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ΟΥΑΙ ῥγαῖβα στ βοὴρ δηά τημυϑίς ἰπ [ἢ ἰδ ηΊρ]6. --- Α ἰαῖογ βοῦς 
δάὰβ: “ογενεν απαά ευθ7], Ῥυεραγαΐοτυ ἴο ἴηε Βεηεάϊοίοη, ψῃϊς ἢ, 
ἴῃ τε ἤηδ] Ῥβαϊΐεσ δ 1ϑαϑῖ, δἰννὰγβ σοῃοϊ θα ἃ ρβδ]πι. 

1. Ἴθοη Ν] α.λ., 3. ἀδμς πισμς γέ; Ὀαϊ (ὃ ὁ βασιλεύς μου, 50 ϑιίτεεῖ, 
ΟΒε.; οἴ, νυ 250 5δ, ὑΠῸΝ ἰ8 οὶ. ἼΠῸΠ ἰβ νοσδίίνε πὰ οτὶ ρίπαὶ. ---- 555} 
ΡΙ. ςοδοτῖ., οἵ. 963 τοοῦ. --- 3. που τ κ] ΡῚ, σοβοτῖ. οἵ, 6981 7451 χ.485.--- ρὸ οὔ] 
οτὰ, ἴῃ (ΘΒ ὉΥ εἴτι; ἰξ ἰ5 ἰπ ὅν. 4. ἃ Τὶς 8, ἼΚῸ ὈῦΠῸΥ την ὉΥῺ] τε 482 οὔϑ. --- 
Ἐπ ΡΝ] εἶδνν. 15, 4038 70, 59 οἷ0 ῬΓ, 255, ---4, Π31}}}] Αταπηδίβπι δ5. ὁ), 
-τ Ἴ 32] Ρ}. σείρλψν ἀδεάς ν.3 Ὧι. 324 Ῥε, 2οἷ 7115 τοῦ! τςοῦ, Βαϊ (5 Πα5 
βἰπρ. Βεγε δηὰ αἷβο ν..23, απὰ 18 Ῥγοῦ. οογγεςῖ. --- ὅδ, Ἴ Ἴ29 ὙΠ] Ρδγ. α.λ.ν 
Ῥαϊ οἵ, ν.13 οὐδ 1ο4} 1115. --- ἼΣΟΣ 5221] ΡὮτ. ανλ. ἱπιργοῦ., οἔ, τος, ( λαλή- 

σουσιν 2), 80 ὥ, Ῥ, Ηκττε, Κεπη,, δίγεεϊ, Ηουβὶεγ, (ἢς., Βᾶ., Πα., ΕΠτ., 

τηοϑὲ ὑγο. 85 ἰζ 5 τοζε βυϊϊεά ἴο [!. --- γοΦ Ν] τὰ, τῖτἢ (ΘΟ, 55, 3 Ρ]. γῦϑν εἰρη, 

γεμδέ, 8ο Κεπῃ., ϑίγεεϊ, ΗοΥβΙ ον. -- θ. ΠΥ] δα5 ἵνο Ὀεδῖβ δῃὰ ἰβ5 Ρ]. ΤΈἊ 
58. Οτ. Φ' ἰ5 ποῖ βυϊϊεὰ ἴο οοπίοχί. --- Ἴ)9ΌΝ] (5. μαὰ 3 ρἱ. ψμῖο 15 ποτα 

Ρτοῦ. ἸγυρΌ", -- Ἴ. 91] Ξξ σοτηπιεπιογδίίοῃ οἵ “8 σμβδγβοῖεσ δπὰ νγοσκβ 66 30δ 
9713 102}8 1114, --- 31] (ὦ 3.80 Βᾶ., Πα. --- δ. ὉΠ 1) τξ 2 (ἢ. 209 Ν-. 9171. 1 

ΡΒ. 11141129 70. 218 ]οῃ. 42 Ἰδἴετ ογάεσ οἵ νογὰβ ; Ὀαϊ (δ Παβ ἴῃς εδυϊίεσ οἰκτίρ- 
μων καὶ ἐλεήμων 85 Εχ, 345 ΡΒ. 8616 Ἰο28, ΤὮς οἰδηρε οἵ οτάοσ ἄυς ἴο ἴῃς 

δογοβεῖς ἔοστι. --- πΌΠ 5] οἴ, τ Κ, 35 2 (Ἐ. τ8 Ἀ5. ς7}} 8618 χτοϑὅ, --- θ. 055} Ῥὰϊ 
65.Διν βυϊβίταϊεδ τοῖς ὑπομένουσιν Ξε νΥ» Βὶ., ΟΒε.; ὕϑῦϑον ΒΆᾶ., σύνπασιν 

Θ'.σ Ὁ Ἐτο- 10. πρι5.5}} ΡΙ. ἱππρί. ἶτ ΓῺ] ἴοττα ἢ, 58[.-- 13, ὈἼνα 935] 
διῖὶοὶς εττ.; [86 τηεδϑυγε τεαυΐγεβ ὑπαὶ ἴπῸ ἵἴνο Ψψογὰβ βΒῃου ὰ πανα Ὀυϊ οὔς 
δορεπῖ. --- ῬΠΔ)22)} (Θ΄ ἼΓ 2) ; 8οὸ 38) γγ155, (Ὁ Ἴ.55Ὁ, ῥγοῦ. Ῥοῖα 585. ἱπίεγρτγε- 

ταϊίοιϑ, --- 13, ὙΤῊΪδ ν. οἰϊεὰ ἴῃ Πη. 2458 451 ἴῃ Ατατηαῖς, 38) ουὔινἱϊβ τς 1. ψτἢ), 
Ῥυξ Θ' ρῥγεβετνεβ ἰΐ : πιστὸς Κύριος ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ ὅσιος ἐν πᾶσι τοῖς 

ἔργοις αὐτοῦ; 50 Ἔ,, 56, απὰ ρῥτοῦ. ζ3, Αἰ Πουρἢ 1ξ 5 οπιϊἰεὰ ἰῃ βοτὰς οσοἀὰ. οὗ 

{πε Ιαἰῖετ. Ι{ Π15 δαταϊγα ον ἢ ἴῃ σοπίεχι ἴῃ πιεᾶβατγε, 5ι}]6, ἀηὰ ἱπουρῃῖ; 
80 Οτοῖίυ9, σ8ρ., Ενν., ΟΥ., Βί., Οοτῖ, Κίτι., (Βε., αἱ. ---- 14, οὐδ ρυπτῦ55]. ΤΒα 
ὃ 5 ῥρτοῦ. δὴ δϑϑὶ πιαϊίου ἴο 5 ψἱ τ Ιαϑὲ τνοτά. ---- ἡ. ρίς. ἢ [η1] νυ. γσέσέ 

πε, εἶσ, 1468; πὸ ροοά τεᾶβϑοῃ ἔου ἰαϊἰκίηρ ἰὶ 45 ἰαῖε τγογτά ; ἐουπὰ ἴῃ Α5. 
καξάῤημ. --- ὈΣΒΛΡΞΙΓ 3 ὈΣΡῚ)9 Ρῖο. Ρ488. η09 ὀσευεαί αἴσιον, οἴ. 577. --- 1δ. γγ2.] 
ΡΙ. ἱπιρί. τυαΐξ, ἐς ἸΟ 477, ἴο της (5 1. 5. δϑϑιπηϊ]αϊεὰ ὉῪ δάάϊηρ ἸΩ98 δῦΝ, 

τοδ κίηρ ἰϊ ἴοο Ἰοην. --- 16. ΤΌ ΩΝ ΠῚ] πιεαϑυγε τεαυΐγεβ δηοῖμος ψοζά : τὰ. 

ΤῊΝ δ (Θ΄ ἴογ τὰ; 80 ΒΙ., Βᾶ., (ῃε., Ψαϊεΐοη, οἵ. 10 453, --- 17, νϑΎΥΓὉ55} 9. ἰ5 
Δῃ δϑϑἰτἱδιίοη ; ἰΐ πιακεβ ἱ. ἴοο Ἰοηρ ; 80 τη Ὁ ρ νὴ ν.18 ἀπά ΟΝ ἊΝ 

ν Ὁ --- 18. ΓΌΝ2] (ὁ ἐν ἀληθείᾳ, 3: ἐπ υεγίίαίο, 50 Ὧ, Ὁυϊ ἰξ 5 δάν. “μῶν, 

88 7. οἷδ 7ε. 2616 289 3241 ---1θ. ΓΝῚ] ΓΝ ῥτοβαὶς ρὶ. μεῖς δπὰ νυ. ῖ, --- 
91. τι οὔγ}"] ἰβ σεται εἰν ἃ ἰαῖθ δ]. ἃ5. ἰξ τῦδκεβ 1. 7υβὲ ἴμε8ς τγογὰβ ἴοο 
Ἰοηρ. 

2Μ 
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ῬΘΑΙΜ ΟΧΙΜΝΙ., 3 5τα. 65, 

Ῥβ. 146 18 ἃ τεϑοϊυϊίομ οὐ Πξοϊοπς Ῥσαΐϑα ἐπ Ἐπὸ ἔδπιρῖς (ν.ἦ, 

ψὶ ἃ ψαγηὶηρ ἴ0 Ρυϊ πο ἴσιδί ἴῃ Ὀσίποββ (ν. 55) ; Ῥσοποῦποβδ ΒΔΡΡΥ͂ 
[8088 ΨΠΟ86 ΠΟΡῈ ἰβ ἱπ ὙδοΣ, [Π6 ΟἸΟδίοσ, ΜῈΟ ἰδ 6180 ἐδϊἐ μέ] 

διὰ ᾿μδὲ (ν.᾽ δα 66.716) 8086 Κἰηάπ688 ἰοὸ ψασίοιβ 0148868 οὗ ποϑά ἐβ 
ϑροοϊβεά (ν.7. 3). ὙΠΟΙΘ ἀγα ὀχρδηβῖνα ρἴοββθθ (ν. Ὁ. 5), δηὰᾶ ἱπίσο- 
ἀποίοσυ δηᾶ οοποϊυάίπρ Πτυγρίοαὶ Ράγαβοβ (ν." 1). 

ΨΊΠΙ, ργαῖβε Ὑδηνεἢ Π]6 1 ἷνε ;" 
[1] πγᾶκε πιεϊοαγ ἴο ἢν σοὰ ψὨΐε 1 μανε Ὀείΐηρ. 
Ὑταβὶ ποὶ ἴῃ ῥγίηςεβ, 

ἴῃ ἃ βοὴ οἵ πιδηκί πᾶ ΠΟ οδα αν ὯΟ Υἱοίοτγ ; 
(Εοτὴ) Βα τεϊυγηείῃ ἴο ἴῃς στουηὰ; 

(ΑἸ!) μἷ5 ἰδουρῃ 5 ρεγβῃ. 
ΑΡΡΥ ἢς νῆοβε 15 ἴηε αοά οὗ Τ]δοοῦ, 
ννΏοβα Βορε γεϑίβ ὕροη Ὑαθνεῇ Π5 Οοά, 
Μακεσ οὗ βεάνθη δηὰ βδηῃ ; 
ΨνΏΟ Κεερειῃ (Αἰ απ 655 ἔογενευ, 

Μνοσκειὰ )υϑιῖοε ἔοτ ἴῃς ορρτεββεὰ, 

Οἰνειὴ Ὀτγθδά ἴο ἴπε πυηρτυ: 
ὙΆΑΗΜΈΗ, Ψ ΠΟ ἰοοβείῃ ἴπεπὶ ἰμδἱ ἀγὲ Ὀουπὰ ; 

Υδηνεῖ, ΨὯ0 ορεπεῖῃ (ἢ ἐγεϑ οἵ ἴπ6 ὈΠ πὰ; 

Υδῆν ἢ, ννὯο πεῖ ἂρ ἴῃς Ὀονεὰ ἀονη ; 

Υδηνεῃ, ψῆο Ἰονείῃ ἴῃς τἱρῃίεοιυϑ; 

ΥΔην ἢ, πὸ ῬὈγεβεγνείῃ ἴῃς βοὐουσμετβ 

Ἴδε ογρῆδῃ δηὰ νάον σεϑίοσεῖ. 

Ῥϑ. 146 ἰ5 ἃ Ηδ}1ε], τῖτα πονοῦσι ῥχεῆχοά ἱπ 3Π) πὰ ἀλληλουιά ἰη Θῇ. [ἱ αἷϑο 
ἰπ 3 μ65 ποϑῦη δ [πε επὰ, ψρὶοι ἰ5 ἀἰτίοξ,ν ἔοσ ἰξ ἰ8 ποῖ ἰπ ὦ. Κ᾿ Ιπιτὶ ὃ 3ς. 
Θ τἀ ἰο {μὲ {π|ε ᾿Αγγαίου καὶ Σαχαρίου, ψῃϊς ἢ νγα5 ταοτα οοπ)δοίατε τσ ὶϊους 

Εχίεγηδι οὐ ἰπίεγηδὶ βυρροῖῖ. Τῆς Ῥ58, μα5 ἴῃς βδπὶε βιγυοῖΐυτε δ8 ἴε οἴδεσ 
Ἠ411ε}5. [ὲ ἀερεηάβ οὐ Οη. 3}9 ἴῃ να, ου 5. 1035 ἴῃ νυ. 5, οῃ; 145}6 ἴῃ ν.ἷὸ, οῃ 
10529 ἴῃ νιῖς, ΜᾺ 15 οἰϊεά ἰπ 1 Μδο. 2585, ΤΏς ῥβ, [85 ἴπτεε Αγδιωδίξῃ : 
(1) τδε τεϊαῖϊνε “Φ ν.δδ. δα (2) ἴδε α.λ. ῬΓΣΦΡ ν.5, πὰ (3) τον νιδὸ, 85. 110}16, 
1ι θεϊοηρβ ἰο ἴδε ἰαῖε ατεεῖς ρετῖοά, ΤὭετε αγὲ βευεγαὶ ρίοββεβ: ν.Ϊ δὴ ἰηϊτο- 
ἀυοίοτγ ᾿ἰτυτρίοαὶ Ρἤγαβο, οἵ. 1031 1041; νι ἐχραηβῖνε ; ν.ϑὸ ἴο ρεῖ ἰῃ ἴῃς [δῖε 
οἔτῃς νἱοκεά; ν.}0 ςοηβαίίου οἵ ἔχ. 1518 ἢ 5, 1413, 

ϑίγ. 1. Τῆτεα 5γη. οουρϊεί5. --- 1-2,. 7 οἱ] 2γαΐφε ἢ 7 τοῦῖα νιαξε 
φιοίραν], τοϑοϊυτίοη οἵ ρα] ς γοσϑρ ἴῃ [ἢ 6 τθτΩρΪδ6. ---- τυλὲε 7 ἤσε 

Ι τυλέϊε 7 λαυε δείηρ , οἷ. το4 5; ΠΟ ς ψοσβῃρ. --- Α Ἰαΐοσ εἀϊϊος 
Ρτεῆχεά τῃς Ἰταγρίοαὶ ρῆγαβε : γαίδε Υαλιυοά, Ο μιν τομῇ ---- 

8. 7γμεῖ πο ἐπ φγίπεσς ἢ ὦ τόθ οΥΓ »παη ξέρα, ἰῃ6 ἔοτπηοσ ἴδ 



ΡΘΑΙΜ ΟΧΙΜῚ. 531 

ΠΟΌΪε5, ἴῃ ἰατίοι {Ποῖ δονογοῖρη, δἰ μου ρᾺ ἴπ6 ἴδγτὰ τηϊρῇϊ 85 εἶβε- 

θεῖα δε ἰηϊεγρτείε ἃ 45 οο]]δοῖϊννε. Ὑμεθε πέτα ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ ἴδ6 
Ἐργριίδη Κίηρ δηά ἢϊ5. ὨΟΌΪ65, ῇο 5ῃονθεὰ τπεηηβεῖνεβ ποῖ δ]ἴο- 

βοῖμοσ ψοσῖῃν οὗ οοπῆάδηοα. --- τοῖο εαπ ἄαυε πο υἱεϊο»}}, ονεῖ ἴῃς 
ϑγτίδη Κίηρβ, γο ργεβδθὰ ὑροὴ ἴπε 7ενγ8 ΠοῸπι [6 πουῖῃ. Τῆς 

βρεοϊῆς τείδσθηςβ 5 ΠΊΟΓα ρσοῦδῦ]6 [ἤδη [ἢ 6 ποτα βΘΏΘΓΑΙ “' βαῖνα- 
ἴοι " οσγ “" Βερ " οἵ ΕΝ". -- 4. 2:0» ἀφ γείμγηισίλ 0 ἐλδ ργομηα7, 

853 Τλετε τηδῃ, ἰῃ δοοογάδησς τ [ἢ 6 ῥτπλἶνε ἀοοπι οἵ ἢ ἢὰυ- 

τηδῃ τᾶος, Οη. 3.5. ΤῊΪΒ ἰ5 ἴῃς οἰϊατίοη οὗ τ Μδο. 2335, δηά ἰ5 πλοσα 
ῬιοῦΔΌΪῈ ἴῃ ἰἰ561[ δηὰ ρῖνεβ Ὀεϊζογ πηδάβασα ἰπδη 36) δηὰ Ὗτββ., 
ψ ϊοἢ ῥτεὴῆχ “ ἢἷ8 Ὀγθαῖῃ ἀδρασίει μ᾽" ἴοὸ [5 ᾿ἴπε δηὰ “ἴῃ {πδΐ 
ἄδγ᾽᾽ ἴο ἴῃς ποχί Ἰίης δ ἴΠ6 ἌἼχρεῆβε οὗ πε τῃδᾶβυζα. -- 0) λὲς 

ἠομράϊς ῥεγίελ], 80. (Ὁ, ἱπ δοοοσάδηοβ ψῖἢ ἴῃ6 πηδάϑυσο. Τῆς 
τπουρηϊθ ἴο ραὶῃ ἃ υἱοΐοτυ οὐ Ὀθῃδ] οὗ Τυἀδῃ ἀγα ἰγδηβίθηϊ δηὰ 

ἀγα 16. ΤΏΘΥ Ῥογίβα 85 ἱπθν} 0] ἃ5 Οη6 τλοθδτοῦ ΔΠΕΓ ἀποῖμοτ 
ἀερατῖβ ἔτοπὶ ]Ἰἔε. 

ϑιτ. 11. Α 5γη. σουρίεῖ δηὰ ἃ ϑΞγηϊῃ. (εἰγαϑιςῃ. ---- ὅ. 756» 
ἀε], ἐχοϊαπιδιίοπ οὐ σοηρτατιαίίοη, οἵ, 1". ---- εσλσεε ἐς “δ Οοά οΥ 

“αεοδ], οἴ. 2οὗ 33.3 1445. ---Α ρ᾽οββαῖοσ βρεοῖβεβ Ὀγ ἰπβεγίίην 
““πὮοβε ΠΕΡ ᾽᾽ δραϊπϑὶ ἴῃ πιθάϑυγα { ἤάοσο ἀοῤε, νης ἢ γέσίς μῤοη 

γαλευεά λὲς Οσοά.--- θ. Μᾷαζεν ο΄ λέεαυεη ἀπά καγίλ], ἃ σοτητηοῃ 
Ῥῆγ. ἴοσ ἴῃς οτεδίίοη, οἷ. 1212 1245, ΜΏΟΝ ἃ ρ᾽οβθαῖοσ ὀχρδῃᾶβ αἱ 
16 Ἔχρεῆβα οὗἉ ἴῃς βιγισίαγε οὗ ἴῃς ϑῖγ. ὈὉῪ δα άΐηρ ἴτοπι Εχ, 20} 
“1ῃε 568, ἀπ 411} (ἢ ἴῃ πεῖ 15." ὩΤὨδ ταπιδίπαεσ οἵ (με 5. 

βρθοϊῆεδϑβ ἴῃ6 σοηβίδῃϊ δηά νατὶϑἀ Κιηάη685 οὗ Ὑδηνει ἰοναγὰ Ηἰ8 

ΡΘΟΡΪδ. --- άο ζεεῤοίά “αἰ μείμεος ,ογευογ], ἐνοὺ [αἰ] το Η 15 
σονεημδηΐ δηά Ηἰβ ῥτγοιηίβ63. --- 725. ἤογζείά γμεδες ον τἦε οῥ- 

2γερεεα Ἴ, ἃ5 τοϑ'. --- Οἰσείά ὀγεαά 1σ Τὼλ6 ἀμηρ}}}, οἴ, 33} 27)" 
ΙΟ4 5 το) 1365. ᾿ 

ϑισ. 111. ϑγηῖῃ. μεχαβιϊοἢ. ---- 76. γαλισελΊ, τεϑατηίηρ ἴῃς 50}}. ; 

τερϑαϊεα ἤνε {ἰπλ65 (ο]ονγεὰ ὈΥ Ρίοϑβ., ἰπ Ἔνεῖν Ἰίης Ὀὰϊ τῆς Ιαϑῖ, 

ΨΠΘΓα ἴῃ6 σοηβίπιοϊΐοη ἰ5 οβδηρθα ἴοσ ἃ οἱ πΊΑχ. ---- ϑῖχ δοῖβ. οὗ 
ἀϊνίπε Κίμάπεββ ἅτε βρεοϊβεά : ἐροτείά διθηα ἑλαΐ αγε δομι Ἴ, ρτὶβ8- 
ΟἸΘΙΒ οὗ ΜΑΙ ἃ5 Ἰοσ ἢ 15. 427; --- 8. οῤοηποίᾳ τὴ 4γές 97 166 δηϊιι 4, 
οἴ. Πι. 2853 15, ς95"" ; ῬΧΟΡΔΌΪΥ ποῖ ἴῃ [Π6 ΡΗηγϑίοδὶ ββεῆβα ὈΥ πλίγαοϊε, 
δαῖ ἴῃ (ἢ ἰῃτο]]οοἴαδ] δηα πλογὰὶ 56 η56, ἔτοπὶ [ἢ 6 ἀδγκηεβ5, ροοτη, 

δηἀ ἀεϑραὶγ οὗ οδρενί ιν. ---- ἀγείλ μα τὰε δοιυεά ἄστυ], 85. Ῥ5. 1.4.5". 
-- υείά τὰς γίρλίεοι Ἴ, ἃ8 ἴῃς οοηΐεχι ἰπαϊςαίεβ, ὈΥ δοίης ἴῃ ἰονα 
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τονατὰ {Πα ηι. --- 9. 2γεσεγνείά ἠὲ σογομγπςς], οἴ, 945. ὙΠεθ6 ψετα 
ποῖ ᾿νε ἴο ῥτοβαὶ γίεβ ἃ5 (ὅ. ΤὨδ ἴεστα ἰ5 υβεὰ ἴῃ ἴῃ ρεηεσαὶ 

56 Ώ56 οἵ Ὁ, Η, οἵ Ηεοχαϊδυςῃ, νη ϊοἢ δ ρὨδ5]Ζα ἰονε δηά Κιηάηδϑϑ ἴο 
τδ τὰ οἱ ἴῃς ρᾶτί οἵ Ὑδηνεῃ δηὰ Ηΐβ8 ρβθορῖία. --- Ζᾷε ογῥάαπ απά 
τυϊάοτν γερίογελ]. Τὶ ἰδ ομαγδοϊθγιβίς οἵ Ὁ ἴμᾶὶ ἴΠ656 ᾶγὲ 550- 
οἰαϊεα νι τη 6 ΒΟ) ΓΛ ΓΒ ἃ5 θβρθοΐαὶ οὐ]εθοῖβ οἵ ἀϊνίης ὑχοϊδοϊὶοη 

(νυ. Βτ. εν. 86). --- ΤΙἷβ Ὀτίηρβ ἴῃς Ῥϑ. ἴο ἃ Ῥγορεσ οοποϊυβίοη ; δυῖ 
ἃ δ᾽οδβαῖοσ ψ]βῆθ5 ἴο Ἔχοϊαάς [ῃ6 ψ]οκεὰ ἔσο (6 ἀϊνίπο Ῥοηοίδο- 

οῃ, δἀπὰ 580 δε δά άβ: ὄν “ὴε τὔαᾶν 977 ἠλε τυϊεξεά δἴε νιαξεὰ 
εγοοζεά7, ἀδρεπάϊηρ ἴῃ ρασῖ ἁροη ῥ5. τ δῃηά Εσ. η15 10. 85 4412. -- 
Α Ἰαῖθ δάἀὐϊοσ ἀρρϑῃᾶβ ἃ ᾿ἰϊτυγρίοαὶ σοποϊυβίοη ἴῃ ρᾶτὶ Ῥαβθά οὴ 
Ἐχ. το: 10. γαλτυεὰ «λαῇ γείρτι γογεῦεν, δὰ ἴῃ ρατὶ οἡ Ρϑ. 
4713: Τὴν σοά, Ο Ζίοη, ον» αὦ ρεπεγαδοπε. 

1 15. ἃ 6ἷ., ἃ ᾿ἰζυτρίοα! ρῆγαβε, οἵ, 1031 1041’ ὅ6, --- 3, νἩ}}2} ἢ] ὑ12; ςἔ, το43 7ε. 
159.--- 8. "ΝΡ Ἰαῖε τεῖ. σῖτα γ"Ν, τ-τ 4, ἡπυν ΝΕ] 51..ὄ ποῖ ἴῃ τ Μᾶς. 258; 5Ξ0 
ΝΊΠΠ ὉΝ2, ῬΟΙᾺ εχοεββῖνς ]].; ῥγεῆχ "2, 88 Βὶ., Ῥυ, ---ὐ τ Ὁ} α.λ. [π)2 9] 
π.Ὁ, Ατδτα,; “λοιηράΐον οἵ. Γλρν π., 70. 126, ἢ οἵ Φῦ, δ, 3, τεφαϊτεά ἴον τρεϑ9- 
τα. --ὖ. Ὁ Ν]. Ἡ᾿ “1. -οῦμν] Ἰαῖα τεῖ., οἷ, ν.3, 8 ὅπ ἀϊνίης πᾶπιο. 
Υ172} ἱπίεγρ. δἷ. ---- 27 Ἐ [2 πιπὶ. ἀσβε, εἶδνν, α10115͵ ---ἴ, ὈΔΟΙΘΡ] ΝΝ 

Ρῖς. 85 1035 οδῥ᾽ές:εα,. ---- ὍΌ} ΗἹΡΈ, ρῖς. ὍΣ ἦροσϑρε, τοί 7γεέ, ἃ5. τος Ὁ τς, 585. 
-8. π28] Οαὶ ρῖς. ἔ προ νΌ. οδέρ, εγὲεβ 85 15. 427 Οη. 2119.2 Κ. 617. οὗ, 15. 
422, -- Ὅ)0153 01] 88 145}4. ---θ. Ὑ}}] ῬοΪεὶ Ὁ. Οἷὶ ποῖ υδεὰ, ῬΙ. σῃγ- 
γομραῖ, ττο5]. Ῥο]εὶ γεσίογε εἶδ. 1475. ἩΠΏΡ. 209. --- Γῦν Ὀρσ ὙΥ}}. ΤΙ 

1. ἰδ ἃ εἷ. οἵ δἀαϊτϊοη. --- Γλ}»} ΡΙ. ἐπιρί, Σ [Γ}7 νΌ. γιαξε ἐγ οοξεά, εἶστε. ψ,, ττ078, 
ςἔ. 1.4. 385 ΤΌ. 88, ---10. ΤὨΪ5 1. 15. ἃ ᾿ἰτυτρςὶ δά ἀϊτίοπ, 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΙΜΊΙ. 

8. 147 848 ἴΠΣ66 Ῥασίβ : 1. 18 ἃ 81π|Π|008 Οὗ [Π6 ΠΟΠρτορδεΐοη ἴῸ 

Ῥιαὶϑε Ὑ αν ἢ ὅοΣ Ηΐ8 σοοάπμθ88 δηὰ βιυγθθῖηθβϑ ἱπ σου ϊ]άϊηρ Τοτὰ- 

8416 πὶ δηὰ σεϑίοτίπρ ΠῈῚ ῬϑορῖἊ (ν.1 . Ὑπουρῃ δ πυπίθοσγα δπὰ 

ΠΑΙΏΘΒ [Π6 ΒΑ Γ8 88 {πο ὶσ βογοσοῖση Γοτὰ, ΗΘ ἱπίοσγροβϑθ ὁπ Ὀ6 841 οὗ 

ΕΪ8 δἱδοϊθᾶ Ῥθορὶβ δραϊπϑὶ ἐμοῖσ δῃοπιΐθϑ (ν.". 11. ὙἘ6 οοηρτο- 

ξαϊΐοῃ 18 ϑιπητηοπθᾶ [0 βὶπρ δῃὰ ἈΪΑῪ ἴο Βΐπὶ ΨῈΟ βεπ 8 {86 σγαΐῃ 

προπ (86 ΘΑΓΙᾺ ΖοΓ [Β6 8εσυΐοθ οὐ πῆδῃ (ν. ), ψ8ὸ Ῥχγον δῖ ἕοσ [86 

Δηΐπ418, Ὀαϊ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἀοιρμίβ ἐπ Ἰμ088 ἐμαὶ ἔθασ Ηΐπι (ν. }})... 

1Π|. ]Τογαβαϊοπι 18 ϑυπιπιοηοᾶ (0 Ιαυὰ ὙΔΕΤ ΠΏ, 10 μαῖα σεδιοσοᾶ 

ΒΟΣ ῬΓΟΒΡΟΣΙΥ (ν..51}), Βοϑὲ ψοσὰ φΌνοσΠ 8 8Π0} δῃὰ ἐτοβῖ δηὰ δαὶ] 
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(ν.51. Β16 ψογὰ δὲ 186 βάπι8 {ἰπ|6 ἀἰγοοῖβ τὶπ8 δηᾶ ᾿νδίοσθ, δηὰ 
εἶνεθ ἴο ἴβ.δεὶ ἃ [δ, ἸΒΟΣΘΌΥ ἀϊδιϊησι δηΐπρ ἘΠμοπὶ ἔγοτη ΟἿΟΣ 

παιΐοηβ (ν..5 5). 

Α. ν.} 5, 2 5τε. 65. 

ῬΆΑΙΒΕ γε Υδῇ, ἴοσ δ ἰ5 ροοά. 

Μακε πιγεϊοαγ ἴο ουζγ Οοά, ίος Ηε ἰ5 βυγεεῖ, 
ΥδηνεὮ, ΒεὈυ] ον οὗ Τεγυβαίθτα, 

Τῆς υυϊοδοῖ5 οὗ ἰϑσγαδὶ ρα ῃπεσγείῃ ; 

ἍΝῆο πεαδίειῃ ἴῃς Ὀτοκδη Ὠδαγίδα, 

Απά νῆο Ὀϊηάείῃ ἃρ τμεῖγ νουπάϑ ; 
ΗΟ οουπίειῃ τς πυπιῦεγ οἵ ἴῃς 5ίαγϑ, 

Οἰνίης ὨΔπΊ65 ἴο 4] οὗ ἴὔετ. 

τοδὶ ἰ5 οὐζ βονεγείσῃ [ψνογτὰ δὰ δρυπάδηϊ ἰῃ ροννεσ; 
ἮΐΪδ υπἀετεοίδηαϊηρ Πᾶ5 ΠῸ ΠυπιΌεΓ; 

Υδην ἢ, τεϑίοσοεσ οἵ ἴῃ δῇήιοιεά, 

ἌΝ ἊΟ οδϑίειἢ! ἄονῃ ἴῃς νυἱςκεα υπΐο ἴ86 εαγῃ. 

8. νὰ 2 5ΤᾺ. 65. 

ΙΝΟ ἰο Υδῃνε υἱἢ ἃ βοὴν οὗ [Πα ηκ5 ; 
Μακε πιεϊοαγν ἴο ουὐγ Οοὰ νυ τς ἱγτε. 
ἍΝ οονοτγοιῇ ἴη6 ποάνθηβ νἱτἢ οἱουάς, 

Ψνῆο ρΡγερδγείῃ ίογ ἴπε δαγίῃ ταίῃ, 

Απά πιδκειὴ ἰῃς πιουπίαϊῃϑ ἴο ρυῖ οτίἢ νοτγάπιγα, 

Απὰ ρτεβη Πεγῦϑ ίοσ ἴπε βεγνῖος οἵ πιδῃ. 
ΗΟ δἰνείῃ το σδι]ς τπεἰγ Ὀγεδά, 

Το γουῃρ τάνεηβ ἤδη [ΠΟΥ ΟΤΥ. 

Νοῖ ἴῃ πε βίγεηρίῃ οἵ ἃ ἤογβα, 

Νοῖ ἱπ ἴῃς Ἰερβ οἵ ἃ πηδῃ, 

Βαυι ΥΑηννεῖ εἰ ρὨ ει ἢ ἴῃ ἴῃεπὶ ἴῃαἱ ἔεασ Ηἰ πὶ, 

ὝΒεπι μαι νναἱϊ ἕοσ Η!5 κίῃάηδϑββ. 

ς. ν Δ. 2 5τε. 6᾽ 

1, ΑὔὉ Ὑδβινεῆ, Ο ]εγυβαίεπι: 
Ῥτγαΐβε ἴῃγ σοά, Ο Ζίοη ; 
Εοτ Ης μαίῇῃ βιγηριπεηδα ἴῃς Ὀατβ οὗ (ἢν ραίεϑβ, 
Ἡαιῇ Ὀϊεββεὰ τὮγ οἰ] τε ἰπ ἰῊΥ πιά σι; 

Ηε νῆο πιδκεῖῃ ἰῃγ Ὀοσγάδσ, Ῥεᾶςε; 
ϑαι ϑγίηρ ἴπθς νν ἢ τη 6 (αἱ οὐ ψΠεδὶ. 
ΗΟ 5επάειῃ ἑογῖῃ Ηἰ5 βαγίπρ ἴο ἴῃς εὐχῇ, 

ΗΙ5 νογὰ νεῦγ βυν ]γ τὰπηϊηρ ; 
ΨἘο φίνειἢ 5ηονν "κε ννοοὶ, 
ϑοδιίϊεγίηρ μοδγ ἰγοβῖ {κα ἀπιϑῖ; 

ἍΝ ὮοΟ οαϑίειἢ ἄοννη Ηἰ5 Π4]] ΠΠκα τγόγβε 5. 

Βεΐοτε Ηΐ5 οοἹὰ ννῆο οἂπῃ βἰδπὰ ἢ 
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ΗΞ βεηάθιἢ ἰοτῖ Ηἰ5 ννογά, ἀπά Ης Ἵοδυϑείῃ ἴἤδπι ἴὸ τ οἶδ ἀΥΝΑΥ ; 

Ηε οδυεῖδ Ηἰβ νἱπὰ ἰο Ὀΐον, δπὰ {πε ἔονν αινᾶγ. 
νὯο ἀεοϊαγείῃ Ηἰ5 ννοσὰ ἴο ]δοοῦ, 

Ηἰ5 βἰδίαἴος δηὰ Ηἰἷβ5 ᾿ιάρτηεπίϑβ ἴο ᾿ϑγαεὶ. 

Νοῖ 50 μαῖῃ Ης ἄοῃε ἴο Δὴγ παίίοῃ ; 

Απὰ Ηἰς ᾿υάρτηςδηῖβ ἴμεν πον τοῖ, 

Ῥβ. 147 5 ἃ Ηδ11εὶ, ἢ ἴθ6 Ε11Ὸ ἴῃ Θ᾽ ἀλληλονιά" ᾿Αγγαίονυ καὶ Ζαχαρίου 

(υ. Ιπῖτ., 8 35). ΤῊς βᾶσωης ({|6 ἰβ. δ ἴῃς μεδὰ οἵ ν. 3.0. μοι ἴῃ Φ ἰβ 4 
βεραγαῖς Ρ8. 3} μαβ πὸ {{π|6 ἴοσ 147, ἔοσ ἴῃς πο δὲ ἴδε Ὀερὶπηΐπρ Βεϊοπρε 
ἴο ἴδς Βτϑὶ ᾿ἴΐπε οὔ ἴδε ΡΒ. Α5 ἴῃ οἴβεῦ οαϑεβ πυοῦπ 15 δὲ [Ὡς οἷοβς οἵ 1:46 δπὰ 

οἵ 147. Ἀυ. βυρρεβίβ [μαὶ ν.1 “6 ἀπά ν. ἴδ ννεγε αἷβο οὐ σί πα! γ βεραταῖε. Τἤεβα 
Ῥατῖβ ἃγε 8}] βίτηΐϊδυ ἴῃ βίγὶς δηὰ τεβεπιῦ]ς 146, 811 σοπιΐηρ ἴτοτη με βᾶιηδ 
δυΐδμον οἵ αἱ ᾿ἰεδϑὶ ἴῃς β8πὶῈ βἰϊυδίίοη, Τῆς ρῥαγίβ οἵ 147 δῖε 80 Ἰοοβεὶγ οοῦ- 

πεοῖεὰ {παῖ ἰδ ταῖρμς Ὀ6 υβεὰ 85 οῆς, ἴνο, οὐ ἴῆγεε Ῥβ8. δοοοσάϊηρ ἴο Ἰτυγρίοαὶ 

εἰγοιπιδίδποςβ, ροββ ΟἿ ἴο ναῦν ἴῃς ἰοῖϊδὶ πυπῖρεν οὐ Ῥ55. ἔτοτυ 150 ἴο 153 ἴῃ 
δοοογάδπος νὰ τῃς ἴτας γεδγβ᾽ τεδαάϊΐμρε οὔ ἴῃς Ῥεπίδίευς ῃ. δ, 147 5 

ἀερεπάεπι ἀροη 15.3: ν. 3, οἵ. 15. ς68; ν.δ, οἵ. 15. 611; ν.Ὁ, οἵ. 15. 4035; νιδὺ͵ οὗ, 

15, 4038; ν.α͵ οἱ, 15. 6017; ν.1δ. 18. οἴ, 15. ς.510.1, Οἱ, ν.} ἢ 8. 1358, νι 
ψῖτἢ το 44, ν. 1011 (ἢ. 23}6:18. πὰ ν, 135 νὴ} 14610, Ν' 3 'ς υϑεὰ ἴῃ Β5. «13(Ηεῦ. 
ἴεχῖ). 58. 147}. [88 ἴνο {τἰτβεῖεσ Πεχαβιῖς 8, ν.7.}1 ἔπνο ; Ὀυϊ ν.13.-80 [ῃγες, 

ΤΒετε ᾶγὰ πὸ ρίοββεβ Ἄεχοερί ἰῃ Ἄχρι αμδίοσυ ψοσγὰβ: 85 ν.ἷς ἔγοτῃ 33., ΤΈς Ῥς. 
Ὀεϊοπρβ ἴο ἴδε ἰαῖε Μδοσδθεδῃ ρετίοά, 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΙΜΊΙ. 4. 

ϑῖσ. 1. Τῆτες συγ. Ἴσουρ]εῖβ. --- 1, γαΐδε γε γαλευεά ἢ Μᾶαξε 
»εοἰοάν το ον Οοα1, ἴὰ ῬαὈ]Ϊο ἡγουβῃὶρ. --- ον 4172 ἐς ροσά ἢ 790» ἶε 
ἧς φιυε617, 85 135 ΟἹ ΨΏΙΟΒ (ὨΪ5 ν. 5 θαβεὰ. ΤῊϊβ ἰ5 ἴῃς πιοβῖ 
Ῥτοῦαῦ]ε τεπμάδτίηρ οἵ ἃ αἰβῆουε ράββαρε, ψίετα 3Ηη δηὰ γβεϑβ. 
ἀϊθῆετ: 80 ΤΡΌΝ. Ἵββϑθηταγ. Τῆς ΕΝ". 411 τλΐβα [ῃ6 ββῆβε ὈΥ̓͂ ἴοο 
5 αν βἢ δάβεγθησα ἴο 39. -- 2γαΐδέ ἐς ἐονιδίν]. ΤῊΪ5 ἰβ ἃ ρίοβϑ ἔσοτῃ 

43.. Τδυβ [ἢ6 τηθάϑαγε δηα ρδδ δ] 5πὶ οὗ ἴῃς σουρὶεῖ ᾶτὰ σομι- 
ΡΪεῖθ, απ {ΠΟῪ ἅτε 8150 ματιηοηΐουβ ψ ἢ ν. 13, ---ὦ, ΔΑεδιίλάξν οὐ 
“"εγιωραίενιἼ, ἱταρ  γίηρ δἱ 1θᾶβϑὲ ἃ ρδγίίαὶ ἀδϑβίσιοίίοη οἵ τς οἰΐγ, 

ῬΙΟΌΔΟΪ ἴῃ τῃ6 Θαυγ Μδοοθθδῃ {{π|65. ᾿ 716 ομίεασῆς οὗ 7εγαεὶ 
φαϊλογείλ], ἃ5 15. 563, ηοῖ, πούγανογ, ἔτοπὶ ἴῃ6 Βαθυ]οηίδη οαρινίν, 
θα ἔτοπι ἴμ6 ϑυγίδῃ ορργεϑϑβϑίοῃ, 85 1467, -- - ὃ, "άσ χεαϊοίά τε 
ὄγοζεη ἀσαγήά, 85 15. τὶ, ἢ “μά τυὴάο δίριαφίά τ ἐλδὶγ τυομπάς], 

1οβε ψοπηάοά δηά ἀϊδοουγαροὰ ὈΥ ἴπ6 Θαεὶν ϑγγίδη ὀρργεββίοῃ. 
ϑί:. 11. Τνο βγη. δηὰ δὴ δητῃ. σουρ]εῖ. --- 4. ἤλο εομηπέσίλ 

το πμριδδγ οὗ 72:06 οἵαν: ἢ Οἱυίηρ παγιες 10 αὐ 97 “ἀενἼ, ἰακίηρ δῃ 

ἰπίογεβὶ ἰῃ βοὴ οὴ6 οἵ [8656 ἴο πῆθῃ ἱπηθπηθσαῦϊε ᾿ἰρἢϊ5 οὗ ἤδάνθῃ, 7ι 
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Κηονίηρ τε ἰπαν  ἀυ 8 }} γ, ἀϑϑισηϊηρ Ἔδο ἢ ἃ πᾶτης δηὰ ἃ ρἷδοε ἴῃ 

τῆς ἤδάνεηβ. ΤΠὶβ σοποορίίοῃ 15 Ῥαβεαὰ οἡ 15. 40 5, δηὰ αἷξο ὕροῃ 
ἴῃς παυλῃρ οἵ ἴ[ῃε ογεδίεα οὔ]εοῖβ, οὐρδηϊζεα 85 8ἢ ΔΓΓΩΥ ὑπάεγ [ῃ6 

ΒΌΆΡΓετηα σοτμηδηάεσ Οη. 1.--- ὅ. Ογεαί || αὐμπαάσρ ἐπὶ δοτυε], 
Βανίηρ 50 5τοαῖ ἀπὰ ρονϑσίι ἃ σΟὨΓΟΙΪ ΟΥΕΙ [ἢ 656 5185. ---- ἦς ΟΨ"7 

τονεγείρη Ζογα1], Ὁ. αὈϑίτ. δπιρμδῖῖς πὰ ἢοὶ 5 πρὶν “οὖ 1οτὰ ᾽"" 

οὗ ΕΝ. Τῆε βονεγείρῃηί ἰ5 οἵ Ηἰβ ρβορὶε 85 ψ6}] ἃ5 οὔ ἴῃς βἴδιϑβ. 
-- Ηἰς παεγείαη αἴ}, ἃ5 Ἔχργεϑϑθεα ἴῃ πα οτίηρ ἀπά παϊηϊηρ 

{με 5ἴδιϑβ. --- ἀσς πὸ πριν], ἰὶ Ἔαχίθπἀθ θεγοηᾶ ἴπ6 πυπηθεῖβ οὗ 
ἴδε 5ἴδιβ, ἰῇ ΠΏ ΕΙ5 ἰῃδι οδηηοί ὯὈ6 πυιῃθεῖαᾶ ; 80 ἴῃαϊ νἱγ- 

τά} τῆς “ Ἰπβηϊτο ᾿" οἵ ΕΝ". ἰ5 ὑσγδςιίςδ!ν οοτεοῖ. ΤῊΪΒ ἰ5 ἃ νδιῖ- 

δίοη οἵ τῃ6 ““πηβοάγοδ]6 " οἵ (6 οτίρίπαὶ ραβϑβᾶρε 15. 4053, -- 

θ. γαλευεὴ, γετίονεγ], 85. 1465. -- 265 αὔῆϊεϊε41, ἴῃς ρεορὶε ψῆο 
Βαὰ Ὀεδδὴ ορργεβϑδεὰ ὈΥ [ἢ ϑυγίδῃβ, 45 ν.ὅ. ---- Τῇ δη ἢ 6515 ζλο 
εαφί ἐρτυπ τάε τυϊεξεα προ 1ἀς σαγήλ], Ἔβρβθοίδ!ν ἴῃ ϑγτίδη ορ- 
ῬΓΘΒ5ΟΙ5, ἴῃ ([Π6 Ὠυτα Πα το οὗ αἰΐεῖ ἀείεαϊ. 

ΡΒΑΙΜ ΟΧΙΜῚΙ]. 28. 

ϑίσ. 1. Τῆγοε 5γη. σου ρί εἰ8. --- ἴ. «δήηρ ἡ γαλτευεῖ ἢ Μακε νιοίραν 
Ὁ ομ Οοα], τεϑυγαϊηρ ἴῃ6 04}} ἴο ρυ ]]ς ψγουβῃρ οὗ ν.ἰ, --- τυ χὰ 
ὦ “ον 9 Τλαπᾷε ἢ] τού τὼς δνγε], νοοὰὶ δηᾶ ἱῃϑίγυτηθηΐϊαὶ πλβὶο 
ςοιδῖηα ἰπ {πε ἰδτηρ]Ὲ ΜΟσβῃΐρ. --- 8. άο εουεγείά 16 λεαυέτις 
τυ οὐραῖς], ἰᾺ6 οἰουά5 ἄγε ὑπάεσ Ηἰβ δονεγείρῃ σοηίτοὶ, ἀπά [6 Ὺ 

τονε ἴο {πεῖὶγ ρίδσα ἰῇ ἴπ6 ἤδάνεηβ Ὁγ Ηἰβ αἰτεοίίοη. ---  Ἡλο 
2γεῤαγείλ γαΐπ, ἴῃ6 οἸου 5. ἀγα (}} οἵ ταῖη, ,“ογ τ1λ4 εαγίλ], ἴμ6 Ὑ 

δᾶνε ἃ Ῥεῃϑῆςεηϊ ρυΓροβο. --- παζείλ 216 »ιομρίσίης τ μέ γογίλ 

τεγάάμγε). Τα ταΐη, σουμϊηρ ὉΡροὴ 1ῃ6 δατγίῃ, οαυ565 ἰξ ἰο ῥρτοἄυσα 
νερεϊαϊίοη οἵ 411 Κίη5, Ἔβρεοῖα! ν {ταϑἢ ρτᾶβθ δηὰ ἤογράρα. ---Αα 

Ἰπ6 15 τηϊβδίηρ ἰπ 38, δῃὰ 50 ἴῃ ΑΥ͂., ΕΥ̓. ; Ἀυῖ 15 ρίνεη ἰπ φῦ, Ἐ, 
(οἸονεὰ Ὁγ ΡΒΡ. : “πῶ ργέφηι ἀδγός 707 116 τεγυΐες οΓ πιαη]. Βοιῃ 

11π65 οὗ [15 οουρίεῖ ἄγε ἔτοτῃ το φ'". 
ϑίσ. 11. Τῆγεε 5γη. Ἴουρ]εῖϑ. --- 9. ἢλο ρίνοία ἐο εαὐίς ἐλεῖν 

δγεαά ἢ 70 γομρρ γαῦέης}, Ῥτονι ἀϊηρ ἴοτ ἴῃ πουτὶϑῃπηθηΐ οἵ 

[δε δηϊπΊ4}5, γεαργεβεηϊεὰ ὉΥ ἴπῸ ἀοπιεϑίίς σαί δηὰ ἴμε νά 
ΤΑΝΘΏΒ. --- τυλδη {ἠέ 47}}, ἴῃ τῇς ἐχργαβϑβϑίοῃ οὗ ἴῃεϊγ πεθά, ΤΠ 

τοϊατνα 15 [ετωροσαὶ δηὰ ἤοΐϊ ρσοπογηΐηδὶ ἃ5 ΕΝ". --- 10. Δ Νοῦ ἐπ τἦξ 
σίγερρίλ 97. λογε ἢ] πού ἐπ τ4ε ἐξρε οΓ α νιαη], οἴ. 32. Ὁ, 45 ἴῃ 

οἰϊοῖ τηϑδῃβ οἵ ραϊηΐηρ ἃ νἱσΐογυ ΟΥ̓ ΘῃΘ 168. --- ΤῊΪ5 σουρϊεῖ ἰ5 
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Θηϊατρο ὉΥ ρίοββαϑ ἰπβοτιηρ δ ἴῃ ὄχρεῆβα οἵ ἴδ τηθᾶϑῦγα {Π6 
νῦ5. “Ης ἀεἰρ μια "|| “ Ββαῖῃ ρ]θάβυγα "": ψθῇογεαβ ἴῃ 6 οτρίηδὶ 

γτεβεσναβ ἴῃ6 νΌ. ἴογ [ῃ6 δηθ Πεις4] Ἰἰης : 11. 9'ἱ γαλευεὴ ἀείρας. 
ἐλ ἐπὶ ἕλόνι λαί αν νι ἢ Τῆσνι Ἰλαὶ τυαὶξ ,ογ ΗΠ  ξίπάμεςς], 

ἀερεπάϊηρ ὕροη Ηἰμὰ δἰοης ἴο ρῖνε {με νἱοΐοτιυ 85 335. 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΙΜῚΙ. α 

ΒΓ Ι. Α 53γη. σουρίεῖ δπά ἃ βγη. ἰεἰσαϑεςῇῃ. --- 12, Ζακά γαλ- 
«υεὰ, ἢ ναί τὼν Οσοα]Ἵ, τεβυταΐηρ ἴῃ6 (411 οὗ ν.᾿.7; θὰϊ νι δὴ 

Θϑρϑοὶδὶ ἀρρβδὶ ἴο --- χεγωεαίενι || Ζίοηπ], ἴῃ ρΐδοεβ οἵ ἴῃς ρεπηεγαὶ 
δ πιοη5 ἴο [Π6 σοηρτεραίίοῃ ἰῃ ν." 7. --- 18, 20».7ὲ λατλ εἰγεηρὶ- 
ἐπε ὼλ6 ὁαγε 9Γ τὰν ραδεε], ταακίηρ [6 ΟἿ τόσα ἀδέξηβιθ]ς 
δραϊηβὲ [86 δπεῖωυ, οἵ. Νεα. 2. --- αζὰ ὀίεεοα ἐὰν ελέδέγεη ἐπ τὰν 
»αἶρ:]. Ζιοῃ 85 ἴῃ [ῃ6 δχ!ς Ιϑαίδῃ ἰ8 (ῃ6 τηοῖμασ οὐ ἢδσ ἰῃ- 
Βα ϊδηῖ58. Τῆς Ὀ]εβϑίηρ, 85 ἴῃς σοηϊοχί βιρραβίβ, 15 58 !ἘὙ ἴτοπὶ 

Θπειηΐα68. --- 14, 272 τὐὴᾶο »πηαζοίλ τὼν δογάφγ, Ῥεαςε], οἴ. 15. 6οἵ. 
Ῥοϑδοβ ψὶ ἢ περ οΟυΥΒ 15 ἃ Ὀουπάδτεγ οὗὨ ρτοϊδβειοη. -- δα ίηρ 

Ζάσε τοῖζὰ τὰς γα οΓ τυλεα], 85 Ὁϊ. 32} Ῥ8. 81}: ρῥγονϊ ἀΐῃρ' τί οὮ]Ὺ 
ἴογ [ῃ6 νδηῖβ οἵ ἴ[η6 Ρ6ορ]ε. 

Β:Σ. 11. Α 5γη. σουρ]εῖ, ἃ βγη. ἰπρίεῖ, δηὰ ἃ ϑυηΐῃ. 11π6. --- 

156. λο «οκαλ γογὰ ἐο ἐλό φαγλ]. ὙΔΌΜΕὮ 85 βονεγείρτ οἵ ἴῃ 
εδτῖῃ ἰδϑθ 5 ΗἾ5 σοτωπηδηάϑ, ν Ὠἰοἢ ἀγα Πεγα οοποεῖνοα 45 ἴῃ6 ῥτὶπλῖ- 
ἔνε ῥγορῃείίς Ἰαννβ, δἃ5 “Πὲς σαγίηρ ἢ Ης τυογά (:. Βτ. 495: »ρ. Ἂ5 4.) 
οἵ, Ρ5. 119, Ρ. 415. --- ΤῊΪΒ ρο65 γ67} τιον γρριγίρ ], ἃ5 ἃ [αἰ [ὨΓ], 

Θχρϑαϊουβ πλΈββθηρευ. ---- 16-17, ζλο γίνε τϑποῖὺ ἢ τεαήζεγίησ 
λσοαν )οσέ |} εαφέεζλ ἀστυη Πὲς λα]. ΤὮδδ56 νᾶτίουϑβ [ΟγπΊ5 οἵ οο]ά, 

Ἔϑρθοῖδ!ν σοηηδοϊεά ἡ ἃ βίογπι, ἀηα σοτηραγθα σαϑρεοϊίνεϊν ἴο 

«υοοί ἴον ΜὨϊΕΏ655, ἴο μοῦ ἴῸΓ αυδητν, ἀπ ἴο »εογοθζς ἴοσ ἃ σοτη- 
Ῥαγδινοϊυ ἰατρα 51ΖῈ, ἀγα ἠοΐ ρίνθη ἤθγα τ ΘΓ ΪῪ ἃ5 βρεοϊ τη η5 οὗ ἴῃ 6 

ἀϊνίπε βονδγείρῃςυ ονεῦ παῖατε ; δαῖ θεοδυδα ΤΠ6Υ ΜΜΕΤῈ ὑπυδβιὶ] ἴῃ 
Ῥαϊεβίίηβ, δηα ΟἿΪΥ σοηηεοιεα στ ΟΧχιγαοσγ πάγυ βίοσμηβ, ΜΏΙΟΝ 
ΜΈΙΘ ρτθαῖϊν [εατεὰ, δηᾶὰ νοῦ Εγα α͵]50 δϑβοοίδιεα στὰ τῃ6ο- 
Ῥδδηΐο τηδη  εϑίδτοηβ οἵ Ὑδηνεἢ ἔοσ ἴῃς ἀεἸνεγδηςσε οἵ Ηἰβ5 ρβορὶε 

δἃηὰ τῃς ἀεσϑιγυοίίοη οὗὨ {Ππεῖσ δμθπιῖ65, οἵ, 05. τοῖ 70. 2853.5, -- 

Απά δοοοσγαϊηρ!ν πε ϑίγ. εηἀβ ψ ἢ ῥτορτίοῖν ἴῃ ἴη6 σἤ Δ] εηρα : 

Βούνε ΗἶἸς εολ τοὴο ἐαπ εἰαηά 3]. ΝῸ ΘὨΘΠΊΥ οδη σαϑἰϑὶ ΗΪπῈ 
ψ ἤδη, ἴῃ δοοογάδηος ἢ Ηἰ5 σοιηπηδηά, 5ηον, [41], δηὰ ἔτοϑβί 

ἀεβοεηά ἴῃ ἴπε ίδος οὗ ΗΪ5 Ἔῃεηῖε8. : 
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Βί:. ΠῚ. Τῆγεθ ϑσγῃ. σουρ]οῖβ. --- 18. 2476 «οπάίὰ γογίὰ ΤΙ 
τὐογ41, τεβυτηΐηρ ν.᾿ Ὁ, ἀπὰ ρἰνίηρ (ἢ6 οὐ͵δοῖ ἴο ψῃοτι ᾿ξ τγὰ5 βϑθηΐ 

ἴῃ τς || 2476 εαμδεΐλ ΠΣ τοϊπα ἐσ ὀέρτυ]. Τῆς πὶπάᾶ οὗ Ὑδῃνεῃ 15 
αἶἰβο ἢοῖ υῃίγοα θη υδϑεα ἷἰπ Τπεορηδηΐεβ, οἵ. 18"), -- σμά 472 
ἐαωφοίθ λεγε ἐο νιοὶ ατυαγ ἢ «πα ἐλεν ἥοτο ατυα}}]. ἾΉ δἀπὰ Ντββ. 
οοηπηθοὶ μι ἴῃς ῥτγανίουβ ᾿ἰπ65, δηά «ἰὴ οὗ ἴῃ 5πον, ἰτοβί, δῃὰ 

Βιδὶ], νοἢ ἀγα τηεϊ θα ΌΥ ἃ ψαγῃ νἱπὰ δηὰ ἴον ανᾶὺ 85 ψαΐεσ. 
ΤῊΐ5. ἱηϊεγργεϊδτίοη ἱπάδεα νγὰ5 ραΐ ἱπίο ἴῃς ἴοχὶ Ὁγ ἴῃς ἰπϑεττίοη 
οὗ ““ναΐετβ᾿᾿ Ὀείοτα ἴῃς ἰαδὲ νὉ. Βαΐ [ῃς6 ἴδοϊ παῖ 115 σουρ]εῖ 
Ῥερίηβ ἃ ποὺ 51Γ. ἴῃ ψῇ ἢ 5γδεὶ 15 σοηϊταβίεα τ] ἢ ΟἴΠΘΙ πδιοη5, 

Δηα ἴῃδὶ [ῃ6 ῥγενίουβ 51Γ. τεΐδιβ ἴο ἴῃ6 {πεορἤδηϊς 56 οὐ ἢδ]}, 
ὑτρὲ5 πὶ νὰ 5ῃουα ἤετγε τη Κ οὗ ἃ ἱμεορἤδηὶς υ8ὲ οἵ ψίηά ἴο 

οἄυ56 ἴῃς Θῃ θη ἶα68 ἴο τλοὶΣ δΔη4 ἢον ἄιναν. --- 19. ἢλο ἀξείαγεὰ 

ΗἰἶςΣ τυογα], τλς οτὶρίηαὶ ρτορμεῖϊς ἴγρε οἵ 1,Ἂνν 95 οοηϊαἰπαά ἰῃ τῃ6 
Το Ῥογάβ, ἀπ 50 ἰῃ ἴῃς [ “ΠΠ[νρ τἱαμείες απά ΠΡ γμάρνιφη], 

οΟἴδμεσ ῥτϊηλ να ἴγρεβ οὗ 1 85 σοηίδἰηδα ἰῃ ἴῃς Βοοῖ οὗἉ [6 

Οονεπδηΐ (Βγ. "5 »ρ. 98.) - ΤὨεθε ψΈῚῈ τηδάθ Κπονῃ ἴο Ηἰβ 
ῬΘοΟρΡΙς, γαεοὐ ᾿ὶ Πεγαφ), ἰὰ δποίθηϊ ἰἰπη68, δηα ἅτ ἤδῦα ἰῇ δη- 

Εἰ} 655 ἢ [6 τνοτάβ οἵ σοτηπηδηὰ ἴο ἴΠ6 ἔοτοεβ δηα ρονεῖβ οὗ 

Ὠδίυτα υ564 ἴῃ ᾿ΠΕΟΡὨ ΔΗ Ϊ 68 ---- Δη 4150 ψ] ἢ [Π6 ἰρηόσάπος οὗ βυοἢ 
δὴν ΌΥ ΟΙΠΕΙ παϊίοηβ: 290. ΛοΖ “ο λαίδλ Ηἶὲ ἄσρμε Ὁ αν παδοπ 
Ι 4ηὦ Ηἰς γμάσνισμίς ἴδον ἔποιν ποΐ. 

ΟΧΙΥΙΙ. 4. 

1. ποθ} δος, ἴο (5 δπὰ Ἐ) Ὀεϊοπρβ ἴο 186 ἰεχί. -- πλ0}} ΡΙ, ἱπί, ἰπ 2, 
α.λ. πὰ ἱπιργοῦ. (ὃ ψαλμός 51 αἰδὸ ἱπιργοῦ. [1 τεαυίγεβ γ101 8ἃ8 Ηδτζε, 

ϑιγεεῖ, ΟἹβ., Ὀγβ8., Οτ. ; οὗ, 1358 οπ νγὨϊοι ἴδα ν. 15 θαβεὰ, πῦτγὶ ΠῚ 5. [ΏΘἢ 
δὴ εχρὶ. ρἱ. ἔγοπι 33}, --- 3, 52} ρίς. νἱτμουϊ ταὶ., θὰϊ τί. τὶ που; (86 

οτἱρίπαὶ νγὰ8. ἀπί [οσπι. ---- Ὁ)2»] ΡΙ. (7931) φαΐλεγ ἱορείλενγ ἴον τεβιογαίίοῃ, δ5 
ΕΣ. 3935, ον γ3 15. 565, --- 8. 25 "2 ρῖο. "2 ἔτοπι 15. 611, οἵ. Ῥ9. 6921, 
-- 3591 ΡΊ. ρῖς, Σ φ3π νῦ. (1) δέμας, ὀένκα ον, ὀΐπαα μ, ΟΑ], ποῖ ἱπ ψ. ΡΙ. 

δεῖς δηὰ 70. 2811, Ῥυ. ΕΖ. 3031 15. 15,--- δ, Ὑρθ )Ν"1 7λεγεέ ἐς μὸο μηιδδρ, 
οὗ, 15. 4018 Ῥα. 1458 π' .Ν. --τθ. 0] Ρίς, ῬοΪεὶ ἃ5 1469. 

ΟΧΙΜΊΙ. 8. 

Ἴ. Ὁ}] 1πῖν. Οδ] Στ» εἰρη, 88. 110172, οἴ, 881,--- 8. (ΘΒ. ΚΟ λἀὰ ἴτοῦι 
104} καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ν»Ἀ]ο ἢ ἰ5 ἱπάεεἀ πεεάςὰ ἴο σοτῃ- 
ΡΙεῖς ἴῃς δῖγ. [Ιἐ 15 οπιπιοὰ Ὀγ (6. ---θ. ὙΦ Ν] τεῖὶ. ε]. --- 10. γυπν} || πεῖν, 
Ῥτοβαὶς ρἷβ., τιδϊκίηρ 1]. ἴοο Ἰοηρ. 
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ΟΧΊΊΙΙ. α. 

12 Ῥερίπε ἃ πεν Ῥδ. ψ 1 (5. --- 14. ΟΠ 30] α5 Ἐξ. 8117, οἵ, Πὲ, 3216 15, 345. 
-- 939} Θ, “5, Ἵν53ΦὉ.--- 1δ. ππο Ὑ] πιῇ αβ5 δᾶν,, υ. 528.---18. 29}] ΗἸΡΒ. 

Ἐ{32)] δύσιν; Οαἱ 15. 4οῖ, Ηρ. εἶσιν. ὅπ, 1513, ---- 25 1.} Οαἱ ὑ1), 85. 7815. 
Ἐχ. 155 Μοιυ. --- ὈΝῸ] ἰδ ἃ οὶ. οὗ Ἰπῖεγρ., ποῖ πεεάεά ἴογ σηοδϑυσε. 

ΡΘΑΙΜ ΟΧΙΜΊΙΠ., 4 5τκ. 65. 

Ῥβ. 148 ἰβ ἃ ΒυπιπΊ00}8 10 Ὀγαΐδα Ὑδανθῃ: (1) ἴ0 411 ἰπ ἔδ6 
ΒΟΑΥΘΏΒ, ΘΒΡΘΟΐΔΙΙΥ Δηροῖθ δηὰ ΠΟΑΡΘΩΪΥ Ἰὲρμὶβ (ν.. 5), 4180 188 

ΒΟΔΥΘΩΙΥ τδίοσβ, ἴ0 Ῥσζαῖθα [86 πδιῃδ οὗ ΤΠοὶσ σσθαῖοσ δηἃ βονογεῖρτι 

(ν.. 5 ; (2) ἴο Δ] ἐπ 186 θασίμ, ββρεοίδ!ν [μ6 στοαὶ ἄθεθρ, [86 βίοσπι, 

186 ἔγθθϑ (ν. 5), δἷδο 1μ6 διηΐπια]β, [0 Ὀσγαΐδθ 86 φ᾽οσί οϑ πδπιθ, 

ψΒΟΣ 18 6180 186 Ῥσγαΐβε οὗ 411 (86 ρίουβ (ν. Ὁ 5 19). ΑἍ ρ]οββδῖοσ 

δάδβ πιθῃ οὗ 411] οἴδββοβ (ν..}. 12), αῃὰ δὰάβ ἰο ἐδ8 στουπά οὗ Ῥσγαΐϑα 
186 οχαϊ δίΐου οὗ Ηΐ8 Ῥβορὶβ (ν..““). 

ῬΕΑΙ͂ΒΕ γε Υδῇ ἴτοπι ἴἢς βεανδηβ; 

Ῥταῖβε Ηἰπὶ ἱπ ἴῃς πεῖ; 

Ῥτγαῖΐβε Ηἰπι 41} Ηἰ5 δηρεῖβ; 

Ῥγαῖβε Ηἰπιὶ δἱἱ Ηἰ5 Βοϑβίβ ; 

Ῥγαῖβε Ηἰπι βδῃ δῃὰ τηοοῃ; 

Ῥγαΐβε Ηἰπὶ 41} γα βίδτβ οἵ Ἰέρῃϊ, 
ΡΕΑΙΒΕ Ηἰπὶ ἢδάνϑη οὗ ἢδανθῇβ, 

Αηὰ γε νναΐεγβ. ῦονε ἴῃ ἤεανθῃβ. 
[εἰ τὩεπὶ ργαῖϑε ἴῃ ε πᾶπιε οὗ ΥὙδῆννεῆ, 
Ἑοτ Ης Ἄοοπιπιδη δὰ δηὰ ἴπου ψετε ογεαϊεᾶ; 

Απὰ Ηδ πιδάς ἴΠεπὶ βἰδηὰ ἔἤγηι ἔογενεσ δηὰ ὄνεῦ; 

Α ἄξδογεε ες μάνα ποῖ ἴο 6 ἰΓδηβρτοϑϑεὰ. 
ῬΕΑΙΒΕ γε Υδῇ Πποπι ἴῃς δαγίῃ, 

Υε ἀτάροῃβ, δῃὰ δ]] γε ἀδερβ; 
Εἴτα, μαὶ], βῆον,, νροῦγ, 

δίοιτῃ, ἀοίῃρ Ηἰβ8 νοσὰ; 

Υε τηουμηίαϊῃ5 δηὰ 4]] ἢ1}15, 

Ἐταυϊὶ ἴτε ἀπά 411 οεάδγϑβ. 

Ἑ νὰ δηΐπιαὶβ πὰ 41} οδίτς, 

Οτεερίης τπἰηρ5 δηὰ νἱηρεα Ὀἰγά, 
{εἰ τῆςεπι ργαῖβε ἴη6 παπια οὗ Ὑδην ἢ ; 
ον Ηἰβ ἤδπιε δἷοῃε ἰ5 εχαϊϊεὰ, 

Ηἰϑ πιαΐεϑίν ἰβ δῦονε βασἢ απ ἃ ἤεάνεῃ, 
ΤὨς ρῥτγαΐβε οἵ 4}} Ηἰ5β ἑανουγεὰ οὔεβ. 

Ῥε. 148 ἰ5 ἃ Ηδ]]εἶ, μβανΐηρ ποῦ π αἱ τ[μ6 Ὀερίποΐπηρ ἴῃ ἘΠ ἂς νε]] ἂς αἱ ἰῃς 
επά, (ὃ [88 α͵50 85 ἰπ ργενίουβ 88. ἀλληλουιά " ᾿Αγγαίου καὶ Ζαχαρίου. ΤῊΪΐ5 

Ῥβ. [45 ἂνς ἰπσηοῖεν μεχδϑιίοῃβ ; θα ἱπαβσαιο ἢ ἃ5 ἴπετε ἃτα ἴνο ραγίβ Ὀαϊδηςεὰ 
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δηὰ [ἢς ἤτγεὶ ρατί μα Ὀὰὶ ἵνο ϑτβ., ἰξ 18 ρσόρδῦ]ς ἐμαὶ ν.11-13. ας ας ρἼοββεβ, 
δηὰ [παὶ ἴδε βεοοπὰ ρμαγί διδὰ οτἱρίπα!Υ ἵνγο ϑίτβ. αἷβο, ν.7.9. 10. 18. 160. (ἢς 
ΟἴΒεν νεῦβεβ Ὀεὶηρ ᾿ἰξυγρίοαὶ οὔεβ. ΤῊΐβ8 Ῥβ. 5 ἀδερεηάςηὶ οἡ Οη. 1ἴ ἴῃ νι", 

Οη. 13:35 ἴῃ ν. 10. ἀροπ Ὀϊ. 1019 ἰῃ νι 5, ἀροπ Ῥ5. 329) ἴῃ ν. ὅς. δα, ὩΡΟῺ 1045 ἰπ 
νι, ΤΈς οτἱρίη δηά ἀδὶς οἵ ἴμε 5. νεγε ἀουθι]ε85 {πε βᾶτηθ ἃ5 ἔποβε οὗ ἴῃς 

οἴβεῖβ οἵ {πε ρτοιρ. 

8". 1..ΑΧ. βγη. μαχδϑίοῇ. --- 18, νσίφε γε Υαλ], 380 ῬΧΟΌΔΌΙΥ ἴῃ 
ἴῃς οτρίηαὶ 45 (6 τηβδαβϑυγα ἀδυηδηάβ : γαϑυπιεα ἴῃ 411} ἴῃς βυῦβα- 

απδηΐ Ἰη658 85 ἔγαΐεε Ηἤέσι. ---- ονε δε ἀσασυέης ἢ ἐκ τὰς ἀειρλὰ  ], 

τε Ρῥγαΐβε βουηάϊηρ ἕοσγίἢ ἔτοπὶ 411 [ῃ6 ἱηῃδ τάπης οἵ ἤδάνεη ἴο ἴῃ 6 

δασῖῃ ὈεΘηΘδΙῃ. --- ΤῊΣ οἵδε ἔουγ ᾿ἰη65 ρῖνε ἴῃς ϑυδ)εοῖθ : αὐ “ΜΠ 
αηρεῖς ! αὐ Ηϊς ἀσείς], τἰῃ6 ἢδανθηὶν ἱη|6 ρα ηο 68 ---- δΔηὰ [Π 6 τωπ 

αηπά νισον ἢ αἱ γε σίαγε ὁ ἄρα], τ[ὴε. Πδάνθ]ν Ἰυπλϊ μαγί65. 
ϑιίσ, 11. Α 5γη. σουρίει δηά ἃ ϑυῃίῃ. ἰειγαβιο. --- 4, δ γαΐδε 

Ἡἱρι], 15 τεδυτηθα ἴο σοπηθδοῖΐ [ἢϊ5. 5117. ψ ἢ 16 ῥγενίουβ οὔθ, δηά 

1ῃδη δραηάομῃαά. --- ΤῊς 5υ 0] 6οἱ ἰ5 ρίνεη : ἀέσύεη 97 ἀεαῦσε»ς}, ἴῃς 

Βίρμεθι ἤδανθηῆβ, σοποαίνθα 88 ἴῃ δὴ ἱηάεβηϊϊα δϑοθπαάϊηρ 56γῖ88 
Ι 4πώ γε τυαίεγε: αὐοῦσ 2:6 ἀεαῦυεης5}, ἴ[λ6 δουτοα οὗ [ῃε ταῖῃβ, ἀῦονα 

106 Ἰονγεῖ ἢδανθης δηά ἴὴ ἴῃς ΠΙρΏΕΥ ἤδάνθῃβ, ἰῃ δοοογάδησε ΜΠ ἢ 

τῆς ΗδΡ. σοῃοερτίοῃ, οἴ, το4᾽ ὅση. τ΄. --- ὅ. 2ε: ἑάενι 2γαΐτε 1ἠε 
πανιθ οὗ Υαλιυελ]. ὙΤὮε ᾿υβϑῖνα ἴακα8 ἴπ6 ρίδος οἵ ἴῃ6 ἵἴτῃν. ἰῇ 
ογάεδσ ἴο δι ρῃαβϑίζα ἴῃ6 πᾶπὴς οἵ Ὑδηνεῖ 45 ἴῃς οὔ͵εοὶ οἵ ρτγαῖββ. 

80 ἴῃ τῆς ᾿ ν.᾿3,--- Τς γεδβοῦ ἰδ ΠΟῪ ρίνϑη ἴοσ ἴΠε ργαῖβε οἵ ἴῃ 
ὨΘΑνΘΩΪΥ ὈείηρθΒ. ὙΠΕΥ͂ ψΕΓῈ ογεαΐαυγεβ οἵ Ὑδηνεῃ : 207 1,72 ἐογηη- 
»αηάεά ἀπά ἐλεν τυέγέ ἐγεαίσα . ΤῊ οτθδίοη ἰβ μεγα σοηοαίναά 85 
ὉΥ Πσοπιτηδηὰ οὗ ἴδε βρεακίηρ (οά, 45 ἰῃ ὅση. τ Ῥ5. 322.--- θ. “4πά 
Ηε νιαΐε ἤλερ εἰαπά ἥγνι ογεῦεν ἀπά εὐεγ]. Ηδε εβιδ Ὁ] 5ῃ6α [Πδτὴ 
δῖ {ΠΕ ῚΓ ογθδίίοη ἰῃ βυςἢ ἃ ἤἥγιη, δοϊἀϊηρ ροβιοη, μα [ΠΘῪ ψν1}} τα- 
τοδί 5:40 ]6 δηᾷᾶ ἰτηπλονδῦ]α ἔοσγανετσ. --- ΑΓ ἄξοσές ἶε ραυε]. Ἠς 
ἐϑ: Δ] ]5ῃεὰ Ηἰ5 αν ἴῃ ἴῃ6 Ὠδάνεβηβ, ἀπά ἴπεϑε ἢδάνθη]ν Ὀεΐηρϑ, 
ΔΏρ6]5 δῃᾶ [πε ρτεαὶ Ἰυτηϊπαγῖεβϑ, ἴῃ6 ἀβοδηῖβ οἵ ἤδάνθηῃ δηάᾶ ἴῃ6 
ταὶῃ οἰουάδ, 411 βανῈ ἴο βυρηνξ ἴο ἰζ, --- ποῦ 20 δέ ᾿γαμϑργε: 4411. 
Τηδ ἄδογεα ρίνθη ἴο ἴῃ 6 Ὠδάνθῃ ἰ8 ἱτηπηυαῦ]ϊε. ΤῊΪ5 ἰ5 ἴῃ 6 Ὡδατῖ- 

δϑὲ ἀρρτυοόοδοῦ ἴο ἱτπγυῖδθὶς ἰαννβ οὐ ἠδίυγα ἴῃδὶ 15 Κπονῃ ἴο Η6Ὁ. 
Τ,ιογαῖασα. 

8ι::. 111. ϑγηῖῃ. 11η65.---. Σαΐδε γε γαλ ,γονι δὲς ταν], ἴῃ 
Δη Πεϑἰβ ἴο ν.ῖ : [ῃ6 ῥγαΐίβε ἔτοπὶ ἴῃ δαγίῃ δβοεηαϊηρ ἴο τηεεῖ 

186 ῥγαῖβα σουγηρ ἄονῃ τοῦ ἤεάνεη. Τῆα ἴτην. 15 ποῖ στερεαϊεά, 
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ΔΙΓΠουρ ἢ ἱπιρ]]ο, θεσαυβα ἴΠ6 ροεῖ ἡδεᾶὰβ ἢϊβ βρᾶοθε ἴο τηεηιίοῃ 
τῆς νᾶτῖίουϑ ογεδίαγεβ Ψ}Ο ΤῈ ἴο 5ῃδγα ἰῃ 1:15 Ὀγαΐββ. ---- ΚΖ ἐγαροης], 

1ῃε ρτεαῖ 568 τῃοῃβίειϑβ, οἵ. σδη. εὖ, ΤἼα πιχεητίοη οὗ ἀταροηβ ἢδτα 

μὴ ἢ οἰετηθηῖβ οὗ παίυτα δηα δραγὶ ἔγοπὶ ἴῃ οἴδεσ δηΐϊγηδὶς οὗ 
νυν. 15 βίηγυϊατ, Ὑ. ΒΕ. 55 βυρρεβίοη (Ζείρίομ 97 δενεΐΐες, 
Ρ. 1ό1), ἴῃδι [ΠΥ τῦδὺ Ὅς ἃ ρεγβοηϊοδίίοη οὗ [Π6 ᾿ψαῖεσ βρί τὶ, σοῖ- 

ταῖη!γ ρῖνεβ ἃ τηδδηίηρς ὑείζοσ βυϊϊεὰ ἴο [6 σοηϊοχί. [Ιἱ ἰ5 4υϊ8 
Ῥοββίδ]6 παῖ 16 οτίρίῃμαὶ νψγὰβ ποιϊῃϊηρ ποτα ἴδῃ (ἢ σοΙΏρΓα- 

Βεηβίνε “ 8685." -- -ὃ, Τῆς νδτγίουβ οἰεπηθηῖβ οὗ ἴῃ6 τπυπάοτγβίοττα 
8416 τηδηϊοηεά ἰῃ πεαρεά-ρ ἴθγπιβ: 2 γέ, οἵ Πρῃιηίηρ, ἀαέδ, σπστυ, 

ναβομ; βατηατηθα ὕρ ἴῃ ἴῃς «δογ,γ: ---- 48 οίησ ΗΠ τυογα 1, οοεγίης 
1ῃε Ἰὰνν ἱπηροβθά ὕὑροη ἴἤετῃ ; ἕογ ἴῃ6 “ νοτὰ " Πδγα 15 ἰῃῆς νογά οὗ 

ςοτηπηδηά, 500. ψΠΠ “ ἀεοτες." --ϑ. ηῶοωηπίαίης απα αὐ ἀλζζε, 

γμ σές πα αἦ εεαα»5} ἃτὰ ρίνθῃ 85 βΒρθοϊπιθῃβ οὗ ογεδίιγαϑ οὗ 
{πε Ιαπᾶ. ΑἹ] ἰῃ (Πεῖσ γᾶν ῥτγαΐβα Υδῇ. 

ϑίσ. 1. Α βυηίῃ. ἰτὶρίεῖ δηὰ ἃ 5γῃ. ἐπ ρϊεῖ. ---- 10. Χὸ τού απὶ- 
γιαίς απα αὐ εαὐ 7, ἀοπηεβῖῖς δηϊ πα], --- Ογέεῤίηρν ἠλέηρε απᾶ 
τυϊηρεά διγά , ἱποϊααϊηρ 411 Κὶς οὐ δηΐϊπιαῖὶβΊ Τῆθβα Ὀερίη τἢῖ5 
δι. ἢ τῆς ἰπῖν. ῥγαίβε Η]ηι, ἱτηρ]]εἀ, Ἰυ5ὲ 45 ἃ 5: Π}}}8 σουροῖ 

Ῥερίηϑβ 5ι:. 11., 115 σουηϊεγρατί, [Ο]ονγεά Ὁγ ἴῃς βαπηα ᾿ἷπα νι ἴῃς 
Ἰυδδῖνε ν δ τὸ νδο, Βαϊ ἃ ρ]οββαῖοσ, ποίϊΐϊηφ ἴῃ οὐηϊββδίοῃ οἵ ΔῃΥ͂ 

Τοίθσθησα ἴο πηδηκίηά, ΒΡ] Θά 11 ὈΥ ἰῃϑοσγιηρ ἃ τεἰγδϑιϊοἢ, τ Ὡ] ἢ 15 

ΘὨΓΓοΙΥ οαΐ οὗ ρτοροτγίίοη ἰῇ 115 σοι ρα μδηϑίνε 685 ἴο ἴῃ 6 τηθηϊίοι 
οἵ οἵδε ογβαΐυγοβ ἰῃ ἴῃς 5. 11--12, Μαδηκίηα ἰ5 οοπιργεμεηάοά 
ἴῃ: ζίησε 97 εαγτὰ απά αὐ ῥεοῤίε, ῥνίπεες σπα αἱ ρουόγπονς οὗ 1λ6 
ἐαγίλ, γομηρ ριδηὶ ἀγα αὐτο »παΐάσης, οὐαί »ιοη Ἰσρεζάεν εὐὐτὰ εὐτὲ 

ἡγέρι. --- 18. Α τεᾶβοη 15 δϑϑὶρῃεα εγε, 85 ἰῃ ἴῃ6 οουηϊεγρατὶ ν.ὃ: 
20» πῆρ παριθ αὐοπό ἐς ἐχαϊεα ἢ 71] νιαγεσν ἰς αὅουε εαγίὰ σπά 

ἀεανεμ], οἴ. 85 το4ᾳ΄. Τῆε ἀϊνίηε ρίοτγυ 85 τηδηϊξεϑίεα ἰ8 ἴῃ ἱῃεπις 
(ογ ῥγδῖβα οὗ ἴῃ6 δαγίῃ]Υ Ὀεΐηρβ, ἃ5 [6 ογδεαῖου δηά βονεγείβῃ γγ)ὰ5 
οὔ τῆς ἤδάνεηὶν Ὀεΐηρ5. --- 14, 7. γαΐεε 97 αὐ Ηἱς αυσατεα οπες]. 
ΤῊϊβ 1ἴπ6 85 5υ. ψἱτἢ [6 ῥγενίουβ σουρ]εῖ, ΟὨΪΥ ἴῃ [86 οἸΙπιᾶχ ἴἴ 
αηΐῖο5 ἴΠ6 Ρίουβ ΡΕΟΡΙα οὗ σοά ἴῃ ἴμε ῥγαῖβε ψῃϊοἢ βου πᾶ [του ἢ 
αηίΐνοῖβαὶ ἡδῖυτο. Α ρἠοββαῖοσ τγᾶὰ8 ποῖ βαιἰϑῆεα ψ]ἢ 1ἢ]18 τηοάεϑὶ 
Τείθγθῃσα ἴο [βγδεὶ, δη4 50 ἢδ ργεῆχεϑβ ἴο 1ἢϊ5 Ἰΐης : “π4 72 ἐχαϊεαά 

τε ἀογῃ 9 ΜῊ ῥεοῤίκ; δῃὰ δρρεμπάβα : 97 δὰς τοης οὐ 7εγαεῖ, 
2εοῤίε πεαγ  Πὲρε), νηοῦ, ψ Ώ116 ἀρργορτγίαιϊια ἐπουρῃ ἴῃ πα 
τοῦτ οὗ ἴῃ σοηρτερδίίοη, ᾶ5 Ὡοΐ 50 ΜῈ]] βυϊϊεα ἴο ἴῃ 6 ψψοσβῆὶρ 
οἵ δὴ ὈΥ 41} παίυγε. 
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1. τποτῆν 05] ῥρτοῦρ. ἴῃς οτίρί αὶ ἤετε δπά ν.ῖ υγὰᾶβ πορῦπ; Ὀδοαυβα 
ὈΟΦΗ ἸῈ δὰ ὙΠ ἸὉ βᾶνε εδοὴ ἵνψὸ δεδῖβ, ἀῃὰ ΟἿΪγ ἃ 5ἰπρὶς δοςεπί 5βουϊὰ 

Ῥτεςαάς, --- 3. ὈΝΩΥΓ2] 88 Οὐ. (Ὁ, Α4. Σ, 3, , ΖΦ, ἀπὰ 1ο 32}, 'νῶχν Κι. ἰ5 

ἴοο 5βοτί ἔοσ χηβᾶβιγα. --- 8. ὙΝ]. (ὃ ῥγεῆχεϑβ καὶ, δυΐϊ νἱἢ δὴ Ἰπίετγρ. οὗ ἰϊ 5 
δὴ δά ἀϊτῖοπαὶ οδ]εοὶ ἴο 1ῃ 6 “ 5βίατβ."" ---4. ἼΦΝ]7 18 ἈΠΏ ΘΟ ΕΒ5ΓΥ ΡἿ. ---- ὅ. ΝῊΠ 53] 
οἰξεὰ ἔτοτῃ 339, ἴο σι ϊςἢ Φ ῥτεῆχεϑβ ἔγοτι ἴῃς βᾶτης ραϑβᾶρε : ὅτι αὐτὸς εἶπεν καὶ 

ἐγενήθησαν, ταδϊκίπρ' ἴῃς δ5ῖτ. ονετία}}. ---- Ν 5331 ΝΊΡΉ, Ρὲ,  ΚἼ2 Οδὶ (1) “λαβέ, 

,)μελίον, «γεαΐε, Ῥ5. 8018.48; (2) ἐγαρεζοννε αἰ, ΝΙρῃ. (1) δὲ «σεαέεά, Ἠετα 

ἃ5 1049; (2) δὲ δογηε 2253 102}9,---Θ, (ὁ δἀάβ ἴο (ἢΐ8 ν. καὶ εἰς τὸν αἰῶνα 
τοῦ αἰῶνος, ταδϊκὶπρ ἴῃς ϑῖγ. ονεγῇι}]. ---ο Ἴ2}»» Μ5}] βυδογά. νη ἱπάςξ, 50}].; 

εἶ, 70. 145. -- Ἴ.. Ὁ5)07 18ε “:ὦα »ιονδίδγς, ἐγαροης, βϑῖτατιρε ἤθτε δἱ [Ὡς θερίη- 
πἰηρ ὙΠ ΓΛΌΠΠ. ὉΝῸ) σοιϊὰ Ὅς πιοτα ἴῃ δοσογάδπος ψἱτἢ ἴτε σοπίεχίι, -- 
8. ὙὉΡ] 8 δίιοκε Ἴοοῃπϑοίεἀ ἢ δατῖμβασακο, οἵ, 188 1105 Οπ, 1938 (7). 
ΤΆς 115 ποῖ 'ῃ (ὅ ἀπά ρτγοῦ. ποῖ οτἱρίπαὶ. ---- προ πΥ} ῥσοῦ. πὰ 5 ἐχρίδῃ. ρὶ. 
Τ1ι 5ρ0115 ἴθ πμεᾶβυγς. --- 11-19. ΤΏσβε νεσβε8 ἃτε ἃ δῖε ρἷ. ἴο ἱπίτοάυοβ τοϑη- 
Κίπά οἵ 4}} οἴαββεβ, ΤῊΣ βυπιπιθίτν οἵ ἔπε Ῥβ. 18 ἀεβίγογες [ΠετοΌγ. --- 14. Ὁ... 

γ οοηβες, ΗἸΡΉ. ἱπιρί. Ογν, ΤΆ Ϊ5 5 ἃ ἰαΐε ρὶ. ἴο Ὀτίηρ ἱπῖο (Ὡς 58. ἃ ρἰ ογϊ βοδίίοῃ 

οὗ ἴδε ρεορῖε; 530 αἷβο ἴδε Ἰδϑὶ 1. ---- ὉυυοΠ Ὁ29 ΠΟ ΠΓ] 5 ποῖ ἰπ ΘΒ; δυΐ ἴῃ 

Θ᾽... Δ. 8. τ Τὺ ἰ5 ἃ ργορεζ |] ἴο ν.ἥ1δς, ἀπὰ ρῖνεβ ἃ βυϊϊαῦ]ς σοποϊυβίοῃ ἴο (ῃς ΡΒ. 

ῬΘΑΙΜ ΟΧΊΙΧ,, 3 5τα. 65. 

Ῥβ. 140 8 ἃ Βυϊ:ηπΠ0:8 10 ἴπ6 οοηρτοραίίου οὗ [86 «οαΙἴΤΙοἰοά δυΐ 

ἑανουτοά ῬΘΟΡΙΘ οὗ σοά ἴο βἰπρ ἱπ ἔγθδῃ ουϊθυγϑί οὗ δοῦρς ἹῈΒ τιπδὶς 

διὰ ἀδποίπρ ἴῃ οοἸθυγαϊίοι οὗ ἃ γϑοθπὶ νἱοίοσυ (ν. . Ὑδμνοι μ88 
δἀοτπθά ἴπθπὶ ΨἹῈΒ ἃ σ]οσίουϑ νυἱοΐοσυ, τ ΐοῖ ΤΟΥ οοἸοῦταϊα τ ἱῈΒ 

ΒΟΏΡΒ πῃ ὑπαὶσ πιο 8 ἀπά βυνοσάβ ἰῃ ἐπεὶσ μαπᾶὰβ (ν."). Ψοηρσοδηοθ 

18 ἴο ὃ6 ἴΔῖκο οὐ {86 παίΐοῃθ ; {ποὶσ Κίηρβ δηὰ ποῦϊθβ ἃσθ ἴο ὃ8 

Ταλὰθ ῬΥΪΒΟΠΟΙΒ ἰῃ δοοοσάδηοθ τΣἱτ ἃ τίζοα ἰυπάρτηδηϊ, ἃ Βρ]οπάϊὰ 

τὐΐηρ ἴο 186 ξανουγοά ὁπ68 (ν.7 ἢ). 

ΟΙΝΟ το ΥΔην εἢ ἃ πεν 5οῃρ: 

1κἰ Ηἰ5 ργαῖβε (γεβοιῃα) ἴῃ ἴῃς σοηρτεραίϊίοη οἵ ἴῃ ἔανουγδα : 
[μεἰ Ισγδεὶ ὈῈ ρ'δὰ ἰῃ μἰβ στεαὰῖ Μδκεγ: 
[αἱ ἴῃς 5οῃ5 οἵ Ζίοη ἐχυὶὶ ἴῃ πεῖν Κίηρ. 
[εἰ τ6πὶ ργαῖδε Ηἰ5 πᾶπὶα ἰῃ ἴΠ6 ἄδῃςε, 
Μντὰ ἀπιῦτεὶ ἀπ ὰ ̓γτα παῖε πηεϊοαγ ἰο Ηΐπι. 

ΟἸΙΝΟΕ Υδην ἢ ἀε! ρει ἴῃ ΗΪ5 Ῥεορὶε, 

Αἀοτῃβ ἴδε δῇ !εἰε ἃ νἱἢ ν]οίοτγ ; 
[αἰτῆς ἀνουτεά ἀχυϊὶ "ἢ ρίοτγ: 

[κεἰ ἴπαπὶ υὈΠ4ῖς αἱ (ἸΠεἰγ στεαὶ ἰΔὈθγηδοὶς) : 
1μεῖ ἐχαϊιαϊΐοπϑ οὗ ᾿Ε] Ὀδ6 ἰπ τη εἶτ [ῃτοαδῖ, 

Αἰὰ ἃ ὕνο-εάρεα ϑνοσζὰ ἰῃ ἴμεῖγ Ὠδηά. 
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Το ἐχεουῖε νεηρεδηςε ου (ἢ πδίϊοῃβ ; 
(Το Ἔχϑουῖθ) ομαϑιβοπιθηῖβ ου ἴῃς ΡΘΟρΪε5; 
Το Ὀἱπὰ τμεῖσ εϊρβ νὴ ΟΠ αἰ 5, 
ὙΒεῖσ ΠΟΌΪε5 ἢ ἐδτίοτϑ οὗ ἰγοῦ ; 

Το εχεοαίς ἴῃς ᾿πάρτηεπὶ νυτ τε 

15 ἃ βρίεῃάουγ ἴοσ 411 Ηἷ5 ἑανουτεά οὔεϑβ. 

Ῥπ. 149 ἰ5 ἃ Ηδι!εὶ, υἱτα πυροὶ αἱ τς Ὀερί ππίπηρ ἀπά οἷοβε ἱπ ἢ, δπὰ αἵ τς 
Ὀερίπηΐηρ ἴῃ Θθ. 42. οπιϊῖ5 ἰξ Ὁ δὲ Ῥερί πηΐηρ δῃὰ οπά. [{ μᾶς ἴῃς βΞδιὴς 

βίγυοσίυτε 85 οἴπεγ Ηδ]16]5; Ὀαυϊ 18 τῆογε ὑγϑυῖκο, ἀπὰ 5 ἀουθι]ε5 ἐχργεβεῖνε 
οὔ [86 νβηρεία! τα ] τατΎ βρί τὶς οὗ ἴἢς Μασοαθθδῃ ννᾶσβ. ΤΒοτε ἃγε ΟἿΪΥ νεγραὶ 
Εἰοββ68. 

81. 1..ΑΧ. 5γ0η. Ἠδχαβι ἢ. --- 1-, δίηρ Ὁ γαλιυεὰ α πεῖν τοηρ], 

ἃ ἔταϑδῇ ουαΐρουτεῖ οὗὨ ῥγαΐβα ἴῃ οεϊευγαϊίοη οὗ με τεσθηϊ νἱοΐουυ, 85 

33) οδ' οϑ8', Ὀα5ε4 οῃ 15. 42}. ---ἰ 26: ΗΠΠς φγαΐτε γεσομπά , 85 65, 
Τ, 3, ῬΒΝ., Βᾶ,, 15 ἴο θ6 ῥσείεστεά ἴο ΑΥ͂., ΕΝ. ΠὈΡΌΚ.., νοι τορασὰ 
“Ηϊδ5 ῥγαῖβα ᾿" δ5 ἴῃ6 οὐ]εοὶ οὗ τῆς νῦ. “5ἰπρ.᾽" --- [ἰ δὲ ρἐαα ἢ ἐαιδέ 

Ι 22εἰ Ἰάονι ῥγαΐςε ΗΠ ς παπις ἢ νισά πιοίράν ἐν Ηέσι. ---- ὙΏοβε τῆο 

816 ἴο ρατιϊοὶραῖα ἰπ [5 ρα]. σεἰεγαϊίοη οὗ ἴῃ ν]ἴΟΥΥ τὲ ἴα 

εοηργέραδοη 97 164 γαυομγεά 1, Ρἢτ. α.λ., ἴῆοδε ψῇο ἅγε ἔῃε βρεοΐδὶ 

οὐ]εοῖβ οἵ ἴπ6 ἀἰνίπε Κἰῃάπεβθ, ἴῃ 6 Ρρίουβ ρβξορὶε οἱ Ὑδῆνεῃ, οἷ ν.3, 
αἶβο 2253.3 χογϑδϑ, ἠοῖ ΜΠ ἢ ἃ 5ρεοῖῆς τεΐδγθησα ἴο ἴῃ6 “Ομαβθάϊτη ᾽" 
οὗ ἴε Μδοοδρεδῃ ρεσγὶοά, ψῇο σοηβι ςυϊοα 4 ῥα ἴῃ Ιβγαεὶ, δηὰ 
ψῆο 1πετείοτε νου Πασαϊγ ἀρΡΘᾶΥ ἴῃ ἃ Ὡδίϊοηδὶ Ρ5. ὙΠΘΥ ΨΕΤα 

Εν ἀΘΏΠΥ τ[ῃ6 βᾶπη6 ἃ5 ἴῃς δῆϊοϊεα ρεορὶ]ς οὗ ν᾿, ΤΏΕΥ γε ἢ 
σι ἢ ἴῃς σοης ΦΥ͂ Ζίοη ν. Ὁ ἢ )εγαεί, --ἶρ λΐς ργεαΐ ΜίαξζεγἼ], εταρῃδες 
Ρ]., οἷ, 15. 545, ποῖ 535. ““τηάῖεῖ" οὗ ἘΔ". -- || δεῖν Αἰπρ], ἴὰς 
υδ08] τεοορῃϊίοη οὗ ἴῃ6 ΒΌΡΓΘ λα Κἰπρϑῃΐρ οὗ Ὑδηνἢ, οἵ, 146}Ὁ.--- 

Τῆς οοἰοὈταϊίοη ἰδ ἢοΐ πλεγοὶν Μἱτ δοηρ ; ἰΐ ἰδ αἰϑὸ ἐπ 2όε ἄσμέεε, 

υ50.4] ἴῃ το] ρίουβ ἐεβίϊνα!β, οἵ. Εχ. το Ὁ Ῥς. 877 1187 τεοϑ, δηὰ υ]τἢ 
τουβίοδὶ ἱπϑισυτηθηῖθ, οὐ ψὩϊο ἢ ἃγα τηθηϊοηθα δ γιόγε ἀπά ἔνε, 

οὗ, τοῦ", 
8ὲσ. 11. Τνο 5γη. δῃά δὴ δηζίτῃ. οουρὶεί. --- 4-6. «δέπεε], 5- 

βἰστιίηρ ἴῃς τεάβοὴ οὗ ἴδε οοἰε ταίίοηῃ. ---- Υαλτοσλ ἀεί σλξοίά ἐπ 

Ἡἰς 2εοῤῥ]. ὙΏΘΥ ἃτὲ ἴπε βρεοίδὶ οδ]εοῖβ οἵ Ηἰ5 ροοά ρ᾽εάϑυγα 
δηά Ηἰ5 ἔἄνουτ, οἵ, 147}. ---- Ης σάργης τὐϊὰ υἱαΐογ}]. Τα νὶο- 

ἴοτγ ψὨϊοἢ Ὑδηννεἢ Παῖῃ θεβίονεα σονετβ [μετὰ στ βρίεηάουγ δηᾶ 

δίοτγ, ἀῃᾶ Ὧ48 Ὀεοοπῖα {Πεὶγ ογηδπηθηΐ. --- 292 2ὴε ,αυομγεα αι 

τυ ὰ ρο»}»}, νιἰτῃ ρ]οτγιβοαίίομ, 85 295. ---- ᾿ὶ ἡμδιέαίς ἢ 2εΐ ἐχαίία ἥοης 
4 ᾽Ε 1“ δὲ ἐπ ἐῤλεὶ»γ διγοα ], Ξοῃρ5 ἐχαϊτίηρ αοά, 45 66" ; 411 τεϑιπι- 
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ἴῃρ [86 (411 το σεἰεδτγαὶς οἵ ν᾿" δ, --- ὙΒοβα οδ]]δά ἴο οοἰε γαῖα ἃγα 
πῆρ ῥεοῤίε ἢ ἐλ6 αὔῆιεεά ἢ τὰς γαυομνεά, οἴ, νι, --- Τῆς ρίασς οὗ 
οοἸεὐταϊοη οδῃ Ὅε πο οἵἴπεῖ ἴδῃ ἴῃς ει ρ]6. ΤῊΘ πηεηϊίοη οὗ “ὁ 

τῃεἰς Ὀεάς," 3Η δηὰ Ίββ.,Θ 15 ἱπεγείογε βικίηρ δηᾶ ἱτυργοῦδοϊα. 
11 ἀουῦε]ε85 οτἱρίηαϊεα το δῃ δῃοίεηϊ ἰεχίιδὶ εἰτῸσ οὗ ἃ βἰηρὶςε 
Ἰεϊῖεσ, δὰ νγα βῃου!ὰ σεδᾶ : σζ 2λδὲγ ργεαί ἑαδεγπιαεςίε], οἴ. 435 845 

1327.-- Απὦά α πυο-εάρεα φυογ ἐπὶ ζἠεῖγ λαπαἼ. ὍΤδ ἄδησε ἴῃ 
ἴμ6 ἴδιηρ]ε ἰ5 ἃ βϑινογά ἄδηοα οὗ ἴῃ νἱοϊοτουβ ψᾶγτίοσβ, γῆο 5βουΐ 

τῆς ῥγαῖβε οἵ Ὑδῃνεῖ, {μεὶσ νἱοϊοσίουβ Κίηρ, δῃὰ Μάνα {ΠΕ ῚΣ βινοσαβ 

δῦονε {πεῖς μεδάϑβ. 
ϑίγ. 11... Α 5γη. ρεῃηϊδϑίοῃ δηὰ ἃ βυῃῖῃ. σοῃο]υβίοη. --- ἤ-9. 70 

ἐχέεμές υεηρέαηος ὁπ 1ὴ 6 παδομς], ἰὰ νἱοϊοτίουβ ὈΔ 16. --- ἢ ολας- 
προσιεηίς οπ ζλε ῥεοῤέίε5], ἴὰ τευ ΠΟ. ἔογ ἴῃ 6 δ! οἰίοη {ΠΥ πδά 
Ῥγουρῃξ ὑροη τἴἢ6 Ρθορὶε οἵ σοά. --- ἰ 70 δέκα ἐδλεὶν Ζίπρε ἢ 7Τἀείν 

ποδίσε], ἴὰ ἴῃ. σοτηρ]θίθπαϑα οὗ δῃ Ἤν αὶ ηΐηρ νἱοΐοτγ, ἰακίηρς 

1πεῖὰ 811 Ὀγβοηεῖβ δηα ρυςηρ τΠδτὰ ἴο [ῃ6 Πυ Δ οη δηα ϑματηα 

οὗ Ῥεΐῃρ Ὀουπα 85 σουηηλοῦ ΟΥἰ ΠῚ1Π4]58 ---- τὐὰ ἐλαίης ἢ τοῖζλ γ)εἼεγς 
47 ἱγορ], 811 βυϊωσηθὰ ᾧἃρ ἴῃ: 70 ἐχεεμίς τὰς ἡμάργιοηξ τον θη], 

τοοοτζα δά ἴῃ [86 βδοσεὰ πυτϊτηρβ ἀραϊηδὶ ἴῃ 6 παιίοηθ, 45 ἰὴ ὈὨϊ. 232 "Ὁ 
15.41.5“: Ἐ2. 28, 30 70. 3.2" ΜΙ. 413 Ζε. 14. --- Τὸ 40 8]} Ξυςἢ τὨϊπρ5 
85 βάν ὕθθῃ τηθητὶοηδά 7 ὦ “ῥίπάοι], τεβατηΐηρ ἴῃς τῃουρῃς οὗ 
ν.", ἴθε δἀογηγηςεηΐ οὗ νἱοἴοτγ. --- 0» αὦ ΑΙ Μαυομγεά οηε:]. 1ἰ 
5. ἃ ρίοτίουβ ψοῦκ, ἃ βρη! τὴς ἴμᾶὲ πεῖς αοά ἢᾶ5 ρίνεῃ 

ποῖ ἰο ἄο ἱπ 18ϊ5 νἱοίοτγ {μᾶῖ ΤΕΥ ἀγα σα] γαῖ. Α μ]οββαίογ 
ἰῃβοτιθα ἴῃς ἀεπιοηδίγαῖνα δραίηβὲ ἴη6 τηξάϑαγα ἴο τᾶ [ἢ ταΐει- 

Θῃς6 τῆοτς ἀἰϊβιίηςϊ ; Ῥαΐ ᾿ξ οδηηοί τεΐεσ ἴο σοά, 45 [ΡΘΚ΄., “Ης ἰ5 

τῇς ρίοιυ οὗ 8}1] Ηἰβ ῥίουβ βευνδῃϊβ "" οἵ Ὀε δά]. ἀεπιοηβίσαϊίνε 

δρτεείηρ νἱτῃ βρεηάουτ, 45 ΕΥ̓", ; Ὀυὶ ἰδ πδυΐοσ, βυτηγιίηρ Ὁρ ἴῃ 

δοίίοῃβ ῥργονϊουβὶν ἀθβοσ θά. 

1. γῦπη} ποῖ δος. θὰϊ ποπιὶ., 88 65, ζ. --- ὈΣ θη 55} Ῥῆτγ. α.λ. ν. 2233, -- 
2. ν0}»] 54,2 τὰ στ Ρ]. ἜἸΏΡἈ. [0. 3510 15, 54, --οῦον 32] [4. 43. 70. 233, 
-- 8. ϑ)πῈ]} αἴσγιεξ, α8 3013, ςἴ, τςο' Εχ, 159; (βῇὶ ἐν χορῷ, Κ ἐν: εἀονο. --- ἢ ἡ 
πὴ. δἰρεόγεί, 48 818 ττοῖ, ---4, ΒΡ)} ΡΙ. ξκο νΌ. Ρί. ὀεσμέν, χίογ ν᾿ 
ἰανουτίϊς ποτὰ οἵ 15.2, ςςδ 60. 9. 18 Ἐστ, γ7͵,͵ (δ᾽ βονενεῦ ὑψώσει, 45 ν.δα, 
Ῥ, 3, ἐχα αι, ἰπῖετρ. οὗ ἀπυβυδὶ ῥῆτγ. ---- δ. ὈΓΊ3ΟΦῸ Ὁ}} τ ορὲ “ἀεὶν ὀεα, 
ἰταρτον. ; τά. ὉΠ ΣΨῸ Ὁ» αἱ ἐῤεὶνγ ργεαί ἰαὀεργνεαεῖς, (Ὡς το ρ]ς, ἃ5 433 843 1327. 

-- θ. τῦρ5.)] Ρ]. ὕ, ξοφλυ; δχαλίξα τυογ αἷς, φορῖσε, ἄγρερις, εἶδιν. 6611, ( αἱ 

ὑψώσεις, οἵ. Νε. 411 11. Μδος, 1577, ---- Σ ΓᾺΡ.5] αὐρμόδε εἀρεα, Ρ]. ἱπιεπδῖνα ΠΡ, 
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15. 4118 ςἔ, Ῥγ, 56. -- 7. ΓΛΠ3] Ρ]. 85 (ὃ ἐλεγμοὺς. ΤΉς 1]. 15 ἀείεοϊϊνε ; ῥτεῆχ 
ΓΦ». --τ 8. 79] ,είίενς, οἴ. 10. 368. Νὰ. 310 15. 4.514, --- “72 5529] οἷ, τος 18, 
--θ. 053] ἱπίεγρ. δἷ. --- 5] ἀδτω. πευΐεν Ἐ 85 10. 311}, 15, βονγενεσ, δ]. 

ῬΘΑΙΜΟ ΟΙ,, 2 5τπ. 65. 

ῬΒ. 150 ἰβ ἃ Β.ΠῚΠΊΟΠΒ ἴ0 ὈΓγαΐϑα ᾿ΕἸ ἴῸ: Ηἰβ βδῃοῖ τυ δηᾶ στοδῖ- 

π688 (ν." 5), ψἸῈ} πιυδίοαὶ ἐπβίτπιπιθηῖθ (ν.5), 4180 τ ἱ ἀδποίηρ δηᾶ 
ΔΟΟΟΙΙΡΔΏΥ ΩΡ τι 0 81 ἰπϑίσι πηθηῖ8 (ν." ὅ) ; 411 {παῖ μδί Ὀσθδῖμ 18 

ἴο [66 Ρασὶ (ν.ὃ. 

ΡΕΑΙΒΕ ἝἸ ἴοσ Ηἰβ βδῃοῖ : 

Ῥγαῖβε Ηἰπι ίοσ πε βργεδάϊηρ ουἱ οἵ Ηἰ5 βίγεηρίῃ : 
Ῥγαῖβε Ηἰπὶ ίοσ Ηἰ5 στϑαὶ πιΐρῃϊ: 

Ῥτγαΐβε Ηἰπὶ ἴογ ἴἢς δρυπάδῃςς οἱ ΗῚ5 στεαΐηθβϑβ: 
Ῥγαῖβε Ηἰπι ψἱ ἴῃς ὈΪαβὶ οὐ 186 Ὠότη : 
Ῥγαῖβε Ηἰπι νἱτ Πὰτρ δηά ἱγγβ. 

ῬΚΑΙ͂ΒΕ Ηἰπι νὴ εἰπιῦτεὶ πὰ ἄᾶποε: 
Ῥγαῖίβε Ηἰἶπι ν ἢ ϑἰτηρβ δηὰ ρίρε: 
Ῥταῖβε Ηἰπι ν τῇ βουπαάϊηρ οΥπιθαὶϑ : 
Ῥγαῖβε Ηἰπὶ ψἹἢ οἱ β τ ρ ογτηθα!β : 
Ῥγαῖβε Υδὴ 4]} γε ἴπδὶ ἤανβ Ὀγεδίδ: 

Ῥτγαῖβε Υῃ} (Ῥγαῖβε Υδῇ! Ργαΐβε Υδῇ }) 

Ῥβ. 150 8 ἃ Η411ε], ργεοεάεὰ δὰ οοποϊυἀεὰ ὈΥ͂ πιύρῦσ; Βαϊ τς 1α5ὲ Βεϊοηρβ 
ἴο ἴδε ἰεχὶ 88 147}, απὰ βῃουϊὰ Ῥὲ [Ὠγίος τερεδίςἀ 88 ἴῃς Ἴοοποϊυάϊΐηρ Ἰης οὗ 

τε δῖτ, [πη 6 αἷβο ἁλληλουιά 18 δἱ ἰῃς Ὀερίπηΐηρ ἀπὰ επὰ οὗ ἴδε ΡΒ. Τῆς 
Ἐ5. [85 τοτηδϊπεὰ ἱπ οἴμοι γεβρθοῖβ ἀποδβδηρβά. 

ϑίσ. 1..Α 5γη. ἰεἰγαϑε ἢ δηα ἃ βγη. σουρ]εῖ. ---1-2. γαΐτε' ΕΠ, 
ἰηβιεδα οἵ 186 5.8] γαίες γαὰ ν.δ; ἴῃς ὕνο δῃοϊοβίηρ γαΐδό ἶφι 
οὗ δνθῦυ ἰηϊεσνεηΐηρ ᾿ἰἴπ6. ΤῊ οἤαδηρε οὗἉ 30 δῃὰ Ίββ. ἴο 3 58. 
“Ἰρὲ ῥγαΐϑε Η πὶ" ν. Ὁ 15 δοσεῖμεγ τα ργοῦδθ]ο. ---- ο»γ ΤΠ σαπεξ], 
εἰνίηρ; [ῃ6 βρεοῖδὶ ἴπθτης οὗ τἴῃ6 ῥγαΐβθ, ᾿ὶ ,“ο»»γ 2ὴ6 ςφγεααϊηρ οἱ οὗ 

Ἡἰς εἰσεηρίλ ἢ 0» ΗΠ ργεαΐ νερὰ ἢ 7ογ 176 αὐμπάσπες ὁ ΕΠς 
“γεαζηισ55}. ἾΗ ἰϑ ἀϑυλ!} ἰηϊεγρτγεῖθα δ5 ρίνίηρ ἴῃε ἸοσΔΙ ΠΥ οὗὨ ἴα 

Ῥγαῖβε ἴῃ ν.ἦ: “ἴῃ Ηἰ5 ΒοΙγ ρἷδοβ," υῃ οι, {Ὁ || ψῖ 186 ἀδυδὶ] ἰπ- 

τογρσεϊδιίοῃ οἵ ν."} ἴῃ τῆς ἢτπηδιηεηὶ οἵ Ηἰβ5 βἰγεηρίῃ," τηυβί 
τεῖεσ ἴο ῃεάᾶνεῃ. Τἤατα ἰδ ὯῸ τείεγεηοα ἴῃ ἴῇ6 Ῥ8. ἴο βθάνθῃγ 

Ὀεϊηρβ οὐ {πῖηρ5, Ὀυὶ ἴο αὐ ἐλαΐ ἀστυε δγεαϊά οα ἴῃ6 δαγῃ. ΤΉΪ5 
ἱποοηϑββίθῃου πλᾶῖκεβ ἴἢ6 σείεγεησα ἴἰὸ ρἷδος ἴῃ ν.} τα ρσοθ δῖα. --- 
8. πηρητίοηβ βίη ηΐβ οὐ τηιϑβίς, Μηϊοἢ ἅγα ἴο δΔοσοιηρϑηΥ ἴδ8 
βοηβ οὗ ρταῖβε : 2λ1ε δέαεέ 97 “λε ἄσγτι, τὴς ἀκα», διὰ 186 ᾧγγε. 
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ϑέσ. 11. ΧΑ. ὄ53γη. ἰεϊγαβιοἢ δηὰ ἃ βίδι κε οουρ]εῖ. --- 4-6. ἩΡὰ 
πνιόγε! σπά ἀσηπεε]. ΤῊ τἰπιργαὶ δηα ἴῃ 6 Οἴδοσ τηυβίοδὶ ἰηβίτιι- 
τηθηῖ5 οὗ [[ϊ8 ΒΓ. -- σὐγίηρς σπα 2ιρε, τομπαϊηρ ἐγριδαῖς, ἀπά 
εἰαελίηρ ἐννιδαξζο --- ἀτα ἴῃο56 [αἴ Δοσοιηρδην ἴῃ6 ἄδποθ. ΤὮΘ 5. 

σομοϊα 65 ψὶτ τὰς [τ 6-τερϑαϊεα : γσίσε Υαλ], σι ἢ μα πηθᾶ5- 
ὍΓ6 τααυΐγεβ, [πουρῇ ἰῃ 3Η ἀηια ΝΊΞ8. ΟἿ] ἃ 5ἰῃρὶε οὔς σϑιηδίῃβ. 

1, ν0123]. 50 33 ἐρ ταμείο εἰμ; Ὀυΐ (Θ΄ [Βα5 ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, 1658. ῥτοῦ. 
-οὺν ῬῬῸ3] Ρᾷιτ, α.λι; ΚΣ} 15. ἀβυ δ! ἴα Κθη αἴζεν (ὅ 48 793 ἐχράρε ογ ἀεαύερ , 
μυϊ 3 ἐπ γον ἐμαί» ῥοίερεδίαε εἰμς, Σ ἐν τῷ στερεώματι τῷ ἀκαθαιρέτῳ αὐτοῦ, 

80 Βᾶ. “ ἐρε σεΐπεν οεἴαγξε Κ͵εσίε." Βαϊ 3 ῥγεοβάςεβ 4}} [με πουῃϑβ οὗ ν.1 "2, δά 

ἴξ 18 βίτωηρίες ἴο ρῖνε ἴΒετὰ (μς β8πὶι6 πῆρ. 85 ἱπαϊοβίίηρ ἴῃς οὐ͵εοῖ οὗ ῥγαῖβε ; 
1Βδα δὴ ἴ5 475 «αεσεάμέος, 88 Ἔχ, 1.51} Ρ5, 6818 γ)}4 --- 3, 325] ἱπῖρτον.; τά, 
32. --ῦν ἴοσ ὅδ. --- 8. ἐν πνπὰ, ὀίσεσέηιρ, α.λ.; ἔτοτα γ0Γ) νὉ. ὀίσευ. 
- 4. 050] Ρ]. ἐ [19] α.«λ. πιπὶ, τὐγέμρ, οἵ Βατρ, οἵ, 455. --- ἔξ 3)}} τξ (5; 6. 
431 70. 2113) γοδ᾽, { γεεα ῥέῥε ον μές, Ἔ αν" ς ῥέρε (οτρδῃ οὗ βενεσαὶ τε} 58), 
Νονν., Βεπσξίηρεν, δαρρίρε. --- δ. γΨ' Ὁγῦ}} ανλ. εἴραν' φονεραίτρ' εν σιδαῖς, 
11-. φυσιδαῖς 70» ἀδανέταρ, Ροββι ΟΙῪ εασέαροέεν οἵ. τ ΓΒ. 1519 τόϑ, --- πγνγς ὑχον 
φγκνιδαὶς 707 γίνέηρ αν»! αἰαγνι, εἰαηρίηρ, οἴ, 2 ΟὮ. 1.313, --- ἢ Οὐχ} πιτὰ, οἷ, 
φγ»ιδαΐς, εἶποι. 2 5. 65, οἴ. τ ΟΒ. 1.35. -- 6, πρφπ 05] Ὀεϊίεγ 85. νοραῖίνε ἴδῃ 
85 500]. ἢ πΌΡ) π.[, ὀγεαίὰ (1) οἵ Οοά, 48 ἀεβιγογίπηρ νὶπά, Ῥβ, 1816 ΞΞ 2 5, 
2215, οἔ, 70. 4915. 3058; (2) οὗ πιᾶῃ, Βετε 85 705. 1099, οἵ. πον) 55 0) Ὀϊ. 2ο]δ 
105. τὐπ0Μ. Κὶ, τοῖο -- πὶ ὑωπ 0] 3.1, ΡΙ, ἱτερί, ἱπιργοῦ.; τὰ, ποῦ, -- πυ95] 
ββου]ὰ Ὀς [ατῖοε στερεὰ ἔοσ σπιδδβυγα. 

2Ν 





ΙΝΘΕΧΈΘ. 

Τῆς τείεγεροαβ ἅσα υϑιδ}γ ἴῃ ἴῃ6 Ηεῦτεν Ιηᾶἄδχ, δηὰ οοοᾶ- 
βίο! ἴῃ [86 οἴμει Ιπάδχϑβ, ἴο ἴῃ νεῖβεβ οὗ ἴῃ6 Ῥβαὶτηβ ψῇθτα 
ἴῆε6 ψογβ ἅγὰ πηοϑδὶ Ὺ ἀϊδουθδεά, Τα ῥσεῆχ { ἱπάϊοαϊςβ ἰδδὶ 
8}1 υ865 ἰῃ ἴῃ6 ΟΤ, ἃζὲ ρίνεη, ᾧ (μαὶ 4}} υδεὲ5 ἴῃ [6 Ῥβδί[οτ γα 

δίνεῃ. [Ι͂ῃ (ἢς οἴπεσ Ιηάδχεβ, δηἀ Τοσσδβ οΏΔΙΪν ἴθ τῃἢ6 ἩΕΌΓΕΝ 
Ιπάοχ, ἴῃ Βοιηδῃ ἡυμηογαὶβ σοίογ ἴο ἴπ6 [ηἰτοάποϊίοη, ἢ ς Αταδὶς 

ὨυπΊΘΓΑΪ5 ἴο ἴῃ6 ρᾶρ68 οὗ [ῃ6 (οπητιθηΐδευ ἴῃ ΚΟ]. 1., ἴῃ [14]Ἰοἰδοά 
ὨυμηογαΪβ ἴο ἴΠ6 ρᾶρε5 οὗ ἴῃ6 (οτηπηθηΐδιυ ἰῃ οὶ. 11. 
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τὰν, 11, 3518, 
2}, ἷν, 1477. 

Φ τυ», 1885, 

ἘΡΟΡ, 2235, 

Φ.}}, 918. 
Ὁ» 9}. 
1», γη814, 

ΡΨ, 735. 

ΤΌνκον, 10413, 

ζηνον, 115. 
2 γγ, τοῦῦϑ, 
Δ 32 υν, 565. 

3}, 1303. 
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Ἐν», 164, 

ζ τυ, τὶ, 
Του», τοἱῦ, 
Του», 385, 

ΦΌχν, 68, 
1 ηὴηΏ, τοσϑ, 
Ἐπ, τογῦ, 

1.20}, 1933. 

ἔ3ρυν 495. 
Τ ΠΡ, 55". 
Φορῦρ», τ255, 
ἐν, 1139. 

Τ τον, 1851, 
Ἐ2Ὰν ἢ. 7845. 
2 2»ν, τοδϑδ τ10}2 
πον, 685, 

Το ν, 13γ3. 

ἦν, 423, 

ζτν, 375. 
ἦγον, 3755. 
ξην, 5". 
ἔην 55)" 
τον, 83,. 
Ἐν, 1τ0218, 

ζην, 189}, 

Φδυν, 1810 

ἀγν, 1τοἱδ, 
ἐν, 61. 
ν, 2233, 

Ὁ», 65. 
Τυῦν, 741. 
τοῦ, 65. 
ἐποτῦν, 1464, 

ΓΨ, 18 τοῦ, 

πον, 219, 

Φρτν, 63. 
Ἐρτν, 31}. 

ἀπο, 1493, 

ἀ τῶν, 8511, 
ζττο, 253, 

ἔγσυ, 111, 

0, 389. 

πιο, 125. 

ἄγνο, 1815 
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Τρ, 1409. 

ἄν, 191}. 

ἔ νο, 148, 

ἔπ, 115. 

ἔπι, 145. 

ΤΌπυ, 115. 

ἐ ορ, 223. 

ἔκορ, οἡ 7713, 
δ κἴ, ο,. 

Τνκδρ, 1305. 
Ἐν, τ8. 
ἐγῦρ, 141, 
Φ οδυ, 1γ13. 

Τοῦ, 327. 
Φ 55, χχὶ, 58, 
{δυ, 563. 
Ἐγυχῦρ, 555. 
Φ τῦῦρ, 828, 
110, 213, 

220, 2515, 

ζτ)9, 1183, Σ 

2), 47 95 101} 173 10235, 

ἀ ΠΌΣ), 453. 

Του, 4814, 
ἕπου, 7235. 
ξουρ, γ8Ὅ8, 

ἔθου, 977. 
ΤῊΝ ὐ9δ, 55. 
ἀ πον, 1γ4. 
Τρ, 77ὅ. 
ὅ νο, 1118], 

{πχρ, 1447. 

ἔπσρ, 984. 

{χρ, 6ο". 

ἔην, 85. 

Ἐονυρ, 199. 

ἔπρρ, 1465. 

Φ κιο, 1041], 
Φ πρ, 22:8, 

ἀ πῆρ, ἸοςΞ., 
ἔπορ, 727. 
ἐγνρ, 1γ.. 

ζρσυ, 6053. 
ἔπρυ, 1359. 

Ζγυ, 6οὗ, 

ΙΝΘΕΧ 

ἔγν», 144}. 
Τρ, 7ὅ. 
 Ἴο, 1., 2310. 

Τρ, 11., γ418, 
συ, 68:8, 

ἔνθ, 511, 
ΖΌκΡ, 645. 

πῦρ, γ855, 

ἔπιμρ, 745. 
προ, 1118, 
Ἐτυῖθρ, 552, 
ἯὴὯρ, 198. 

το, 1851, 
ἘΊΓο, 586, 

Δ κου, 2410, 
ἘΠΩΣ, 397. 

ΡΥ, 1ὅ, 

ἔρν, 190. 
Τρ, 4. 
ἔπρς, 5᾽. 
ὕπσ, το 416, 
Φονος, 375. 

Φ ὌΣ, 109 140]3, 
ἐπι, 71. 

Ἔσππις, 144}, 
ζους, 3518, 
ἴην, 191}, 
ΤῚΣ, 72}. 
ἘἜΠΡΙΣ, 55, 

ἘΣ, 188. 

ἔπς, 4915, 
Ἡπηησ, 687, 

Ἐν, 729. 
Φ Ὃν, 1328, 

ΤΣ, γ855, 

Ἐπ, 633. 

ΡΣ, 25. 

ΤΣ, 4915, 
ζῦχ, τη. 
 πῦν, τ. 
Φοῦυ, 397. 
γοῦν, 68:5, 

ΣΦ πιοῦν, 23". 

Τὸν, 355. 

Φοὐυτῦν, ᾿χχυ!, τοῦ. 
ἘΜ ΚΌΣ, 1ογ53, 
Τ ἼΟΣ, 5οἹϑ, 

ἧ που, 6ς}Σ, 

ΤΤΌΣ, 185], 

ἘΣ, 52. 
Ἐπ)», 85. 

ΤΟΣ, 428. 

γε, 1857. 

ξνγς, 6838, 
ΤΊΣ, 7813, 
ἔνε, 3418. 
ἘΡΥΣ, οἱ, 
ἘΤΡΣ, 54. 
ΦοΥ, το γῆ, 

Ἔγου, 1η14, 
ἜΤΟΣ, γ80, 

3,1. 43, 
ν, 11. 33. 
ΤΣ π΄ ὑτ., 823. 
ἀπην, 203, 

ἐποησ, 68, 

ζην, 127. 
ΤΣ, 68. 

Ἐτρ, 1ο 27. 
Φ ὮΡ, 5}0, 

ἀν, τ65, 

ζον, 1η}8. 
{πο τρ, 1293. 

τ ρφ, γ1. 

ἔν, 3515. 
πῇ» 120, 
τ, 2. 

ἀ στ, 205. 
1 πρ, 2238, 

ΤΡ, τοῦ. 
τ, 258, 

τυρ, 950, 
Φγν, 11812. 
130}, 915, 

ἐθορ, 1393. 
ἔ γορρ, 661, 

ΤῊ, 118, 

Ἐν», 35. 

εὐὐμδθὰ, 



Ὁ, 623. 

Τυϑορ, 8310, 
{πῦρ, 385, 
ΦηοΡ, 385. 
ξ ποῦ, τοοἱ, 

δ τ, 37}. 

Φ πιο, 69}0, 
2 τ», 743. 
{12}, Το 3, 
ΦῺΡ, τοφῖῖ, 
Τοῦ, 7710. 
Φ πχρ, τοῦ. 

Τρ, 4811, 
ἘσΥρ, 459. 
Φ Υρ, 80}, 

ζ ηγρ, τοῦδ, 

ξησρ, 382, 
ἀν, 10, 35. 

ἔκ, Π|., 2518, 

5.350, 553. ὁ 
Ἐπϑ, 735. 
τον, γ45. 
ἘΠ, το4δ, 

Ἐν, 185, 

Τὴν, 693. 

ἐπον, 1857, 

Ὁ, 3515. 
ἔγν, 3519. 
ΣΡ, 8315, 
δ 2, 58. 

{293Ὁ, 1303. 
πῦρ, δοῦ. 

Τοῦ, 6οδ. 

πΜῚ Σ ΝΙΡΆ., 1815 
ον, 2223, 

{να 693, 
ζοῦνα, γ95. 

Φ γυῦμα, γ861,͵ 
323, 1., 33. 

132. 11., 1816 
1522", 1. 

Τ᾽ 522, 651}, 

Ἐγ3-ν, 130. 
ξ γ2-ν, 232. 

ΙΝΌΕΧ 

ζη)5, 45, 
8525, 158, 

1 πο2., 683, 

155, τοῦϑδ, 

Τνν, 355. 
τῶν 61}, 
{Ὁγν, 2. 

ἔτ, 5516, 
ἐπῶν, 648. 

ἔπι, 4916, 
Τοτι, 767, 

ζητι, 73, 
2.35, 1285, 

Φ πνν, 369. 
ἔσπνηα, 235. 
πὰ, 1816.216.123 ς113. 18 
Ὁγν, 3} 1847, 

ον", 66:7, 

Ἐν, 7866, 
ἔγνν, 4113. 
γι, τ8Ὁ 

ἔνι, 341}, 
ἐγπ, 23. 
Φ γα, τοῦἱδ, 

ζ32π, τοιῦ, 

2 π᾿, 144}. 

Ἐ ον, γ855, 

ξΖοπα, 182, 

 ὈΌΠη, 255, 

ζγπα, 266, 

Ἐγπα, 6οἹ0, 
ζ πα, 2212, 

Τρπν, 737. 
Ἐσπη, 453, 
325, 35]. 
2.3», 1844, 

2 πρὰ, 115, 

ΤΡνᾺ, 358, 
ζρνν, 21. 

Ὅρα, γ5, 
2.35, 1811, 

Ἐν, 553. 
1 πο Ὶ, γ89. 

Φ πνοῚ, 323. 

095, γ5. 

 Ῥθν, 695. 
ον, τον δ, 
τιν 321. 
πα, 171. 

5, 533.. 
{π), 635, 

ον, 329. 
ἔνν 55. 

ἔγν, 284, 
Ἐκ), 1393. 
32», 341}. 

Ἐν), 555. 
ἐσψη, 21, 

ρα, 29. 

Ζ πγα, 158 2113, 

Σόρ, 1814, 

Τόν, 77}. 
ον, 3γ85, 
ἀν», 1., 2211, 

ἔνα, ΠΠ., 29. 

Τηγι, 65:3, 
Φ ρα, 188, 
ἔ που, 68, 

Φϑῖνρ, 8811, 

δρῚ, 6ο" 1388, 

ξορυ, 6881, 

ἐπ, 6811. 

ξ χα, 4014, 
ΦΧ, οἷ, 
πεν, 4211, 

ἔγσι, 7415, 
ζρν, 325. 
ἔρη, 295. 

ρα, το, 
ξορα, 13915, 

ἐγ, τὶ, 

ἔν, 55. 
γῶν, 158, 

ζηνο, γ6.. 

Φγ, 120", 
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ἔκ, 6 25. 

ἕνον, τ6., 

{Ὧν τ19116͵ 

ἐν, 203. 

ἔπε, 7313. 
Σπν, γ813, 

Του, 4οῦ, 
ἀνι, το΄. 

ταῦ, 61. 

ξρπῦ, 2. 
ζῥπῷ, 1263, 

Τοῦν, 555. 
Το, 3821, 
ΣΙΨΕ, το. 
ἀπ2ε, γι18, 

π᾿, 67 6912, 

ξὺν, 555. 
ον, 210 
τορε, αααΠο, 
ἀ ποῦ, τοᾳ3, 
{ρῦῦ, γ851, 
πον, 515, 

ἀ πποῦ, 48. 

ξσύοῦ, το43. 
ΜΡ, 55, 

Φ πΙ2, 2519, 

ἐν, 5ςοϑ, 
ἔτ, 4018, 
ζρν, 3013, 
ἔγνην, 295. 

ἘΚ, 9419, 

νυ, 3517, 
{τκῦ, 223. 

ἐὐικῦ, 65. 
γνν,, 4ο8, 

ἀποκῦ, τοῦιδ, 
Φμῦ, 1234. 

Τηκυ, 1., 119181, 

ξηκν', 11., 563, 
νῦν, 7325. 

τυ, 7611, 
ἀ κοῦ, 7230, 
1 ταῦ, 6815, 
ἀπρν, τον. 

ΙΝΡΕΧ 

ἐποτ' 63. 
1, 25. 

Φὐῦ, γ73.. 
4οὐον, ς8᾽. 
ἐγ ον, 695. 
ἀν, τς. 

ἀνον, 121. 
ἀν, το}, 

ἐπων, τοὶ, 
ἐτν, τοἱδ, 

Τννκων, 19}8. 

ἦγων, 33}. 

{θ, Ρ. 384. 
ἐῶ, 125. 

Φ πῦ, 179. 
νυν, 6815, 
Ῥονις,, τοῦδ, 

ἀκ, 125, 

Τπμο, 355, 
δγῦ, 711 οἱ 147 1831 τοβ, 

ἀπυ, 1., 1313. 

Φ πνν, 1Π., 168, 

ἐγυῦ. κὃ. 
ἐσγυῶ, 181. 

ἀὑγυν, 6311, 

Ῥηνῶ, 1301}, 
“ρνῦ, Ιχχνἱ]]. 

Ἑρυν, 6ς0, 

ον, 59. 
{νὖῦ, τϑῷ 

ᾧ πην', 55. 
πη, 425. 

Ἐγνην,, 687, 

φυπῦ,, οτ18, 
ἐρηῦ, 1813 

ἀρ ην,, 1813, 

ξταν,, 5).. 
την νῦ., 6332., 
ᾧ γῆν, 14}. 

ἀγην, γη,5, 
ἀ πον,, 8810, 

ξηροῦ, 69. 
Τηρτ, 325. 
4 Ὁ, 688 
ἐπτον, τ1986, 

Φ ον, ᾿ἰχ. 
τς, 2170. 

ζτνν, 735. 
Δ 3200), 3. 
ἡ ὑου, 3ς}3, 

Σ ον, τογῖ, 

ἢ πον, οἷ. 
1 οϑῦ, 1273. 

δ πον, 6918, 
{5 Ὸ, 6815, 
ἐπῦν,, 1225. 
τῦν᾿ ἢ. ργ., γ8ϑ0, 

Τὸν, 30. 
τὴς, 313. 
ζοῦν, 285, 

Τοῦνε, 6933. 
ἀπ υ,, 235. 
τοῦ, ττ9158, 
1 νον, 805. 
ζοῦν, γ65. 
ζοῦν, 2235, 

Τ οὐ, η6δ. 
ζηῦν, 1205. 

ζον, 145. 
Ὁν, 512 235. 

ἢ τοῦ, 373. 
ἐ πον, 469. 
 πγνοῦ, 1127. 

ἐ ον, 1415. 

ἐ τον, 4015, 

ποῦ, 1852. 

Ἐπρε, 75). 
Ἐππον, 1418, 

ἐ ον, τοῦ. 
{Ίμν, 68:8, 

ἀ πῦ, 765. 

Τῦον, 8943. 
ζηνυ,, 39}. 

τνρῦ, 9439. 
ἐ ππον, 1233. 

ζοον, 79. 
Ἐγπκν Ὅον, 23, 

{θοῦ 1363, 
ξθον,, 1385. 
τον, τοφ'ϑ, 



Ἑ ποῦ νΌ. δπὰ η., 165. 

Ττοῦ, 2215, 

Ἑοντοῦ, 684, 

ζηπρῦ, 369. 
ἐνν,, τοδῖθ, 
ζορῦ, 769. 

Ἑολορν, γ82, 

ξηρν, 143. 
Τγρν,, 2235, 
Τρρεὶ, τογ'. 

ον, 8085, 
᾽ν, 16 2733, 

Ἐπυνην, 8118, 

ἐνῶ, κ21. 
ἐπην, τοιδ, 
{τοῦ τι. 

Φ ον, 1288, 

θην, τ8, 
Ἐρην, τογδ, 

Τ την, 4915. 

Φκγ, ττ990, 
ἘῶκΓ, 1192 

ΝΠ, 218 γ82 

Φ πη, το γξδῖ, 
Φ ΠΣ 2Ό, 4993. 

Φ Ἴ2", 8918, 
Φ ὕ3γ, 99. 
ἐγ, τοῦϑ, 

ἀϑνον, 1161, 

ΙΝΌΕΧ 

Ἐπαγ, 395}. 
ζοντη, 337. 
διπῦύπη, χχὶ, 
{πτ, 1938, 

ἐπητ, 267, 

Ἐπιρ, γ841, 

ἡ γῦπιη, 395. 
Ἵ:π, τοῦ, 

Φ ΠΣΊΣ, 1497. 
Φ γπϑιη, 28:8, 

τη, 1378. 
Φτγῦνο, 221. 

ἘποΡη, 95. 
πννη, 682: 
ΖΡ, γ419. 
ἐπ, 13, 

 90γη, 30). 
ξονκῦπη, 1038, 
Φ πῃ, 610 

Φ γυπη, 283, 
Δ τπη, 6310, 
Φ 100, 7835, 
Φπ30, 11055., 

ἐτύϑγ, 1392, 
{15 πν, 75". 
ὅπ, 65:1 

ζ ὁπ, γ). 
Ζ οι, 3757, 
ἐσγοῦ, 1η1δ. 

Ἐπγιογ, 79}}. 

561. 

ὦ Ῥογ, τόδ, 

ΦὈΌΓ, 153. 

Φ Ἴσον, τ6, 

ὈΌΓ, 1915 647. 
ἘΠ, 589. 

 ΠΌΥΓ, 1324, 
Φ ἭΩΠ, 2110, 

ΦουΏΠ, 94}9, : 

7), 7418, 
Φ 3» γι, 51. 

ἐΏΡΥΣ, 889. 

3220 ψγ, ος!, 
Φ ΌΥρο, 6895, 

ἐποῦνπ, 443, 
Φ ν, 529. 
ἔην, 818, 

Φ ΠΊΜΡΓ, 718. 
ξ πῦργ, χχὶ. 
{ηργ, 6835, 

ἔογ, γ11}, 
ἔπνοτ, 9,9, 11., νη, 
που, 197. 

ἘΡΡΓ, 15οἷ, 
Φ πρυ, 2γ5, 
 ΓοῚΣ, 119118͵ 
ἐπῦγηρ, 6οῦ. 
1 ϑνόλν, γ219, 

ἔπρυῦτ,, 3317. 

1. ΙΝΡΕΧ ΟΕ ΡΕΚΒΟΝ5. 

ΑΑΒΟΝ, 776, 209, 346, 350, 295, 405, ΑΚῖΡα, χχῖχ. 

476, 48ο. 
Αὔε Εζζα, ον. 

ΑΡίγαπι, 950. 

ΑΡγαβατη, 399, 344, 348. 
Αρεὶυ5, Α., ονἱΐ. 

Αρίεπῃ, Α. 5., ον. 

ΑΒ ΒορΒεὶ, 361, 27. 
Αἴρποτ, οὐ, 

Αἰπϑνοσῇ, Η., ονἱὶ, 

20 

ΑἸδεγῖυ5 Μαρ., ον. 

ΑἸουΐη, ον. 

ΑἸεχαηάεσ, Α., ον. 

ΑἸεχαμάεον ἴῃς Οτααῖ, χοὶϊ. 

ΑἸΠΟΙ;, 1. Ε.», ον. 

Απιῦτοβα, οἷν. 

Απιηοῃΐυβ, οἰ]. 
Ατμαγτγαϊ 5, ονὶ. 

Αποηγιηουβ, οἰϊὶ. 
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Απβεΐμ, ον. 

Απιίΐοοδυ, χοὶϊ. 

Απίΐοπῃ, Ὁ. 6Ὁ., χχχίχ. 

Απϊίοπίυ5, Ῥαῖ., ον. 

ΑΡδιγδδίεβ, χχχ. 

ΑΡοΙἸπαγίυβ, οἰϊὶ, 
Αφυῖα, χχὶχ. 
Αφυΐπα8, ΤΏοβ., ον. 

Ατποδίυ, εἶν. 

ΑΞΔΡΆ, ἰχν]. 
᾿Αβιίοσίυβ, οἷ. 

Αἰδαηδϑείυβ, οἷϊ!. 

Αὐυρυϑίίης, ἵνἱ, εἶν, ον. 

ΒΑΟΘΗΕΕ, Ν.., χχχὶϊὶ. 

Βδοδιωδηῃ, Ϊ.», ονἱϊ,. 
Βδοτζ, 8., χχὶν. 

Βἄϊμροη, Ἐ', χχχὶ, ουἱ]. 

Βαϊκὶυ.5, ονΐ. 

Βαζηςβ, ΑἹΌ., ον]. 

Βαζηςβ, ΝΝ. Ε,, χχχί. 

Βαβι] ἰι5, οἰϊὶ. 

Βαυτηρατίηετ, Αηϊ,, 11. 

Βεάᾳ, ον. 

Βεες, α., χν. 

ΒεϊϊἸατταίη, Κ., ονἱϊ. 

ΒεϊἸεγταδηῃ, [. ].» χχχῖχ, 
Βα Αβδεζ, χχὶν, χχχἰὶὶ, 

Βεηζίηροτγ, “45. 

Βοειιΐοτ, ονἱῖ. 

Βίαποβίηϊ, χχνὶϊ. 

Βίο ΚΟ, Ο., χχχῖχ. 

Ἐδιζοδοτ, Ε΄, οἱ]. 

Βοκβεεῖ, ονἱ!. 

Βείάρςο, χχνὶϊ. 

Βερμίτηδη, Ε. Ε., χχν]ϊ, 
Βεονῃ, Ε,, χν, χὶ. 

Βευςς, 375. 

Βγυπο, Οδγίῃ., ον. 

Βεγυηο, Ἡδτ., ον. 

Βυςετ, Μαγίΐη, ον]. 

Βιυάάε, Κ.', χὶ. 

Βυρεηπαροη, ονὶ, 

ΒυΉ], Ε,, χυ. 

Βυγρε55, οὐ]! 

ΙΝΌΕΧ 

Βυχίοτί, χν. 

Βγίβπετ, ον]. 

ΟλἌγεταν, ΤΗΟϑΚ., ονΐ. 

Ομαϊμεῖ, Α., ονἱϊ, 

ΑΔ νίῃ, ἱνὶ, χονΐ, ονΐ. 

Οδιηρϑῃβίβ, ονὶ. 

Ομλπροηὶ, οἱ. 
Οβρρε] 5, χν. 
Ομεῖον, Α. (,, ονὶ. 

Οαβαυθοη, 158δς, ἱνΐ. 

(Ολββεϊοάοσγυ, εἰν. 

Ορϑβίδ]ο, ονὶ. 

(ετίαπὶ, Α. Μ., χχνὶ, χχχ. 

ΟΒδιῖεβ, ΒΕ. Η., 411, 413. 

ΟΒεγης, Τ. Κ., χὶ, Ἰν1, σνὶ, οχ. 

ΟὨεγβοβίου, οἷν. 

ΟἸεσαεηΐ, ΑἹεχ,, οἰ. 

ΟἸεγίους, 1.» ον! 

Οοβῦ, ΝΥ. Η., χἱὶ!. 

Οοοοεΐυ5, ].» ον! 

Οοπάδπηϊῃ, χἰνὶϊ!. 

Οοοκ, ον!ϊὶ. 

Οοτάοτίυ, Β., οἰ, ον]. 

Οοσμεῖγ, Κ., ον ἢ]. 

Οοτ!, Ο, Η., χν, χχν]ϊ. 

Οονετάαὶς, Μ., εἰχ. 

Οονα5, οἱ]. 

Οὐοζζβ, ]., χχνϊ. 

Οτοϊΐϊοσ, οὐδ, 

Ογεῖ!, ΑἸεχ., οἷν. 

Όγευβ, ᾿ἰχχχίχ. 

ὈΑΤΗΑΝ, 750. 

Βαῖδο, χχχὶ, ον]. 

Ῥανὶὰ, ἵν, Ἰχὶ 534., 449, φόδ :9.» 5.22. 
Βανίάβου, Α. Β., 411. 

Βανίε5, Τ. ΥΝ., ΝοἹ. 11., νἱ1], 497. 

Ῥανίβοῃ, ὟΝ. Τ', εἶχ, 

ΒΒ δἰ Ζβοῦ, Ετδης, ον ΐ. 

θὲ Βοβϑβὶ, ]. Β., χν. 

Ὀε ΜΥεῖϊο, ΝΥ. Μ. Ι,, χΙν, ον ὶὶ. 
Ὀςε Μία, ].» οχ. 
Ὀ᾽οηγπβὶιβ Ασγεορᾶξ., οἰϊὶ, 



Βοτγοῖβεαβ, οἰϊὶ, 

Ῥτεχεῖϊυβ, ον]. 

Βηνετ, 5. Ε., χν, οἶχ, οχ. 

Ῥτυρίυπ, [.. χν. 

Ῥυμα, Β., χὶ, ον]. 

Ρυ Ρίπ,1,. Ε-, ἵν]. 

Ῥγβετίμοῖ, χν. 

ἙΑΒΙΕ, εἶχ. 

Ἑρΐκοσ, ].» χχχίχ. 
ἙΒε ἢ, εἶχ. 

Ἐρδβγδεῖα ὅγτιυβ, χν. 
Επδῃ, Α., χὶ]. 

Ετρεμίυ, χχχί. 
Εἰδαη, ᾿χν]ϊ. 

Ευβεδίυβ, (558., χχχυὶ, οἰδὶ, εἶν. 

Ἑυδενίυ5,  ότο., οἷν. 

Ἑπιηγτηΐυ5, Ζίᾳ., ον. 

Ἐν], Η., ον. 

ΕΆΒΕΕ, 5ΤΑΡ,, ονἱϊ. 

Ἑεγζαπάυβ, ονἱὶ. 

Εἰεϊά, Ετεοά,, χχχ. 

ΕἸατωϊηίαβ, ονὶ. 

ΕἸΣ, εἶχ. 

Ἑυγηεββ, οχ. 

ἙΕὔγεῖ, ]., χν. 

σειεᾷ, Μ., οενὶ. 

Οσεππαάϊαβ, οἰϊ!. 

Οεπηοθγδάυ, ονΐ. 

Οεοτρίυπ, ΑἸεχ., οἰϊΐ, 

Οεβεπίυ, ΝΝ., χν. 

Οεβθοσ, ονΐ. 

ΟἹ], ον. 

Οἰπβθυτγρ, Ο, Ὁ., χν, χχὶν. 

Οοταδγιυ, Ε., χχχν ϊ!. 

σουρε, ἯΝ., οενϊϊ, 

Οτᾶϊς, Η., 11, ον. 

Οτερογῖας Ναζ., οἱ, 

Οτεροτίυ8 Νγ5., οἰ. 

Οτερουῦ, Βατ ΗεὈ., εἶν. 
Οτερουν, Ὁ. Κ., χχνὶ, 
Οτεροῦῦ πε Οτεαδῖ, ον. 

Οτενε, Ε. }. χχχῖχ, 
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Οτίπιμις, Η., χχὶν, χὶ]. 

Οτοιῖϊα5, Ηυρο, ονϊϊ. 

Ουΐεγδβϑδςε, Ρ,, χὶ, 

Ουμκεὶ, Η., τό4. 

σαΐδε, Η,., 369. 

ΗΑΙῈ5, ΑἸΕΧ., ον. 

Η]ονΥ, 1., 310. 

Ἡαπιπιοπά, Ἡ., ον]. 

κατε, Ε᾿, χχχίχ, ονὶϊ. 

Ηδτρεσ, . Ε., χὶ, 
Ἡδαῖςὶ, Ε., 202. 

Ηδγε, ]. ἀε 1α, ον], 
Ἡδγποο, ον. 

Ἡεϊητὶεὶ, ΓΟ, Ε', χχνὶϊ. 

Ἡδεδη, ἰχνὶΐ. 

Ἡδεπρβίεηθετρ, Ε. ὟΝ.., ον , 

Ηεπῖγ, Μαῖὰ., ονἱ, 

Ἡετεηῖαὶ, ον. 

Ηδξεβοσ, ονὶϊ. 

Ἡδεεγοδίυ5, χχνΐ, οἶδ. 
ἩΠΠατν, εἰν. 

Ηϊποπιᾶσ, ον. 

ΗἹΡροϊγίυβ, εἶν. 

Ηΐἴτγβοι, ον. 

Ηϊξὶς, Ε., ονὶὶ, 

ἩοΪπιέβ ἀπὰ Ῥαγβοῃβ, χἰϊὶ, 
Ἡοτῃςο, ον]. 

Ἡοιβῖευ, ἵν], ον]. 

Ἡουδίραηϊ, 6, Ε,, χυ. 

Ημυρο, 5. Οδτο, ον. 

Ηυ]βίυ5, ονϊϊ. 

Ἡυρέεϊά, Η., ονἱ!, 

Ιανατιῦϑβ, χοὶϊὶ. 

Ἱπῃοοεπὶ 111.) ον. 

Ιβδακὶ, ον. 

Ιβἰάοτγυ, οἷν. 

ΤΑΒΙΝ, 2272. 

7Άςον, 177. 

7δοοῦ Ῥεῃ ὉΒαγίῃ, χχίν. 
7υβεηίΐυ5, ονΐ. 
]αυνίοσ, Ρ., ον. 

7εὈΡ, χχχν. 
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7εάυϊπυπῃ, ᾿ἰχχνΐ. 

7εθοϊδοὨη, ᾿χνὶϊϊ, 259. 

7εΒοβδαρβαί, ἰχχχίχ. 

76, 384. 
7εππίηρα, νη. 
7ετγευλίαῃ, ᾿χνη]. 

7εγοσας, χχνὶϊ, χχχὶ, χχχυ ὶ, ̓ν], χοῖ!ὶ, εἶν. 

7οπεβ, ὟΝ. χχχίχ. 

7] 5Ξερἢ, 207. 

7 βερδυβ, χχχυ:, 
7.άα8, 361. 

7υβπίαηυς, χχίχ. 

ΚαύτΖβοΗ, Ἐ,,, χνὶ. 

ΚαΥ, ον]. 

Κεηηίςοιῖϊ, Β., ον. 

ΚΊδη, Η., οἰϊὶ. 

Κιπιοδὶ, Ὠ., ον. 

Κιγκραϊςκ, Α. Ε., εἶχ. 

Κιίξκει, Ε., χχν. 

Κδηΐρ, Ε. Ε., χνὶ. 

Κῦπῖοσ, χὶνὶϊ, ονὶϊ!. 

Κουδῇ, ἶχν. 

ΤΙΑΑΟΘΑΒΡΕ, Ρ., χχνὶ, χχνϊϊ, χχχὶϊ, εἶν. 

Ι1,δηΐοτ, 5.) χ]]. 

Ι. Βίδης, ονῖ!, 

Ι,εε, ἯὟΝ., χχχὶ. 

1,ευϊνείη, χχχῖχ, 

Ινὶ, 48ο. 

ΙμονΥ, ]., χν, χνὶ. 

[,γ,]. χχχνὶϊ!, χχχίχ. 

1εἰΖιηδηη, εἶν. 

ΤἰΈ]οάαῖε, χοῖν. 

Γλιτᾶπῃ, 415. 

Τοτἶπυϑ, ον]ϊ. 

1,οἵ, 227. 

Ιονν, ον}. 

ον ἢ, χχχν, χχχῖχ, ον]ϊ. 

Γμιςίδη, χχνΐ, χχυὶὶ, οἰ. 

Τἴδοτ, ονὶ, 

1.υΖΖαῖο, 5. Ὁ., χνὶ, 

ΜΑΟΙΑΒΕΝ, οἶχ. 

Μαὶ Απρεῖο, χχνὶ. 
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Μαίΐροη, χχχν]. 

Μαγροϊϊου, Ο., 374. 

Ματίδῃα, ονὶϊ. 

Ματιϊογαΐαβ, οὶ. 

Μαπὶ, 24. 

Μαχίπιυ5, οἷν. 

Μεῖος, Ε,, χχχίχ. 

Μεϊοβίζεάεϊο, 574, 778. 
Μεησεῖ, ονὶ. 

Μετοβδῖϊ, Ο., χχχ. 

Μειτίοῖϊς, ον ἱ, οχ. 

ΜΙοΒδεΙ 5, 1]. Η., ονἱὶ. 

Μίποςςῆὶ, 5., ΝΟ]. 11., νἱϊὶ. 

ΜΟΙ͂Ι, ΟΕ, Β., ον. 

Μοϊΐετ, ονὶ. 

Μοπίεβοτε, εἶχ. 

Μοεῖῃ, ςἰν. " 

Μοβεβ, ᾿ἰχνἱῖ, 77γό, 209, 746, 240. 

Μο:ίεν, Ε. Νν., χχῖχ. 

Μιυΐς, ἀς, ον. 

ΜΗ]ετ, Ὁ. Η., χἰνὶϊ, τό4. 

Μπεϊοτ, 8., ον!. 

ΜΏΓΡΕΥ, ον τὶ. 
Μυβου]υ, ονΐ. 

ΝΈΑΙΕ, 1. Μ., χεῖν, ον. 

ΝεδΒειιίδῃ, ᾿ἰχχχίχ, σο7, 527. 
Νεβες, Ε-, χχνὶ, χχίχ, χχχὶϊ, 

ΝΊ ορμοσυβ, ον. 
ΝιΙοοΐδυβ ἀς [γτὰ, ον. 

Νονδοῖο, ὟΝ, χν. 

ΟΒΕΌ ΕΡΟΜ, 470. 

Ορ; 48ο. 
ΟἸίνοσ, Α., χχχὶ. 

ΟἸβμαυβεῃ, Ϊ.» οὐ], 

Οτοῦ, 222. 

Οτίζεη, χχνΐ, χχνὶϊὶ, χχχυῖὶ, οἰ, εἶν. 

ῬΑΘΗΥΜΕΒΑ, οἷν. 

Ῥα ΐββς, ονΐ. 

Ῥαπίδηυϑ, οἰϊὶ. 

Ῥαβοδαβξίυβ Βδάρ., ον. 

Ῥε]]!ςαη, ον]. 

Ῥεζοόνηςε, ]. ]}. 5.» οὐἹ!. 



Ῥεῖετβ, ]. Ρ., 479. 
ῬΒατγδοῖ, 479. 

ῬἈϊϊο, χχχνϊ, οἷ, 

ῬΒΠρ8, ον ἢ, 
Ῥῃΐπεδαϑ, 9352. 

Ρίετος, 358. 
Ῥίεσβου, Τ., ον, 

Ῥιδοαῖοτ, ονὶ. 

Ῥίϊτα, εἶν, ον. 

ῬΙαπιτηοτ, Α.» 376. 

Ῥοοϊςε, Μ., ενὶϊ. 

Ῥτγαυάεπίία5, ον. 

Ῥϑε]1υ5, εἶν. 

Ῥυχνεν, ].» οἶχ. 

ΟΥὐἸΒΤΟΒΡ, ονΐ. 

ἘΑΗΙΕ5, 84. 

Ἐδϑβοῆὶ, ον. 

Ἐεπιϊρίυ5, ον. 
Ἐδβος, Α., 201. 

Ἀευος ]η, ].» ον]. 

συβ5, Ε᾿», ονἸ. 

ἘΠαΌδηυ5 Μαυτυβ, ον. 

Εἰοδατὰ 5.1. Νιςΐοτ, ον. 

Εϊεδαι, Ε., χνὶ. 

Εἰνεῖυ5, Α.», ἵν]. 

Ἐοδίηβοη, Εανν., χνΐ, 373. 
Ἐδάϊρετ, Ε.» χνί. 

ἘοΒΙΐηρ, Α.» ον]. 

Ἐοχπιυαϊάυ5, ον. 

Ἐοβεηταῦϊετ, Ο. Ε, Κ.., ον. 

Εουβε, Ε., οχ. 

Εαάΐηρετ, ον]. 

ΘΑΑΡΙ͂Α, ον. 
Θ6δ]βο αι, ]. 1... χχχίχ. 

Θαϊπιοηά, 5. Ε. Β., 411. 

ϑατωυεὶ, 909. 
Θαη δ αὶ, 361, 527. 

ϑοποοδῖοε, χχχ. 

ϑοδΒερᾷ, ον}, 
ΘΟ ὨΠ]Πετ- ϑΖί πίβου, χοῖϊϊ, ονΐ. 

ϑοδδιίσεῃ, χχχν. 
Θ΄. δα Ζ, ονἹ. 

ϑεϊάἀεπηδηη, ονὶ. 
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Θεϊηθοϊκοτ, ονὶ. 

ϑεηδομβετίῦ, 401. 
ϑίοσῃο, Ο., ονὶ. 

ϑίενειβ, Ε., χὶὶ. 

ϑίβου, 480, 481, 489. 

ϑἱοπίία, Ο., χχχὶ. 

ϑίβογα, 227. 

Θιηεηά, Ε., χνὶ. 

ϑυηϊτῃ, ΤΏοϑβ., ονϊ!. 

ϑιηΐῃ, ΝΥ. Ε., χνὶ, 135,.540. 

ϑοοταῖεβ, χοὶϊὶ. 

ϑοϊοτηοῃ, ἰχνὶϊ. 

ϑρυγρεου, Ὁ. Η.» ον ]!. 

ϑίδάς, Β., χνὶ. 
Θιοσηβοϊὰ δηὰ Ἡορκίηβ, σχ. 

ϑιγοοῖ, ον, 

νοεῖς, Η. Β., χχνὶ, χχὶῖχ. 

ϑγτητδου8, χχὶχ. 

ΤΑΤΕ δπὰ Βιδάγ, οχ. 

Ὑπμαϊδοίοτν, ονἢὶ. 

ὙΒεοάοτε οἵ Μορϑβαεβίία, ἱνὶ, οἰϊὶ, 

Τμεοάοτεῖ, οὶ. 

Τβοοάοτυβ, Απΐϊ., οἰἢ. 

Τπεοάοτυβ, Ἡεταῖς., οἰ, οἷν. 

Τμεοάοιίοῃ, χχῖχ. 

ὙΒοΐυοκ, Α.», ον. 

ὙΒοπιβοῃ, 209. 

Τἰβοδεπάοτί, (,, χχνὶ. 

Τοτίηυϑ, οΥἹϊ. 

Τήβιγατα, Η. Β., χνὶ, 208, 185, 335. 

Τυττεοτεοιιαῖα, ον. 

Τυπάδὶε, εἶχ. 

ὕσοιινο, Β., χχχίχ. 

ΨΑΙΗΙΝΟΕΚ, ].» ον}, 

Μαϊεΐοι, ονὶϊὶ. 

Ψαὴ Εδ85,1,., χχνΐ. 

ΨαϊδΌ]υ5, Ε., ον]. 

Μεπειμδ, ονϊϊ. 
ΨΝετςεϊοηε, Κ., χχνὶ. 

ὙΝΑΙΑΡΕΙΌ ὅΤΒΕΑΒΟ, ΟΥ̓. 

γαιίϑ, οχ. 

ΜγεΙΙΒαυϑεη, 7., ον 
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Μνεείοοιί, Β. Ε., εἶχ. ΖΑΙΜΌΝΝΑ, 222. 

Μνογάξιννοστ, ον! Ζεῦα, 222. 

γε, εἶχ. Ζεςδατγίδα, ἰχυἱὶ. 
Ζεεῦ, 227. 

ΧΙΜΕΝΕΞ, χχὶν. Ζεμηετ, χἰνὶϊ, χὶν!. 

ΠῚ. ΙΝΌΕΧ ΟΕ 5Ό0ΒΙΕΟΤΞΒ. 

ΑΒΑΌΌΟΝ, 8813 122, 247. 

ΑΡβοϊυΐεμεββ οὗ ν 147. 
ἈΑρςοςηῖδ, χχχν ϊὶ. 

Αεςοερίδηςε, 171, 178. 
Ασαυϊίιαὶ οὗ 5ἰπ, 170. 

᾿Αοτοβίίοβ, χἰϊν, 414 :Φ. 

“ὥρμαγ, Ἰχχὶ. 
ΑΠοϊεά, 84, 756, τόγ, 367. 

ΑἹΡΒαθεῖῖς 58., χὶῖν, }, 68, 70, 414 :φ. 

ΑἸτατ, 233, 371, 20, 226, 407. 
Απρεὶ οὗ “", 296, 303. 

Απρεῖβ, 345 64, 252, 254, 300, 25.5,.327, 
332 488, 579. 

Αὔρεῖ οὗ ", 25 49, 142, 259, 752, 1767, 

474, 184 4Φ.,» Τρ, 204, 232, 274. 4.» 
5595: 

Αποϊπϊεά Κίηρ, 25 179, 249, 386, 228, 

262, 265, 471), 472. 
Απιϊρβοπαὶ βἰησίπρ, χἰνὶ, κ4ό. 
Αροβίδϑβυ, 119. 

Ατοβαίβιῃβ, χἰῖν. 
ΑΥ, 214, 470 “Φ. 

Αγ οὗ ν 378, 175, 200, 257, 259, 
307. 

᾿Αδβϑοῆδῃςε, χ]ῖν, 4575, 520. 

Αἰθαῖεβ “, χονΐ, 212, 226, 317 56.) 

371, 233. 257. 
Αννε-᾿πβρίτίηρ “, 398, 89, 705, 167, 

255, 308, 382. 
Α:ξαγαλ, 1τ78. 

ΒΑΒΥ͂ΙΟΝ, 279, 485 59. 
Βεῖΐα], 142, 152. 

Βεϊϊενε ἱπ, 195, 242, 184, 350, 799, 
427. 

Βεηςεάϊοιίοπβ, ἰχχχὶϊ!, 235, 248. 

ΒεΙΒΊεΒεπι, 473. 
ΒΙοὶ ουἱ 5ϊπ, ς. 

Βοοῖε, 35ς, 720, 498. 
Βιδῃς οἵ ", 472. 

Βτενὶϊν οὗ 1 π, 346 54.» 275. 
Βεοϊεεῃδβεδιίεά, 299, 720. 

Οἕξξυύκα, χιχ 

Οπομίοϊίυ, χοὶ!ϊ 54. 

(δας αν, φκόδ, 471. 

ΑἸ αβιϊβεπιεηὶ, 210 47, 348, 261, φοό. 

ΟΒεγυδίηι, 143, 153, 193, 20. 

ΟΒοίτβ, 235, 207. 

ΟἸεαᾶγ ἔγομι 5'π, 171. 

ΟΙεαπβς ἔτοτῃ 5ίῃ, 7. 

Οοιηπιδηἀτηεηίβ, 168, 173, 475. 
Οοχητηετηογδίίου, 48, 50, 259, 9302, 320, 

48ο, 526. 

Οοπηρδββϑίου “", 183 2:5 212, 222, 227, 

5. 117, 174, 186, 325, 520, 326, 587, 
399, 427, 480, 527. : 

Οὐοπέεββίοῃ οἵ 5ἴη, 279, 340, 362, 5, 

“16, 549, 422. 
Οοηρτεραῖίου οὗὨ Ιβγδεῖ, 2ος, 307, 355» 

152, 382, 542. 
Ποπιπίοη, 48, 340, 70. 

Οοηνετγβίου οἵ παϊΐοῃβ, 705, 240. 

Οονεηδηὶ, 2510 224, 228, 3ςς, 380, 417, 

419, 187, 186, 25 “Φ., 327, 344, 354» 
389, 271. 

Ὁονετίηρ 5ἴη, 277, 81, 1286, τφρ, 231. 
Οτεδίίοη, 63, :ός, 215, 287 84.» 1.45» 

257, 272, 294, 504,.310, 322, 331 54.» 
ῦὔφό, 428, 447, 452, 477, 483» 49ό, 

.3531, 339, 542. 
Ογπιθα]5, ἰχχν!. 
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ῬΑΝΟΕΒ, 261, 247, 304, 542, 545. 
Ῥεαῖἢ, 74, 136, 410, 399. 

“εν, 234, 247, 249. 

ΒΘεοδίορυε, 113, 420. 

Ῥεοδβιίςα, χἰνὶϊ. 

Βεοεῖϊ, 278, 298, 316, 72, 2366. 

Βεϊίνεγδηος ὁ, 136,141, 145, 151, 267, 

281,284, 295, 296, 305, 347, 351, 357, 
362, 371, 51, 62, 117. 126, τφῳ, 279, 

282, 3.59, 968, 390, 513ν.517,.521. 
Βεηΐαὶ οἵ Οοά, 86, τος. 

Βερατῖ ἔτοτῃ εν], 298, 329. 

Βϊγεςῖοσ, ᾿χχίϊ. 

Ῥἰβεϊρ!ίης, 89, 96, 278, 337, 343, 348, 
419, δρ, 289, 290, 427. 

Ῥ ᾿ς ς 5, χῖνί. 
Βοχοϊορίςε58, ἰχχχὶϊϊ. 

Ῥεδὶς οἤϊδετίηρ, 120, 4οο. 

ΕΡΟΜ, ς9, 2718, 486. 

᾽ΣΙ, χχ. 
ΕἸερὶεβ, χονΐ, 344. 
᾽ΣΙραή, Ἰχχὶ. 
"Ξλολένε, Ἰχὶχ. 
“Ἔγο», Ἰἰχχὶ. 

Ἐρβιγαίπι, σφ, 191, 192, 207. 
ρλναλαλ, 470. 
Ἐρ τ μαϊαταΐαηι, 384. 

ἘΠυΝΥ οἵ ν, φᾳ. 
Εττοῖβ οἵ (εχ, ᾿ἱ 54. 
Εττοῖβ οὗ οοπάυοὶῖ, 170, 174, 427. 

Εἰετηδὶ, 82, 83. 
Εἰδῖςβ οἵ ψ, χονὶϊ. 

Ἐνειϊδβαπρ, 9᾽ 82, 83. 
Ἐνετ]αβιϊηρ ν, 277, 28 5, 9322. 

Εν]], 42, τ16, 966. 

ΕΑΓΕ οὗ ἡ, 36, 92, 127, 133, 216, 241, 

208, 364, 378, 204, 257, 274. 
Ἑαϊιίυϊπεσθ. οὐ ν, 1523 3326 115, 223, 

232, 261, 266, 273, 286, 292, 318, 

356, 371, 78, 78, 40, ὅ7, 116, 257» 
237, 2347, 254, 257, 260, 261, 265, 

2480, 284, 207, 311, 5383, 394, 402, 
429, 434, 488, 515,.5231. 
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Ἑαϊβεδβοοά, 6ο, όρ, 527. 
Ἑαβιίηρ, 3ος, 778. 

Ἑαιβον ν, 26ο. 

Ἑανουτ ", 259. 

Εξᾶτ οὗ " 114, 198, 224, 300, 98, 38ς, 

395, 4293, 426-7, 4όο, “36. 
Ἐξαβῖβ, 754, 167, 210, φοδ. 
Εἰά εν, 114, 115, 129. 

ΕἸαϊίετν, 95. 
ΕἸοοὰ, 254. 
Ἑοτρίνεμεββ, 229, 

310. 
Εοχτα οἵ σοά, 137. 

Ἐοτίγεββ “ν, 141, 279. 

ΕτδΙ Υ οἵ πηδη, 264, 326, 521. 

Ετεεν] οβετίηρ, 431. 

277». 279, 43, 

ΟἸΣΕΑΡ, 59. 

ΟἸΟΥΥ οὔ “", γ5 85 66, 67, 16ς, 253, 37, 

73, 127, 1όό, τφῳ, 253» 504, 320, 
327,.588,.29.3, 489, 527. 

ΟἸοββεβ, χὶὶχ 834. 

Ομποηιεβ, 146. 

Οοά, πᾶπιεϑ οἔ, ἰχὶχ 54. 

Οοὰ οἵ Βεᾶνεῃ, 484. 

Οοοά, οἵ πιδῃ, τού, 300, 32:, 329. 
Οοοάμῃα88 οὗ ν, 47 257: 223, 227, 270, 

8, 142, 236, 311, 348, 5358, 368, 

204, 426, 4.45, 482, 527, 574. 
Οτδοίουβπεββ "ν 38, 786, 326, 283, 390, 

451. 
Οταΐῃ οβεσίηρ, 177, 353, .507. 

Οτεαίπεββ ", 2976, 294,.33.1, 479, 526-7» 

.325. 544. 
Ουρσβὶ οὗ ", 42, 6ό. 

Οὐεβι Ρ55., 88, 112, 207, 236. 

Ουϊάς ", 209, 2ός. 

ΗΑ ΑΟΘΗΑ, ἵν. 
Η4]1εἶ5, ἰχχυ ϊ. Υ 

Ἡ]]ε]υ)αὮ, ᾿Ιχχνῖὶὶ. 

Ἡδμηά οὗ ν" 179, 968. 

Ηρ, ᾿ἰχχυἹ. 
Ηδτγνεβὶ ῥ88., 87, 84, 522. 

Ἡξεατῖ ἰῃ ΟΤ., 455 ο35 1132 το], 
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ἩΕΙΡ . 81, 261, 291, 332, 394, 78), 

“φρ, 2538, 368,.395, 4ο5-, 456, 446]. 
Ἡεριαβιίςς, χἰνὶ. 
Ηεπῶου, 369, 257, 476. 

Ηεχδηιεῖες, χὶὶὶ. 

Ἡεχαρῖϊα, χχνΐ, χχχ ὶ. 

Ἡεχαβιῖςο 5, χὶνὶ, 

Ἡοϊίπεϑα ", 16} 123, 707, 308, 310, 

325, 3549. 
ΗΟἿῪ οἵ ΗΟοΪΐεβ, 234, 247. 

Ηορε ἰπν 340, 347, 369, όφ, 26, 
424-» 465, φόγ. 

Ἡοτεῦ, 350. 
Ηοτῃ, ᾿ἰχχνίϊ. 

Ἡοτῃ οἵ Βανίά, 472. 

Ηοτῃ ἡ 151]. 

Ηοβῖ ἡ, 210. 

Ἡουτβ οὗ Ῥταγετσ, 41, 25. 

Ἡγπιῃβ, χὶχ 54., 61, 251. 

ΙΡΟΙ.5, 394, 480. 
Ιεποτίηρς Οοὰ, τού, 316, γ44, 289. 

Τηπιον δὶ Υ οἵἉ τἱρμίοου, 18ς, 260. 
Ιπηρτεοαϊίουβ, χοῖχ 34.,) 53, 133, 247, 

304, 309, 79, 22 “Φ.ν 54» Τ04, 119, 
427, φῷ, 221, 377, 367, 369, 394, 
486, σοᾳ, 5οφ, 5:18. 

Ἱπιρυάςεπϊ, τος, 756. 

Ιπιραϊαιίοη οἱ 5ἷπ, 277. 
Ιποεηβε, 407. 
Ἱποοτρδγαῦϊεηςββ ", 147, 728, 276, 

255, 389. 
Ιπάϊρηαιϊΐοη ν, 59, 82, 337, 120, 319. 
Ἱπμεήϊαπος, 16, 249, 289, 327, 331, 

399, 189, 198, 217, 289, 348, 379. 

389, 431» 458. 
Ἰπίᾳυΐγ, 157. 

[πϑρεοϊίοῃ ν 289, 20ό, 321, 389, 495. 
Τηβιτγυτηεπῖβ οὗ τὶς, ἰχχν]] 54. 

Ιπιερτςγ, 11ς, 226, 231, 234, 364, 77, 

220, 314. 
Ιηἰετροδιτίου “, 132, 302, 98. 

Ιηϊετρτγείδεοι οἵ ψ, εἰ 54. 

Ιπεϊπιδοῦ ἱὮ ", 224. 

Ι5γῶσὶ, 111. 

ΙΝΌΕΧ 

]Άο0Β, τι. 

7ετυβα]επι, 216, 395, 399, 401, 70, 34, 
“04, 166, 798, ᾳο1, 4οό, 449, 459 

4όο, 480, 486, 539. 436. 

7οτάδη, 369, 391. 
7υάδΒ, 403, 59, 72, 107, 120, “66, 191, 

ϑοό, 391. 
]υάρπιεπὶς “, 1ὸ 4, 1ο, 54, 58, 231, 

308, 371» 416 56.) 46, 1:67 5.» “07, 

215, 288, 704 2Φ., 325, 3495. 480, 

.337. 
7υάρπιεπῖβ οἵ [νν, τς, τ68, 173, 475. 

]ωρῆςε, 15 287, 318, 192, 257» 314, 

9389ν..31. 

ΚΈΡΑΗ, 444. 

Α'εἰλέδ, χχὶν. 

Κίπαάηεδδ “, 4, 23, 222, 232, 266, 287, 

291, 317, 319, 356, 403, 5, 72, 38, 
40, 43. 67, 70, 73» 91, 116, 774» 233» 
4936, 247, 254, 257, 26ο, 27ό, 284, 

291, 307, 311) 314, 325, 327, 5348, 
3.54, 3.58. 5307, 394, 402 44., 427, 
426-7, φόξ, 482, 88, 4φ0, “15,520, 
.5328, 4236. 

Κίῃρ υ 20ο, 217, 255, 378, 308, 
155 4Φ.ν 227, 294, 301 4Φ.ν 319, 526- 

7,532, 542. 
Κίῃηρ, αν άϊς, 1ς, 180, 184, 28ς, 6ό, 

74. 132, 259, 521. 
Αἱ γγ)αὰ )εαγένε, 470. 

Κπονϊεάρε ν, 328, 289, φφς “4. 

ΓΜΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝ, 335. 
[μν»ν οὗ ν» 5, 8, 113, 168, 3ς5, 782, 

261, 2φ0, 303, 310, 348, 415. 
1εἴζειβ βυβρεπάεά, χχίὶν. 

--- βυρεγμπου, χχὶν. 
1λ{6, 122, 206. 

ΤἈΠίης Βαμάβ ἰπ ῥγαγεσ, 247, 381, 73» 

424... 507. 
ΓΑρμὶ ν 236, 319, 371, 439" 
[λίδηγν, 176. 
Τὐτυτσίςαὶ αβς, ἰχχχὶϊ, 

Γνίηρ ν 161. 
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Τουρβυβετίηρ ν 5326. Οτβοῖε, σφ. 
1ρνε οἴ [Ἃνν, 424, 430. Οτρδη, ᾿χχνὶϊ, 

Ιονε ν 45, 399. Οτπδπιεηΐβ, 252. 
Ιονεὲ ἴο ν 141, 151, 229, 272, “9 

ϑοό, 398, 453..528. 
1ονεϊπεββ Ἢ 239. 

Ιγίηρ, 95, 400. 
1γτε, ᾿ἰχχν 

ΜΑΟΟΑΒΕΑΝ Ρ85., χοϊϊ. 

Μα)εβὶυ ν 62, 193, 705, 276, 504,.33.» 
389, .527, 540. 

Μαμαββεῖ, 99, 207. 

“ΜΜας:ξΖὲ, Ἰχ. 
“Μασαἰ, 295. 

Μάαδββοσα, χχἱϊὶ. 

Μεαβυζγεβ οἵ Ροεῖγυ, χχχυῖὶ, 
Μεϊοάϊε5, ἰχχὶν 534. 

“Μεργιδαλ, 295. 

σελεξ, 445. 

Μεβείδηϊς Ρ85., χονὶϊ, 13, [91 54. 

384 54.,) 394 34., 172 54.» 207, 281, 

5379, 407, 472. 
Μίφμι ν, 187, 217, 17, 82, 127, 207», 

.349, 527, 549. 
“ἍΜ ίλίανε, Ἰχ. 
“Μίρολα, τ8ι, 353, 704, 507. 
ΜΙπβίγε 8, ἰχχν 

Μίταςϊεβ, 784, 746 “Φ.,.392, 479, 483. 
ΜῈέανιον, ᾿χνὶ], 

Μοαῦ, όο, 22ο. 

Μομποβιίςα, χ]νὶ. 

Μοποιβείβηι, 147. 

ΝΑΜΕ ἡ 512 218 291, 77, 766, 7ρο, 

260, 308, 325, 343» 3853, 588, 393, 
99, 478, 518, 526, 528, ς4ο. 

Ναπιεβ οὗ " Ιχχ 54. 
Ναπιαβ οἴ Κ, χχ. 

ΔΝ ιφρεό, 456. 

Νεν πλοοῃ, 270. 

Δωρ ἱηνετῖοά, χχὶν. 

ΟὐΤΑΞΤΊΟΗ5, χἰνὶ. 

Οἀε5, ᾿ἶχ, 137» φᾷ 

Οτρδδῃ Ρ58., ἵν1}, ᾿ἰχχὶϊ, 

ῬΑΒΑΙΙΕΠ,15Μ5, χχχὶν 54. 

Ῥαγάοῃ οἵ βὶπ, 224, 228, 280, 236, 4ός. 

Ῥαςεφ, χχὶν. 
Ῥεᾶςε, 250, 237. 

Ῥεδος οἤετίηρβ, 353, 418, 9, 119. 

Ῥεπϊϊεητῖα] Ῥ58., χονΐ, 45 54. 276, 

335. 4“όᾳ, 515. 
Ῥεπίδτγηείετβ, χὶὶὶ. 

Ῥεπιδβεςβ5, χὶνὶ. 

Ῥετβεουΐου, 376, 4.95. 

ΡΙΠρτίπι Ρ55., χονὶϊ, φ44 -Φ. 

ΡΠ ρτίταβ, 368, 227, φ4φ-. 
Ρίουβ, 34, 121, 280, 330, 417, 400, 471. 
ΡΊρεβ, ἰχχνἱϊ. 
ΡΣ οὗ 580), ὅο, 121, 246, 258, 261, 

408, 25, 117, 244, 246, 761, σος, 5716. 

Ρίαρυςεϑ, 7182, 187 σφ.» 346 44.» 479, 483. 
Ροεῖγ, Ηεῦτενν, χχαχὶν 34. 

Ῥοϊπηῖ5, εχιγαογά πατυ, χχὶν 54. 

Ῥοϊγρίοι(5, χχὶν, χχίχ. 
Ῥοογ, 84, 472. 

Ῥοτίίοῃ ὑ 120, 747, 426, 513. 

Ῥονεῖῦ ν ὅ2, 575. 

Ῥχταῖβε, χχὶ, 141, 108, 248, 295, 352, 
369, 371, 378, 401, 4ο, ό5, 73, 81, 
88, φ1, 117, 127, 128, 257, 161, 200, 

ϑο8, 221, 354, 5384, 388, 402, ᾳ:ό, 
478, 528, 554 56.» 542» 544. 

Ῥταγεῦ, χχὶ, 24, 29, 41, 305, 370, 27. 

Ρτεςερίϑ, 168, 425. 

Ῥγέβεπος Ὑ 497, 505. 

Ῥτεβυτηρίυουβ δἰῃ5, 170. 

Ῥηάε, 320, 747, 288, 215. 

Ῥείεϑβὲ ἱκίηρ, 778. 

Ρεϊεβϑὶβ, 7φο, 309, 470. 

Ῥτοςεββίοῃβ, 233, 368, 399, 705, 242. 

Ῥτοβεϊ γιεβ, 39,5. 
Ῥχουά, 422, 428, 432, 451, 502. 
Ῥπαϊζϊεν οὐ Αβαρῇ, ἰχνὶ. 

--. αν! άϊς, ᾿χὶ 84. 
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Ῥπβαϊζεν, Ἐνοϊυκίοη οἵ, ἰχχχὶχ 84. 

---.ἩἨ Ὀϊτεοίοτ᾽ 8, ἰχχὶϊ 84. 

---. ΕἸομίβιῖς, ἰχὶχ 34. 

-- (δ)! ίςδπη, χχνὶϊ. 

---- Κοτγαβμῖϊς, ἰχν 534. 
- Ἡοενιογῖνι, Ἰχνὶ} 54. 
--- ὁ ΡΠρτίηι, ἰχχίχ. 

--» Κοπιδῃ, χχνὶϊ. 

Ῥυπηοαίίομβ, 233. 

Ῥυπίν ἔγοτῃ 8ἰπ, 5. 

Οκδ χχῖν. 

Οπμἰπέα, κχχ. 

ἜΑΝΒΟΜ, 226, 229, 299, 382, 408, 26, 
117, 129, 383, 411, φός. 

ἘΚεάετηρίίοη “", χονὶ, 175, 234, 266, 

475», 18ό, 749, 3.58, 435. 
Ἐείτγαϊηβ, χὶνῖϊ, χὶνη. 

Κείαρε ν, 24, 89, 117, 119, 120, 141, 

147, 226, 236, 248, 26ς, 270, 297, 

299, 319, 332, 371, 394, 37, 6ό, 70, 
79, 126, 147, 279, 281, 291, 405, 5.13. 

ἘΚεϊϊρίου οὗ ψ, χεὶν. 

ἘἈεπιειηθοεῖ βίῃ, 222, 799. 

Εεπιονε 5ἴῃ, 726. 

Ἐσποναὶ οἵ Ὠςατῖ, 8, 
Ἐερεηίΐδηςε, 70, 426. 

Ἐκβυτγγεοιίοη, 7, 118. 

ἘἈειηθυίϊίοπ, 75, 76, 80, 81, 91, 1οϑ, 

132--3ν 247, 327, 330, 48, 32, 44, 78, 
102 4.» 165, 200, 28, 288, 291, 444» 

462, 486. 

ἈΒγτης, χ]ῖν, 415. 
Εἰρμι μαμὰ “, 148, 18ο, τ8ς, 378, 403, 

62, 147, 154ν 174. 189, 2οό, 257,.307, 

376, φοό, 4φο. 
Εἰρβίεουβ, το, 307, 455. 
Εἰφμιεουβπεββ, 32, 43, 92, 145, 348, 

352. 
ΕἰρΒιεουβηθβδ ν 201, 216, 26ς, 287, 

309, 318, 320, 355, 403, 417, 82, 
126 «Φ., 132»ν.235»257, 306, 325ν.327, 
382, 399, 423, 434» 471ν 5159, 517» 
.527,.528. 
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ΕἸΡΒιπάεᾷ, 59, 320, 455. 

ΚΟΟΚ ν 185 141, 147, 150, 161, 17], 

246, όρ, "47, 162, 1δό, 26ο, 286, 291, 

293, 294, 520. 
Ευϊες ", “4, δδ, 2:6. 

54 8ΑΟΤΗ͂, 217, 218. 
ϑαθΌΔΙΝ, 28. 
ϑδογίῆοεβ, 35, 176, 240, 354, 418-19, 

φ, 18, 37. 
ϑδογβοΐαὶ τηθα]5, 2οο. 

ϑαϊηΐβ, 123. 

ϑδϊνδίίοῃ ., 27, 28, 141, 222, 236, 296, 

303, 318, 332, 341, 356, 357, 378-9, 

8, 17,25, 38, .51, όρ, 82, 102, 11.5--:ό, 

4126, 171, 167, 199, 204, 222, 237, 

260, 282, 294, 307, 348-, 368, 371, 
390, 4οο, 428, 436, 4φο, σοᾳ, 528. 

ϑαγίηρ οὕ [νν, 168, 415. 

ϑοογηευβ, 5, 425. 

ϑεεκίπρ ὑ 241, 296-7, 73, 116, 343. 
“εἰαά, Ἰχχχὶν 54. 

δε! τ μῃϊεουβηεβ8, χουν ϊὶ. 

ϑερτυδρίηϊ, χχν. 
ϑεγνδηΐ ἡ 174) 190 834., [94 54., 1718. 
,ϑεχίη, χχχ. 

58δάον οἵ νίηρβ, 130. 

δλεολενι, σφ. 

δλεα πε, 253... 
δλενιεο, 163, 166--Ἶ. 

δλδοὶ, 65 48 5η., 74 54.» 121, 142, 200, 

258, 270, 410, 24, 74» 237» 244, 246, 
τ 291, ὅ9ό, 399, 494» 497, 509, 

“516. 
ΘΒερδογὰ “, 208, 249, 7187, 200, 203, 

294, 310. 
ΘΒΪΕΪὰ 5, 141, 248, 291, 54, 220, 258, 

3995, 431,.521. 
δίῃ, 8, τού, ό, 47,.575. 

ϑὶῃ οἤετγίηρ, 354. 

51εὲρ οὗ ἀεαῖῃ, ἴοι, 136. 
ὅοῃ οὗ ν 15, 26όο. 
ϑοη οἵ πιδῃ, 63, 207. 

ϑοηρ; ἰἰχ. 

ὅου], 35 6᾽ 11 1610 χτγϑ 49, 126, 372. 
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ϑρίτε οἵ ", 8,.377, 352, 497, 5:18. 
ϑρίηϊι οἵ ἸἸἔς, 96. 
ϑρίτϊ οὗ τῆδη, 1815 215 «118 266, 273, 

283. 
ϑργεδά ρϑὶπβ ἱῃ ῥγδαγεσ, 244, 5.15. 

ϑιαζυῖεβ οἵ 1δνν, 156, 415. 

Θιγεηρτ 5, 217, 248, 53» 70, 73» 80, 

103, 173» 304, 343» 398, 489, 544. 
Βιγοιρμῃοϊά ν, 2ός, 726, 228, ςοα. 

ϑίγορεβ, χῖὶν. 
δυκοίά, 59. 

ϑυρρ]ϊοδίοῃ, 246, 249, 261, 277, 436, 

464, 504. 
ΒΥμαροραεβ, 257. 

ΤΆΚΟΥΜ, χχχίϊ. 

Τεδοβεῦ ν, 222, 224, 289, 420, 430, 
417. 

Τε δεν, 183. 
Τείρὶς, 39, 90, 113, 142, 211, 234, 

226, 238, 254, 271, 319, 368, 371, 

395, 399, 12» 15, 73» 81, φο, Φ7, 101, 
“05, 118, 146, 1.53, 191, 198, 226, 

285, 302--4ν 311), 401, 407, 449, 477» 
479, 488, 543. 

Τεβιϊταοηΐεβ, 168, 173, 415, 471. 

Τεβιϊηρ πηεῃ, 90, 1ού, 129, 231, 235, 

80. 

Τειϊτγαπιείογβ, χἹὶὶ. 

Τοειτγαβιςο 5, χὶνὶ. 

Τεχί, χχὶϊ 54. 

ὙΒδηϊεϑρίνίην, 236, 262, 286, 307, 97, 

117, 128, 161, 284, 294, 311) 343» 

348, 371, 479, 482, 502, 515. 
ὙΒδηϊς οἤετίηρ, 199, 240, 419, 37» 361, 

40ο. 

ὙΒεορΒδπίεβ, 142 34., 416 54., φό “Φ.» 
7274-δῈ. 212, 305, .310, 220, 297. 

ΤΆτοης οὗ “", 9ο, 255, 280, 387, 399, 26, 

257, 302 4Φ.»,30.5,.327, 380, 451, 472. 
Τιμῦτεὶ, ᾿ἰχχυἱ]], 

Τιμε5 Ῥ58., ᾿νἱϊ 54. 

Ἴοπαϑβ, χχχυΐϊ, χα !, ἰχχῖν 534. 

Τονετ “, 395, 402, 47, όφ, 521. 

ΤΙδηβρτεββίοῃ, 44, 315. 
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Τιδηϑ)δίίοῃ δὲ ἀεδῖῃ, 411, 747. 

Γηπιείετβ, χὶὶ. 

Τιηβεῖοδβ, χὶνὶ. 

Τγαωρεῖ, ἰχχυηϊ, 

Τχυδὶ ἴῃ “ν 45 3, 220, 221, 231, 239, 

248, 267, 326, 352, 31, 70, 126, 184, 
279, 395. 424, 454, 515. 

ὕνιτν οἵ 15γδεὶ, 475. 

ὕρήρβι, γ1} 59. 
υρτὶρδίπεθθ ν, 223, 226, 286. 

ΨΕΝΟΕΑΝΟΕ Υ, 288, 210, 542. 
Μετγβίοη, Ασδιηδῖς, χχχὶϊ. 

-, Αγπιοπίδη, χχυϊὶὶ, 

-ὄ-. ἾΑὐϊδοτίζεα, εἶχ. 

---- Βοδαϊτὶς, χχνὶϊ. 

--- Οοριϊς, χχνῇ!. 

--- ΠουδΥ, εἶχ. 

-Ὀ Εἰδίορίς, χχνἱῇ, 

----ὕ Οδηεδνδῃ, εἶχ. 

- σοῖς, χχνῖ. 

---α 7ετοιηε, χχχὶ. 

- ]εν 8 ῬΡαυδ. ὅος., οχ. 

--, Ῥεβμϊξῖο, χχχ. 

-, Κενίβεά, εἶχ. 

-- ϑαῃιάϊς, χχνυὶϊ. 

--- ϑεριυαρίπί, χχν. 
-- ϑανοηίς, χχνὶϊ. 

-.-. Ζατιςδ, εἶχ. 

ΜΝετβίουϑ, ασςεεῖς, χχῖχ, 

---- 1,1, χχνὶ. 

--- Μειτίοαὶ, οχ. 

Νιοΐοτυ, 148 54.» 178, 180, 240, 240, 
290, 378, 399, 77, όο, 63, 15.5».307, 
4οό, 531, 542. 

Μίοϊεπος, 743» 757. 

γοῖςε "», 252--3. 

Μοίςε5, βἰηρίηρ, ἰχχνὶ 54. 

γοιίνε οἤετίπρβ, 206, 419, 23, 81, φο, 
4οο. 

γον, 6ό, όγ, 168. 

ΜΝΑΙΤ οὨ ν» 242, 272, 291, 326, 352, 
22,15, 11.5--|ό, φός. 
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Δ αἰΚ, 231, 234, 33».213, 229, 514, 390, ΜΝΟΙΒΏΪΡ, 252, 75. 

“29, φόο. Μταῖ 5. 54, “186, 188, 199, 246, 2Ζόᾳ, 

να5} ίτοιῃ βίῃ, 5. 275. 319. 
νὰν οἵ ", 8, 156, 241, 213, 4419, 517. 

ἍΝ Βοὶε Ὀυχιὶ οβετίηρβ, 177, 353» 418, ΥΑΗ͂, ἴχχ. 
φ, φο. γαλευεῖ, ἴχχ, 

ΜΝ οκεά, 39, 42, 130. 

ΜΝ βάοπι, 4, 334, 407, 336, 383, «68.  ΖΕΔΕΚ, φοό. 
Μνοπάειβ . 82, 7128, 16), 175, 18γ,} Ζίοῃ, 25 15, 21, 74, 108, 179, 401, 416, 

“8ό, 276, 245. 703, 707, 343, 349,7] 101, 120, 152, 166, 191, 239 5Φ.ν 306, 

3.5), 359, 383, 479, 482, 526. 08, 320, 377, 389, 407, 454, 456, 
νοτὰ οἵ 1ἅνν, ας. 462, 472, 476, 477. 480, 485, 532» 
νογὰβ ", 292, 420, 272. .536, 542. 



ΤῊΕΞ [ΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑῚ, ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 

ΝνΟΙΟΜΕΒ ΝΟΥ ἘΕΑΡΥ. 

ὈοιίθΓΟΠΟΠΙΥ 
ΒΥ {πε ον. 5. ΕΒ. ὈΒΙΝΕΗΕ, Ὁ.Ὁ., 0..π| 

Ἐσκίυ8 Ῥτοίεβθοσ οἵ Ηεῦτεν δῃὰ σδποη οἵ Οησίβὲ Ομυσοῖ, Οχίοσά 

γον ὅνο. Νοίῖ, 53.00 

“115 ἃ ρίεαϑυγε ἰο 566 δἷ ἰαβὲ ἃ γε }]ν γί ἰςα] ΟἹὰ Τεϑίδπηθπΐ σου πιο ΠΑ ΣΎ 
ἴῃ ἘΠΊ ΒΗ ροπ ἃ ροτίίοη οὗ ἴμε Ῥεηϊδίθυςμ, δηὰ Ἵβρθοίδ! οὴς οὗ βυςῖ 

ταετῖι. ὙΤῊΪΒ1 βπὰ βροτίοσ ἰο ΔΥ οἴμοσ Ο(ουῃ πη επίδΓΥ ἴῃ Δ ΠΥ ἰδησιαρε ἀρομ 

θευϊεσομοπιγ ."-- Ῥσοίεβϑοσ Ε.. 1.. Ουβτι8, οὐ γαίε [ὕηένενεῖγ. 

“ΤῊΪ5 νοΐυπιε οὗ Ῥτοΐεββϑοσ Ὠστίνετ᾽ 8 15 τηασκοὰ ὈΥ ἢ ΐ8 νγε]]-Κηονση σᾶτὰ δὰ 

ϑοσύγαοΥ, δηὰ ἱξ 11} ὈῈ ἃ στεδῖ Ὀθοῃ ἰο ἜνεσΥ οὔς ἘΟ νβμεβ ἴο δοαυῖτε ἃ 
1βοσουρῃ Κπον]εάχε, εἰ μεσ οὗ ἴπῸὸ Ἡεῦτεν ἰδηρσυάᾶρε, οἵ οἵ (με οοπίεπίβ οὗ 

ἴδε ΒοΟΚ οὗ Πευϊεσομποπῖυ, δηὰ {μεὶγ βἰρηΐβοβϑηςς ἴοσ {με ἀδνεϊορηιεηι οὗ ΟἹὰ 
Τεκίαπιεπε ἱπουρῃί. ὙὍὨς δυΐμου ψπᾶβ βοορε ἴογ ἀϊβρὶαγίηρ ᾿ΐ8 ννε]}-Κπόννῃ 

τᾶς δηὰ δοσυγαῖς Κπον]εάχε, ἀπά ἀε]ςαῖς ἀρρτεοίδιίοη οὗ ἴπε ρεπίυβ οὗ ἴῃς 
Ἡεῦτεν ἰδῆσυαρε, δηὰ ἢὶ8 τεβάειβ ἃγα Βυρρ] οὰ τὴ ππδηγ ΤΑγείγ σοη- 
βιίγυοίεα 1515 οἵ πογὰβ δπὰ εἼχργεββίοῃβ. ΗΖ ἰβ δῖ 18 Ῥεβὶ ἱπ ἴδε ἀείβιοὰ 
εχδυχλϊπδοῃ οὗ [με ἰεχί."-- οπάοη Αἰμοόπαι. 

ΝιΠΊΡοΓ5 
ΒΥν {πε Βον. α. ΒΌΟΗΑΝΑΝ ὙΟΒΑΥ, Ὁ.Ὁῦ. 

Ῥτοίεββοσ οἵ Ηεῦτεν, Μδῃββοϊὰ ( ]]οχε, Οχίοσὰ 

γον ὅνο. Νεῖΐ, 3.00 

“Μοβὶ ΒΙΡ]ε τεδάετβ μανα ἴμε ἱπηρτγεββίοη ἱπαὶ “ΝΟ οσβ᾽ 5 8 ἀ0}} Ὀοοΐς 
ΟἿΪΥ τεϊϊενεὰ Ὁγ (με ὈΠ]Πΐαπον οὗἨ ἴμῈ Βδίδαπι σμβαρίεσβ δῃὰ βοιηβ βηδίςμεβ 

οὗ οἷά Ηεῦτενν βοῆρβ, Ὀυΐϊ, ἃ5 Ῥσγοΐ. Ουσαὺ βῃονβ ἢ δαπησα Ὁ]ε 5Κ1}} ἂπὰ 

ἐηϑῖρῃι, [15 Ηἰβίοσί οὶ ἀπά σεϊ ρίουβ να]ὰε ἷἰβ μοί {πα τ Πἰ ἢ 1168 οἡ ἴῃ βυτίαςο. 

Ῥτοί. Οσαγ᾽β (ὐοπητηπίδτυ 8 ἀιβε σι Ξῃεα Ὁ ἤπε βοβοϊδυβῆὶρ δηὰ 58 ΠΥ 
οἵ Ἰυάστηεηί; 11 18 ἱπιροββί]ε ἴο οοπησηεηά ἐξ ἴοο τνϑστηὶγ."----ϑαδηγάαγν Κευΐξιυ 
(Ιοπάοη). 



ΤΗΣ [ΝΤΕΚΝΑΤΊΟΝΑΙῚ, ΟἸΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

“Ἵιαρ 65 
ΒΥν Ὦγς. ΘΕΟΒΟΕΒΕ ΕΌΟΤ ΜΟΟΒΕ, ὃὉ.ῦ. 

Ῥτοΐεβϑοσ οὗ Τβεοΐορυ, Ηδσνασά [ὐηίϊνεγει ιν 

γον ὅνο. Νεῖΐ, 3.00 

“Ῥχοίεββοσ Μοοζγε 885 ποτε ἴμδῃ δυβίαϊ πε 15 βομοίαιυ τερυϊδίίοη ἴῃ τ ῖ5 
σψοτῖκ, ἩΒΙ ἢ ρῖνεβ α5 ἴογ ἴδε βτβὶ {της ἱπ ἘΠ ΡΠ 5} ἃ ΠΟΙ ΠΕ ΠΙΔΥΥ οὐ [υἀροβ 
ποῖ οχςε]εὰ, 1 ἱπάθεά εαυδ]]εά, πῃ δὴν ἰδῆσυαρε οἵ ἴῃς ποσὶ τ ἜΤοίξβες 
1,.. Νεοἧ ΒΑΤΤΕΝ, οἱ Ρ. Ἐ. υϊμμγ δελοοῖ, Ῥααδεϊρλία. 

“ΑΠΒοΟυρΡῺ ἃ οὐ σα] σοπηπηεηίδγυ, (μἷ5 τποσὶς μ85 ἐ8 ρσγαςςδὶ υϑεβ, δπιὰ ὈΥ 
115. ἀϊνϑίοηβ, μεδα]ΐηςβ, εἴς., 1 18 δάἀμυγα ΌΪν δἀαρίεα ἰο ἴ18ε ναπῖβ οἱ 4]} 

τπουρμίυ] βιμάεπίβ οἵ ἴῃς ϑεστρίαγεβ. ἱπάςεὰ, νυ ἴῃς οἴμεῖ Ῥοοῖβ οὗ ἰδς 
5ετῖεβ, ἐξ 15 βυτε ἴο Βπὰ 118 ΨΥ ἱπίο ἴμε μβδῃάβ οἵ ραβίοιβ δῃὰ ϑοδμοϊδεὶυ ἰδγ- 
τηεη." --ϑρογηαμά Ζίοη᾽ 5 Ἡετναϊά. 

“ἸΔΚς 118 ῥγεάθοεββουβ, [15 νοϊαπης Ὑ71}} θ6 ὙΨΓΆΙΤΩΪΥ πεϊοοτηεα--- ἩἘ115ὲ ἴὸ 
1πο868 ψὮοβε σββδῃ8 οὗ βεσυτίηρ ἃρ-ἰο-ἀαὶε ἰῃξοττηδίΐοη οα ἴῃς βυθγ)εςῖ οὗ ψἈΙΓ Β 
τ ἰτεαῖβ ᾶσὲ ᾿ἰπηϊϊοά, 1ΐ 18 βίη ρΙῪ ἱπνδιυδ]ε.""---ξάΐηδεγρὴ ϑεοίδνεαν. 

ΤΠῸ ΒοΟΚΞ οὗ δμπηιοῖ 
ΒΥν Βεν. ΠΈΝΗΥ ΡΒΕΕΒΕΒΝΕΌ 5ΜΙΤΗ, Ὁ.ἢ. 

Ῥτοΐεβϑοσ οἵ Βί Ὁ] σαὶ ἩΪ βίοσυ δηὰ 1πιἰεγρσείδίίοπ ἵπ Αὐπμεσβὶ (ο εχ 

σγοννη ὅνο. Νοῖ, 83.009 

“Ῥγοΐεβϑοσ σι Π᾽8 Ομ πίασυ Ὑ}}}} ἴοσ βοῖὴς σης ὈῈ ἴπε βίαπδασαὰ ψοσκ 

ΟἹ ϑαπιιεὶ, δηὰ τὰ ΒΟΑΓΙΪΥ σοηρταίυϊαϊς Ηἷπὶ ΟὨ 5. ΒΟ ΑΓ τους 50 [δὲ ἢ- 

ΠΥ δοσοπιρ)] 5με8."---]λς Αἰποηαιρι. 

“ΤΒο ᾿ΣΟΓΑΓῪ αι] τγ οὗ με ὈοοΚ ἀοβεσνεβ πιεποη. γε ἀο ποῖ ὑϑυδ}ν 
0 ἴο φοπητλἜπίδυίαβ ἴοσ πιοάε]ς οἵ ἘΠΡ ἰ5ἢ 80]5. Βαυὶ [18 θΟΟΚ 885 ἃ -αἷ5- 
ποῖ, ἰπουρῃ ἀποδίχυβίνε, ΠἰοσασῪ βανοσ. [1 18. ἀο!ρμιία! τεδάϊηρ. ὍΣ 
Ὀδηβἰδὕοη 8. δἰ γαγβ ζο]οἰουβ, δῃα οἴΐεῃ σεπάειβ ἔυγίμεσ οοσαπηεπὶ πεθά- 

1ε55." -Ἴὶ 6 Ἐναηρεϊϊς. 

“ΤῊς δυΐδβοσ Ἵχῃὶ οἱ (5. Ῥσοςίβοὶν {πὲ βο πο εν δι ταὰς τ ῖς ἢ Μ01]} οοτα- 
ταεπὰ Ηἷ8 ψοσκ ἴο ἴῃς πιἱάεβὶ δυάίεηςε."--Τὰὴε σλωγεδιαπ. 

“ὝὙΒε φοτητηθηίασυ 5 με πιοβὶ ςοπιρὶοίς δηὰ τΐπυῖς ἡ βοσίο Ῥυθ ϑμεὰ 
ὉΥ δὴ Ἐπρ  5}.-ϑρεακίηρ βοβοῖασ.""--ογαίμγε. 



ΤῊΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

ΤΠὸ ΒοΟΟΚ οὗ Ι54]Π|5 

ΒΥ ΟΠΑΒΙΕ5 Αὐασυδτῦϑ ΒΗΕΙΘΘΘ, ἢ.ῦ., δ.1{π. 

Ῥτοΐεβϑθοσ οἱ Ἰπεοϊορῖοϑὶ Ἐπογοϊορδιΐα ἀπ ϑυτηρο]οβ, ]πίοη ὙΒεοϊορίοδὶ 

ϑεουίηδιγ, Νὰν Ὑοτῖς 

δηά 

ΕΜΙΠΙΕ ΟΒΑΓΕ ΒΗΙΘΘ5, Β.Ὁ. 

2 νοΐιπιεβ. γον ὅνο. Ρεῖςϑ, 3.00 ποῖ οδεῖ 

Ροβίδχο δάδἰείοπδὶ 

“Ὁ ϑὕδη βοβο αυβ 566 ΠῚ8 μετα ἴο ἢᾶνα σοδοποά τπε Ὠἰρμεβὶ Ἰεναὶ γεῖ 
αἰϊαϊπεὰ πῃ βίυαγ οὗ {πε ῬοοκΚ ψῃὶςἢ ἴπ τε] σίουβ ἱπηροτίδηςε βίδπᾶβ ποχὶ ἴο 

τε (οβρεῖὶβ. Ηἰβ8 ψοσκ ὕροη ἰϊ ἰ5 ποῖ ᾿κεὶγ ἴο Ὀε Ἔχοε]εὰ ἴῃ Ἰεασπίηρ, μοῖῃ 
τηδϑϑῖνο ἀπὰ πηϊπαῖϊς, ὈΥ̓͂ ΔΩΥ νοΪυπι6 οὗ {πε Ιπἰογπδίοηδὶ ϑετ68, ἰο ΜΒΙςὮ ἴὰ 
Ῥεϊοηρβ."---Τε Οιμϊοοῖ. 

“,ε πᾶνε ἴῃ 118 ποσκ τ μαὶ τὲ βῃου]ὰ εἐχρεςῖ, εχίσεπιε ἱἰβοσουμῆηεβϑ, 
β. ἸΑ ΙΎ ῥτεςίβίοη δηᾶ ἀθρίλ οἵ ᾿ηβῖρῃι."---Τὴῆς Οἠμγείηιαη. 

“Ὁ τ, Βτίρῃβϑ τυτίϊοβ δἴιεγ [ΟΥ̓ γεᾶτβ οἵ οἴοβε βίαν οὗ ᾿ΐβ βυθδ)εςῖ, δπὰ 

ῬΟβ565568 ἃ ψ Δ] ἢ οὗ ἱπέοττηδίίοη ἡ ὨΪς ἢ 15 ροβί νεῖν ἀϑιουπάϊηρ."-Ερίσοοραϊ 
Ἀεοογάεν. 

“ἼῸ 15. βοδσο ον ἴοο πλυς ἢ ἴο 58 Υ ἵπαῖ τὰ πᾶνε μετα ἷπ σοτηραςοὶ ἴοστι ἴῃς 
Ῥεβὲ ἀνδῖϊδ]ε σοπιπιεπίασυ ρὸμ με ἢτβὶ θοὸΚ οὗ {πὲ Ῥβαϊῖεσ. [ἰ ἰ8 ποῖ 

ΒΙΠΙΡῚῪ σταγηγηδίϊοαὶ ἀπα Ἰεχίςαὶ, Ὀὰϊ 1 οι ροάϊεβ {με Ὀεβὶ σεβυϊς οὗ ἴῃς 
Δυῖμοτβ βίαν οὐ ΒΙΌ] 1 αὶ ἱπεοίορυ. ὙΠΕβῈ βοσνε ἴο Ὀσίης ουἱὐ ἀουθὶν ἰῃς 
βἰσηίβοδηςς δηὰ ἱπιροτί οὗ ἴπεϑεὲ Ὠγτηηβ οἱ ψοσβὶρ οἱ δησίεπὶ 15γδεὶ."---Τὴδ 
Ἡῇ εσινεΐηδίεν. 

“ΤῈ ᾿ς ἃ τηδτνεὶ οὗ πιϊπαϊς βου σβηΐρ, ἃ τιοπυπιοηΐ ἴο [ἴῃς ραϊίεπε ραΐπβ8- 
, “ Ὡακίηρ δβϑίἀυλγ δπὰ σίρε βοβοϊδυβῃὶρ οἱ ἴῃς δυΐμοσν.᾽"---Ἔσν. ΤΎΜΑΝ ΑΒΒΟΤΊ, 

γ' -- Ὀ.Ρ. 



᾿ ΤῊΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

Ρεονογῦ 5 
ΒΥν ἔπε εν. ΟΘΑΝΕΟΗΒΏὮ Η. ΤΟΥ, Ὁ.Ὁ., 1.1,.0. 

Ῥτοίεββοσ οἵ Ηεῦσεν ἰῃ Ηδτγνασά {Πηἱ νεῖ! 

γον ὅνο. Νεῖ, 3.00 

“Ῥχοίεβϑοσ ΤΟΥ 5 σογη πη ΤΥ οπ ῬΣΟνΟΣῸΒ τηδίἰδίηβ ἴῃς ἰρηοβὲ σξἰδπάδγὰ 
οὗ ἴῃς Ιηϊεγηδίοηδὶ ΟΠ σα] (οσατηθηίασιεβ. α οδῃ γίνε πὸ Ηΐρμεγ ῥγαῖβο. 
Ῥτονθτ 5 ργεβεῃῖβ σΟΙ ρΘΣ νοὶ ἔδνν ΡΟ 6 π8 ἴῃ οὐ ἰςΐβηι, Ὀὰϊ οἤεσβ ἰάσρα 
Τρροσίιπειίῖεβ ἴο ἴῃς Ὄχροβίϊοσ δηὰ εχερεῖθ. Ρχοίεβθοσ ΤΟΥ 5 ψΌσΚ ἰ5 
1βοσουρῇ δπὰ ςοπιρίείς."--ΤὴςῪ (οηργεραξίοπαϊ τε. 

“Α Βγβί-οἶδββ, υρ-ἰο-ἀδἴε, οὐ εἶς] δπὰ Ἔχερεῦοδὶ σοτητηπίδσυ οὐ ἴῃς ΒοῸΚ 
οἵ Ῥτχονεσῇβ ἴῃ (πε ΕὨρ]5ἢ: ἰδησυαρε 88 οηε οὗ ἴπε ογγὶπρ πεεᾶβ οἵ ΒΙ ] ταὶ 
βομοϊδσβῃίρ. Αςςοογάϊηρὶγ, νὰ στ ποῖ Ὀὲ γίεἸάϊπρ ἴο {με Ἰδίεϑὶ δἀ ἀϊοῃ ἴο 
ἴδε Ιηπἰεγηδίομδὶ ΟΠ ἶσα] Θεσῖεβ {πε {πθυΐϊε ἰξ ἀεβεγνεβ, Τ᾿ βεη γε 5  ἴμδὶ 1 
δ οῇςε ἴδ Κε5 ἰῃς ᾶγϑὶ ρίδοε ἴῃ ἰ15 οἶδεβ. ὙπΠδῖ ρἷδος 1ϊ υπαουθίοαν ἄδβοσνεβ, 
Βονονεσ, δηὰ ψουἹὰ ἢᾶνε βεουγεὰ ἐνεῃ ἀρϑίηβὶ τηυοἢ τηοσε ἑοστηϊ 8 0]6 οοπι- 
Ῥεϊϊτοτβ ἴμδη ἴὲ ΠΑρΡρδηβ ἴο μβανε. [{ ἰβ διορείμετ ἃ ψγε]]-τταηροά, Ἰυςϊὰ 
εχροβίτίοη οὗ 118 απίαυς ὈοΟΚ ἰπ ἴπς ΒΙΌ]ε, θαβεὰ οἡ ἃ Ἵδγείῃ! βίυν οἵ ἴπῈ 
ἰεχὶ δηὰ {πε "ηρυ ες πὰ Βἰβίοσ αὶ Ὀδοκρτουπὰ οὗ Ἔνεῖγ ρατὶ οὗ 11." --Τὴς 
Ἱηογίον. 

Απιοβ δὴ ἤοϑοα 
ΒΥ ΜΠΙΠΠΙΑΜ ΒΑΙΝΕΥ ΠΑΗΡΕΞΕ, Ρπ.Ὁ., 1.1..ῦὴ. 

Ῥτοίεβϑβοσ οἵ ϑειλὶς Τδηρσυδρεβ δηὰ 1 ἰϊογαίατεβ ἰῃ ἴῃ 6 ΤΙ νου υ οἵ ΟΒίςαρο 

Οεονπ ὅνο. Νοΐ, 3.00 

“1 58.411 ἤανε ρ᾽εάβυγε ἱῃ στθοοσητηεπαϊηρ ἰξ ἴο 4}1} βϑιβαἀἜπί8 ἴῃ Οὐγ ϑεγηΐπδῖγ. 
ΤῊΐ5. θοοῖκ 815, ἰπ {πῸ πποϑὲ ἔδνογα ες πϑηποσ, ἃ ἰοηρ-εἰς νηΐ ἴοσ ἃ ροοὰ 
οΠςδ] σοταπιθηΐδγυ οἡ ἵνο οὗ {πε τηοϑβί ἱπίετεβηρ ὈοΟΚ5 ἴῃ ἴῃ ΟἹὰ Τεβίδ- 
τηεηϊ. "᾿-Ξ εν. ΓἘνπ8 Β. ῬΑΤΟΝ, Ρἢ.Ὁ., ῬγοἝθδϑον οἱ Ἡδεῦτγειυ, Ἡατιϊονὰ 
Τῆεοϊορίοαὶ δεηιέμαγγ. 

“Ης ἢᾶ5 ροόπε, στῇ οπατγδοίοσίβεὶς ταϊηαΐεποββ, ποῖ ΟὨΪν ἱπῖο πε δπδ]γϑὶς 
δηὰ ἀϊδουπβίοῃ οὗ Ἄοδοῦ ροϊπὶ, επἀεανογίηρ ἴῃ ἜἘΝΕΣΎ οᾶϑε ἴο 6 ἰποσουρῃὶ 
ἐχμδυβίίνε, Ὀαϊ αἶθο ἱπίο ἴπε ᾿ἰβίουυ οἵ Ἔχερεϑὶβ δπὰ ἀϊξουββείΊου. Νοιμὶηρ δὲ 
411 ποτ οὗ οοπείεγαϊΐοπ μδ5 Ὀδεη ραβθθὰ Ὁγ. ὙἘηῈ σοῃβεάπεπος ἰ5 ἴμδὶ 
ὙΠΕΠ ΟἿ ΟΑΤΕΙΌΪΥ βιυάϊε5 τ μδὲ μᾶ5 Ὀθεη Ὀτουρῃὶ ἰορεῖμεγ ἰπ (Πΐ58 νοϊυτης, 

. εἰπε ὍΡΟΩ βοπα ράββαρε οὗ {πε νο ρτορῃεῖβ ἱγεαϊεά, ΟΥ Ὡροη βοπὶς ψυεβείοῃ 
οὗ οττῖσαὶ οὐ δηιἰχυδτίδη ἱπιροτίδηςα ἱπ [πε ἱπιτοάυςίοτΥ ρογίοη οἵ {με 
νοϊιπιε, οηα ἔεε]5 ἴῃαἱ μῈ Ὧ88 ορίδἰπεά δὴ δἀεαυδίεϊυ ἐχμδιυβῖϊνα νἱενν οἵ ἴδ 8 
βυ)εςῖ."-γγἽὝλς Ἱπίργίογ. 



ΤΠΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΚΥ 

ϑΞ3ι. Μαγκ 
ΒΥ {πε Βεν. Ε. Ρ. αΟὔ}.Ό, ὃ.Ὁ. 

1Αῖἰς Ῥτοίεξσθογσ οἵ Νὲν Ττεβίδιμεπί Εχορεβὶς, Ρ. Ε. Ὁ ἰνίηγ ϑομοοϊ, 
ΡΠ εΙΡμΐα 

γον ὅνο. Νεῖ, Φ2.50 

“ΦΤΒε ψ8ο]ς τπακο-ρ ἰ5 [πὶ οἵ ἃ ποτουρην ΠΒεϊρίαϊ, ἱπβίγαςνε σας] 
βίαν οἵ ἴῃς Δ ογά, βυγραββίπς δηγίμίπρ οἵ ἴῃς Κὶπά ὄνὲσ διϊετηρίεὰ ἴῃ {μὰ 
Ἐπρ 5ἢ Ἰαησυάασο, ἀπ ἴο βίυἀοηί5 πα οἰεγρνπιεη Κπονηρ [πὲ Ῥτοροσ υ8ὲ οὗ 
8 ΠοΟΠΊΠΘΠΐΔΙΥ ἰΐ Ψ1}} ρσονα δ ἱπναίυδ]ο αἱ." --Τὴς Ππμπόγαη Οματίεγίγ. 

Ῥγοΐεββοσ σουὰ 888 ἄοῃς μἰβ σοῖς ψ }] δπὰ ἱποσουρηϊν. ... Τα 
ΠΟΠΊΠΙΘΠΙΔΓΥ 8 8Δη δαγηΐγαὉΪς ἐχαηρ]ς οἵ {πὸ τὶ ς4] πιοῖϊποα δἱ 115 Ὀεϑῖ. . .Ὺ 
ὙΤΠε οτὰ βίυάν.. .. 5ῃονβ ποῖ οἡΪγ [γα] τ τυ ἢ 411} 1πῸ Εἰϊτογαῖασε οὗ 
πε βυδ)εςῖ, Ὀὰϊ ραίίεπί, [8 Πὰ], πὰ ἱπάερεπάεπηι ἱπνεβαιϊίίοη. . .. 1ὲ 
ὙΠ σα ἀυιοης ἴῃς Ὀοβῖ, 85 1ξ 5 ἴῃς Ἰαϊεϑί σοτῃπηεπίατν οἡ (ῃϊ5 Ὀ454] (σοβρεϊ.᾽ 
--Τῆς ΟἈνίϑαη 1 οἰ] ρέησεν. 

“ὍὯγ. σου] ά᾽ 5 ξοπηπιθηίατΥ οὐ Ματκ ἰ5 ἃ ἰᾶγρε βϑυσοθβθ, . . . 8πᾶ ἃ Ἵγεαϊὶ 
ἴο Απιεσίσδῃ βομοϊαγβῃρ. .. . Ηε μᾶ5 ὑπαουθίεαὶν ρίνθῃ κι ἃ σοπη ΠΕ ΠίΔΤΥ 
οὐ Μαγκ ψῃῖςἢ βυγραββεβ 41} οἴπεῖβ, ἃ {πὶης τε πᾶνε τεᾶϑοπ ἴο Ἄχρεςὶ ψ}}}} 
Ῥε ἴγας ἴπ {πε ς8586 οὗ Ἔἐνεσυ νοΐϊψπις οὗ ἴΠε βεσῖοβ ἴο ψΉΙΟὮ ἰϊ Ὀεϊοηρβ." --Τὴσ 
Βέδι]εαὶ Ῥγονίά. 

δι. ΤΚὸ 
ΒΥ πε εν, ΑΙ ΕἘΒΕΌ ΡΙΌΠΠΈΕΒ, Ὁ.Ὁ. 

Μαβίεσγ οὗ ὕ}πἰνοσϑυ Οο]]ερε, υσμδπι ; ἔοστηετὶν Ἐς ονν πὰ ϑεηίος Τυΐοσ 
οἵ ΤὙΠπιγ Οο]Ἰερε, Οχίοσγα 

γον ὅνο. Νεῖΐ, 2.00 

“1 ᾿ς ἀϊκεϊηρυ θεά τμγουρμουϊ Ὁγ Ἰεατηΐηρς, ΞΟ τίει οἵ ἠιάρτηοηε, ἀπά 
βουπά οχερεβῖὶβ. 11 5. ἃ νεῖρῃῖν σοπίτ υϊίοπ ἴο (μ6 ἱπιεγρτείδιοη οἵ ἴῃς 
ΤΠὶγὰ οθροὶ, ἀπά ν1}} ἴα κα δῇ Βοποόσδῦϊο ῥἷδος ἱπ {πὲ βεγῖεβ οἵ ψῃὶοῃ ἰϊ 
οσπιβ ἃ ρατί."--τοῖ. Ὁ. Ὁ. ΘΑΣΜΌΝΡ, ἐπ πο Ονγη σοὶ Κευΐειυ. 

“ΗΝ ἅτε ρεαβεὰ ἢ ἴΠῈ ἸΠΟΓΟΌρΡΗΠ655 δηά βοϊοπίῆς δοσύτγαςον οὗ ἴῃς ἰη- 
τεγργοίϊδιοηβ.. .. 1ἴ 566 ΠῚ8 ἴο υ8 ἴπαὶ ἴπεῸ ργεναιηρ σπατγαςίογϑιῖὶς οὗ (πε 
ῬΟΟΙΚ ἰβ. σοτηπιοῃ 5εηβς, ἰογιβεὰ Ὀγ Ἰοαγηΐηρ πὰ ρἱεῖγ."-- Τῆς Η ἐγαϊά απὰ 
Ῥνεϑδγίεν. 

“ΤῸ 16. ἃ νδυδο]ε ἀπὰ ψεϊσοπις δά ἀἰίομ ἴο οὐγ βοπιενν δὶ βοδη βἴοςϊκ οὗ 
Βγτϑί-ο]α55 σοπημηθηίασιεβ οἡ ἴῃς ΤῊϊγὰ Οοβροὶ. ΒΥ 1158 βο μουν ἱμοσουρῃ- 
Π685 ἰΐ Μ}16}} βυκίαϊὶ πα {πε τερυϊδίίοη ΜΘ ἢ ἴῃ6 ἹΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΘΕΕΙῈΒ ΠΔ5 
ΔΙγεδαν ἡοη."--Ρτοῖ. 1. Η. ΤΒΑΆΥΕΕ, οἱ Παγυαγὰ ὕπένενείγ. 



ΤῊΣ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΟἌΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ 

[ΟΠΊΔΠ5 
Βν {πε Βον. ΜΠΙΙΑΜ ΘΑΝΌΑΥ, ὃ.0ῦ.,.1.1..0. 

1,Δὰγ Ματγρατεῖ Ῥτοίεββογο Ὀἰνὶηἱν πὰ Οδῃοῦ οἱ Ομτβὶ ΟΒυτγοῆ, Οχίογὰ 

δηά {πο 

Βεν. Α. Ὁ. ΠΕΑΘΙ.ΑΜΝΜ, Μ.Α., Ὁ.ῦ. 
Ῥηποῖραὶ οἵ Κὶπρ᾽5 Οο ϊερε, ᾿οπάοη 

Οεονη ὅνο. Νεΐ, 3.00 

“ἥε ἀο ποῖ μεϑίϊδιε ἰο ςοπιπιεηὰ [5 85 {πε Ῥεβί σοπι ΠΟ ΠΙίΔΤΥ οὐ Ἐοπηβης 
γεῖ ψττίεη ἰπ ἘΠρ]Π 5ῃ. [1 Ὑν1}} ἀο πιυςῃ ἴο ρορυϊαγῖζε 1815 δαπηγα ες δηὰ 
του ἢ περάε:} βουῖθβ, ΕΥ̓ ΞΒῃονήηρ {παῖ ἰΐ 15 ροββί]ς ἴο ὈῈ οἱ σα] ἀπ ϑοπ εν 
δηὰ δἱ ἴῃς βᾶγηβ {ἰπ|6ὰ ἀδενουΐ δπά βρίτίυδὶ, πὰ ἱπίειῖὈ]ς ἴο ρ]αῖη ΒΙδ]ε 
τεδάετβ."--Τῆς Οϑμγοῖ διαπάαγά. 

“Α φοΟΠΙΠΊΘΠΙΔΤΥ ὙΠ ἃ νετῪ ἀἰϊβιϊηςι ἙΠδγαςίεσ δηὰ ρυγροβε οἵ ἰΐ5. οσστ, 
ΜΉΙΟΒ ὉΠ ρΒ ἰο βιυἀεοηιβ ἀπά τλἱηἰβίεσβ δ δἱὰ τὶ ἢ [ΠΕ σαπποῖ οὈΐδίη εἶϑο- 
ὙΠεγα. . .. ὙἼΠΕΓα ἰδ ΡΥΟΌΔΌΪ ΠΟ ΟἾΠΕΓ ΠΟΠΊΠΠΠίασΥ ἴῃ π ἰ ἢ οὐ ςίβυη μᾶ5 
Ῥεεπ ἐπ ρ᾽ογεῆ 80 β80υςοεβϑίυ ἢν δηὰ ἱπιραγιίδ!ν ἴο Ὀππρς οὐ [πε δυΐμοτ᾽5 
τουρῃι."---Ν. Υ΄. Ἱπάερεπάεηι. 

“Νς μᾶνε ῃοιμίηρ Ὀυϊ Πεδγίίεὶ ὑγαῖβε ἔογ {πε τε ρμεσ πηδίζειβ οἵ 186 
ΠΟΙΠΠΘὨἴΔΤΥ. [ἰ 8 ἢοΐϊ ΟΠ]Ὺ οὔ ἰςα], θὰϊ ἐχερεῦςϑὶ, ἐχροβίϊοσυ, ἀοςί Δ], 
Ῥταςιῖςαὶ, δηὰ εἐπιΐπεηιν βρί τυ]. ὙῈς ροβίεῖνε σοποϊυβίοηβ οὐ ἴῃς Ῥοοκ5 
ἃτε ΨΕΓῪ ΠυΠΊΟΤΟΙΒ ἃ πα ἅτε βίου γ, ρίοσουβὶ ἐνδηρε]ῖςαὶ. ... Τῆς οοτη- 
ΤΑΘΠίΑΤΥ ἀοεβ ποῖ δ1] ἴο βρεὰκ τι (μα αἰπιοβῖ τενεγεποε οὗ {πὸ σμοὶς ποσὰ 
οἵ ἀοὐ."---ΤὴεΛς Οοηργεραίξἑοπαϊ εἰ. 

Ερποϑίδπη5 δπά Οοϊοϑϑίδῃ 5 
ΒΥ {πε Βεον. Τ. Κ. ΑΒΒΟΤΤ, Β.Ὁ., ἢ.1.π|. 

Ἑοχτηοιΐγ Ῥχοΐεββοσ οὗ ΒΙ οὶ Οσεοκ, ποῦ οὗ Ηδῦτενν, ὙὙἰηΐγ ΟΟΙ]εσε, 
Θυθ]η 

γον ὅνο. Νοῖ, Φ2.50 

ΒΕ εχορεβὶβ Ῥαβοὰ 50 50] ]Ἷγ οὰ [6 τοςκ ἐουπάδιϊίοη οἵἨ ρμΠ]οϊοσυ ἰ5 
δυρατηεηίδνοὶν δπα σοηνὶ πο ΠΕΡῚ βίτοησ. Α βρίϊυ4] ἀπὰ Ἔνδηρε!ῖοϑ] ἰεποῦ 
Ῥεγναάεβ {πε ἱπιεσργείδίίοη ἴτοπι ἢγβὲ ἰο Ἰδϑί.. .. ὙΤμαβα εἰεπιεηῖξ, ἴο- 
ϑεῖμεσ τῖτα τμ6 αὐ ποτ᾽ 5 [0]1-οὐρεα νἱβίοπ οἵ {πὸ ἴγαῖῃ, σπῖ μἰβ ἀϊδοτταΐπα-. 
ἄνε Ἰαάρτηεπι ἀπά ἩΪ5 [ε]ἰςγ οὗ ἐχργεββίοῃ, τηδκε [815 1πῸ6 ῥβὲσ οἵ Δῃγ ςοπι- 
ΤῊΘΠΙΔΣΥ οἡ ἴῃε56 ἱπιροτίδηϊ Ἰεϊῖοτβ."-- Το διαπάατγά. 

“ΑΠ Ἐχοθοα πρὶν σατεία] ἀπὰ ραϊπβίακίηρ ρίεςς οἵ ψοσκ. ΤᾺς ἱπίσοάυς- 
ἴΟΓΥ αἰδουπβίομβ οὗ χυοϑβιίοηβ Ὀεαγίπρ οἡ ἴπε δυϊμεπι ον δηὰ ἱπίερτιν (οὗ 
16 ερίβ.165) ἀτὸ οἴεαγ ἂπὰ ςαπάϊὰά, ἀπὰ ἴῃς εχροβίϊίοῃ οἵ (με ἰεχί αἰβρίαγβ ἃ 
ἢπε βομοϊδυβηΐρ δηὰ ἰηϑῖρῃι."---ἶν ον διυεσίογη ΟἸτέσαπ Αὐἀνυοκεαίε. 



ΤῊΗΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑῚ, ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΒΥ 

ΡΠ ρρί4πΠ5 δή ΡΠ ΙΕ ΠΊΟΩ 
ΒΥ ἴπεὸ Βεον. ΜΑΗΥΪΝ ΒΕ. ΥἹΝΟΕΝΤ, Ὁ.Ὁ. 

Ῥτοΐεβξβοσγ οἵ ΒΙὈ] σαὶ 1 τοταίατε ἴῃ Ὁπίου ὙΒεοϊορίςαὶ ϑεπιΐπατυ, Νενν Ὑοσὶς 

Γγον ὅνο. Νεῖ, 2.00 

“ΟΥ τῆς πιοτὶ8 οἵ ἴπε ψοσκ ἱξ ἰβ ἐσπουσῇ ἴο βὰγ {πδὶ τ 18 νόσίῃγ οὗ 118 

Ρίαςα ἴῃ 1πῈ ποῦ ]α ἀπάετγίακίηρ ἴο ψ μῖς ἢ [τ Βεϊοηρβ. Ιἱ ἰβ .}} οὗ ᾿ι5ὲ βυς ἢ 
ἱπίοστηδίϊομ 85 {πε Β[Ό]6 βιυάεηϊ, ἰὰγ οἵ οἱεσίςαὶ, πεθάβ; δηὰ ψ Ἐς σίνίηρ δ 
δουπάδηςς οὗ 1Π6 ἵτυἢ5 οἵ Ἔτυαϊίοη ἴο δὰ με στ ἴςαὶ βιμάεπε οἵ {πε ἰεχί, ᾿ξ 

ΔΌουΠα5 4150 ἱπ {παὶ πιογεὲ ρορυϊδσ ἱπέσιτηδομ Ἡ Ὡς ἐπα Ό]ε5 {π6 αἰτεπᾶνς 
τοδεγ αἰπιοβῖ ἴο ραϊ ΠΪπΊ56 1} ἴῃ 51. Ῥδυ}᾽}5 ρίαςε, ἴο 5εε ϑτἢ ἰῃς εγεβ δῃά ἔεεὶ 
ψ ἢ πε μεατὶ οἵ ἴπ6 Αροβίὶε ἴο ἴμ6 Οσεπε}]ε5.᾽--Βοσίον Αὐνενίδεν. 

“ΦΤΒτουρβουῖ ἴ[μ6 νοσκ βο μοὶ ΥῪ τοβθδτοὴ 5 ονϊάοπηί. 11 σοπηπηοπάϑ 1561} 

ὈΥ ἰΐθ εἶδαγ εἰαςϊἀατίοπ, [15 Κεοπ Ἔχερεβὶβ ψ ἰοἢ πλάγκβ ἴῃς νοτγὰ βίαν οα 
ΘΥΕΓΥ Ρᾶρο, ἰϊ5 ςοτηρδοῖπεββ οἵ βίαιἰοιηθεηῖ δηὰ 115 5: πιρ] Ἰοἰῖν οὗ ἀτταηρεπιθηΐῖ."» 

--Ταμδόνγαη ἩΓονίά. 

353ι. Ρεοίογ δηέή ϑί. ιάθ 
ΒΥ {πε εν. ΟΗΑΕΙ ΕΘ ΒΙΘαΑ, Ὁ.ῦ. 

Ἐερίυ5 Ῥτγοΐοβθοσ οἵ Ἐςο]εβίϑεῖςαὶ Ηϊβίοσυ ἴῃ ἴῃς Οπίνευβιυ οὗ Οχίοσά 

γον ὅνο. Νεῖ, 92.50 

“1:5 ξοΠΊΓΘΠΙΔΤΥ 15 ὙΟῪΥ βδἰἰϑίαςίοτν ἱπάοοα. ἨἩΐδ5 ποῖθϑ ἃσε ραγιου α 

να] Ὁ] 6. νε Κπον οἵ πο Ψοσκ οη ἴπε5ε Ἐρίϑι]ε5 ὑνἩ]ς ἢ 18 Ξὸ [}}} δπὰ βδίΐ5- 

[αςείοιγ."--Ἴ1ῆε 1 τυΐηρ Οπμγοι. 

“Οδποη Βὲρρ᾽’ 5 ΨΟΥΚ 8 Ῥγε- ΕΠ ΠΕ ΠΕΠΥ σΠαγαςίεσζεάᾷ Ὁ ᾿υαὶςῖΆ] ορεη- 
ταϊπάεάπεββ ἃπα βυτηρδίμοις ἱποῖρῃς ᾿πῖο Ηἰβιοσγίοαὶ σοπάϊοηβ. Ηἰ5 τεδ]ϑεῖς 

ἱπιετργείδοη οὗ {πε σεϊαίίοπβ οὐ πε ἀροβίϊεβ ἀπά ἴῃς οἰσουπιβίδποοβ οὗ ἴπ6 
ΘΑΙΙΥ͂ στο τεπάθτβ ἰπῸ νοϊατης ἱηναί δε ἰο βἰαἀεπῖβ οὐ ἴμεβε {Ππεπι68. 

ὙΠε εχοροιῖςα] ννοσκ ἴῃ ἴῃς νο]απιε σεβίβ ου ἴῃς Ὀτοδὰ Ὀαϑίβ οἵ σατγεῖῃ] Ἰἰη- 

Βυΐϑιϊς βἰυάν, δοαυαϊπίαπος ἩΠ ἀροςαϊγρες ΠΠοταῖατε ἀπά ἴτε πρβ οἵ 

186 Ἐδίδμειβ, ἃ δ8ᾶπε Ἰυαριηοηΐ, ἀπά ροοὰ 5εηβε."---ἀγριογίσαη ομγπαὶ οἱ 
ΤῆἨεοϊοργ. 



ΤΠΟ [πίογΓπδ 0641] 

ΤΠΘΟΙορΊΟΔ] |ἰΡΓΑΓΥ 

ΕὈΙΤΟΝΒ᾽ ΡΕΕΕΑΓΕ 

ΗΕΟΙΟΟΥ͂ Β88 πηδάς ρτεαΐ δπὰ ταρίἃ δάνδποε 

ἴῃ τεσεηΐ γεᾶσβ. Νεν ᾿ΐἴπ68 οἱ ἱπνοβιϊριίίοη ἤανα 

Ὀεεη ορεηθᾶ ὑρ, ἔγεβῃ ρὲ δὰ8 θεεῆ οδϑδὲ ὑροη 

ἸΩΔΗΥ͂ 500 ]6οῖ8 οὗ (ῃ6 ἀεερεβὶ ἱπίεγαβῖ, ἀπά {Πμ6 δἰβίοσιοαὶ 

τηεῖμοά ἢδ5 θβδῆ δρρ δὰ ψ τ ἱτηρογίδηϊ γεβυϊῖ5. ΤῊϊβ 

Βᾶβ ρτεραγεὰ [ἴῃ6 ψὺ ἴοσ ἃ [ἰργαγυ οἱ Τμεοϊορίοδὶ 

ϑοίθῃσα, ἃπα Πδ5 ογεαῖβα {ῃ6 ἀεπιαηά ἴοσ ᾿ξ. [{ 88 α]5ο 

τηδάβ ἴξ δ οὔσα ορροτίιηθ δηά ργδοίϊ σα ]α ΠΟΥ ἴο 56- 

ΠουΓα {Ππ6 βογνίσεβ οἱ βρβοϊδ]βίβ ἴῃ (86 αἰδγεπε ἀδρατί- 

τηθηΐβ οὗ Τ ΕοΪΟΡΎ, πὰ ἴο δϑβοοίαϊε ἢ επὶ ἱπ δῇ δηίευ- 

ΡΓΒῈ ψ μοῦ Ψ1] ξαγηΐϊδῃ ἃ τεοογά οἱ ΤὨβοϊορίοαὶ 

ἰπαυΐγῪ ἃ ἴο ἀαίε. 

ΤῊΐβ ΠΑΌΓΑΓΥ ἰ ἀδβίρηεα ἴο σονεγ [Π 6 ψΒοΪς Πε]ὰ οὗ 

ΟΠ γι βείδη ΤἼΘΟΙΟΡΥ. Εδοῦ νοϊιπηα 15 ἴο Ὀ6 σοιηρίεῖα 

ἰπ 1156}, ν 116, δὲ [Π6 54Π16 {{πη6, ἰξ νν}}} ἰογπὶ ρᾶτγὶ οἱ ἃ 

οΑΓΘίαΠΥ ρ]απηθα γμο]6. Ομ οἱ ἴμ6 ΕαϊίοΥΒ 15 ἴο ῥσα- 

Ρᾶγα ἃ νοϊυπηα οἱ ΤἼδοΙ]οροαὶ] Ἐπογοϊορεαϊα νυ οἢ νν1]}]} 

δῖνε 186 Πβίογυ δπὰ 1: ογαΐυσα οἱ δδοῦ ἀδραγίπιεηϊ, ἃ5 

Ψ6]1 δ5 οὗ ΤῃΘΟΪΟΡῪ 8ἃ5 ἃ γῇ ]δ6. 



ΤῊΕΒ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΉΕΟΠΟΟΙΟΑΙ, ΓΙΒΕΑΚΥ 

Τῇ ΓΠΙΌΓΑΓΥ 5 ἱπίθπαβα ἴο ἰογπὶ ἃ βεγὶθβ οὗ Τοχί- 

ΒοοΙβ ἔογ ϑιυάθηίβ οἱ ΤεοΪοΟΡΎ. 

Τῆς Αὐυΐδοτϑ, ἱμπεγοίοσο, δἷπὶ δὶ σοῃοΐβοηθββ Δηα σοπ- 

Ρϑοίηα85 οἱ βίαἰδιηθεηί. Αἱ ἰῃε βδπγα {{π|6, (ἢν μᾶνθ ἴῃ 

νίαν {παῖ Ιᾶγρα 8ηα ἱπογϑαβίηρ ο485 οἱ δι ἀθηΐβ, ἴῃ οἰ Πα Γ 

ἀεραγίπιθηίβ οἱ ἱπαυΐγυ, ννῆο ἀδβῖσγα ἴο ἢᾶνα ἃ βυϑβίθπ)δίϊο 

δΔηα ᾿πογουρῇ ἐχροβιίοη οἱ Τῆθοϊορίοαὶ ϑοίθδηοθ. Ταοῆ- 

ῃἶσδ] τηδίίεσβ νν}}} ἐμεγείογε 6 Τἤγοννῃ ἱπίο {Π6 ἔογῃῃ οὗ 

ποία5, ἀπά {π6 ἰαχί ψν1}} θ6 τηδᾶάδ 85 γϑδάδθ]α δηά αδἰίγαδοί- 

ἷνθ 845 ροβϑβίῦϊ]α. 

ΤῇΘ ΓΙΌΓΑΓΥ ἰ5 ἰπἰαγπαίίοηδὶ ἀπὰ ἱπταγοοηίαθββίοηδιὶ. [ἰ 

ΜΠ Ὀ6 σοπάυοίεα ἱπ ἃ σδΐμο!ο βρίγιῖ, δηαὰ ἰπ {Π6 

ἱπίθγαβδίβ οἱ ΤΘΟΪΟΡΥ 85 ἃ βοίθησα. 

115 αἷπὶ νν}}} θ6 ἴο γίνε [}] ἀπὰ ἱπιρδγίϊαὶ βίαι θπηθηΐβ 

Ὀοίἢ οὗ {π6 γϑβϑυ]β οἱ ΤῊ ΘοΙορῖοαὶ ϑοίδησα δπά οἱ {Π6 

αυσδίϊοηβ νυν ϊοῃ ἅγα 511} δἱ ἰββδιιθ ἱπ {πῃ6 αἰβογθηὶ 

ἀερατγίτηδηΐβ. 

ΤῇΘ Αὐἴδοῦβ ψν1}} 6 βοῃοίαγϑ οἵ γεοορη!Ζεα γαρυϊζδίίοη 

ἴῃ [Π6 βανϑγαὶ Ὀγαηοῇ 68 οἱ βίυα γ δϑβϑίρῃςξα ἰο {ῃ6π|. ΤΉΘΥ 

ΜΨ01]1 Ὀ6 «βϑϑοοϊαιϊεά νγἱἢ δαοῇ οἴπογ δηὰ νυἢ (μῃ6 ΕΑ τΟΥΒ 

ἴῃ {πΠ6 εῇοτί ἰο ῥσγονίά6 ἃ βεῦί6β οἱ νοϊυπΊ65 νν δ σῇ ΠΊΔΥ͂ 

δάἀδαπαίεϊν σαργεβθηΐ ἴἢεῈ ργεβθηΐ οοπάϊίίοη οὗ ἱηναϑίϊ- 

βαϊίοη, δπα ἱπαϊοδίθ {Π6 ννᾶὺ [οσ [τ Π . ργορΊα58. 

ΓΟΗΛΕΙΕΘ5 Α. ΒΕΙσΟα5 

ΘΤΕΨΑΚΤ Ὁ. ΕἸ ΘΑΙΜΟΝΡῸ 



ΤΗῊΕ ΪΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΒΕΟΙΟΟΙΟΑΙ, [ἸΒΕΑΕΥ 

ΔΑΕΚΕΑΝΟΕΜΕΝΤ ΟΕ ΝΟΙΌΜΕΒ ΑΝῸ ΑΥΤΗΟΚΘ 

τηξοιοαιοαι. ΕΝΟΥΟΙΟΡΑΆΕΌΙΑ. ΒΥ ΟΗΑΚΙΕ5 Α. Βκισος, Ὁ.Ὁ., 
Π.1μιι., Ρτγοίεβθου οὐ ὙΤμεοϊορίοαὶ Ἐπογοϊοραάϊα δηὰ ϑγπθο]οβ, ἴὐ πίοι 
ΤΒεδοϊορίοδὶ ϑεπιίπασγ, Νεν Ὑοτκ. 

ΑΝ ΙΝΤΗΟΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ἸΙΤΕ ΒΑΤυῆξ ΟΕ ΤΗΕ Οἱὐὧῦ ΤΕΞ9ΤΑ- 
ΜΕΝΤ. Βυ5. Ια. Ῥκινεκ, .}., Π.1μπ., Κερίας Ῥτοίεββοσ οἱ Ηεῦγεν 
δηά δυο οὗ (ῃχίϑὶ σμυτγοι, Οχίοτγά. [Κευιεά σηα Εηπέαηρεά ΖΦ αἰ ερ’ε. 

ΟΑΝΟΝ ΑΝΌ ΤΕΧΤ ΟΕ ΤΗΕ Οἱῦ ΤΕΒΘΤΑΜΕΝΤ. ΒΥ ἘΚΑΝΟΙΒ 

ΟΚΑΜΜΕΟΚΌ ΒΌΚΚΙΤΤ, Μ.Α., Νοτγγιβίδῃη Ῥτοΐεβϑού οἵ ᾿ἰνιησυ, (ὐηϊνογϑὶτΥ 
οὗ (απιθγιάρε. 

Οιῦὺ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΗΙΒΤΟΗΥ. Ἀγ ΗἙΝΕΥ͂ ΡΕΕΒΕΚΝΕΡ ὅΜΙΤΗ, Ὠ.ὮὉ., 
βοιησίίπης Ῥτοίδβϑϑβου οἵ ΒίὈ]1οαὶ Η ἰβίοτγ, Ατημεσβϑὶ Ὁ ]]ερε, Μα55. 

[Δῖοιν Κεαάν. 

ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΑΗΥ ΗΙΒΤΟΗΥ ΟΕ ΤΗΕ Οιἱῦὺῷ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. ΒΥ 
ἘκΑΝΟΙ5 ΒΚΟΝΝ, 1).1)., 11,..Ὁ., Δι, Ρχοίεθβοσ οὗ Ηδεῦγεν, ἴὐπίοη 
ὙΠεοϊογίςαὶ ϑαπιίηαγυ, Νὰν Ὑογκ. 

ΤΗΕεοιοουΥ ΟΕ ΤΗΕ Οἱἷἱῦὺ ΤΕΒΤΑΜεΝΤτ. ΒΥ Α. Β. ΠΑΝΊΡΞΟΝ, 

Ώ.Ὁ., 11,.}.,, δοπιειίπης Ῥτοίεββϑοσ οἱ Ηεῦγενν, Νενν ( ]]ερς, ἙαϊηθΌτΡΗ. 
[στο Αεαάν. 

ΑΝ ΙΝΤΗΟΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΤΕ ΒΑΤυΗξ ΟΕ ΤΗΕ Νν τέϑτα- 

ΜΕΝΤ. Βγ εν. [λμῈ8 ΜΟΕΈΡΑΤΊ, Β.., Μιηΐϊβῖεσ {π|ιεὰ Ετες Οδυτοῖ, 
Βυηάομα]ά, ϑοοιϊαπά. 

ὍΑΝΟΝ ΑΝΌ ΤΕΧΤ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. ΒΥ σάβραᾷξ ΚΕΝ 
ΟκΕΟΟΚΥ͂, 1).Ὁ., 11.Ὁ, Ῥτοίεββογ οἵ Νεν Τεβίαηθης Εχερεβὶβ ἴῃ τῇς 
Ὁ ἱνευβν οἱ 1] εἰρσὶρ. 

ΤΗΕ ΙΙΕΕ ΟΕ ΟΗΗ͂ΙΒΤ. ΒΥ ΜΝΊΠΠΙΑΜ ΒΑΝΑΥ, Ὁ Ὦ., 11... 1,Δἂν 
Μαγραγεῖ ῬγοίἝββογ οὗ ὨϊνίηλΥ ἀπά ζαποη οἵ (Ὁ σίϑὶ σμύυτγοι, Οχίοσγά. 

Α ΗΙΒΤΟΒῪΥ ΟΕ ΟΗΗΒΙΒΤΙΑΝΙΤΥ ΙΝ ΤΗΕ ΑΡΟΒΤΟΙΙΟ ΑΟΕ. ΒΥ 
Ακτηῦκ Ὁ, ΜΟΟΙΕΕΕΚΊ, Ὦ. Ὁ., Ῥτοΐεϑβοσ οὗ Ὁμυγοὴ Ηἰβίογγ, ὑπίοη Τῆδο- 
Ἰορίςαὶ ϑεπιίπασυ, Νεὰνν δουκ. [σιν Κεαάν. 

ΟΟΝΤΕΜΡΟΗΑΗΥ ΗΙΒΤΟΗ͂Υ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΒΘΤΑΜΕΝΤ. ΒΥ 
Ἑκανκ Ὁ. ῬΡΟκτΕΕ, Ὁ.}., Ρτοέεβϑβογ οἱ ΒΙὈ] ςαὶ Τμεοϊορυ, αἱε πινεγϑιν, 
Νεν κλνεη, (οπῃ. 

ΤΗΕΟΙΟΟΥ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. Βγυ ΟΕοἙΟΕε Β. 5ΤΕΨΝΕΝ5, 
Ὡ. Ὠ., βοπιεϊίτης Ῥτγοίεβϑου οὐ ϑυϑίεπηδτίς ΤὨθοϊορυ, Υ]ς {Ππἰνεσϑίῖγ, Νενν 
Ηδνεη, (οπῃ. [λσιυ Κεαάγ. 

ΒΙΒιΙοαι. Αβμομοιοαυ. Βυ 6. Βύσηαναν Οβαὺ, Ὁ. Ὁ., Ῥσγοίεβϑβοσ 
οἱ Ηεῦτγεν, Μαηβῆεϊὰ (ζο]]ερε, Οχίογά. 

ΤΗΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ΟΑΤΗΟΙΙΟ ΟΗυΗΟΗ. Βγν ΚΟΒΕΚΤ Καινυ, .Ὁ., 
11,.}., βοπιειϊπις Ρυποῖραὶ οὐ Νενν (ο]]ερε, ΕΑ πουτΡΆ. [νου Αεαάν. 

ΤΗΕ ΕΑΗΙΥ ΙΑΤΙΝ ΟΗυΗΟΗ. Βγ ΟηαΆβ 5 Βισο, Ὠ.Ὁ., Κερίυ5 Ῥτο- 
εϑβοσ οἵ σμυγοῦ Ηἰβίοσυ, {ἱνογϑιῖν οὐ Οχίογά. 



ΤΗΕ ΪἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΠΕΟΙΌΟΘΙΟΑΙ, ΓΙΒΚΑΚΥ 

ΤΗΕ ΙΑΤΕΗ͂ ΙΑΤΙΝ ΟΗυΗΟΗ. ΒΥ Ε. ΝΥΝ. ΨΑΊβον, Μ.Α., Ῥγοίεςϑοσ 
οἵ Ομυτοῦ Ηἰβίογγ, Κιπρ᾽5 (ζο]]ερε, Γοηάοη. 

ΤΗΕ ΟΒΕΕΚΑΝΌ ΟΗΙΕΝΤΑΙ ΟΗυΠΟΗΕΒ. ΒΥ. Ε. Αρεένευ,}.Ὁ., 
Ρτίῃοιραὶ οὗ [πἀδρεηάεξηϊ (ο]ερε, Μαηοβαβίεγ. 

ΤΗΕ ΒΕΕΟΗΜΑΤΙΟΝ. ΒΥ Τ.΄ ΜΙΝ θβαὺ, Ὁ... Ργϊμοῖραὶ οἵ τῆς ]πϊτοὰ 
Ετες σοϊ]ερε, ΟἸασρον,. [2 υοἷς. Δοτυ Κεαώνγ. 

ΞΥΜΒΟΙΙΟΒ. ΒΥ ΟΗΑΚΙΕΒ5 ἁ. Βεβισοβ, ἢ.Ὁ., Π.1μες., Ρχοίεββοσ οὗ 
ὙΤΒεοϊορίοαὶ Επογοϊορεάϊα πὰ ϑυμθο οβ, ᾽ πίοῃ ΤὨεοϊορίοδὶ ΘεπιηαγΥ, 
Νεν Υουκ. 

ΗΙΒΤΟΗΥ ΟΕ ΟΗΗΙΒΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗΙΝΕ. ΒγΥ 6. Ρ. ΕἸΞΗΕΕκ, Ὁ.Ὁ., 
ΠῈ.Ὁ., Ῥτοίεββοσ οἱ Εςοϊεϑίαϑιῖοαὶ Η βίου, Υαὶ]ς ὑπἱνεγϑὶῖν, Νὲνν Ηδνεῃ, 
Οοπη. ἐ [Κευϊεά ακπὰ Επίατρε δα σης 

ΟΗΗΙΒΤΙΑΝ ΙΝΒΤΙΤυΤΙΟΝΒ. Βγ Α. ν. σ. Αμιεν, Ὁ.}., Ῥσγοίεϑϑβογ οὗ 
ἘροἸεβίαϑιίοαὶ Ηἱἰβίογυ, Ῥγοιϊεβίδης Ερίβοοραι ᾿ἰνι πὴ ϑομοοὶ, (απδτίάρς, 
Μα55. [ἴτυν Κεασάνγ. 

ῬΗΙΙΟΘΟΡΗΥΟΡΕ ΒΕΙΙΟΙΟΝ. ΒΥ ΟΒΕΕΤ ΕἼΠΝΤ, Ὁ. Π., Κ1,.}., βοτλθ- 
εἰπιε Ῥτοίεββογ οἵ Εἱνὶηϊν ἱπ τῃ6 ὕ πίνεγϑιυ οἱ ἙἀϊηΡυτρῃ. 

ΤΗΕΉΗΙΒΤΟΗΥ ΟΕ ΒΕΙΙΟΘΙΟΝΒ. Βγ ΟἘἙΟΕΟΕ Ε. ΜΟΟΒΕ, Ὁ. ., 1.1,.Ὁ., 
Ῥτοίεββου ἴῃ Ηδγναγά [] ηἱνεγϑβὶϊγ. 

ΑΡΟΙΟΟΘΕΤΙΟΒ. ΒΥ Α. Β. Βεαυςε, Ὁ.Ὁ., βοπιείίπις Ῥγοίδδεου οὗ Νεαν 
Τεκίδτλθηὶ ἔχαρεϑιβ, Εἔτες Ὁμυσοῖ ΓΟ] 6 ρα, ΟἸαβρον,. 

[Κευϊεεά απαἰ Ξηέαγρεά Ξαἐἐίο». 

ΤΗΕ ὈΟΟΤΗΙΝΕΟΕΌΟΟΌ. Βγ ιμμαΜ Ν. ΟμΆκκε, Ὁ. Ὁ., Ῥγοίεβϑοι 
οἵ ϑγϑιειηδίὶς Τπεοίορυ, Ηδπη του ὙΠΟ] ορίοαὶ ϑεπιίπαγυ. 

ΤΗΕ ΌΟΟΤΗΙΝΕ ΟΕ ΜΑΝ. Βγ Νιιυῖαμ Ρ. ΡΑΤΕΚΒΟΝ, Ὠ.ὮὉ., Ῥτοίεσϑογ 
οἵ Ὀινίηπγ, ὑπἱνεγϑιν οὗ ΕἀϊὈΌΓΡΉ. 

ΤΗΕ ΟΟΟΤΗΙΝΕ ΟΕ ΟΗΗΙ5Τ. ΒΥΗ. ΒΕ. ΜΑΟΚΙΝΤΟΞΗ, Ρῇῃ. Ὁ., Ῥτγοίεβϑοτ 
οἱ ϑγϑβιεπιδαῖίς Τμεοίογγ, Νὲνν (ο]]ερε, ΕἀϊυΓρΡΉ. 

ΤΗΕ ΟΗΗΙΒΤΙΑΝ ὈΟΟΤΗΙΝΕ ΟΕ ΒΑΙΝΑΤΙΟΝ. Βγ ΟΕΟΚΟΕ Β. ὅ5τὲ- 
νεν58, Ὠ.}., βοπηδιίπις Ῥσοίεββοσ οἵ ϑγϑίειηδίις ΤΠθοορυ, 816 ἰ ηἰνεγϑίιγ. 

[σευ Ἀεαώνγ. 

ΤΗΕ ΟΟΟΤΗΙΝΕ ΟΕ ΤΗΕ ΟΗΗΙΒ5ΤΙΑΝ ΙΙΕΕ. ΒΥ ιαμ ΑὔΑΜ8 
Βκονν, Ὠ.., Ρσγοΐεββογ οἵ ϑιγϑίεπιδιίςο Ὑβεοΐοσυ, ἰὐηίοη ΤὨεοϊορίοαὶ 
ϑεπιηαγγ, Νὲν Υοτκ. 

ΟΠΗΗΙΒΤΙΑΝ ΕΤΗΙΟΒ. ΒΥ ΝΈΝΜΑΝ ΘΜυύτη, Ὁ. Ὁ., Ραβίογ οἵ σοηρτερα- 
τἴομαὶ σμυτοῦ, Νὸν Ηκλνθη. [Δενήτεά απὰ Επίαγρεαά Φα ίορ, 

ΤΗΕ ΟΗΗΙΒΤΙΑΝ ΡΑΒΤΟΗ ΑΝΌ ΤΗΕ ΨΟΗΚΙΝα ΟΗυΗΟΗ. ΒΥ 
ΝΑΒΗΙΝΟΤΟΝ ΟἸΑΒΌΕΝ, Ὠ.Ὁ., Ραβῖοσ οἱ (οηρτεραιίοηδὶ Ομαγοι, (οϊυπιθυϑ5, 
ΟΠίο. [Δοτυ Αεαάνγ. 

ΤΗΕ ΟΠΗΙΒΤΙΑΝ ΡΗΕΑΟΗΕΗ. [441πἰ|λογ ἰο ὁξ απρομηπσοα ἤαέέ. 

ΒΑΒΒΙΝΙΟΑΙ. (ἸΤΕΒΑΤΟΗ͂Ε. ΒΥ 5. ΘΟΗΕΟΗΤΕΚ, Μ.Α., Ργεβίἀεηϊ οὗ 
1Βς 7 εν ]5ῃ ΤΠ δοΙορίοαὶ ϑεταίπαγγ, Νενν Υοσκ ΟἸγ. 



ΤῊΕΞ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΒΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΓΙΙΒΕΑΒΥ͂ 

ΑΝ ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤΙ 1 1ογδίμιγο οἱ {π6 ΟΙά Τοβίδπιοπί 
Βν Ρεοΐί. 5. Β-. ὈΒΙΝΕΙΝ, Ὁ.Ὁ., Ὠ.1ἱεπε. 

Οδποη οἱ Ομ τϑὶ ΟΒυσγοῖ, Οχίοσγὰ 

Δ ῖετο ἘΞ αὐτο» Κευϊεεά 

γον ὅνο, 558 ρᾶζθβ. Φ2.50 πεῖ 

“Η1ϊ5 ἱπάρτησηϊς ᾿5. βἰ ρα τὶν ἔαϊτ, σαπὶ, ἀπ αββοά, ἀπὰ ἱπάερεηάςπε. Ιὲ 
5. α]ςο τπογουμϊν τενεγεηιαὶ. . .. ὙΠΕ βεσνίος, νῖ ἢ Βὶβ ῬΟΟΚ Μ}1}} τε πάεγ 

ἴῃ ἴπ6 ῥγεβεηΐ σοηϊικίοη οἵ πιὶημα οἡ {πὶ8 στεαί βυ )εςῖ, σἂπ βοδυςεὶν Ὀε ονεγ- 

εϑβετηαίεά."---Τῖὐό Τοπάοη ΤΊπιες. 

“νος Οάποη Ὀηνει᾽ 5 Ὀοοὶς ἰ5 σβασαςίεσιζεὰ (ῃστουρμουϊ ὉΥ {Πποσουρῃ 
Ομ ϑδη βομοίδυβηιρ, ἐαι Ὁ] τεβεάσγοῃ, σαυϊίοη πῃ ἐπ ἐχργεββίοῃ οὗ πιοσα 
ΟΡἰπίομβ, σδπάοσ ἱπ {πε βἰδίεπιοηῖ οὗ ἔδοῖβ πὰ οὗ [πε πεοδββᾶσυ ᾿πίογεποαβ 
ἔτοτῃ ἴΠεπ|, ἀπά ἴῃς ἀενοιυῖ τεσορτππίοη οἵ ἴπε ἀϊνὶπε ἱπτνογκίηρ πὶ ἴῃς τεϊ ρίουβ 

1Πς οὗ (ὰς Ηεῦτενσ, δηὰ οἵ {πε ἴοκεπβ οἱ ἀϊνίης ἱπβρίγαϊςοη ἱπ [ῃς ᾿Πεγαῖυσα 

νυ Πῖς ἢ τεοοσὰβ ἀπά εἐπιθοάϊεβ 11."---Ὥτ. Α. Ρ. ῬΡΕΑΒΟΡΥ, ἐπ ἐμε (ανιδτίάρα 

Ττίδιπε. 

ΟΙά Τοεσίαπιοπί Ηἰβίογυ 
ΒΥ ΠΕΝΕΝΥ ΡΒΕΘΕΒΥΕΌ Β5ΠΙΤΗ, Ὁ.ῦ. 

Ῥτοίεβϑου οἵ ΒΙ Ὁ] οὶ Ηϊ βίογυ δπὰ 1πιογρσείδοη, Ασαμογθὶ  ]] χα 

γον ὅνο, 5328 ρᾶζεβ. 2.50 πεῖ 

“Ρχοΐεββου ϑιη ἢ Πᾶ5, ΌΥ ἢΐβ σοπιργεμεπβῖνε δηὰ νἱια]ζοὰ Ηἰβίοτυ, ἰαϊὰ 
81} ψῆοὸ οᾶτε ἴογ ἴῃς ΟΙἹά Τεβίαπιεμξ ἀπάογ στεαΐ οδ]σαίϊίοη5."--τμε 15 
ἀερενάτηξ. 

“ΤΈς νοϊυπιε ἰ8. σμαγαςίοσιζοα ΌΥ εχίγδοσάϊ παυν οἰεαγηεββ οἱ ςοποερεϊοη 
δπὰ τεργεβεηϊαιίίοη, ἱποσουρσῃ βομοϊαγὶν 411, ἀπὰ ομάστη οὗ βιν]ς."--Τὰδ 
Ἱπιογίον. ᾿ 

“Νε Πᾶνα ἃ οἶδδγ, ἱπίεγεβεηρ, ἱπβίταςιἶνε ἀοςουπὲ οὗ [πε στον οὗ Ι5γϑεῖ, 

ἐπι θοάγίηρ, 8 βοτῖθβ οἵ οαγείι] Ἰαάστηεηῖβ οα ἴῃς σουπῖ]ε85 Ὀγο ]ετὴ5 {μδι ἴδοα 
[με πῆδὴ ἡ ΠῸ ἰτῖοβ ἴο ἀπάεγβίαπα τῃς [16 οὗ 1πᾶὶ σεπιδγκαθ]ε ρεορίθ. ὙΒῈ 
“Ηἰβίογν᾽ ἴἰακεβ [15 ρίασε σσίμγ ὉΥ ἰῃ6 546 οἵ Ὀτίνετ᾽β Ιηἰτοάυσίίοπ. 
ὙΠε βίυάεπι οὗ ἰο- αν ἰβ ἴο ΡῈ σοπρταϊυ]αίεἀ οὐ μανίηρ 50 νυ θ]ε δὰ δά- 
αἰοπ πηδάς ἴο Ὠϊ8 βίοςκ οὗ ἰοοἱβ."---σῖλε ἘχροσίονΥ Τπες. 



ΤῊΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑῚΙ, ΤἬΗΕΟΙΟΘΙΟΑΙ, ΓἸΒΕΑΚΥ 

Το ΤΠἼροΙορΥ οἱ {πῸ ΟΙά Τοβίαπιοπί 
ΒΥ Α. Β. ὈΑΝΙΌΘΟΝ, Ὁ.ῦ., 11,..5ὴ., 0.1π| 

Ῥτοΐεβϑθοσ οὗ Ἠεῦσγεν δῃὰ ΟἹὰ Τεβίδπιεπὶ Εχερεβίς, Νὲνν (ο]ορε, ΕΟ ΠΡυΣῃ 

ἘΡΙΤΕΡ ΒΈῈΟΜ ΤῊΞΒ ΑὙΤΗΟΒ᾽Β ΜΑΝΌΞΟΕΙΡΤΘ 

ΒΥ 5. Ὁ. Ε. ΞΑΙΜΟΝΌ, Ὁ.ῦ., ΕΕ..5. 
Ἐτϊποῖραὶ οὗ ἴδε τ πἰϊοά Ετεε σμυσοῖ Ο(ο]]ερο, ΑΡεγάεεῃ 

γον ὅνο, 568 ραρεβ. 2.50 πο 

“γε Βορὲ ἐνεσυ οἸοσρντηδῃ 01} ποί σεβὶ σοηίεηι ΕΠ] με μ85 ρτοουτεά δηά 
βία !εαά [815 τηοβϑί δά πιῖσα Ὁ]ε πὰ υβεῖα] Ὀοοῖ. Ἐνετυ τε ]γ υδοία] αιεϑίίοι 
τεϊδέπρ ἴο πιδη--- 5 παίαγε, Πἰβ [4}1, ἀπὰ 5 σεἀεπιράοη, 5 ρτεβεηῖ {πὶ οὗ 
ταςε, δ5 116 δίτεν ἀθαίῃ, Πὶ5 ἕαΐατε 118 6---ἰβ {τεαίεα οἱ. Ν ε πιᾶὰὺ δά {παῖ [86 
τηοβί σοπβεσνδίίνεϊυ Ἰηοϊπθὰ Ὀβ]ίενοσ ἴῃ ἴῃς ΟἹὰ Τεβίδπιθεηΐ ν}1}} ΒΕ πὰ ποι πίτσς 
ἴῃ 1Π18 ῬΟΟΚ ἴο βίατγι!ς ἢΐπα, ψ Ή1|6, δἱ (ΠῃῈ βατης ἐΐπιε, ἴπΠε ῬΟΟΚ 15 ΓΠ ̓ Υ σορηὶ- 
Ζϑηὶ οὗ ἴῃε αἱϊεγεὰ νίενβ στεραγαΐηρ ἴῃς δπείεπὶ ϑοήρίυσεβ. Τῆς ἴοης ἰ8 
τενεσεηΐ [τουρμουΐ, ἀπ πο οης το τοδήϑ δἰἰεπενεϊν σαη ἔα 1] ἰο ἀετῖνε {τε5 8 
Ἰχμε δηὰ Ῥεπεᾶὶ ἔτοτῃ [πε ἐχροϑιτίοη μετα ρίνεη."---Τλς Οαπαάΐαπ Οἰμμγο» 
"παη. 
“ὟΝ ςοτηπιεη (ἢϊ8 ὈοΟΙΚ ἢ ἃ βρεςΐδὶ ρσγάγοσ, Ὀε]ονίησ {παῖ ἴὰ ν7}} πιά κα 

ἴῃς ΟἸἹὰ Τεβίδιηηεηϊ ἃ τσμεσ θοοῖ; ἀπά πρᾶκε ἴδε ἑουπάδιοι ἀροη ν ϊςἢ [86 
τεδοπίηρβ οὗ ἴῃς Νενν Τ εβίαπιεηί βίδηα τῆοτε βεουγε ἴο ἐνεσν οὴς ΠΟ τεϑα8 
ἰ--τΤὴς ΗἩεϊάείδενρ Τεαςῆεν. 

Α ΠΙΘΤΟΝῪ ΟΕ 

ΟΠ γ δι απιίν ἰῃ {Π6 Αροϑίο!!ς Ανὸ 
Βν ΑΕΤΗΒ ΟὔΘΗΜΑΝ ΜΕΟΘΟΙΕΕΕΗΕΊ, ΡΠΗ.Ὁ., ἢ.ῦ. 

ναβαθυγη Ῥσοΐεββοσ οἵ σβυγοῖ Η! ϑίοσυ ἰπ ἴῃς Ὁπίοη ὙΠπεοϊορῖςαὶ ϑεπυΠΑΓΥ, 
Νεν Υοσκ 

Ογοννη ὅνο, όϑι ραζοδ. 92 50 πεΐ 

“ΤΠΕΓο σδη 6 πο ἀοιδὶ {πμαϊ {π|5 15 ἃ το πιαυκδῦϊε οσκ, Ὀοΐἢ οἡ δοοουηξ 
οὗ τῆς ᾿πογουρῆπαβ8 οὗ 115. οὐ ἰςίσπι ἀπὰ ἴμε Ὀοϊάπεβ8 οἱ [15 νίεν"5." --τὰξ 
ϑοοίστπαη. 

“Ὁ τ. Μοσιίβεγὶ μὰ5 ργοάυςεὰ δῃ δῇς, βοῃοϊαγγ, βυσρεβίνο, δπά Ἷοῃ- 
βίγυςίίνε ψοσκ. Ηδ ἰβ ἴῃ ἱπογουρῃ ἃπα βαϑὺ ροββεβϑβίοῃ οἵ ἢἰβ βοιυγοεϑ δῃά 
τηδίοσία]5β, 50 1παὶ ἢϊ5 ροβί ἔνε σοηδίγαοίίοη ἰ5 βε]άοπ) ἱπίεσταρίςα ὈΥ οεἰϊαϊϊοιβ, 
πὸ ἀεπηοϊτοη οὗ ορροπίπρ νίενβ, οὐ ἴπε ἱττεϊεναπὲ ἀϊβουββίοη οἵ βῃρογάϊπαῖβ 
αυεβίίοηβ." --τὴς Μειμοηΐεί Κευΐειυ. 

“ΤᾺς οἰεάσπεϑβ, 56] [-ςοπβίβίοπου, δηἃ ἴοτος οἵ ἴῃε ψποΐε ἱτηρτεββίοη οὗ 
Αροϑβίο]ϊς (τ ΔΉ Ὑ σΠἸἢ Εἰς τε Ἰεανε (8 θΟΟΐΚ, ροε5 ἔδσ ἴο συδγδηῖθα 
118 ρεσπιᾶπεπί νά]ὰς δηὰ βυςοεββ8."---7ὴε Εχροσμον. 



ΤΗῊΕ [ΝΤΕΚΝΛΤΙΟΝΑΙ, ΤΉΕΟΠΟΟΙΟΑΙ, Γ[]ΙΒΕΑΚΥ 

Αροϊοφείϊςο 8 
Οοε, με ϑείαπὶΐν Ὠείεπϑί νεῖν ϑίδίεά 

ΒΥ ΑΙΙΕΧΑΝΌΕΕ ΒΑΙΜΑΙ͂Ν ΒΗΌΚΕ, Ὁ.ῦ. 

Ῥτοΐεββοσ οἵ Αροϊοροιίςβ ἀπά Νενυ; Τ οβίδπιεπὶ Εχορεβῖβ, Ετος Ὁῃυτσοῃ (Ό]]εσε, 
ΟἸαβρον; Αὐἴμοσ οἵ “Τῆς Τταϊηΐηρ οἵ ἰῃς Ὑ ψεἶνε,᾿" “ὙΒε Ηυπλ}]14- 

οη οὗ Ομῆβι," “Ἴδε Κίηράοῃι οὗ σοά;,᾽" εἰς. 

Οεοννη ὅνο, 528 Ρᾶζθβ. Φ2.50 παοὲ 

“Τῆς ῬΟΟΚ ἰ5. ψε}}-πίρῃ ἱπαϊβρεμβαῦϊε ἴο {πΠοβῈὲ ΠΟ ῥτόροβθε ἴο Κεὲρ 
ΔΌγεαβί οὗ ἴῃς {{π|65." --Ἡ" εείεγη ΟἸγὶσίίαπ Αἀνοκεαίε. 

“Ἴῃ ἃ ψογά, δε 16}}5. ργεςίβοὶν δὶ 4}1 ἱπιο]ἶσεπὲ ρογϑοῦβ νυ ἴῃ ἴο πον, 
δηὰ τ6}15 11 ἴῃ ἃ οἰεαγ, ἔγοϑῃ δπὰ σον ποὶπρῷ πᾶ πηῈτ. ϑΟΔΤΟΕΪΥ ἀηγοης Π85 
580 50 (ΟΟ55{Ὁ]}}Υ τοπάεγοα {πὸ βεσνίςς οὗ βῃονίηρς νμδῖ {πε στεβυὶὶ οὗ [πε Πίρμεγ 
οὐ ἰοῖϑπι 8 ἴοσ ἴῃ6 ῬΤΌΡΟΙ ὑπάεγβίδπαϊηρ οὗ ἴῃς Ὠἰβίοσυ δῃὰ σεϊϊρίου οἱ 
15γδ.}." --ανπάσυεν Κευίΐειυ. 

“Υ΄ς Βᾶνς ποῖ ἴογ ἃ Ἰοπρ {{πὶς ἴδ κεη ἃ Ὀοοκ ἴῃ μαπὰ [μαΐ 15 γὔοσγε βαπιυϊδίμσ 
ἴο ἔα... ΗΙΒουϊ σοπιπιεπείηρς ἔασί μεσ, τὲ τερεαὶ ἴπαὶ (μἷ5 νοϊυπιε ἴ5 
{πε δοϊεβί, πγοβῖ βομο δι, πιοβὶ δἀναποςεὰ, δηὰ Ξμαγρεβὶ ἀείεπος οἵ (ἢ τῖ8- 
ἴδηι [παὶ μ85 ὄνεσ Ῥεθῃ τσϊτεη. Νὸο {μεοϊορίοδὶ ᾿ἰΌγαγυ βμουϊὰ Ὀς ντὰ- 
ουἱ ἱτ."--Ζίοη᾽ 5 Ἡενγαϊά. 

Οπτείςίαη ΕἰΠὶς5 
Βν ΝΕΥ͂ΜΑΝ Β5ΜΥΤΗ͂, Ὁ.Ὁ., Νενν ἤδνεη 

Ογονν ὅνο, 508 ρᾶζο8. 82.50 πεΐ 

“ΑᾺ5 ἰ8ϊ5 ὈοΟΚ ἰ5 {πὸ Ἰαίοβί, 5ο ἱξ 'β τῆς {0]16ϑὲ ἀπά πιοβὶ αἰΐγαςῖῖνε ἰσοαῖ- 
τποπί οὗ {πε βυθ)]εοὶ [παὶ ννς ἅτε πη] ασ ἢ. Ῥαδίίεπὶ δπὰ ἐχμαυβένε ἱπ 
ἐξ πιεϊῃοά οὐ ἱπχυίτγ, ἀπά βεἰπιυϊαθπρ ἀηὰ βυρρεβεῖνο ἴῃ (Πς τορίς ἰϊ μαηά]ε5, 
νῆα ἅτε οοηβάεηϊ {Παΐ ἰξ Μ1}} Ὀς ἃ Πεὶρ ἰο {πὸ ἰ45Κ οὐ {πε πιοσαὶ ἀπάεσξίδπάϊης 
δηὰ ἱπιεγργείδιίοη οἵ μυμαδη 11{6."- --ττὰς Σἰυΐηρ Οπαγολ. 

“ὙΒΙ5 ῬΟΟΚ οὗ τ. Νεντηδη ϑπιγί 15 οἵ ἐχιγαογάϊπατν ἱπίογεβί δηὰ νδ]αε. 
1 15 δὴ Βοποὺ ἴο Απποτίσδῃ βομοϊατβηΐρ ἀπά Απιετίοςαη Ο τβδη []ηΚίπρ. 
1 ἰβ ἃ σοῦ Ὡς Πᾶ5 Ῥδεη ψτουρῃῖϊ οὐὐ ΜΠ τετηδυκαῦϊε σταβρ οἱ σοη- 
ςεροῃ, δπὰ ροννεσ οἵ ι5ὲ δηδὶγϑῖβ, 1 πο85 οἵ ἱπίοττηδίϊομ, τσ μηθβ5. οὗ 
1πουρῃῖ, ἀπὰ δἤυπεηςε οἵ ἀδρὶ δπά Ἰυπιίπουβ ᾿]υκισγα ἄοη. 15 8{γ]ς 15 βίηρυ- 
Ἰατῖν οἰθαγ, βἴπυρὶς, ἴδοῖ]θ, δηὰ βίτοπρ. ὙΤοο τηυςῇ στα βοαίΐοη σδη Βαγαϊν 

Ῥε ἐχργοββεὰ δἵ {πὸ νὰν {πε δυΐποτ 11{{ {πὲ ψΠο]6 βυρ]εςὶ οὗ εἰ πῖςβ ἂρ ουὖἱ 
οἵ ἴμε βου ρῇ οὗὨἩ πιεγε παίυγα ἴ5πὶ ἰηίο 15 οὐσῃ ρίας, ψΉοτα ἰΐ 5 βθββὴ ἴο Ὀ6Ὲ 
ἱΠυγαϊπεὰ Ὁγ {πε Ομ ηβιίδη τενοϊαϊίίοη ἃπὰ ν]ϑίοη."--Τὴς Αἀναποε. 



ΤῊΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΒΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, Γ᾿ ΠΒΒΑΚΥ 

Τῆο ΟΠ γϑίίδη ὨοςίΓίπο οἱ ϑαϊνδίοη 
ΒΥ ἋΘΕΟΕΕΘΕ Β. 5ΤΕΝΕΝΘΒ, ΡΒ.Ὁ., Ὁ.Ὁ.,.1.1,.0. 

Ὀνηρμι Ῥτοίεββοσ οἱ ϑγβίοσηδις Ὑποοϊορυ ἴῃ Ὑ8]ε Ὁ πίνουβι ιν 

Ογοννη ὅνο, 558 ρᾶζεθ. 2.50 πεΐί (ροκΐδζε 22 ςοπίδ) 

“Τῆς ῬΟΟΚ ἰ5 ἃ στεδὶ νου, τυ μδίενεσ οπο᾿β οὐνῃ ἀορτηδίίς ΟΡ πο. ΠΊΔΥ͂ 

Ῥε, οὐ πονανεσ οὴς πιρῃὶ νυ] 5ἢ ἴο οΠ ἰςῖζε βοπιε οἵ {πεῈ6ὶ μοβ᾽ οη5 ἴα κε ὉΥ͂ 

Ὧτ. ϑίενεηβ. [ἰ βῆονβ πιδβϑίεσυ οὗ ἴῃς βυδ)]οςὶ, Ὀσοδατῃ οἵ νίενν σοπηθἱηθά 
στὰ πὲ πιϊυῖία: οὗ βο πο υβηὶρ, ἰπαΐ 15 δά πηγα Ϊε. [{ 5που]ὰ πᾶνε ἃ σἱάς 

τεδάϊηρ, ἀπά 1 σδῃ ἀο πιυςῇ ἔοτ (Πϊ5 ἰγαηϑ  οη8] ἀπιε οὗ οὐτβ, νβεη ποιπίπρ 

5 ποτε πεεάεὰ πη (ῃς τεἰϊπιεγρτεϊδιίοη οἵ ἰμς οἱὰ ἰοττηυδβ πὶ {πὸ 1Πεὶ οὗ 
1το-ἀ4γ."--ΤῊς Εχαρπιίπεν. 

ΚῬτοΐοββοσ ϑίενεηῃβ μ8ὰ5 ρεγίοιτηοα ἃ ἰδϑὶ οἵ στεαῖ ἱπιρογίδῃςβ, ςεγίδϊ 
ἴο ἐχεστί σᾶς δπὰ δεϊρίυ! ἱπῆποπος ἴῃ δεῖ ΠΠπρ {Π6 ταϊπάβ οἵ πιεη. Ηδ μὰ5 
ἰτοαϊοα {πε βυθήοςι Ὠἰβιοτίςα!ν δηὰ μα5 ρίνοῃ ἰο Ὁ τὶ {πε ἢτθὶ ρίδςς ἴῃ 

ἱπίεσργοπρ 5 οὐνη πιίββίοη. ᾿---Οσοη γοραίοπα δ απὰ ΟἈ γίδια Ἡονϊά. 

Τ|6 Ομ γιϑιδη ΡΑςίΟΓ δηΐ (πὸ ἩογΓΚίπρ ΟΠ ΓΟ 
ΒΥ ΨΑΘΗΙΝΟΑΤΟΝ ΟΙΚΑΌΘΕΝ, Ὁ.ῦ., 1.1,..Ὁ. 

Αὐἴμοῖ οὐ “Αρρ]εὰ ΟἨἩτβιἰδηΐν," “ὙΨἘὺῪὸ τοῖς τδς ΒΙΡ]. ν᾽" “Ἀυϊηρ 
1Ιάο45 οἱ ἴῃς Ρτεβοπὶ ἄγε, εἷς. 

Ογονν ὅνο, 485 ρᾶζεβ. 2.50 πείΐ 

“Ῥαοκοὰ νὴ νυ βάοπι αἥὰ ἱπβίγαςιίοη δἀπὰ ἃ ῥτοίουπά ρἱοϊν. ... 1 15 
Ρἰτῃν, ρεγιίπεπι, πὰ 7υαϊςίουβ. ἔγοπι σόνθγ ἴο σονεσ. . . . Απ δχςθθαϊρὶ 

φοπιρσεποηβῖνε, βαραςίουβ, ἀπά βυρρεβίῖνε βίυαν δηὰ δρρ]ἰοδιίίοη οὗ {18 

1πεῖλε."--τὴς Οοηργεραϊοπα ἐδ. 

“Ἧς μάνα Βεγε, ἴογ {πε ραϑίοσ, ἴπε πιοβὲ πηοάθσγῃ ῥσαοιίςαὶ ἰγεδῖβε γεῖ 
Ῥυ] ἰϑμεά---ϑαραοίουβ, θαϊαποςά, ἀσνουΐ, ἱπερί πρ."--Τλς Πϊαὶ. 

«Α Τομιργεμοηβῖνε, ἱπερί τίσ, ἀπά ΠοΙρίαὶ συΐάς ἴο ἃ ὈυΒΥ Ραβίοσ. Οπὲ 
Βηάβ ἴῃ ἴΐ ἃ πιυϊίταάε οὗἨ ῥτγαςτῖςαὶ βυρρεβίοπϑ ἴοτ (ῃ6 ἀενεϊορπιοπὲ οἵ {πε 
βρ᾽ Πῖυ8] ἀπ πνοτκίηρ |ε οὗ τῆς Οῃυτοῆ, ἀπά 188 ΔΠΒΨΜΟΣ ἴο ΤΔΠΥ͂ ῬΤΟΒ]ΕΠῚ5 

{παῖ ἅτε ἃ οοηδίδηξ ρογρίοχιυ ἰο (π6 [ἈΠ] πιϊπἰϑίοτ."-Ἴ ς ΟἸ γί σΐαη 
1ν εἰ ροποεν. 



ΤῊΕ [ΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΒΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, [ἸΒΕΑΚΥ 

ΤΠΘΟΙοσΎ οἱ Πα Νονν Τοβίδπιοηί 
ΒΥ ΠΘΕΟΕΕΕ Β. 5ΤΕΥΝΕΝΘΒ, Ὁ.ῦ., 1.1,.Ὁ. 
Ῥτοΐεβϑογ οὗ ϑγβίετηδς Ὑμεθοίομυ, Ὑαὶς {ηἰνευϑι ν 

τον ὅνο, 638 ραζοδ. Φ2.50 πεῖ 

“Τὴ 5} ]6 Στ 15 τὰσγεὶγ οἴεαγ, βἰπιρὶς, ἀμ βίγοηρ, δά δρίοὰ δἰἰἶῖκε ἴο {πε ρεη- 
ΕΓᾺ] τεδάεγ δηὰ ἴπε βεοϊορίςαὶ βιίυάεπί. ὙὨΘ [ογπΊοΣσ ο]455 νν}}} πὰ ἴϊ τεδά- 
8.Ὁ0]6 ἀπά ἱπιεγεβίίης ἴο δὴ ἀπυβυδὶ ἄσρτες, ἢ ]|Ὲ ἴῃς βἰυάεηϊ ν1}} να]υς 115 
τβογου βῆ 5. μβο] υβῃΐρ δηὰ ςοπιρ!εΐθηοββ οὗ ἱγοαίπηθπί. ΗΠ ϑΌτΚ Πμᾶ5 ἃ 5'πι- 
Ρ] ον, Ὀεδαῖν, ἀπὰ ἔγεβῆηοββ ἰμαὶ δα χγεϑὶν ἴο 115 βο βου ἐχος!επος δπὰ 
σότίῃ."--ΑΟἸγϊσίαπ Αἀυοκαίε. 

“ΤῸ 5 ἃ 8πε ὄχϑγηρὶς οὗ ραϊηβίδκίηρ, ἀἰβοσί πηι παιηρ, ἱπιραγίῖ4] τεβοάτοῃ 
δηά 5ἰδίεπιεηι." --τλς Οσοηρνεραίτοπαἑεςί. 

“ἼῸ ΜΜ{1 σετίδϊ ἶν ἴδκα 119 ρῥίασθ, δἰϊζεσγ σατοίῃ! τραάϊηρ, 85. ἃ νϑ]υδῆϊα 
ΒΥπορϑβῖβ, πε Ποῦ ΔΓ ΠΟΙ Ὄνετ- οἰ θογαΐθ, ἴο νυ Π ἢ τεσουγβς ψ0}}} Ὁ. μαὰ Ὺ 
ἴδε βἰυαάδεηΐ οΥ ἴεϑομεσ ΠΟ τεαυΐτεβ ψ] ἢ τηοάεγαΐα σοπιρα55 ἴῃς ρἰϑὶ οἵ 
τηοάεσῃ σεβεδτοῃ." --Τλς 1 ἑεγανγ Ἡονϊά. 

ΤΠῸ Αποίοηί Οδίποϊ!ς ΟΠιγοῇ 
Εγοπὶ {ΠῸ Αςςοαβίοη οὗ Τγαΐδη ἴο {πεῸὶ Εοιεί ἢ 

αεπογαὶ ομποὶ! (Α. Ὁ. ο8-451) 

ΒΥ ΒΟΒΕΗΕΤ ΒΑΙΝΥ, Ὁ.Ὁ. 
Ῥηπεῖραὶ οὗ (με Νεν (ο]ερε, ΕΠ υγΡῃ 

Ογονπ ὅνο, 554 Ῥαξζθβ. 2.50 ποί 

“ΤΗϊΞβ ἰ5 νεῖν ἀπά ἱπάθεὰ ἃ ὈοΟΚ ἰο {παπὶς (σοὰ ἴογ; ἀπά "ἴ δυο μα5 
Ῥεεη ἀεβραίτίηρ οἵ ἃ τεβίογδοη οἵ ἔτεα σαι μος ἀπῖν πὶ Οὐ 5 ροοὰ {ἰπ16, ἱξ 
5 ἃ ὈΟΟΚ ἴο Η]} Ὠἷπι ψἱ μορε ἀπά ςοπδάεηςε."--Τὰς Ομωγοι διαπάατγά. 

ΡΠ ποῖραὶ Ἐδίην 85 ττί τε ἃ ἐδϑοϊπαιϊϊηρ Ὀοοῖ. Ης Βα5 ἴπε 9115 οἵ δῇ 
Ἠἰβίοδη δηὰ δὴ ἐχροβίίοσ. Ηΐβ ἔγεϑῇ ρτγεβεηίδοη οἱ 50 ἱπίτσαΐς δηὰ ὕτμθ- 
ψΌτη ἃ 5300]οςὶ 45 (ποβεςΐβπι σγῖρβ δηὰ μο]ά5 ἴῃς αἰϊεπίίοη ἔτοπι ἢγβί ἴο ἰαϑβῖ. 
ἘΔΠΆΠ τίν νὴ πιοβὲ οὗ 1π6 βυθ]θοῖβ τ ἰς ἢ [4}} ἴο Ὀς ἱτεδίοά νυὐτΐπ ἴΠ65α 
᾿ἰπιῖῖ5 οἵ στ βείδπ Ἠϊβίοτυ μδά Ὀγεοά ἃ ἔδπου {παὶ νὰ τηΐσμξ 5αέε]ν δηὰ ῥσοι- 
ΔΌΪΥ 5κίρ βοπὶς οὗ ἴδε σῃμαρίεσβ, Βαϊ τγὲ ἐουπα οὐτβϑεῖνεβ τεϊυγηΐπρ ἴο οἷοβα ἃρ 
186 ραρβ; νὰ βῃου]ά δάνϊβε ἴῇοβε ψῆο ἅτε ᾿ἰεά ἰο τοδά ἴῃς Ὀοοκ [μγουρὴ {Π|5 
ποῖίςε ποῖ ἴο τερεᾶΐ οὐσ Ἴχρεγίπιθηΐῖ. [11 ἰβ ἃ ἀἴϑῃ οἵ νγε]]-οοοϊκεὰ δπὰ μψε}]- 
βεδϑοπεά πιεαῖ, βᾶνοσυ δηά τίς, ἢ ἀθαπάδηος οὗ στανυ; δηά, ψ ἢ ]]Ὲ πὸ 

οπς ϑῖ5Πε5 ἴο Ὀς ἃ ρἰαϊίοη, ἢς ν7}} τιΐβ5 βοπιειἷπρ πυϊ! οι 1 μς ἀοε5 ποῖ 
ἴδ κε ἄπις ἴο σοπβυμης ἱΐ 41}."--Ιειποάϊεί Κευίξιο. 



ΤῊΣ [ἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗΕΒΟΙΠΟΟΘΙΟΘΑΙ, ΓΙΙΒΒΑΚΥ 

Ηἰϑίογυ οὗ Ομ γίϑίίαη ὨοςίΓί πα 
ΒΥ ΘΕΟΠΕΕ Ρ. ΕἸΘ5ΠΕΕ, ὃ.ῦ., 1.1,.0. 

Τίτας δίγεεὶ Ῥσοίοβϑθοσ οἵ Εςο]εβίϑξεὶςαὶ Ηἰβίογυ ἴῃ Ὑ8]6ε ὕηϊνοσβι 

Ογονη ὅνο, 583 ραχεδ. 2.50 πεῖ 

“ἸΠΙΠ 5 σα] (5. νοϊαπια 15 ψογίῃν οὗ ἃ ἰογεπιοβὶ ρίδος 'ῃ οὐσγ πιοάθγῃ 
Ἰτοταῖασα. . .. γε Βανε πὸ Ψοσκ οἡ ἐπε βυθ])]εςὶ ἰπ ΕΠρ 5} εαμδ] ἰο 1ϊ, ἔοσ 

νδτίεῖγ πὰ σϑῆρο, οἰεαγηεβϑ οὗ βίδἰεπιεπὶ, ᾿υἀ!]οίου5 συΐϊάδηος, ἀπά σδί ΠΟ]  Υ 
οἵ ἰοῃς."-- οπάοη Ν᾿ οποοη ογηιῖσ απὰ Ἰπάερεπάοηὶ. 

“1 18 οὐ]ν 7υ5ὲ ἴο 5βαὰῪ {μαὶ Ὁσ. ΕἸΒΏΟΥ Βὰ5 ρτοάδυςεά (ῃς Ρεβί Ἡ]βίοτγ οὗ 
Ποοῖήπε ἱπᾶὶ να ἤανε ἱπ Επρ 5." --Τῆς Νεὼ Υονὰ Εναηρεϊῖοί. 

“1 τηεεῖς ἴῃε βενετοξί κἰίαπάδτγά; (Πόσο 18 ἔ0}1π655 οἵ Κπον]οάρε, ἱβοτουρῃ 

τοβεδυοῖ, ΚΟΘΗΪΥ δηαϊγάς τπουρῃὶ, ἀμ ταγοϑὲ Ἔητςῃπηθπὶ ἴοσ ἃ ροβίτἶνο, 
Ῥτοίοιιπά δπὰ Ἰεατηςὰ οτἰτῖς. ὙΠοτα 15 ἱηϊεγργείδιϊνε ἃπὰ γενϑδ)ΐηρ συτηρδίηγ. 

11 15 οἵ ἴῃς οἰδββ οἵ ψοσκβ {παΐ τηδτῖς ἐρος 5 ἴῃ Πεῖγ βενεσαὶ ἀςρατγίπλεηί5.""-- 

ΤἼε Οιμϊοοῖ. 

Οπείϑιίαη [πϑίἰ{||0Π5 
ΒΥ ΑΙΙΕΧΑΝΌΕΕΒ ΜΝ. α. ΑἸῈΝ, Ὁ.ῦ. 

Ῥχτοΐεββοσ οὗ Ἐςοϊεβίϑιῖςαὶ Ηἰβίοσυ ἴῃ {πε Ἐρίβοοραὶ Τῇπεοϊορίςαὶ ϑομοοὶ ἴῃ 
Οαπιοπάρε 

Ογοννη ὅνο, 577 Ρᾶζοδ. 92.580 ποί 

“Ῥχοίεβϑοσ. Α]]ο π᾿ 8 Ὁ  τβιϊδη [πιὰ ]οἢ 5 πιᾶν θὲ τεραγάεὰ 89 {μὲ πιοβδὲ 
ἱπιροτίαπς ρεππαηοηὶ σοηί τ Ὀαϊοη Πἰς ἢ 1Πε Ῥτοίεβίδηὶ Ἐρίβοοραὶ σμυτοι 
οἵ {πε πίε διίαῖες μδ5 γεῖ τηδάξ ἴο ρεπεγαὶ ἱπεοϊορίςαὶ ἱπουρῃι."-- 1λ}ε 
Ανιεγίεανπ 7ομγηαὶ οἱ ΤῊεοϊοργ. 

“1 5. δὴ Πόποσ ἴο Απηογίςατ βομοϊδγβηϊρ, δπὰ ν01}} Ὀς τεδα ὈΥ 411 ψῇο 
νβἢ ἰο θὲ δργοαβί οὗ (ἢε δρο." τὴς 1 μόγαη Οἤπμγο; Κευΐειυ. 

“1 15 ἃ {τεδϑυτυ οὗ ἐχρεστὶ Κπον]εάρε, δσταηρθαὰ ἴῃ δῃ ογάευν δπά Ἰυςϊά 
ΤΑΔΏΠΕΟΓ, δπὰ στῆοτο ἴπΔη οτγάϊπατῖν τοδάδ0]6.. .. 11 ἴβ ςοπίγο! δε ὈῪ δα 

ςαπαϊὰ δηὰ οτ τς] βρὶπὶ οὐ [8 ςατγεία! Βἰβίοτίδη ψηο, οἵὁἨ σουγβε, 8858 ἢΐβ 
ςοηνὶ ςἰοη5 ἀπὰ ρῥτοίεγεηςεβ, θυ ΠΟ ΠΊΔΚ65 ΠΟ οἷδἱπιβ ἰη (Πεῖγ ΘΠ} πο ἢ 
τὰς ἔδςεῖβ ἀο ποῖ 5θεὲπὶ ἰο ναιτδηί."--- τς (οηργεραίίοπαϊϊε. 

“Ἡς φυτῖϊεβ πῃ ἃ Ἄσδατιτηΐηρ βίνὶο, δηὰ μᾶ5 ςοϊ]εςίεα ἃ ναβϑὶ δπιουπί οὗ ἱπι- 

Ῥοτγίαπι πιδίεταὶ ρετγίαϊ πίηρ ἴο Ηἷβ βῃ δ)θοῖ Ὡς σδη Ρε ἰουπὰ ἱπ πο οἶδεσ 

ΨΥ ἴῃ 50 σοπιραςῖ ἃ ἔοττη."--ΤὴἌςΉ Νεὺ Υονὰ Οὗϑεγυεγ. 



ΤῊΕ ΪἹΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ, ΤΗῊΗΕΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΓΜ ἸΒΕΒΑΕΒΥ 

Α ΗΙἰβίογυν οὗ {πὸ είογπιδίϊΐοη 
Ιι. ΤΗΕ ΒΕΕΟΒΜΑΤΙ͂ΟΝ ΙΝ ΘΕΒΜΑΝΥ 

ΒΥ ΤΠΟΜΑΘ ΜΝ. ΠΙΝΌΘΑΥ, [Ἱ.ΑἉ., Ὁ.Ὁ. 

Ῥημοῖραὶ οὗ {πε ὕηϊιοὰ Ἐτεε Ομαγομ ΟΟ]]ερε, ΟἸαβρονν 

γον ὅνο, 544 Ρδξζεβ. 42.50 πεῖ (ροβίδζο 2:1: Ἷδξδ) 

“ΤῊΪ5. νοϊαπηα ἴδ τηαγκεὰ Ὦγ ἈἰρὮ βομοϊ γβῃΐρ ἀπά σοπείἀεταῖϊς ἔγαπκποβα 

ἴπ (με ἱτεαϊπιεηῖ οὗ ἀεθαίδ]ς χφιεβίϊοπβ."-- ΤῊΝ ὕηπίυεγταί ἐδ! 1 καάσν. 

“ΤᾺς διτδηρεπηεηΐ οὗ (με ὈΟΟΙΚ 15 τηοβὶ ἐχοο]οπέ, πὰ πΒΐ]6 ἴς 15 ἃ ποσίν 
δηα 5. πο ασῖν δοσουπὶ ἰξ ἰβ 580 ἀυταηρεὰ {παᾶὶ ἔοτ {πῸ βίυάεηὶ οἵ ἴῃς Εείοιπηδ- 

ἴοη ἰξ 15. αἰπιοβὲ ἐπογοϊορααίς ἔπ [15 ςοηνοπίθηοςε ἃπὰ ςοποίβεπθβθ 1 ἰβ ἃ 
ῬΟῸΚ πο ᾿ἰῦγασυ, ρα ]ῖς οὐ ὑσίναϊε, δ σεϑγ θὲ ἰοῦ. ἀπρλοτυα οἱ ΟἈτὲς- 
ἐΐαη ογκ. 

“Νὸ ργσενίουβ ᾿ἰβίοσυ, μὲ Ὀεϊῖενε, μδ5 φίνεπ 5ὸ [11] πὰ ρταρδῖς ἃ ροτγ- 

ἰγαϊασε οὐ ἴῃς ἱπιε!]εοία!, βοςῖαὶ δπά τεϊϊρίουβ [16 οὗὐὨἨ 1πῈ ἂρὲ νης ρανε 
Ῥίπμ ἴἰο {πὸ Βεϊογπιδίίοη, οὐ Ἐχῃ!  ἰεὰ 50 οἰοασὶγ ἴπο ἱπεϊπιαῖς οοπηθοιίίοη 

οἵ ἴπεῸ Ἔνδηρο] σα] τανῖναὶ ἀπάοῦ Τα ΠΟΥ ἢ ἴπε ἔαπῖν τε] σίομ ρσεβεηΐ δπὰ 

ἰδυρῃὶ ἰῃ (οστήδη ΠΟΠΊΕ5 ἔγοσῃ πιεάϊεναὶ {της 5." --τὴς Ο γί οίίαν Ἱπιοέρεηοεν. 

“ΒΕ ΌΟΟΚ, 85 ἃ ΨΠΟΪο, 5 πε οἵ τὰτε να]ις. [11 15 [0]} οὗ ρἰςίατεβ δ5 υἱνϊά 

85 ἵξ [ΠΥ ψεσε ἀγανγῃ ἔγοπι 116. [ἢ ἃ 56 η56 {ΠΕΥ̓ ὙΕσα, ἴοσ τ. πάθεν μὰ5 

βυςςοοάεά ἰῃ {πὶ πκίηρ ἈΪπΊ56}} ἱπίο [ῃς 16 ἀπὰ ροϊπὶ οὗ νῖενν οἵ {με ετα οἵ 

ΜΉΙΟἢ μα τυτίίεβ, ἴο ἃ τε υκαῦϊς ἄσρτοαε. ὙΠῸ τοϑοσ ψὯΟ ςοπιρ]εῖοβ. [Πἷ5 
ἱπίοηβοῖν ἰπιοσγεβίίηρ νοϊαπια, ψ1}} Ἰοοκ ἰοτνναγὰ δαροῦν ἰο {πε ποεχὶ."-- 
Οπτίδιίαη Μ]ονίά. 

“ΤᾺΒς ροοά Ὀαΐαποο οὗ πιδίοτίαὶ, Ὡς Ῥυίηςῖραὶ 1 ἰπάβαγ Π65 αἰαὶ ποὰ ΌΥ 
ἃ 561{-ἀεηγίηρ Ἐχοϊ υβίοη, 85 Μ}Ὲ}} ἃ5 ὉΥ πλ ἢ τεβθάσο δηά ἱποϊυβίοη οὗ ἔγεβῃ 

τηδίογδὶ, πιαῖκοβ ἴῃς νοσκ ἃ τε] δάἀαϊτίοη ἰο ΟἿΓ πηαίοσία]5 ἴοσ βίυαγ. τ Τῆς 
Οοηργεραίίοηπαϊ εί. 

“ἘνοΣΥ ἱπίο! σεπὶ Ἰαγταδῃ οδῃ δηΐου {πε ὈΟΟΚ ἐποσουρῆϊγ, ἡ ἢ1]Ὲ 118 ἔοοῖ- 
ποίεβ δηὰ ὈΙΡΙοσταρ ΐεβ ρῖνε ἰἰ ἰηίοτεβί ἀπὰ ναῖαε ἴοσ ἴδε βρεοΐδὶ βιυάεηϊ."- 
Νέ ει Υογὰ Οὗὔεονυεν. Δ ́ 

,.»". 





" δννἴδα “δος 

͵ 

ἮΝ “χὰ 





' ΤΗΒ ΝΕ ὙΟΒΚ ΡΌΒΙΟ ΠΙΒΒΑΒῪ 
ΒΕΕΕΒΕΝΟΕ ὨΕΡΑΝΤΜΕΝΤ 

ἰ ΤΕῖο Βοοῖκς ἐδ υπᾶφε πο οἰεουξαοοΐαεοοο ἴο δ 

ἕαΐκοι ἔκοι ἰδο Βευϊἀξης 

ἔοττω 419 






